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Lives, shows, debates,  arte, cultura e memória  pelas redes sociais e dentro da sua casa, porque 
pensamos  que o novo normal ainda é preservar vidas, e para isso precisamos nos manter em 
isolamento, enquanto não se concretiza a criação da vacina. O evento ocorrerá de 5 a 10 de outubro 
nas redes sociais do festival no Facebook , Instagram, e Youtube 

APRESENTAÇÃO

O bairro da Gamboa se firma como local de rica história e expressão cultural da cidade do 
Rio de Janeiro com suas fachadas do casario dos séculos XVIII e XIX guardam a importante 
responsabilidade da herança Afro brasileira e da colonização Portuguesa. A Gamboa representa 
um lugar de luta e resistência e 

é um grande diamante da cultura brasileira, é na região da Gamboa que temos o Cais do Valongo, 
é na Gamboa que está o Instituto dos Pretos Novos, é na Gamboa que temos o primeiro Teatro do 
Brasil – o Talma, é na Gamboa que morou o grande escritor Machado de Assis, é na Gamboa que 
temos uma das primeiras obras do arquiteto Niemeyer.

E atualmente, mantendo a tradição cultural do bairro, reside um grupo de moradores e 
trabalhadores da área de cultura e educação, isto tem feito com que o bairro virasse um celeiro 
de articulação artística, política e cultural tendo como foco a tríade do desenvolvimento social, 
econômico e ambiental.

Gamboa de Portos Abertos #festivaldentrodecasa



OBJETIVOS:

1.  Contribuir neste momento com a população que encontra-se no isolamento, propiciando 
atividades de lazer e conhecimento. E manter o trabalho dos artistas, fornecendo uma receita 
para que se mantenham em suas casas durante este período de pandemia

2.  Disseminar a arte para fortalecer o poder da mesma na vida das pessoas, despertando nelas a 
capacidade criativa de reinventar-se, buscando novos caminhos pra reconstruir a verticalidade 
de ser.

3.  Arrecadar doações de cestas básicas, máscaras e sabonetes para os moradores localizadas 
nos arredores do bairro, favelas Providência e Morro do Pinto .

Os artistas da região, criaram o Festival Gamboa de Portos Abertos, que iria para sua terceira 
edição em julho, porém com a catástrofe gerada pela pandemia, todos os projetos culturais que 
envolvam encontros de pessoas foram suspensos sem previsão de retomada. Os artistas foram os 
primeiros afetados e serão provavelmente os últimos a retornarem suas atividades.

O #festivaldentrodecasa, numa parceria com diversos artistas (músicos, poetas, escritores, 
artistas plásticos, dançarinos, contadores de histórias etc), apresenta-se numa visão otimista de 
mudança, apostando na arte como principal agente transformador. Ela é o grande alimento de 
nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser.

O #festivaldentrodecasa acontecerá durante os dias 05 a 10 de Outubro com apresentações de 
30 minutos dos artistas da região. Teremos pintura, poesia, palestras, teatro, música, fotografia 
e vídeos apresentando o Instituto dos Pretos Novos e a Companhia Mystérios e Novidades entre 
outros.

OBRA DE FERNANDO MENDONCA “RIO DE JANEIRO”
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01_CASA DE MYSTERIOS E NOVIDADES
02_CASA DO PROPÓSITO
03_LIVRAMENTO & AMOR
04_LIVRARIA SEBO NAS CANELAS
05_ARMAZEM CULTURAL DAS ARTES
06_BAR DELAS
07_ESCOLA JOSÉ BONIFÁCIO
08_TIPOGRAFIA
09_CASA DO BARISTA
10_BAR DO JORGE
11_MISSISSIPPI DELTA BLUES BAR
12_ESCRAVOS DA MAUÁ

13_ATELIER FM
15_CASA GAMBOA
16_INSTITUTO PRETOS NOVOS
17_ ZONA IMAGINARIA
18_GALPÃO DO PROPÓSITO
19_GALERIA DE ARTE METARA
20_TOCA DA ONÇA
21_FILHOS DE TALMA
22_PROPOSI&TAL
23_GALPÃO GAMBOA
24_SUPER UBER
25_MOINHO FLUMINENSE
26_BAR ESQUINA DA GAMBOA

ESPAÇOS CULTURAIS

Uma idéia que surgiu de uma 
música familiar que vinha de um 
lugar curioso ainda desconhecido, 
e desse lugar, então apresentado, 
virou um café em um outro lugar 
que também era novidade e se 
juntou a várias outras idéias e 
outros novos lugares e novos 
amigos e se tornou uma vontade 
de se fazer conhecer tantos 
lugares maravilhosos e quase 
inacreditáveis.



CASA DE MYSTERIOS

ATELIÊ FM BAR DELAS

CASA GAMBOA

PRETOS NOVOS

SEBO NAS CANELAS



PROGRAMAÇÃO (A SER CONFIRMADA)

PROGRAMAÇÃO

GALERIA METTARA

MISSISSIPI DELTA BLUES

O #festivaldentrodecasa  
será realizado de 05 a 10 de 
Outubro, com apresentações de 
40 minutos para cada artista. 



FICHA TÉCNICA

PRODUÇÃO |  Elza Ribeiro Produções Ltda, 

COORDENAÇÃO E IDEALIZAÇÃO |  Paulo Pelá, Elza Ribeiro, Marisa Silva,  

Ligia Veiga, Emily Pirmez, Lidia Mello

SETOR EDUCATIVO | Marisa Silva, Emily Pirmez, Carlos Alarcão

IDENTIDADE VISUAL |  Paulo Pelá/ DesignJungle.com.br

ASSESSORIA DE IMPRENSA | Ciclo Comunicações – Cloves Correa e Cida Fernandes



PARCEIROS DE MÍDIA

jb folhasem

o jornal do jardim botânico 

15
ANOS

Agora é a hora de unir forças  
e fazer acontecer | pag 4

Quinta, dia 23, será a lavagem  
do coreto para abrir o festival

Nº3 | ANO 2 | MAI/ JUN 2019VENDA PROIBIDA

Festival de Arte, Literatura, 
Teatro, Gastronomia e  
Música movimenta o Porto

O sempre ilustre Chico Diaz 
Quinze anos depois de sua primeira entrevista  
ao jornal, o ator segue pintando e curtindo seu 

bairro de infância. (Página 22) 

Setembro | Outubro
2018 | ano 16 | nº77

distribuição gratuita 

Jardim Botânico 

Horto | Gávea | Humaitá

Jornal comemora 15 anos, 
destacando as principais 
notícias veiculadas ao longo 
desse período. (Página 8)

Retrospectiva  
JB em Folhas

Faxina na Pio XI 
Mutirão promovido por JB em Folhas e 
subprefeitura convoca moradores para arrumar  

a praça no dia 27 de outubro. (Página 4)

jb folhasem

o jornal do jardim botânico 

15
ANOS

2003 2018

Então, é Natal! 
Este ano, a região contará com duas 

árvores para festejar a data. (Página 4) 

Novembro | Dezembro

2018 | ano 16 | nº78

distribuição gratuita 

Jardim Botânico 

Horto | Gávea | Humaitá

Os modelos de ensino 
que os colégios da região 
oferecem. (Página 8)

Precisamos falar 
de educação

Teatro em família 
Espaço Lunático oferece oficina que resgata 

brincadeiras da infância. (Página 14)

jb folhasem

o jornal do jardim botânico 

15
ANOS

Chama o Douglas! 
Administrador regional garante apoio a 

diversas iniciativas do bairro. (Página 6) 

Fevereiro | Março
2019 | ano 17 | nº79

distribuição gratuita 

Jardim Botânico 

Horto | Gávea | Humaitá

Trilhas, cachoeiras e 
mirantes – vale a pena 
explorar a imensa 
área verde que nos 
cerca. (Página 8)

Mata 
adentro

Caia na folia 
Dicas e agenda completa para aproveitar o 

carnaval na região. (Páginas 4, 14 e 16)

jb folhasem

o jornal do jardim botânico 

15
ANOS

4

Gamboa de Portos Abertos
Festival de arte, cultura, teatro, literatura, música 

e gastronomia. O Bairro da Gamboa e Porto con-

vidam a todos para visitar os seus ateliês, espaços 

de convivência, bares, espaços culturais e demais 

estabelecimentos.

Uma idéia que surgiu de uma música familiar 

que vinha de um lugar curioso ainda desconhe-

cido, e desse lugar, então apresentado, virou um 

café em um outro lugar que também era novidade 

e se juntou a várias outras idéias e outros novos 

lugares e novos amigos e se tornou uma vontade 

de se fazer conhecer tantos lugares maravilhosos 

e quase inacreditáveis.

A Gamboa sempre foi um lugar de luta e resis-

tência e hoje, mais que nunca, precisa se conhecer, 

 ACONTECE NO CENTRO

se unir e mostrar toda a sua criatividade, toda sua 

força de vontade de inovar e preservar. Um centro 

esquecido e agora renovado, de histórias descober-

tas e de novas histórias a serem contadas e novos 

lugares e serem descobertos e festejados.
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01_CASA DE MYSTERIOS E NOVIDADES
Equipamento cultural multifuncional. Idealizado 
como um espaço aberto à criação, experimen-
tação e investigação artística, a sede da Grande 
Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades 
acolhe e irradia diversos saberes das tradições 
e da contemporaneidade e tem como objeti-
vo principal oportunizar experiências. Com seu 
Teatro de Rua tem na Praça da Harmonia sua 
sede pública.

Rua Pedro Ernesto, 21
Marília Felippe (21) 98880-2256
www.ciademysterios.com

02_CASA DO PROPÓSITO
Espaço artístico, cultural. Um ambiente intimista 
que foi pensado para desenvolver atividades 
multifuncionais. Arte, música, teatro, cinema, 
dança, terapias holísticas, comunicação e cul-
tura. Acreditamos no trabalho com propósito e 
estamos de portas abertas para inspirar, inovar 
e realizar conexões de valor. Aqui as boas ideias 
são muito bem-vindas!

Rua do propósito, 90 -100
Adriana Zattar (21) 97299-4688

 /   casadoproposito

03_LIVRAMENTO & AMOR
Cinema, ateliê, desenho, pintura de letreiros, 
fileteado, galeria, tênis na grama, yoga, mú-
sica, dança, encontros, celebrações, rituais, 
aluguel temporário.

Tomi, Jane & Manouk
Rua do Livramento 90
Jane (21) 99957-9009
Services@Streiffschuss.com

  StreiffschussFilmsAg
  LivramentoAmor

04_LIVRARIA SEBO NAS CANELAS
Compra e venda de livros usados e oficina de 
encadernação.

Rua Leôncio de Albuquerque, 26 
(21) 99667-1163

  espaco_sebonascanelas_rj

05_ARMAZEM CULTURAL DAS ARTES
Coletivo de cenografia e arredores artísticos da eco-
nomia criativa voltado à difusão dos ofícios cênicos 
como carpintaria, pintura, serralheria e adereçaria 
de forma colaborativa. Atuação profissional junto 
a equipes de cinema, teatro, televisão, exposição 
e demais espetáculos culturais cariocas. Promove 
o programa Metamorfoses da Caixa Preta experi-
mentando de forma interdisciplinar novas oficinas, 
vivências e itinerâncias. Abriga o Ponto de Cultura 
Palco Escola e está situado em galpão exemplar de 
arte mural urbana, onde prioriza-se a troca de sa-
beres disponibilizando sua fábrica de cenários para 
visitação e experimentações durante eventos com 
artes, música e poesia..

Av. Prof. Pereira Reis, 76
Emily (21) 99985-3865

  armazemculturaldasartes

06_BAR DELAS
Mulheres que lutam pelo seu lugar de fala no 
boteco e sua ocupação no âmbito do cuidado. 
Braços sempre abertos. Cerveja gelada e o aco-
lhimento do projeto Lanchonete <> Lanchone-
te - Ocupação Bar Delas - práxis que combina, 
através da comensalidade, a transformação das 
circunstâncias com a atividade humana.

Rua Pedro Ernesto, 5  
(21) 98177-5428 / 96781-9662

 /   lanchonete lanchonete

07_ESCOLA JOSÉ BONIFÁCIO
Rua Pedro Ernesto, 80 - (21) 2233-7754

08_TIPOGRAFIA
A partir das ruínas de uma antiga tipografia, 
encontros criativos promovem as mais diversas 
impressões.

R. Sacadura Cabral, 219 - (21) 98698-
7233

09_CASA DO BARISTA
Escola de formação de Baristas e cafeteria. 
Buscando sempre se especializar na arte e nas 
técnicas de fazer e servir um bom café e levar 
isso a cada aluno, oferece cursos diversos para 
formação e especialização de baristas, além de 
treinamentos, consultorias e eventos.

Rua Conselheiro Zacarias, 37a - Loja
(21) 2283-4308  (21) 98711-2754

 /   casadobarista 

10_BAR DO JORGE
Posto avançado do Gamboa de Portos Abertos,  fi-
ca como nobre representante de todos os botecos, 
pizzarias, barraca de churrasquinhos e hamburguers 
da Praça da Harmonia. Locais  tradicionais da região, 
onde matamos a fome, tomamos uma cerveja, as-
sistimos o jogo ou a novela e socializamos. 

R. Sacadura Cabral, 339 
(21) 2253-6223      praçadaharmonia

GAMBOA DE PORTOS ABERTOS | Mapa dos espaços participantes

05

Túnel
Santa Barbara

Pereira Reis
(VLT)
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SEXTA  24 SÁBADO  25 DOMINGO  26
09:00 05   (09 às 13h) oficina de introdução à pintura 

Cênica com Roberto Marmello - sob inscrição
09   09 as 13h café da manhã cheio 

de delícias e música ao vivo

10:00 04   Música de Vinil/ Exposição & 
Venda de Cadernos Artesanais 
Gabriela Gomes - Workshop de 
Encadernação gratuito

00  Contação de histórias “Palavras Vindas aos Portos 
Lá de África” - Carlos Alarcão  da Quitanda da 
Leitura e Espaço Sebo nas Canelas

15   Cozinha pop up com opção vegana de Aline 
Onça e apresentação musical

13   Grupo Poranduba. Lançamento do 
livro  e  Contação de Historias  “João, o 
menino cantador” sobre João do Vale

18   Parto por Amor: roda de conversa 
sobre parto domiciliar

11:00 01   Oficina de Teatro e Miniaturas c/  
Willi de Carvalho

01   Racismo e Escravidão com Edson Santos
08   Laboratório de Revelação Manual com café

01  Oficina do corpo: Corpo praticado
04   Palestra com Antonio Carlos 

Secchin - Um papo sobre livros

12:00 08   Abertura da Exposição “Tipo Coletivo”
02   Mostras: “Reinvenção da 

Existência”, “Oficina do Prelo”

00 Espetáculo infantil “Encantadores de Histórias”
12   Feijoada + Choro, Grupo Novos Chorões 
15   Cozinha experimental com opção vegana de 

Aline Onça e apresentação musical

08   Laboratório de Revelação com café
02   Cá entre clicks - exibição Fotográfica 

Reinvenção da Existência + roda 
de conversa sobre se reinventar na 
Gamboa com fotografia e desenho

13:00 00  Batidas para alinhar- Estúdio 
Despertando com Mariana Castro

03   (13 às 17h) Visita ao Ateliê de Pintura Fileteado/ 
Tênis para todos na grama. Fantasias opcionais

15   Cozinha experimental de Aline 
Onça e show de “Os Abufelados”

14:00 14  Visitação guiada na Casa da Tia Ciata 00 Cynthia Matos Costurando Histórias, Memórias e Afetos
09  Pintura Colaborativa
13   Oficina de bordados “Entre linhas e Histórias“ 

Marisa Silva
14  Oficina de Capoeira, Maculelê, Jongo e Tambor
19  Pintura corporal indígena - Tapixi Guajajara

00  Teatro Antropofágico com Kadosh Olive
06   Roda de Samba com petiscos
19   Arquiteto Ricardo Cantarino e a artista 

plástica Susi Cantarino dão dicas de 
conservação e armazenamento para 
obras de arte, moldura e passe partout

15:00 05   Abertura para visita às oficinas/ 
mostra de artistas convidados

01   Exercício de desenho livre, prática do desenho 
de observação por Luciana Felippe, artista visual. 
Para amadores e profissionais, jovens e adultos

05   Slam de poesia / microfone aberto 

00   Oficina Dança nas Alturas para 
crianças, jovens e adultos.

01   Duo Adriano Souza piano e Bruno 
Aguilar baixo acústico e voz

18   Cabaré Infantil do Coletivo PernAlta

16:00 Rolê do Gamboa de Portos Abertos c/ 
Cosme Felippssen 98123-4167
05   Pintura de painel coletivo  

com Emily Pirmez e convidados

Rolê do Gamboa de Portos Abertos. Encontro no Cais 
do Valongo - Cosme Felippssen 98123-4167
13   “Histórias e Roda-de-Saberes p/ crianças de toda 

Idade “ c/ Carlos Alarcão da Quitanda da Leitura
18   Bloco Mulheres Rodadas: roda de conversa 

seguida de pocket show

00   Aula aberta de Flamenco c/ 
Bárbara Buck (todas as idades)

04   Lançamento do livro infantil “O Lugar 
Encantado”, de Angélica Chaves

06   Vivência do Jongo com Lizza Dias

17:00 01   (17h às 18h) Aula aberta de 
Flamenco com Bárbara Buck

03   Performance Aérea por Verônica Pereira + música
05  Oficina de mosaicos afetivos c/ Simone Melo

00   cAis - Quarteto de Cordas 
+ Roda de Tambores c/ Pedro Lima

18:00 01   Prática de conjunto: p/músicos 
profissionais e amadores

05   Apresentação musical de 
“Os Abufelados”

11  Bex Marshall Solo (UK) 

01   Marcia Brandão - O céu de 2019, expansão e potência
05   Mosaicos Afetivos - Simone Melo e cvds
18   Plug & Play: palco aberto para novos compositores

00   Confraternização de  
Encerramento do Festival

00    Biodanza Rio

19:00 09   Paella + música e dança flamenca
15   Petiscos Aline Onça + DJ Alano

05   Mosaicos Digitais c/ Thiago Pinheiro e cnvds
15   Julia Mota canta Elis c/ Beto di Santi ao violão

00   Harmonia Enlouquece - Banda do 
Centro Psiquiátrico do RJ - CPRJ

20:00 01   Concerto para baixo e piano Lulu 
Antunes e Rodrigo Sebastian

11  Bex Marshall Solo (UK)
13   Exposição FM Bacurituba + Comida 

maranhense. Documentário “Arte do 
Maranhão“ de Beto Matuck

18   (começa ̀ as 22h) Chama das 
Histórias: ao redor do fogo,  
com Camila Costa e convidadas

01   Roda de tambores com Pedro Lima
02   Cortejo músical c/ grupo Charanga Venenosa
04   Duo Bernardo Ramos (guitarra), Bruno Aguilar 

(baixo acústico e voz) e convidados
06   Grupo experimental Flamenco Brasil  

+ comida espanhola, tinto verano e clara
11   Ale Ravanello Blues Combo (RS)
13   Show da cantora maranhense Didã

00   Baile do Cacuriá 
 
(21:30h) Show de “Os Abufelados”

22:00  06   Forró com o grupo Pé De Serra
11  The Headcutters (SC)

11   Ale Ravanello Blues Combo (RS) 00  Jam Sesion - Blues

00:00 11  The Headcutters (SC) 11   Clube do Blues RJ hosted by Morris Slim

01:00 11   Super Jam Session Encerramento do MDBF_RJ

PROGRAMAÇÃO Últimas atualizações em nossas redes sociais. gamboadeportosabertos

XX    Bolinha mostra onde acontecerá o evento. Veja no mapa.
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11_MISSISSIPPI DELTA BLUES BAR
O bar remete você aos juke joints do sul dos 
Estados Unidos, bares de beira de estrada onde 
o blues é a principal atração. É a primeira casa 
temática dedicada exclusivamente ao blues no 
Rio de Janeiro. O cardápio também respeita a 
tradição sulista norte-americana oferecendo 
alguns dos seus pratos mais tradicionais. No 
palco, muito Blues e suas vertentes: Soul, Sou-
thern Rock, Classic Rock, Folk e demais gêneros 
oriundos da cultura negra.

Rua Pedro Ernesto, 89

(21) 2510 6061 www.msdelta.com.br

 @msdeltarj

12_BAR ESQUINA DA GAMBOA
Bar local do Jaime com feijoada, sinuca e  
Chorinho um sábado por mês. 

Rua Pedro Ernesto, 50 - Gamboa

13_ATELIER FM
Espaço donde as possibilidades de múltiplas ati-
vidades  artísticas  contemporâneas e os sa beres 
tradicionais se convergem, criando assim um 
movimento interativo que dialoga com diferen-
tes linguagens culturais, pertinentes ao contexto 
estético e poético do bairro e da cidade  onde 
se situa.

Rua Leoncio de Albuquerque, 37
(21) 982990929

  fmbacurituba
  fernandomendoncaarts

14_A CASA DA TIA CIATA
Sede da Organização Cultural Remanescentes de Tia 
Ciata (ORTC) e espaço cultural para manter viva a 
memória da Matriarca do samba. Uma exposição 
permanente sobre a veterana do samba.

Rua Camerino, 05 - casa@tiaciata.org.br
(21) 96780 1710 - www.tiaciata.org.br

GAMBOA DE PORTOS ABERTOS | Mapa dos espaços participantes
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Central do Brasil

15_CASA GAMBOA
Estúdio de criação e galeria de exposição coletiva. 
Um espaço livre de 130 m2, multifuncional de arte, 
design, arquitetura, fotografia, gastronomia, cultura e 
entretenimento. Para eventos, celebrações, reuniões 
e economia colaborativa.

Rua do livramento, 134 b
(21) 99379-3972   casagamboa.com.br

    casagamboarj

16_INSTITUTO PRETOS NOVOS
Criado em 13 de maio de 2005, com o intuito de pro-
mover o conhecimento histórico da escravidão a partir 
do sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, 
reconhecendo-o como um lugar de memória sensível 
e de valor universal. Se tornar referência como um es-
paço museal que dissemina a história invisibilizada da 
escravidão e seus desdobramentos!

Rua Pedro Ernesto, 32/34, 
(21) 2516-7089 / 97015-3267 (Zap)
circuito@pretosnovos.com.br

  institutopretosnovos
  ipn.museumemorial

17_ ZONA IMAGINARIA
Espaço de criação compartilhada que dispõe de 
estúdio fotográfico, área para exposições, atelier 
de arte e workshop.

Rua Pedro Ernesto, 61
(21) 2223-2704       zonaimaginariarj

18_GALPÃO DO PROPÓSITO
Espaço multiuso. A casa se propõe a funcionar 
como um ateliê de design de produtos, equipado 
com máquinas e ferramentas para a produção de 
peças únicas, estruturas e cenários, junto a um 
espaço cultural que pode ser usado de diversas 
formas para apresentações, oficinas e residências 
artísticas. Conta com palco, projetor para exibição 
de filmes, e equipamentos de som para bandas e 
peças com música ao vivo.

Rua do Propósito, 25 Santo Cristo
Gui Stutz 99143-5433
Marcela de Paula 97672-1612

19_GALERIA DE ARTE METARA
Pioneira na concepção de uma galeria de arte exclu-
sivamente consagrada ao papel, inovadora na varie-
dade de perfis de molduras, introduziu no mercado o 
uso de materiais de conservação PH neutro, além de 
maquinário importado, implementando novas técni-
cas até então inexistentes no Brasil.

Rua Sacadura Cabral 264
(21) 2537 3853   Susi  (21) 99998-7283
www.metara.com.br 

20_AÇÃO DA CIDADANIA
Fundada por Betinho, em 1993, no auge do Movi-
mento pela Ética na Política, a Ação da Cidadania 
contra a Fome, a Miséria e pela Vida se transformou 
no movimento social mais reconhecido do Brasil.

Av. Barão de Tefé, 75 
(21) 2233-7460
www.acaodacidadania.com.br



CONTATOS

 
COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO

ELZA RIBEIRO PRODUÇÕES LTDA 
ELZA RIBEIRO:  55 21 98121 05 42/ 2113 9236 

elzaribeiroproducoes@gmail.com

DESIGN JUNGLE - DESIGN E COMUNICAÇÃO 
PAULO PELÁ:  55 21 99379 3972 

guiadoportorj@gmail.com

ATELIÊ FM Bacurituba 
MARISA SILVA :  55 21 98299 0929 

marisilva1967@gmail.com

#FESTIVALDENTRODECASA 
WWW.GAMBOADEPORTOSABERTOS.COM.BR

CASA DO PROPÓSITO CASA DA HARMONIA

CASA DO BARISTA



gamboadeportosabertos
WWW.GAMBOADEPORTOSABERTOS.COM.BR
#FESTIVALDENTRODECASA

OBRA DE FERNANDO MENDONCA - MÁSCARAS


