
   

P á g i n a  1 | 2 

 
 

                                                                                                     

SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 69/2022 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – OS CAPULETOS E OS MONTÉQUIOS – 

THEATRO SÃO PEDRO  

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados ingressos para 

a Ópera Os Capuletos e os Montéquios, para as datas e horários abaixo: 
 

EVENTO DIA HORÁRIO 
QUANTIDADE 

DE INGRESSOS 

OS CAPULETOS E OS MONTÉQUIOS 

27/04/2022 (4º Feira) 20:00 50 

29/04/2022 (6ª Feira) 20:00 50 

01/05/2022 (Domingo) 17:00 50 

 

 

Em sua nova temporada lírica o Theatro São Pedro estreia a ópera Os Capuletos e os Montéquios, 

seguindo o eixo com títulos que retratam com linguagens musicais distintas o drama dos amantes 

que não conseguem viver juntos seu amor. A direção musical é de Alessandro Sangiorgi, direção 

cênica de Antonio Araujo, iluminação de Guilherme Bonfanti, e dramaturgismo de Antonio Duran 

e Silvia Fernandes. O elenco conta com: Denise Freitas, mezzo-soprano (Romeo), Carla Cottini, 

soprano (Giulietta), Aníbal Mancini, tenor (Teobaldo), Douglas Hann, barítono (Lorenzo) e 

Anderson Barbosa, baixo (Capelio). 

 

Para fazer a solicitação dos ingressos, os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail para 

secretaria.ingressos@emesp.org.br até as 15h do dia 26/04 (terça-feira). As solicitações serão 

respondidas por ordem de recebimento. Ressaltamos que é necessário informar no e-mail nome 

completo do(a) aluno(a), quantidade de ingressos, nome e data do evento. Cada aluno(a) 

poderá solicitar até 02 ingressos para a apresentação. 

 

THEATRO SÃO PEDRO: R. Barra Funda, 161 - Barra Funda. 

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos. 

DURAÇÃO TOTAL: 2h15. 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: https://theatrosaopedro.org.br/ 

 

Conforme orientação do local, para assistir a este espetáculo é necessário seguir os protocolos 

de segurança estipulados no Manual do Espectador (acesse aqui), que incluem a 

APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE VACINAÇÃO. 

 
Previna-se! Acesse o Guia de Prevenção no site do Governo do Estado de São Paulo: 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/  

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 

ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  

https://theatrosaopedro.org.br/
https://theatrosaopedro.org.br/manual-do-espectador-2022/
http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
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Contatos da Secretaria:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br          

Data do envio: 20/04/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

