
ABERTURA DA VIII SEMANA EUCLIDIANA ACONTECE NESTE SÁBADO

A Prefeitura Municipal, através da Fundação Pró-Memória de São Carlos e em parceria com
diversas instituições, realiza a partir deste sábado (5) até o dia 15 de dezembro, a oitava
edição da Semana Euclidiana em São Carlos. Essa homenagem ao escritor Euclides da Cunha
teve início em 2001, com o objetivo de promover várias atividades relacionadas ao
euclidianismo.

A Semana, criada pela Lei Municipal nº. 12.914/2001, de autoria do vereador José Pinheiro,
tem o intuito de marcar a memória da presença do escritor Euclides da Cunha em São Carlos
no ano de 1901, quando como engenheiro do Estado de São Paulo, acompanhou a construção
do então Grupo Escolar “Paulino Carlos”. Segundo especialistas da obra de Euclides da
Cunha, atestadas por sua correspondência particular, naquela época o escritor fazia a revisão
do livro “Os Sertões”.

Como parte da abertura desta VIII edição do evento, haverá o show palestra multimídia Retrato
Sonoro de Canudos, com o cantor baiano Gereba que fala sobre a Guerra de Canudos, às 20
horas, no Teatro de Bolso da UFSCar.

O show palestra é formado por três módulos, que traz músicas, depoimentos de historiadores
gravados em CD e uma exibição fotográfica sobre um dos maiores movimentos sociais do
nordeste brasileiro “A Guerra de Canudos”.  Retrato Sonoro de Canudos foi  apresentada com
patrocínio da  Caixa Cultural em 2009 no Rio de Janeiro e em Salvador com excelente crítica
da mídia especializada. 

O projeto teve continuidade com apresentações em Canudos, na Semana Euclidiana na
Universidade de Austin, Texas, EUA.

De acordo a diretora presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos, Ana Lúcia Cerávolo,
esse ano a semana Euclidiana tem um caráter especial, por ser em comemoração aos 100
anos de morte do escritor Euclides da Cunha. “Esse ano homenageamos o centenário da
morte do Euclides da Cunha, para tanto preparamos uma vasta programação, sendo que a
principal atração será um show-palestra com músico Gereba, que divulga a cultura sertaneja
baiana. Também haverá a Gincana Euclidiana, com os jovens que integram o projeto
Pro-jovem, da Secretaria de Cidadania. Além de estarmos fechando as atividades em que a
prefeitura com a participação de várias unidades realizou durante o ano”, conclui Ana Lúcia.

Confira a programação da Semana Euclidiana:

Dia 5 – sábado
20h- Abertura da Semana Euclidiana com show palestra multimídia "Retrato Sonoro de
Canudos", com cantor e compositor baiano “Gereba”.
Local: Teatro de Bolso da UFSCar, rodovia Washington Luiz, quilometro 235.
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Dia 7- segunda-feira
Das 10 às 17 h - Exposição de Pirogravuras sobre Euclides da Cunha do artista Peñachámul.
Local: Museu de Pedra, Santa Eudóxia, rua Rui Barbosa esq. com a Rua Cel. Joaquim Cintra.

Dia 15- terça-feira 
Gincana Euclidiana
Das 9 às 17 h - Atividade cultural envolvendo a obra de Euclides da Cunha com o Pro-Jovem
Adolescente/ Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Atividades coordenadas
pelo Grupo Poronga e Fundação Pró-Memória de São Carlos
Local: Estação Cultura

(03/12/09)
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