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Hoje (3) – 19h30: palestra de Marcelino Falcão (CEJAF), com o tema “Lei
do Trabalho”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
14 – 10h00: apresentação de “Viva a Vida!” na Feira do Livro Espírita, no
Parque de Coqueiros.
19 a 21 – Encontro de Música Espírita, em Santa Maria/RS
27 – 18h00: “CiNEmA”, com o filme “Sexto Sentido”, no Teatro Altina
Quadros.

PRESIDÊNCIA

Presidente: Gabriel Nunes (99841-5804); Vice-presidente: Rogério F. Silva (99971-0169)

Abertas as inscrições para o Fetef
A inscrições para o “8º Festival de Teatro Espírita de
Florianópolis (Fetef 2019)” iniciaram nesta segunda-feira, 1º de
abril, e vão até o dia 30 de junho (no caso de inscrição de peças)
e até o dia 15 de setembro (para participar do evento).
Promovido pelo NEA em conjunto com a Seara Espírita
Entreposto da Fé (Seede), mais uma vez parceira do projeto, o
evento será realizado de 18 a 20 de outubro, na Seede, no Monte
Verde, e terá, além das apresentações teatrais abertas ao público
em geral, oficinas técnicas, rodas de conversa e atividades de
integração voltados aos participantes inscritos. O valor da
inscrição é de R$ 100,00 por pessoa e dá direito à hospedagem
e alimentação durante a realização do evento, no período da
noite de sexta-feira ao almoço de domingo.
Além deste período, em regime de internato para os grupos e
participantes inscritos, a coordenação geral do evento pretende
desenvolver uma programação extra, com apresentações teatrais
nos dias 16 e 17 de outubro, no Teatro Altina Quadros (NEA),
na própria Seede, para crianças do projeto social desenvolvido
por esta entidade, e também nas ruas de Florianópolis. Outra
atividade relacionada ao evento é uma apresentação no Teatro
Álvaro de Carvalho, no centro da capital, no dia 6 de outubro (domingo), às 19 horas.
O regulamento do evento e formulários de inscrição estão disponíveis no site do NEA:
(www.neartes.org.br). Mais informações, além do site, podem ser obtidas em nossas redes sociais:
Facebook (fb/neartes), Instagram (@neartes_nea) e por meio do telefone WhatsApp (48) 99617-0169.
O Fetef 2019 tem o apoio institucional da Federação Espírita Catarinense (FEC), da 1ª União Regional
Espírita (1ª URE) e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).

Amigos de Itajaí no ‘EncontrAr-te’
O músico e compositor Reginaldo Wessler, de Itajaí, foi
o convidado de mais uma edição do “EncontrAr-te”,
realizada no último sábado, 30, no Teatro Altina
Quadros. Ele estava acompanhado de Francisco
Nascimento, Luciana Leite, Ricardo Gestner e Andreza
Wessler, todos integrantes do grupo de estudos da arte
espírita, dos Centros Espíritas Allan Kardec e Jesus
Nazareno, de Itajaí. O repertório incluiu apenas canções
autorais, entre elas a canção “O amor”, com letra de
poema do neano Gustavo Henrique, e “Primavera das
Flores”, composta para o “Concerto Espírita da
Primavera”. Durante a apresentação, Reginaldo contou
um pouco da história das músicas e da trajetória do grupo. Após a apresentação, como de costume nesses
encontros, um pequeno coquetel de confraternização reuniu todos os participantes.
O projeto “EncontrAr-te – um encontro com a arte e consigo mesmo” é um evento bimestral com o objetivo
de proporcionar um espaço para que artistas e grupos espíritas de arte possam apresentar-se e mostrar seus
trabalhos, fortalecendo o movimento espírita artístico em nossa cidade e região. A próxima edição ocorrerá
no dia 25 de maio, e será um “Sarau de Poesia Espírita, com participação de Gláucio Cardoso, do Rio de
Janeiro.

Neste mês tem CiNEmA
Segundo a programação de eventos do NEA, todo último sábado do mês é reservado para uma atividade
artística. Enquanto nos meses ímpares acontece o “EncontrAr-te”, nos meses pares é realizado o
“CiNEmA”. Assim sendo, no próximo dia 27 de abril, às 18 horas, no Teatro Altina Quadros, ocorrerá a
exibição do filme “Sexto Sentido”, escrito e dirigido por M. Night Shyamalan, tendo no elenco Bruce Willis
e Haley Joel Osment. Após a exibição ocorrerá debate coordenado por Luíza Nunes.

TEATRO Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

‘Viva a Vida!’ no Parque de Coqueiros
A Trupe dos Clowneanos, do Grupo de Teatro do NEA, volta a apresentar a peça “Viva a Vida!” no próximo
dia 14 de abril, às 11 horas da manhã, no Parque de Coqueiros, na cabeceira continental das pontes Colombo
Salles e Pedro Ivo, por ocasião da Feira do Livro Espírita, promovida pela 1ª e 14ª UREs. A apresentação
será ao ar livre.
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