PROGRAMAÇÃO GRATUITA – SEMANA CULTURAL DA INDEPENDÊNCIA
PERÍODO: 6 A 15 DE SETEMBRO
O Governo de Minas Gerais comemora a Semana da Independência do Brasil com
uma programação cultural intensa e gratuita, voltada para todos os mineiros. Serão
diversas exposições, concertos, oficinas e atividades para toda a família. Os eventos
acontecem na capital Belo Horizonte e também em várias cidades do interior do
estado.
PALÁCIO DA LIBERDADE
Dia 14, sábado, às 11h - Apresentação da Banda de Música da PM e exposição com
equipamento da Polícia Militar de Minas Gerais
Dias 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 15, em horários variados - Visitas do público ao Palácio
Informações e agendamento pelo site: (https://appa.art.br/palaciodaliberdade/).
Dia 11, quarta-feira, às 9h, hasteamento da Bandeira e apresentação da Banda de
Música da PM para alunos das escolas estaduais
Dia 15, domingo, às 11h, apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais
CASA COR/PALÁCIO DAS MANGABEIRAS
Dias 6 e 13 - Visitas gratuitas para alunos das escolas estaduais à exposição.
CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Dia 9, segunda-feira – Concerto da Independência
Apresentação das bandas de música da PM, das Forças Armadas, com participação
de Coral e participações especiais.
SISTEMA DE MUSEUS ESTADUAIS
Os Museus da Diretoria de Museus/ Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais promoverão a Oficina de Confecção de Bandeiras. A oficina será inspirada na
Bandeira da Inconfidência, objeto do acervo do Museu Mineiro.
A bandeira da Inconfidência, datada do século XIX, é um raro exemplar da bandeira que
foi ícone da Inconfidência Mineira, resultado da junção das propostas de Alvarenga
Peixoto e de Tiradentes para o símbolo do movimento. O primeiro propôs o lema
“Libertas quae sera tamen”, adaptado do trecho da obra do poeta romano Virgílio (70 a.
C – 19 a. C). O segundo propôs a forma, uma bandeira branca com triângulo verde,
representando a esperança cívica.
A bandeira do Brasil também servirá de referência para a oficina, seja através de suas
cores, das formas geométricas que a compõem, as constelações representativas dos
Estados e os dizeres que nela figuram.
A “Oficina de Criação de Bandeiras” terá início com uma discussão a respeito da história
das bandeiras, os significados de suas cores, seus símbolos etc. Em seguida, cada
participante terá a oportunidade de criar sua própria bandeira pintando e fazendo
colagens com base em sua história, valores, sentimentos e desejos que considerem
importantes de serem reconhecidos.

 Museu Casa Guignard
Ouro Preto
Visitas Mediadas
De 10 a 13, terça a sexta-feira - das 12h às 18h
Dias 14 e 15, sábado e domingo - das 9h às 15h
Oficina de Confecção de bandeiras
De 10 a 15, terça a domingo - das 14h às 16 h
 Museu Mineiro
Belo Horizonte
Apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Dia 12, quinta-feira: 17h
Oficina de Confecção de bandeiras
Dia 7, sábado – das 14h às 16 h
Visitas mediadas com ênfase no acervo que constituiu a memória da independência e
nacionalidade brasileiras, como a Bandeira da Inconfidência e a pintura do Retrato de
D. Pedro I.
Ação Objeto da Semana: ação em que é escolhido um objeto do acervo do Museu
Mineiro para ter o protagonismo nas redes sociais. Na Semana da Independência será
a vez da Bandeira dos Inconfidentes.
Observação: No dia 7 de setembro, o Museu Mineiro permanecerá aberto das 10h às
19h
 Centro de Arte Popular
Belo Horizonte
Oficina de Confecção de bandeiras
Dia 7, sábado – das 14h às 17h
Visitas Mediadas
De 10 a 13, terça a sexta-feira: das 10h às 18h30 (com permanência até às 19h)
Dias 14 e 15, sábado e domingo: das 12h às 17h30 (com permanência até às 18h)
 Museu Casa Guimarães Rosa
Cordisburgo
Oficina de Confecção de bandeiras
Dia 6, sexta-feira – das 9h às 12h
Visitas Mediadas
Diariamente - das 9h30 às 17h

 Museu Casa Alphonsus de Guimaraens
Mariana
Oficina de Confecção de bandeiras
De 10 a 14, terça a sábado - das 14h às 17h
Visitas Mediadas
De 10 a 13, terça a sexta-feira – das 12h às 18h
Dias 14 e 15, sábado e domingo – das 9h às 15h

 Arquivo Público Mineiro
Belo Horizonte
Cine-Parede
Dia 11, quarta-feira, às 19h
Filme exibido: Macunaíma
Local: Paredão da Diretoria de Museus, entre o Arquivo Público Mineiro e o Museu
Mineiro (Avenida João Pinheiro, 372).
Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, Brasil-RJ, 1969, 105 min.
O filme é uma adaptação do romance de Mário de Andrade pelo cineasta Joaquim Pedro de
Andrade (1932-1988), autor de outras obras importantes do cinema brasileiro. Macunaíma narra
as andanças de um herói às avessas em um Brasil em Transformação. O filme, um clássico do
cinema nacional, inova a estética do movimento cinemanovista ao incorporar elementos da
chanchada, através da atuação de Grande Otelo, e transfigurar fatos da vida política, que
invadem o relato épico das andanças de seu protagonista entre figuras da mitologia popular
brasileira. Filme emblemático do final da década de 1960, Macunaíma atualiza o legado do
Modernismo e estabelece a tão buscada relação do Cinema Novo com o grande público.
No elenco estão atores como Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho, Milton Gonçalves, Dina
Sfat, Rodolfo Arena e Joana Fomm.

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
21º FestcurtasBH
Sessões de cinema, exposição, oficina
Dias 6 e 7, sexta a domingo – das 9h às 21h
Sarau Lírico
Dia 10, terça-feira – 12h
Sempre um Papo, com João Cândido Portinari
Dia 10, terça-feira - 19h30
Apresentação da Cia de Dança do Palácio das Artes “Nuvens de barro”.
Dia 12, quinta-feira - 18h
Local: CâmeraSete Casa da Fotografia de Minas Gerais (Av. Afonso Pena, 737)
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL DE MINAS GERAIS

De 6 a 15, com horários variados

As visitas da semana entre os dias 7 e 14 terão apresentações de poemas do livro
“Romanceiro da Inconfidência”, de Cecília Meirelles, pelo Grupo Palavra Viva.
Exposição com livros sobre o tema
Setores de Coleções Especiais, Hemeroteca Histórica, Periódicos e Empréstimo
Domiciliar - Os vários acervos que contemplam o tema da Independência do Brasil serão
expostos no Hall da entrada do prédio sede, no Hall dos elevadores do 2º andar e nos
Setores de Periódicos e Hemeroteca. Um banner abre a exposição contendo fatos
curiosos deste momento histórico retirados da obra 1822 de autoria de Laurentino
Gomes e um outro banner com um poema de Cecília Meirelles.
Dia 12, horários de 9h30 e 14h30
Hora do Conto e da Leitura - para o público escolar e espontâneo
Será abordado o tema “Independência e Liberdade”. Serão apresentadas histórias
infanto-juvenis que reforçam os nossos valores culturais e patrióticos. O Setor
Infantojuvenil da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais atende visitas de crianças
e adolescentes das redes pública e particular de ensino, de projetos sociais e demais
interessados em conhecer o espaço e participar da Hora do Conto e da Leitura, atividade
de incentivo à leitura que envolve narração e leitura de histórias, contos, poesia, além
de música e contato com os livros.
Cine-braille: Realizado no Teatro com os alunos do Instituto São Rafael para pessoas
com deficiência visual

CONVERSA ABERTA SOBRE A FORÇA DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS
GERAIS
Palestrante: Andreia Costa. Gestora de projetos criativos, atua como consultora,
especialista em processos de facilitação para grupos criativos e também como
professora de gestão cultural
Dia 13, sexta-feira, às 14h
Local: P7 Criativo. Av. Afonso Pena, 4000 - 4º andar - Cruzeiro
FILARMÔNICA
Dia 8, às 11h
Clássicos na Praça
Local: Praça da Savassi - Avenida Cristóvão Colombo, entre Avenida Getulio Vargas e
Rua Alagoas
Dia 10, às 20h30
Filarmônica em Câmera
Local: Sala Minas Gerais

CIRCUITO LIBERDADE
Programação especial: apresentações musicais da Banda da PM dentro dos
equipamentos culturais do Circuito Liberdade.

Casa Fiat de Cultura Exposição Beleza em Movimento – Ícones do Design Italiano
na Casa Fiat de Cultura
Em cartaz até 3/11
A exposição apresentará cinco importantes ícones do design de automóveis: Casas
Bertone; Zagato, que este ano celebra seu centenário; Touring Superleggera;
Pininfarina; e Giugiaro – que pautaram uma nova estética de formas entre as décadas
de 1910 e 1960. Serão mostradas verdadeiras obras de arte sobre rodas que
emocionam com suas formas perfeitamente esculpidas, fruto da genialidade e dos
traços velozes e precisos das grandes casas e designers italianos que trazem toda a
sua beleza e encanto para esta mostra.
Horário: das 10h às 21h de terça à sexta
Das 10h às 18h sábado, domingo e feriados
Entrada gratuita
Memorial Minas Gerais Vale
Experiências no Memorial
De 7/9 a 29/9, das 10h às 15h30
O Educativo do Memorial Minas Gerais Vale convida você para novas experiências de
aprendizagem, descoberta, encantamento e aproximação com a arte, a história e a
cultura mineiras.
Entrada gratuita
Mulheres na Música: Quinteto da Academia Orquestra Ouro Preto
Dia 12, às 19h
Para a série Mulheres na Música, a Academia Orquestra Ouro Preto preparou um
concertino especial. Um quinteto formado apenas por musicistas apresentará um
repertório pautado pela excelência e versatilidade, adjetivos que marcam e guiam a
formação principal da Orquestra. O quinteto é formado por Ellen Silveira e Mariane
Fernandes (Violinos), Joice Coutinho (Viola), Carolina Rodrigues (Violoncelo) e Mariana
Pardinho (Baixo).
Entrada gratuita, sujeita a lotação.
10º Cinefoot BH - Festival de Cinema de Futebol
De 11 a 15
As Sessões Dente de Leite e Mostra Minas terão exibição em looping durante o período
do evento

Exposição: O outro lado da montanha
Em cartaz até 20/10/2019
Exposição do premiado fotógrafo mineiro José Luiz Pederneiras, que está na Galeria de
Arte do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC). A mostra reúne 25 imagens, que
começaram a ser produzidas em 2014, em formatos variados, com projeto expográfico
assinado por Fernando Maculan e Paulo Pederneiras. A entrada é franca. A Galeria do
CCMTC funciona de terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos e feriados, das 11h
às 19h.
Entrada gratuita.

MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal
Dia 10, às 9h30
Ateliê 60+
Pintura livre para terceira idade, utilizando a técnica acrílica sobre tela, ministrado por
Gal Rosa.
Dia 12, às 19h30
Movimento Soul BH “Cultura de Rua”
Movimento Soul BH Cultura de Rua, desde sua origem, tem o intuito divulgar música
soul e seus dançarinos promovendo encontros mensalmente de diferentes pessoas em
espaços públicos e cultural através da música e de sua maneira clássica de se vestir.
Entrada gratuita, sujeita a lotação.
O MM GERDAU – Museu das Minas e do Metal recebe para a palestra grupo “O
Mundo Que Queremos”, do qual fazem parte Leandro Martins e Márcia Magalhães.

Academia Mineira de Letras
Dia 14, às 15h
Palestra “Desenvolvimento Sustentável - Crescimento populacional e urbanização do
planeta”
Exposição Outro Mundo é Possível, dedicada a João das Neves
Em cartaz até 4/10 - Terça a sexta, das 11h às 21h30, e aos sábados e domingos, das
10h às 16h.
Um passeio por quatro ambientes que retratam diferentes fases do artista, o público
tem acesso à vida e obra de João das Neves a partir de documentos, vídeos, fotos,
áudios, trilhas, instalações, fragmentos de textos e objetos de afeto do artista.
CCBB
Iluminação verde-amarela para fachada
Exposição Paul Klee – Equilíbrio Instável
Em cartaz até 18/11 - De quarta a segunda, das 10h às 22 horas
Reúne, pela primeira vez na América Latina, mais de 100 obras do suíço Paul Klee
(1879-1940). A exposição conta com 16 pinturas, 39 papéis, 5 gravuras, 5 fantoches e
58 desenhos, além de objetos pessoais do artista. Ele transitou por diversos estilos,
como o Cubismo, o Expressionismo, o Construtivismo e o Surrealismo, mas não cabe
atribuir ao seu legado artístico nenhum em particular, tendo alcançado uma notável
expressão pictórica própria, que reforçou seu papel central na história moderna da
arte.
BDMG Cultural
Exposição: Tudo sobre nada
Até 22/09 - de 10h às 18h. Às quintas, de 10h às 21h
Um passeio pela rua, uma viagem ou uma caminhada podem despertar a curiosidade
do artista Mário Azevedo, que apresenta seu trabalho na Galeria de Arte BDMG

Cultural pela primeira vez. A exposição Tudo sobre nada é a quarta edição da série
desenvolvida pelo mineiro.
Entrada gratuita
Espaço Cultural Escola de Design - UEMG
Exposição Corpos
Em cartaz até 14/9, das 13h às 19h
Após longa temporada no Museu da Moda (Mumo), a exposição Corpos agora
preenche o salão de exposição do Espaço Cultural Escola de Design UEMG. Os
quinze manequins, que exibem a transição do balé tradicional até o balé brasileiro,
estão dispostos em um só ambiente possibilitando a visualização integral do arranjo
cenográfico. Entrada gratuita.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (FAOP)
Exposição "Seres imaginários" de Romário Batista
Até 29/9
A mostra traz pinturas que retratam figuras e códigos mitológicos da cultura popular
brasileira, como os personagens Boitatá e Caipora. Galeria de arte Nello Nuno
Exposição coletiva "Gravadores do Ingá"
Até 29/9
A mostra reúne diversos trabalhos desenvolvidos na oficina de gravura do Museu do
Ingá da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Artistas expositores: Anna Letycia; Diva de
Aquino; Edwiges Barros; Eneida Tagliari; Fernando Henning; Joel Gama; Luiz Antonio
Lopes; Marcia Cavalcanti; Maria Lúcia Maluf; Moema Terra; Rosana Siqueira; Salazar
de Figueiredo; Sergio Marques; Sérgio Torres; e Zé Igino.
Cidadania Poética
A realização de Ações Educativas com os alunos da rede pública de ensino às
exposições “Gravadores do Ingá” e “Seres Imaginários”, promovendo vivências,
apropriações e criações artísticas.

