
ALCEU VALENÇA – ANJO DE FOGO 

ALCEU VALENÇA apresenta ANJO DE FOGO, seu novo show, em que reúne diversos momentos 

de sua trajetória. Dos grandes sucessos a tesouros escondidos, passando por temas ligados ao 

forró e ao frevo, Alceu mais uma vez se reinventa em todas as suas múltiplas vertentes.  

A música-título do show, “Anjo de Fogo”, é um dos destaques do CD/DVD “Vivo! Revivo”, 

lançado em 2016, totalmente dedicado à obra setentista do compositor. O show trafega por 

outros temas dos anos 70, repletos de metáforas e psicodelia, como “Agalopado”, “Espelho 

Cristalino” e “Táxi Lunar”, essa escrita em parceria com Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. 

Dos anos 80, uma seleção para constar em qualquer antologia da canção brasileira: além dos 

hits “Anunciação”, “Tropicana”, “Como Dois Animais”, “Pelas Ruas Que Andei”, “Solidão” e 

“Coração Bobo”, Alceu revisita temas há tempos pedidos pelos fãs em todo o país. Entre elas, 

“Estação da Luz”, “Marim dos Caetés”, “Cabelo no Pente”, além de “O P da Paixão”, em que o 

autor estabelece um paralelo entre o fado e o cancioneiro nordestino.  

Seguindo pela década de 90, surgem clássicos como “Belle de Jour”, “Girassol” e “Bicho Maluco 

Beleza”, esta na versão original, como um arrasta pé típico das celebrações juninas, diferente 

da aclamada interpretação em compasso de frevo, que arrasta multidões a cada carnaval 

pernambucano. Do século XXI, vem a “Embolada do Tempo” com seu petardo rítmico e versos 

demolidores: “o tempo em si, não tem fim não tem começo / mesmo virado ao avesso não se 

pode mensurar”.  

Sempre fiel às origens, Alceu inclui temas que exercem influência decisiva em sua obra, como o 

xote “Sabiá” (de Luiz Gonzaga e Zé Dantas), que representa a cultura sertaneja e agrestina, e o 

frevo-canção “Hino do Elefante” (de Clídio Nigro), aquele do refrão Olinda Quero Cantar, talvez 

o maior clássico do carnaval de Pernambuco, na versão mais lenta e dilacerante arranjada por 

Alceu e Paulo Rafael.  

Acompanhado por Paulo Rafael (guitarra), Tovinho (teclados), Nando Barreto (baixo) e Cássio 

Cunha (bateria), o Anjo de Fogo de Alceu Valença vê os dois lados, dorme no presente, sonha 

no passado, sempre de olho no futuro. Um anjo irreverente que vai ao cinema, comete pecado 

e cospe no chão. 

Classificação: 14 anos 

Duração: 90min. 

SERVIÇO: 

Dia 30 de setembro 

Sábado, às 21h 

Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 

www.teatroriachuelonatal.com.br  

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Balcão Nobre  R$ 140,00 R$ 70,00 

Frisas R$ 160,00 R$ 80,00 

Plateia B R$ 160,00 R$ 80,00 

http://www.teatroriachuelonatal.com.br/


Camarotes R$ 160,00 R$ 80,00 

Plateia A R$ 180,00 R$ 90,00 

 

- 50% de desconto para os primeiros 350 ingressos para cliente do plano Unimed Natal e 

médicos cooperados. Desconto válido apenas com a apresentação da carteira (UNIMED 

NATAL) e CPF. Desconto limitado a um ingresso por CPF; 

- 50% de desconto em até dois ingressos (valor inteiro) por assinante Tribuna do Norte em 

qualquer setor do Teatro, de acordo com a disponibilidade no ato da compra. É obrigatória a 

apresentação da Carteirinha do Clube do Assinante dentro do prazo de validade ou a última 

fatura paga e documento de identidade. 

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 

de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 

de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 

feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo.  

***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 

disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 

tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Norte: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 

identidade oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 

nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 

estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 

Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 

documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 

de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 

No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 

documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 

mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 

Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 

identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 

foto. 

- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO mediante apresentação de 

carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal ou holerite 

acompanhado de documento oficial com foto. 

- ACOMPANHANTES DE CADEIRANTES (quando necessário). 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE são considerados doadores regulares de sangue aqueles 

registrados nos bancos de sangue dos hospitais do município de Natal. 

**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 

do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 

exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 

http://www.documentodoestudante.com.br/


CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:  

Bilheteria do Teatro: Shopping Midway Mall - Av. Bernardo Vieira 3775 - piso L3 (terça a 

sábado, das 12h às 21h, domingo e feriado, das 14h às 20h)  

Site: www.ingressorapido.com.br  

Televendas: 4003 1212 

 

http://www.ingressorapido.com.br/

