CABEDELO
PA R A Í B A

ATIVIDADES
CRIATIVAS
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ATIVIDADE
ATIVIDADE
: OFICINA
DEATIVIDADE
FLORES DE ESCAMA DE PEIXE
ATIVIDADE
RESPONSÁVEL
:
RESPONSÁVEL
:
RESPONSÁVEL
: AAFC
dos Artesãos
Farol de Cabedelo
RESPONSÁVEL
: - Associação
ENDEREÇO
:
ENDEREÇO
:
ENDEREÇO
: Rua:Travessa Antonio Moreira Cardoso, 47 - Centro
ENDEREÇO

Tereza: (83) 8889.5889 | 9862.3362 | Francis: (83) 8873.7529
FACEBOOK
:
: Farol de Cabedelo
FACEBOOK
: Associação
de FACEBOOK
Artesanato
FACEBOOK
:
escamasdepeixedecabedelo@gmail.com

Vivenciar a técnica do artesanato feito com as escamas
de peixe pelas mulheres desta Associação, fazer uma
oficina de Flor de Escama de Peixe e’ pura Produção
Associada - Ver, Gostar e Levar. Todos os sábados das 11
às 17 horas. Rua Vitorino Cardoso, 366 - Praia do Poço
- Cabedelo
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ATIVIDADE
:
ATIVIDADE
:
ATIVIDADE
: ARTE
ATIVIDADE
: EM BARRO
RESPONSÁVEL
:
RESPONSÁVEL
:
RESPONSÁVEL
:
Fábio
Smith
e
Lelia
Lima
RESPONSÁVEL :

| Rua Vitorino Cardoso, 366 - Praia de Poço
:
:
(83) 8780.5925 | 8860.1044 | FACEBOOK
: LeilaFACEBOOK
FACEBOOK
: Lima FACEBOOK
leilalimasmith@hotmail.com

Mestre da Arte Ceramista, esses artistas irão apresentar para você um atelier muito criativo, feito
com pau a pique e quem te recebe na entrada?
Zabé da Loca, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro ...
Acredita não? Então vá lá....
Aberto todos os dias das 09 às 17 horas. Caso
prefira agende sua visita e converse com o Mestre
Fábio e Leila.
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ATIVIDADE ATIVIDADE
:
ATIVIDADE
:
ATIVIDADE
: A ARTE :DO CROCHÊ
RESPONSÁVEL
:
RESPONSÁVEL
RESPONSÁVEL
:
RESPONSÁVEL
: Gorete de Oliveira :| (83) 9909.6342
FACEBOOK FACEBOOK
:
:
FACEBOOK : gorete.croche | rad-ru@hotmail.com

| 8819.3038

Vivencia do produto exclusivo
em croche, acessorios feitos com
qualidade inacreditavel.
Todos os sabados das 11 às 17h
Praia do Poço, Rua Vitorino
Maciel, 366
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ATIVIDADE

RAÇÕES

ATIVIDADE ATIVIDADE
:
: OFICINA: DE ARTE

NO ESPAÇO EXCLUSIVA CRIAÇÃO E DECO-

RESPONSÁVEL
:
ENDEREÇO ENDEREÇO
: 230, Nº
RESPONSÁVEL
:
: 500 - Camboinha II
RESPONSÁVEL : Adriana
Lecia
| ENDEREÇO
: Rodovia BR
FACEBOOK FACEBOOK
(83) 3228.2029 | 8858.2029 | exclusivaced.tk | FACEBOOK : Exclusiva:Criações e: Decora-

ções | exclusivadecoracoes@gmail.com

Conhecer o espaço é divino. Conhecer a artista é inesquecível. Fazer a oficina é dar vontade de se
tornar artesã, e provar a tapioca é para nunca esquecer este local, que alia arte, decoração, reaproveitamento de produtos e espaços, da forma mais criativa e original. Sustentabilidade e criatividade é o
nome desta atividade. No agendamento você pode escolher um vinho ou espumante, ou até mesmo
um champanhe para você e sua companhia.

ATIVIDADE ATIVIDADE
: QUADROS
: TEMÁTICOS
ATIVIDADE
:
ATIVIDADE
:
RESPONSÁVEL
:
Antônio
RESPONSÁVEL :Carlos / Isolina Maria
RESPONSÁVEL
:
RESPONSÁVEL
:
ENDEREÇO
: Rua João: Roberto Borges de Souza,
ENDEREÇO
ENDEREÇO
:
ENDEREÇO
:
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70 casa 4 - Camboinha
Sábado e domingo - na frente do Bar do Marcão na Praia do Poço
(83) 8729.3135 | 9904.1742 | 9613.7139 | 8886-8869 | fernandes4855@hotmail.com

O casal de artesão apresenta sua arte e promove oficina de montagem de quadro temático, você
pode escolher a paisagem que mais te agrada e junto com os artesãos montar o seu quadro e levar de
presente. Aos sábados das 11 às 17h na Praia do Poço, Rua Vitorino Maciel, 366
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ATIVIDADE ATIVIDADE
: LAPINHA
: DAS MÃES CRISTÃS DE CABEDELO
:
RESPONSÁVEL
:
Monica
das
| ENDEREÇO ENDEREÇO
: Praça Venâncio
RESPONSÁVEL
: Neves Monteiro
RESPONSÁVEL :
ENDEREÇO
(83) 8868.8697 | 9656.1701
|
FACEBOOK FACEBOOK
:
monica
monteiro
monteiro
:
FACEBOOK :
ATIVIDADE

Neiva - Centro

monicanmonteiro@hotmail.com

Fundada pelas mulheres da Associação das
Mães Cristãs de Cabedelo há mais de 20
anos, o grupo formado por senhoras, apresentam uma dança folclórica secular dividida em dois grupos, um vermelho e outro
azul, representando os grupos pastoris.

ATIVIDADE ATIVIDADE
:
: LENDAS DO CABEDELO
:
RESPONSÁVEL
:
RESPONSÁVEL
: Amanda Cavalcante | Igobergh Bernardo
ESPONSÁVEL
:
RESPONSÁVEL
:
ENDEREÇO
:
ENDEREÇO
:
Fortaleza
Santa Catarina - Centro | (83) 8865.1644 - Igobergh
NDEREÇO
:
ENDEREÇO
:
FACEBOOK FACEBOOK
:
:
Lendas
do
Cabedelo | lendas.do.cabedelo@gmail.com
FACEBOOK :
ATIVIDADE
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A produção associada ao turismo através das manifestações culturais é marcada pela apresentação
do “LENDAS DO CABEDELO” em noites de Lua Cheia, que acontece no interior da Fortaleza
Santa Catarina. Esta encenação conta sobre uma das Lendas da Fortaleza Santa Catarina que irá
invadir o seu imaginário e fazer você tremer de emoção e medo ....
Imperdível apresentação acontece somente nas noites de Lua Cheia, às 20 horas, neste importante e belo monumento tombado pelo Patrimônio e IPHAN. Único no Brasil, esta apresentação
valoriza a cultura local e o Patrimônio. Vivencie essa emoção.
ATIVIDADE ATIVIDADE
:
: CHORO PRATEADO
:
RESPONSÁVEL
:
ENDEREÇO
:
RESPONSÁVEL
: Carlos
RESPONSÁVEL :
ENDEREÇO
: Costa | ENDEREÇO
ATIVIDADE
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: Praça Venâncio Neiva - Centro
(83) 3228.4673 | 8816.4318 | carloscostamusic@hotmail.com

Todo sábado a partir das 20 horas, o grupo de chorinho se apresenta na Praça Venâncio Neiva, em frente
à Câmara Municipal de Cabedelo, tocando chorinho,
samba de breque e samba de raiz. No repertório
músicas antigas e composições do Mestre Cabedelense
Wilson do Bandolim, que farão você dançar. Com
mesas nas calçadas, o local e o som te remeterá aos
velhos tempos, onde as praças do interior eram ocupadas por grupos musicais. Vivencie e participe desta
atividade criativa.
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ATIVIDADE

: OFICINA DE ARTE
: Esther Hirsch Cazamajou
: Rua Antonio Assunção de Jesus, 23 | (83) 8634.9866
: Esther Hirsch | hirschczamajou@bol.com.br

RESPONSÁVEL
ENDEREÇO
FACEBOOK

Oficina de artesanato na varanda da casa de Esther. Agende e aprenda uma técnica com o reaproveitamento de materiais encontrados na região, que são utilizados como diferencial na criação de lindas
peças. Faça diferente, leve um presente feito por você. Vivência e experiência.
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ATIVIDADE

: NAU CATARINETA FEMININA
: Monica das Neves Monteiro | ENDEREÇO : Praça Venâncio Neiva - Centro

RESPONSÁVEL

(83) 8868.8697 | 9656.1701 | FACEBOOK : monica monteiro monteiro
monicanmonteiro@hotmail.com

Com mais de 20 anos de existência o grupo formado por senhoras Cabedelense, te agraciam com uma
dança do século XIX, que antigamente era apresentada por homens, por meio de um bailado dramático,
que tratava da libertação pelos Portugueses dos tripulantes da “Nau Catarineta”, presos pelos Espanhóis
na “Fortaleza do Dio”.
Esta linda apresentação acontece na Praça Venâncio Neiva, no centro de Cabedelo em frente à Câmara
Municipal de Cabedelo, no último sábado de cada mês às 20 horas.
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: SÁBADOS CULTURAIS - SKINA 90 BAR
: Centro de Cultura Popular Bicho de Pé | Skina 90 Bar - Fábio Smith
e Leila Lima | ENDEREÇO : Rua Vitorino Cardoso, nº 366 - Praia de Poço

ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

(83) 8780.5925 | 8860-1044 |

Leila Lima | leilalimasmith@hotmail.com

Todo sábado, tudo muda na Skina do Centro de Cultura Popular Bicho de Pé, com apresentações
de manifestações culturais do Estado, muita bebidinha gelada e tira gosto de primeira qualidade,
você conhecerá uma turma de amigos que resolveram se unir para apresentar o que Cabedelo tem de
melhor .. pessoas e música ....Vá se divertir com quem mora no local.
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CASA ARTE E ATELIER CARLOS NUNES
Carlos Nunes |
Rua Presidente João Pessoa, 103 - Centro
(83) 3228.5596 | 8830.4086 | 9979.5888 | carlosnunes.ap@hotmail.com

A Arte Urbana é referencia no mundo todo, unindo criatividade e cultura.
Na Casa Arte e Atelier Carlos Nunes, você terá como experiência conhecer um artista visual,
que lhe apresentará diversas técnicas como: aquarela, grafite, carvão, acrílica e óleo numa interação entre o clássico e o contemporâneo e você sairá encantado.
Aproveite e agende uma vivência artística, e trabalhe sua criatividade a duas mãos, a sua e a
deste artista, uma experiência única.

AREIA VERMELHA

