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EDITORIAL
A GRATIDÃO E O SENTIMENTO 
DE DEVER CUMPRIDO

Após três anos e meio como presidente da Fundação Dom

Pedro II, posso afirmar que me sinto realizada e com a

sensação de dever cumprido. Desde o início, a proposta foi

fazer um trabalho de excelência, mais que isso,

desenvolver projetos à altura da Fundação Dom Pedro II,

pensando na expansão e otimização de sua característica

cultural. E foi exatamente isso que fizemos.

Creio que a maior conquista foi a doação do Theatro Pedro

II, que foi confirmada pelo Governador do Estado. Uma

campanha foi realizada por artistas, imprensa e toda a

população da cidade, com o objetivo de efetivar a

legitimidade do Theatro Pedro II como patrimônio da

cidade.

Posso conclamar as ações que mudaram a visão do Theatro

Pedro II na sociedade de Ribeirão Preto, sendo a maior

delas a democratização do acesso com abertura do projeto

Amigos da Casa, que possibilitou a apresentação de grupos

locais, sem custo de locação e com toda estrutura do

Theatro, visando o aprimoramento e desenvolvimento dos

espetáculos, formação de plateia, acesso, entre outros. 

Destaco também o protagonismo da gestão enquanto

proponente em projetos via Lei de incentivo ProAC e

Rouanet, que gerou livros, documentários, espetáculos

primorosos e óperas, além da criação em parceria do

projeto ALMA (Academia Livre de Música e Artes), que

hoje possui quase 200 alunos em ensino de excelência na

música, no teatro e na dança.

Uma Fundação com autonomia e comprometimento com o bem coletivo, trabalhando de uma forma séria e transparente,

tem nestes elementos, importante condição para garantir a celeridade necessária no momento em que vivemos e assim

concluímos nosso trabalho para o bem da cultura local e colocando Ribeirão em posição de destaque nacional.

Dulce Neves
Presidente da Dom Fundação Pedro II



O THEATRO PEDRO II É NOSSO
A TRAMITAÇÃO PARA OFICIALIZAR A DOAÇÃO OCORREU ESTE ANO

O Theatro Pedro II está prestes a ser doado em definitivo ao município de Ribeirão Preto. A notícia veio do próprio

Governador do Estado, Geraldo Alckmin, no evento Agenda Ribeirão. Posteriormente, foi confirmada a doação,

por meio de ofício da Secretaria de Estado da Cultura.  Neste ofício, a secretaria não se opõe à doação do Theatro

Pedro II para Ribeirão Preto e destaca sua elogiável programação.

Uma campanha foi realizada por artistas, imprensa e toda a população da cidade, com o objetivo de efetivar a

legitimidade do Theatro Pedro II como patrimônio da cidade.

A iniciativa teve início após verificar-se que o prédio estava ainda em posse da antiga Companhia e Cervejaria

Paulista. O então governador Orestes Quércia sancionou decreto, em 1989, declarando o teatro como utilidade

pública.

A desapropriação era necessária para que o imóvel passasse para o patrimônio do Estado e, posteriormente,

pudesse ser doado ao município. Porém, ainda em 1989, a Cervejaria questionou na Justiça, os valores que a

Fazenda Pública destinaria para a desapropriação. O processo continuou em tramitação, e somente no mês de

abril de 2015, foi paga a última parcela do precatório no valor de R$ 2,4 milhões.



THEATRO PEDRO II
MAIS E MELHOR

O objetivo principal deste projeto é realizar uma série

de intervenções para reformas, adequações e troca de

equipamentos necessários ao perfeito funcionamento

do teatro, proporcionando segurança e conforto aos

usuários e preservando a estrutura e a arquitetura do

edifício. Após a sua reinauguração, em 1996, o prédio

passou por manutenções periódicas, mas agora

necessita de uma reforma ampla, para manter a

característica arquitetônica interna e externa dentro

dos critérios de tombamento do edifício.

Quadro Fundação de Ribeirão Preto

O quadro da grande artista plástica Odilla Mestriner

está exposto no Theatro Pedro II, desde setembro. A

obra Fundação de Ribeirão Preto, doação da artista à

cidade de Ribeirão Preto, retornou em julho de 2015,

para o Marp – Museu de Arte de Ribeirão Preto -

depois da sua restauração, em um acordo entre IOM e

MAC da USP.

Lustre automatizado

Descer a estrutura de mais de uma tonelada do teto ao

chão costumava ser trabalho para seis funcionários,

que movimentavam o lustre com ajuda de um cabo de

aço. Entretanto, desde 2014, o trabalho ficou mais fácil

após a automatização do serviço e atualmente quatro

pessoas conseguem realizar toda a manutenção. O

lustre ficou 18 anos descendo no braço no cabo de aço

pelos técnicos do Theatro. Todo o processo de fazer a

manutenção, descer a subir, levava uma semana.

Instalação de cancela na esplanada

A esplanada do Theatro Pedro II recebeu, no final de

2015, a instalação de cancelas automáticas, facilitando

o acesso e vigilância do local. A obra foi realizada

dentro do projeto de revitalização do Centro de

Ribeirão Preto.
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Ingresso rápido

A partir de maio de 2015, a venda de ingressos dos espetáculos passou a ser feita pela internet, por meio

do site - www.ingressorapido.com.br -. A medida atende solicitações de espectadores, trazendo mais

facilidade e agilidade, principalmente para o público que reside em outras cidades.

Ingresso Rápido é uma empresa de prestação de serviços focada na distribuição de ingressos e no

gerenciamento de bilheterias e na divulgação de eventos culturais, esportivos e de entretenimento em

geral em todo o Brasil. Seu trabalho consiste em executar tais serviços de modo exclusivo, de acordo com

as necessidades de cada cliente e as particularidades do evento proposto. Conta com profissionais

especializados no planejamento de todo o processo de distribuição, venda e gerenciamento de ingressos,

além de uma completa infraestrutura operacional, como Call Center e mais de 80 pontos de venda

instalados nas principais capitais do país.

Dispõe, ainda, de um software exclusivo que permite a venda simultânea de ingressos e o

acompanhamento de todas as transações comerciais e financeiras realizadas.

Boutique de souvenir

Além das memórias dos bons momentos experimentados em um dos principais patrimônios históricos do

município, os visitantes podem guardar ou presentear com uma recordação a mais.

Inaugurada em 2014, a Boutique do Theatro Pedro II traz souvenires diversos como camisetas, chinelos,

chaveiros, bonés, canetas, bandanas, canecas, além do livro que conta a história do patrimônio marcado

pela modernidade, beleza e sofisticação.

A criação da boutique foi pensada principalmente pelo turismo e cultura tão presente em Ribeirão Preto,

para atender pessoas que visitam o teatro e buscam uma recordação da cidade.

Cadeiras

O Theatro realizou manutenção nas cadeiras de balcão nobre, plateia e balcão simples em 2016.

Manutenção preventiva

Em 2016 foi realizada a manutenção periódica e trocas necessárias de luz cênica, dimers, elevador, ar

condicionado, bombas da caixa d´água e lustre.

Bar/Café

O bar do subsolo foi substituído por máquinas com refrigerantes, café e snacks. R
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Amigos da Casa
Valorizando os artistas locais, o projeto Amigos da

Casa tem cumprido seu objetivo de formar plateia e

possibilitar que inúmeros grupos artísticos da cidade

se apresentem em um dos principais cartões postais

de Ribeirão Preto e segundo maior teatro de ópera do

Brasil.

O projeto prevê apresentação de até 30 artistas ou

grupos de teatro, dança, música popular ou erudita, e

stand-up, de março a novembro de cada ano. O

projeto objetiva promover e valorizar a produção

artística da cidade, desenvolver o intercâmbio entre

os grupos e a plateia, promover troca de informações

e experiências, incrementar a agenda de espetáculos

culturais na cidade, formar plateia e democratizar o

acesso ao teatro, além de possibilitar acesso dos

artistas de Ribeirão Preto ao maior palco da cidade.
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Projetos da
Fundação



Livros

Pedro II: Como parte das comemorações dos 85 anos do Theatro Pedro II, Fundação Dom Pedro II lançou o

livro Pedro II, a história de um homem e de um tHeatro com agá maiúsculo, no dia 8 de outubro de 2015.

A obra, escrita por Alexandre Azevedo e ilustrada por Cordeiro de Sá, relata de forma lúdica a história do

teatro no Brasil desde a chegada da família real, em 1808, passando pelos principais espetáculos já

encenados no país, para contar a história do Theatro Pedro II.

Na narrativa em primeira pessoa, o próprio Dom Pedro II conta a história para um interlocutor oculto,

sentado na plateia enquanto aguarda o início de um espetáculo. Dulce Neves, presidente da Fundação,

explica que o livro é dirigido ao público infantil e ao juvenil. Ressalta, entretanto, que o enredo é capaz de

transportar crianças, jovens e também adultos para uma legítima aula de história do Brasil,

contextualizando a importância do Theatro Pedro II para o país. 

O projeto foi realizado por meio do Programa de Ação Cultural (Proac) do governo do estado de São Paulo,

com o apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Instituto do Livro e Departamento de Água e

Esgoto de Ribeirão Preto (Daerp), com patrocínio das empresas Tereos, Madeiranit e Sasazaki. Todas as

escolas públicas e bibliotecas municipais receberam exemplar do livro, além das crianças que visitam o

Theatro diariamente.

"Memórias de um Theatro: o fio da história", que apresenta as memórias de pessoas que se relacionaram

com o Theatro Pedro II, ao longo de seus 84 anos. No total foram 51 depoentes que de alguma maneira se

relacionaram com o Theatro Pedro II ao longo de suas vidas. Histórias diferentes, memórias emocionadas.

O projeto Memórias de um Theatro foi especialmente criado pelo IPCCIC (Instituto Paulista de Cidades

Criativas e Identidades Culturais) para comemorar o aniversário do Theatro Pedro II, em outubro de 2014.

São mais de 30 horas de depoimentos, com a participação de 51 convidados. Este material todo gerou um

livro com mais de 200 páginas e um documentário de 75 minutos.

  O que mais encantou o grupo foi compreender que as memórias reveladas foram muito além e organizadas

cronologicamente contam a história da cidade de Ribeirão Preto e, por trás dela, a do país.
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Gala Bolshoi Brasil

Bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, única escola do

Bolshoi fora da Rússia, apresentaram renomados balés de repertório

no palco do Theatro Pedro II, nos dias 9 e 10 de maio de 2014. O

espetáculo foi uma produção da Fundação Dom Pedro II, aprovado pelo

Ministério da Cultura e, por isso, foi produzido com recursos captados

através da Lei Rouanet.

O espetáculo Gala Bolshoi Brasil é composto por coreografias

diversificadas de dança contemporânea e balé que misturam diversos

ritmos musicais. O projeto contou com patrocínio das empresas Alta

Mogiana, Arteris, Grupo Moreno, Interunion, Jardim Olhos D’ Água,

Hospital São Francisco e apoio do Ministério da Cultura Governo

Federal, através da Lei Rouanet.

Ópera “O Morcego”

Produção da Fundação Dom Pedro II, mantenedora do Theatro Pedro

II, de Ribeirão Preto. A ópera “O Morcego” foi encenada com coro,

orquestra e balé com uma releitura contemporânea. A estreia foi dia 20

de agosto de 2015. 

As apresentações tiveram regência de Roberto Minczuk e assistência

de Reginaldo Nascimento, com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão

Preto. O balé foi coreografado por Luciana Junqueira. O coro foi

preparado por Cristina Emboaba e Lucas Galon, com assistência de

Carlos Gonzaga, na primeira etapa, e Claudinei Oliveira, na segunda

etapa. A direção cênica foi de José Mauricio Cagno, e cenografia do

arquiteto Kosti Sarantopoulos, os figurinos são de Evaristo Moura.

O projeto foi aprovado para o Programa de Lei de Incentivo Fiscal à

Cultura do Governo Federal/Ministério da Cultura e teve patrocínio de

Interunion, São Francisco Clínicas, Sasazaki Portas e Janelas e Grupo

Moreno.

O Morcego - Esta opereta cômica de Johann Strauss Filho teve sua

estreia em Viena em 1874 e toda a trama se passa em um baile de

réveillon, com casos de mal-entendidos, revides, prisão. A obra foi

apresentada mais de 50 vezes no teatro em Viena, mas só teve seu

reconhecimento na Áustria, depois de reverenciada em Paris e Berlim.

Finalmente, Strauss Filho também foi reconhecido como compositor de

várias operetas apresentadas em teatros de Viena.
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Espetáculos primorosos,
com acesso democrático!



Gershwin Night

A Temporada 2014 do Theatro Pedro II abriu com o concerto Gershwin Night, o primeiro projeto do ano

desenvolvido pela Fundação Dom Pedro II.

Gershwin Night trouxe nomes expressivos para o palco do Pedro II, como o Claudio Cruz e vozes como as da

soprano Eliseth Gomes, do tenor Geilson Santos e do barítono Sebastião Silveira, além do solo do pianista

Pablo Rossi, todos eles profissionais renomados e com vasta carreira internacional.

Este concerto foi o resultado de uma conjunção de ideias e sentimentos, comuns dos idealizadores e fruto de

um ideal: colocar o Pedro II no roteiro dos grandes acontecimentos culturais brasileiros.

Reunimos artistas respeitados, selecionamos um programa emocionante e focamos no público – nosso maior

objetivo. O projeto teve eco entre as empresas, que não apenas apoiam, como agregam grande valor a esta

noite.

Projeto Alma

A Academia Livre de Música e Artes – ALMA é um projeto acadêmico-cultural, com parceria com a Fundação

Dom Pedro II, criada em agosto de 2014, no intuito de proporcionar a crianças e adolescentes iniciados em

artes, especialmente em música, a possibilidade de aperfeiçoamento técnico, artístico e expressivo

(considerados num todo indissociável), com vistas na valorização de um ensino de excelência que leva em

conta, necessariamente, a essência multifacetária da música, principalmente na relação desta com as outras

expressões artísticas.

O próprio nome do projeto denota suas pretensões: "academia”, pois visa o ensino organizado e com uma

epistemologia definida; "livre", pois não é conservador, é plural, o que não entra, na concepção educacional

adotada, em conflito com a ideia de academia. E "de música e artes", pois se reconhece a natureza líquida da

música, que dentre as artes, é a que melhor se associa às outras expressões artísticas, tais como o teatro, a

pintura a dança e a poesia.
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Embora uma escola de música, as outras artes vêm no

amparo da criação de espetáculos de conteúdo variado,

especialmente abrangentes, como óperas, mini-óperas,

operetas e outros gêneros modernos de musicais. A ALMA

conta, para realização de suas pretensões, com

compositores e arranjadores residentes que garantem

uma produção artístico-pedagógica conectada com o

mundo hodierno.

Assim sendo, o papel da ALMA se consubstancia numa

polivalência necessária para o cumprimento de suas

vocações: enquanto escola de música e artes, coloca-se

como um meio para que crianças e adolescentes de

quaisquer origens sociais possam, uma vez iniciados e com

bases artísticas fundamentadas, se aperfeiçoarem no

sentido do acesso às melhores universidades e

orquestras/coros nacionais ou internacionais. Neste

sentido, a Academia tem a função de preencher uma

lacuna estrutural visível e nunca preenchida, tanto em

âmbito local quanto regional (quase poderíamos dizer que

o problema é nacional também). Pensada assim, ela é um

meio.

No entanto, sua polivalência se mostra quando, a partir da

própria filosofia da educação musical adotada como base

de seu plano pedagógico, a produção artística de alto nível

também é um fim, cujo objetivo só é alcançado a partir da

existência de corpos estáveis. Isso garante que a ALMA

tenha uma única finalidade, malgrado os muitos caminhos

para atingi-los: a experiência artística total, em sua

multiplicidade e diversidade. Por isso, a valorização da

criação original de pequenas óperas: a experiência com a

theoria, praxis e poiesis é radical, e o trabalho de todos os

alunos convergem.

Em sua segunda etapa, iniciada em 2015, as outras artes

entraram em cena para o cumprimento do objetivo final,

justamente a experiência artística mais completa, onde a

dança, o desenho de figurino e cenário, as artes da

interpretação e da dramaturgia podem complementar a

experiência no sentido de produções de grande porte, com

o uso concomitante dos principais corpos estáveis, cuja

completude artística proporcionará, sem dúvida, vivências

artísticas indeléveis aos alunos e aos espectadores.  
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USP (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

MÚSICA DE CÂMARA
FESTIVAL MÚSICA NOVA

CIA MINAZ

CARMINA BURANA
CAVALLERIA RUSTICANA

JESUS CRISTO SUPERSTAR

OSRP (ORQUESTRA SINFÔNICA DE RIBEIRÃO PRETO)

CONCERTOS INTERNACIONAIS DA JUVENTUDE
JUVENTUDE TEM CONCERTO

ALMA

ALMA DELL´ITALIA
ALMA DE NATAL

ÓPERA CHAMA SAGRADA
A VOZ ATRAVÉS DO TEMPO

BEATLES GO BAROQUE
CONCERTO ALMA

DANÇA EM FOCO

FESTIVAL DE DANÇA COM ARRECADAÇÃO DE
FRALDAS PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

SHOWS E ESPETÁCULOS COM INGRESSO SOLIDÁRIO
 (ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA O FUNDO SOCIAL

PARCEIROS - AUDITÓRIO MEIRA JR.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DA CASA CIVIL
SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DA CULTURA

CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA

PARCEIROS EM PROJETOS - THEATRO PEDRO II


