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para curtir o feriado prolongado
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Tem cinema, teatro, música, festa junina, gastronomia e mais

Pratos do Festival Gastronômico de Joaquim Egídio: opção no feriado

Com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (23), mais um fim de semana prolongado se
aproxima. Para quem não se organizou para viajar e pretende passar os quatro dias na cidade
e na região, o Campinas.com.br preparou um roteiro e reuniu dicas bacanas de atividades que
rolam por aqui mesmo, para facilitar a vida e curtir o que a cidade oferece de melhor.
A programação é variada: tem Festa Junina, cinema, teatro, gastronomia, exposição, música,
programação religiosa, passeio de um dia e várias outras atrações.
Confira as opções!
Hotel
Para quem não teve tempo de se programar e pretende passar uns dias longe de casa, o Hotel
Fazenda Solar das Andorinhas, em Campinas, é uma opção de hospedagem no feriadão. São
diversas atrações programadas para toda a família, entre elas a Festa Junina aos hóspedes no
sábado, jantares com música ao vivo, recreação para a garotada, show para adultos com o
humorista vencedor do concurso no Domingão do Faustão, Matheus Ceará, churrasco na
piscina no domingo, além do circuito de aventura e diversas outras atrações. O hotel também
está com preço especial neste feriado. Para um casal com duas crianças até 12 anos,
com entrada nesta quarta (22) e saída no domingo (26), o pacote custa R$ 2.984,00, ainda
com 10% de desconto!
Além disso, há a opção do sistema “day-use”, ou seja, um dia de atividades que inclui o uso do
parque aquático, passeio histórico, atividades para crianças, almoço, entre outras, sem precisar
se hospedar.
Como o Solar possui o maior complexo de atividades de aventura em um hotel, também é
possível aproveitar o dia para praticar esportes radicais (pagos à parte), como arvorismo,
tirolesa, balonismo, paintball, rafting, parede de escalada (geralmente utilizada nos
treinamentos para executivos) e passeio a cavalo. Todas as atividades são realizadas em
parceria com empresas especializadas e com acompanhamento de monitores treinados. É
necessário agendar as atividades.
Para passar o dia no local, com direito a brincar no Parque Aquático, o preço é R$ 75 por
pessoa. Crianças de até três anos não pagam e as de quatro a 12 pagam 50% do valor.
Também é possível apenas almoçar no local, ao preço de R$ 45 por pessoa (com sobremesa
incluída). Aos domingos o almoço é um churrasco na beira da piscina.
Festa Junina
Destaque para duas festas juninas de "arromba": o Arraiá do Nhô Tonico, que movimenta a
cidade a partir desta quinta-feira (23), e segue por dois fins de semana, com atrações na Praça
Arautos da Paz, com direito a shows da Banda de Pífanos de Caruaru, Orquestra Cabocla e o
violeiro Mazinho Quevedo, e no Espaço Cultural Campo Grande; e o Arraiá Beneficente da Vila
Antiga, que tem início na sexta-feira (24) e vai até domingo (26). Nas duas festanças, muita
comida típica, dança, música e brincadeiras.

Cinema
Para quem prefere a combinação „filme com pipoca‟, há opções para crianças e adultos. Como
por exemplo, a estreia de “Carros 2”, que ocorre nesta quinta-feira (23) com sessões nos
cinemas de Campinas, em cópias 3D e convencional. Outra possibilidade é a seleção de curtas
infantis que vai ter exibição gratuita no Sesc Campinas, no domingo (26) .
Para os fãs de rock, a exibição do documentário "Foo Fighters: Back and Fourth" é imperdível!
Campinas é uma das poucas cidades brasileiras que vai exibir o filme, na sexta e no sábado.

Outra pedida para adultos é a programação do ciclo “O Século de Cinema” do Museu da
Imagem e do Som (MIS) Campinas, com exibição de clássicos. Na sexta-feira (24) tem "Easy
Rider" e no sábado (25), "Apocalypse Now".
Fora isso ainda tem toda a programação do circuito comercial dos cinemas da cidade. Veja a
programação.

Teatro
O Festival do Teatro Brasileiro (FTB) - Cena Mineira oferece programação intensa, com vários
espetáculos bacanas, inclusive no feriado, com entrada gratuita ou com preços de no máximo
R$ 10. Veja reportagem completa.
Para as crianças, há opções ainda no Sesc, com o espetáculo de teatro de sombras “Um
Maestro Louco por Beethoven”, no sábado (25), e no Teatro Amil com a peça “Alice no País
das Maravilhas”, que além do horário normal, vai ter sessão extra no feriado.
Ainda no Amil, tem os espetáculos para adultos “Clichê” e Seleção do Humor Stand Up.

Festival Gastronômico em Joaquim Egídio
Até domingo (26), restaurantes de Joaquim Egídio promovem o Festival Gastronômico de
Inverno. Cada estabelecimento criou pratos novos e exclusivos para o evento, que além de boa
gastronomia oferecem outros atrativos, como degustação de vinhos, artes e atividades para
crianças.

Dentro desta proposta, o restaurante Estação Marupiara, realiza na sexta-feira (24), a Noite do
Cupido, que envolve jantar, observação do céu e bate-papo com o astrônomo Júlio Lobo.
Exposição
O feriado pode ser uma boa e última oportunidade para conferir a exposição “O Legado de
Leonardo”, que termina no domingo (26), no Museu de Arte Contemporânea de Campinas
(MACC). O público pode conferir de pertinho 21 protótipos que foram construídos a partir dos
desenhos e estudos de Leonardo da Vinci, como o barco com pás, carro metralhadora,
balestra, escavadeira de trincheira, catapulta, e vários outros.
Outra opção, completamente diferente, é o Encontro de Carros Antigos que vai ser realizado no
estacionamento do Galleria Shopping, no domingo (26).

Música
Na sexta-feira (24) o Coletivo Ajuntaê comemora um ano de atividades em Campinas com um
show das bandas Macaco Bong e Priya‟s Journey, no Bar do Zé, em Barão Geraldo. Veja
programação da festa
No Sesc, a cantoria começa já no feriadão de quinta-feira (23), com um show do Quarteto de
Cordas Vocais, conhecido nas rodas de samba de Campinas e região. Na sexta (24) tem
Quinteto Coloquial e no domingo Viola & Café, com Jackson Ricarte e show especial de Taïs
Reganelli.
O Almanaque Café traz uma programação variada com DJs Hugo e Paulão, Doca Furtado e
Banda Hijos com balada pra dançar no domingo (26). Confira
Na região, destaque para o Festival de Música Instrumental, de 23 a 25 de junho, em Vinhedo,
a apresentações gratuitas dos Solistas de Paulínia e da Orquestra de Indaiatuba, ambas no
domingo (26).
Diversidade
Dentro da programação do Mês da Diversidade Sexual em Campinas, na sexta-feira (24) vai
ser realizada a I Mostra Cênica LGBT da cidade. O evento vai reunir pela primeira vez diversos
grupos que levam o universo LGBT aos palcos, com apresentação de comédia stand up, show
de drags, espetáculo de dança e grupos de teatro, no Centro de Convivência.
No sábado (25), tem o IX Concurso de Novos Talentos da Vila Padre Anchieta. Com foco no
talento de drag queens e transformistas, o concurso oferece prêmios em dinheiro e troféus para
as três primeiras colocadas, além de shows especiais de convidados. Já no domingo (26, uma
caravana com mais de 10 ônibus parte de Campinas para a Parada do Orgulho LGBT de São
Paulo.

