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em teatro épico
Batizada de ‘Memórias de Maria’, encenação no Santuário do 
Sagrado Coração de Jesus ocorre hoje com entrada gratuita

Dez ensaios foram 
realizados para a 
encenação de hoje 

Fotos: Malavolta Jr.

Em comemoração aos 15 anos da Via 
Sacra da Universidade do Sagrado 
Coração (USC), uma apresenta-

ção especial ocorrerá hoje, a partir das 
20h, no Santuário do Sagrado Coração 
de Jesus (Jardim Panorama): trata-se da 
“Via Sacra 2018 - Memórias de Maria”, 
primeira atração do projeto Cultura do 
Coração neste ano.

Diretor do espetáculo pelo segundo 
ano consecutivo, Rafael Marques expli-
ca que diversos recursos cênicos já fo-
ram utilizados para contar uma história 
tão tradicional e, desta vez, a novidade 
será a exploração do teatro épico (espe-
cificamente, efeitos de distanciamento).

“A ideia é deixar claro ao público que 
é um teatro. Portanto, o espaço onde os 
atores se preparam ficará à mostra”.

Além disso, o tema deste ano é “Me-
mórias de Maria”, que 
serão revividas através de 
cenas misturadas, sem or-
dem cronológica. “Igual à 
nossa memória mesmo”, 
justifica o diretor.

Ainda segundo Mar-
ques, este será um espetá-
culo litúrgico, ou seja, de 
caráter religioso e simbó-
lico para a USC e toda a 
comunidade cristã. 

“Teremos esse cuidado 

de recontar essa história, mas de forma 
contemporânea e interessante”, defende.

ELENCO
Outra novidade é que a peça tem um 

elenco diversificado, já que tornou-se 
um projeto de extensão da universidade.

Diante disso, não só alunos de Artes 
Cênicas (como Caio Oliveira, que fez 
um Jesus negro) estão aí, mas também 
estudantes de Artes, Ciências Biológicas 
e Biomedicina. “É a forma de todo mun-
do entrar em contato com o teatro”, diz 
Marques. O elenco tem 17 pessoas. 

SERVIÇO
1º projeto Cultura do Coração do ano 

com encenação teatral “Via Sacra 2018 - 
Memórias de Maria”: 21/3, hoje, às 20h, 
na igreja Santuário do Sagrado Coração 
de Jesus: rua Romildo Brunhari, 3-47, Jd. 
Panorama. Texto e direção: Rafael Mar-

ques. Pároco: padre Leo-
nildo Minutti Jr. Coorde-
nação artística do projeto: 
maestrina Sônia Berriel. 
Entrada franca, mas pede-
se doação de 1 litro de leite 
longa vida. 

Na sexta-feira, a peça 
será encenada no Auditó-
rio João Paulo II, da USC, 
também a partir das 20h. 
Também lá solicita-se a 
mesma doação ao público.
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Muita música nas 
noites da cidade.
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Raphael Dias 
& Gabriel

Caio Oliveira, 20 anos, 
interpreta Jesus e Camila 

Freitas, 24, é Maria: 
ambos são de 
Artes Cênicas

O projeto Cultura do Coração 
foi criado em 2016 pelo diácomo 

José Rafael Mazzoni com apoio do 
padre Leonildo Minutti Júnior. 
O projeto tem objetivo de incentivar 
as artes em Bauru com apresentações 
dentro da completa estrutura do San-
tuário do Sagrado Coração de Jesus, 
igreja que conta com projeto arquite-
tônico de Jurandyr Bueno Filho.

Em todo esse período, o projeto 
já ofereceu para a população nove 
apresentações, incluindo concertos 
com orquestras sinfônicas, bandas 
sinfônicas, grupos de dança, palestras, 
corais, etc. Tudo sempre com a entra-
da liberada. 
As apresentações do Cultura do Cora-
ção têm a coordenação da maestrina 
Sônia Berriel.   

De coração aberto

Via Sacra

DEVOÇÃO
Interpretação da Paixão, 

Morte e Ressurreição 
de Jesus Cristo é 

uma das encenações 
mais frequentes da fé 

católica

‘Sir’: Ringo Starr é nomeado Cavaleiro do Império Britânico

O ex-beatle Ringo Starr 
recebeu, ontem, do 
Príncipe William, Du-

que de Cambridge, título de 
Cavaleiro do Império Britâni-
co pelos serviços prestados à 
música. A cerimônia ocorreu 
no Palácio de Buckingham.

Aos 77 anos e com agenda  
de shows pela Europa, além 
de disco novo (“Give More 
Love”, de 2017), o icônico ba-
terista comentou à rede BBC: 

“Isto significa muito. É um 
reconhecimento pelas coisas 
que fizemos. Eu fiquei muito 
feliz de receber”.  Há 21 anos 
já havia sido a vez de Paul 
McCartney receber a mesma 
honraria. Ringo, assim como 
Paul, agora pode ser chama-
do de “Sir”. Todos os beatles 
(John, Paul, George e Ringo) 
já tinham recebido, em 1965, 
títulos de membros do Impé-
rio Britânico. 

O agora “Sir” 
Ringo Starr 
e a esposa, 
Barbara Bach, 
ontem, no 
Palácio de 
Buckingham
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Príncipe 
William 
concede título 
a Ringo Starr, 
que postou 
foto (à esq.) 
em suas redes 
sociais
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