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sexta no galpão I diálogos contemporâneos  

Euclides Marinheiro e Homero Ferreira – Carnaval 

 

Objetivos  

 
A Escola Aberta no Galpão é uma Entidade Educacional sem fins lucrativos, situada 

em Presidente Prudente – SP, que promove debates, encontros e oficinas sobre 

arquitetura, cidade, artes, cultura e suas áreas afins. 

O projeto Sexta no Galpão – Diálogos contemporâneos propõe uma reflexão sobre os 

temas atuais.  Para participar do evento serão convidados especialistas para exporem 

e debaterem suas pesquisas com o público presente, com o intuito de 

aprofundamento sobre arte, cultura e comportamento contemporâneo. A proposta visa 
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ampliar o conhecimento do público sobre pesquisas e ações nas mais diversas áreas 

da cultura, para melhor compreensão do mundo contemporâneo e das diversas 

narrativas presentes na sociedade atual.  O projeto terá caráter permanente, 

acontecendo toda última sexta-feira de cada mês de fevereiro a novembro, no horário 

das 19h00 às 22h00. 

 

Programação  

diálogos contemporâneos sobre carnaval  sexta-feira - 28 de fevereiro 

No mês de fevereiro o tema abordado será Carnaval os convidados serão Euclides 

Marinheiro e Homero Ferreira. Os convidados debaterão sobre o Carnaval de rua, a 

história da formação das escolas de samba de Presidente Prudente e região, a sua 

importância na geração de renda com a aprendizagem e o desenvolvimento de 

diversas atividades técnicas e artísticas. 

 

Sobre Euclides Marinheiro dos Santos 

Euclides Marinheiro [1951] foi um dos fundadores da Escola de samba Zona Leste 

(Dente de Leite) [1971], a qual foi presidente [1974] e diretor [até 1988]. Participa do 

carnaval da Zona Leste desde a fundação [1971]. Membro fundador da Associação de 

Escolas de Samba de Presidente Prudente e região [1988]. Referência sobre a história 

do Carnaval de rua de Presidente Prudente. 

 

Sobre Homero Ferreira 

Homero Ferreira [1958] é jornalista, graduado em Direito [1991] e mestre em 

Educação [2016], professor no curso de Comunicação Social da Unoeste [desde 

2000], batuqueiro e atuou como mestre da bateria da Escola de Samba Independente 

da Zona Leste.  
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Programação detalhada:  
 

primeiro encontro - 28 de Fevereiro – sexta-feira   

conversa – das 19h00 às 22h00 

 

Investimento 

inscrições gratuitas 

Disponibilizaremos 40 vagas 

 

Público alvo   

Interessados no tema.  

 

Local 

Escola Aberta no Galpão 

Rua Hugo Mielli, 338, Vila Santa Helena, Presidente Prudente, SP - CEP 19015-640  

 

Informações e Inscrições  

18 I 3928 -1285    18 I 981110090  

contato@escolaabertanogalpao.com 

www.escolabaertanogalpao.com  

 
 
 
Realização  

Escola Aberta no Galpão 

Curadoria: Edda Maria Provana 

Organização: Cristiana Pasquini  
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