
 

    

 

 
 

Quarta cultural – Madeirame – Sons de madeira 
  

Apresentação dos músicos Felipe José (violoncelo), Pedro Santana 
(contrabaixo), André Rocha (violão), Daniel Christófaro (violão), Bruno 
Santos (marimba e percussão) 
 

Data: 24 de setembro 
Horário: 12h30 

Local: Conservatório da UFMG  
Preço: Entrada franca 
Informações: www.conservatorio.ufmg.br  
 

Quarta Erudita - Recital de canto e cravo 
 

A soprano Marília Vargas e o cravista Nicolau de Figueiredo apresentam 
recital de canto e piano dia 24 de setembro, no projeto Quarta Erudita. 
Apresentando músicas de: Domenico Scarlatti, G. F. Handel e Antônio 
Vivaldi. 
 



 

Data: 24 de setembro 
Horário: 19h30 

Local: Sala Juvenal Dias 
Classificação etária: 8 anos 
Preço: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia entrada) 
Informações: www.palaciodasartes.com.br 
 

Quarta Erudita é um projeto da 
Fundação Clóvis Salgado que privilegia a música de câmara erudita lírica ou 
instrumental, contemplando variadas formações instrumentais e estilos 
distintos. Os concertos são realizados às quartas-feiras, sempre às 19h30, 
com ingressos a R$5,00 e R$2,50 (meia entrada conforme a lei). 
 

Oficina Roda de Música / Música de Roda 

A oficina Roda de Música / Música de Roda oferece uma prática musical 
que envolve canto, toque (percussão) e dança, utilizando tradições populares 
brasileiras como material de trabalho. As oficinas buscam fomentar uma 
vivência que permita ao participante reintegrar essas práticas ao seu 
cotidiano, fornecendo elementos e referências para uma formação cultural 
mais crítica, que afirme e valorize sua cultura com uma reflexão mais 
abrangente a respeito do fazer artístico e suas responsabilidades estéticas 
e sociais. 
 

Data: 26 de setembro 
Horário: 19 ás 22h 

Local: Centro de cultura Lagoa do nado 
Preço: Entrada franca 

Informações: www.guiaentradafranca.com.br  



 
Concerto Brasileiro recebe duo de violões  

 
Maria Haro e Vera de Andrade se apresentam no Concerto Brasileiro 

 

VERA DE ANDRADE, bacharel em música pela Universidade do Rio de 
Janeiro (UNIRIO) é violonista, compositora, arranjadora. Estudou Harmonia 
Funcional e Arranjo no Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical. 
Participou também de Master - Classes com Paulo Bellinatti e Eduardo 
Isaac. 
MARIA HARO, nascida no Uruguai, é brasileira naturalizada. É Bacharel em 
Música pela UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) 
onde estudou com Turíbio Santos. Obteve seu título de Mestre em Música 
na UFRJ, apresentando a tese Nicanor Teixeira: a música de um violonista-
compositor brasileiro, em 1993. Desde 90 é professora da UNIRIO.  
Vão apresentar músicas de compositores brasileiros entre eles Heitor Villa-
lobos. 
 

Data: 27 de setembro 
Horário: 18h 

Local: Sala Juvenal Dias 
Classificação etária: 8 anos 
Preço: R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia entrada) 
Informações: www.palaciodasartes.com.br  

 
 



 

EXPOSIÇÃO MUNDO MULHER  

O Centro Cultural UFMG abre a galeria de arte para expor as telas de 
ROCCO CAPUTO. 

A mostra reúne pinturas que recorrem aos temas dos movimentos da alma 
feminina.  Em alto nível poético, exprimem a esperança, a partir de uma 
realidade objetiva, outras vezes, fantástica ou visionária.  

                                  Rocco Caputo 
Rocco Caputo é de origem italiana e iniciou os primeiros passos em Piracicaba, na 
oficina do pai  Antônio Caputo,  artista do ferro forjado.    Depois foi com o pintor 
Hugo Benedetti (1913 – 1977) que Caputo  obteve as primeiras orientações formais.  
A especialização foi realizada na Europa, com formação em pintura pela Accademia di 
Belle Arti da cidadade de Foggia, onde experimentou diversos setores das artes 
plásticas.  

 

Data: 08 de setembro a 08 de outubro  
Horário: 10h às 21h, de segunda a sexta feira  

              10h às 19h, aos sábados e domingos. 

Local: Centro cultural da UFMG 

Preço: Entrada franca 

 

 



Adélia Prado debate literatura e saúde 

 
Para analisar a aparente falta de relação entre Saúde e Literatura, o 
Programa Saúde & Cultura convidou a mineira Adélia Prado, uma das 
maiores escritoras contemporâneas do País, para uma apresentação 
extraordinária.  
Adélia Prado nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 13 de dezembro de 
1935. Professora de formação, exerceu o magistério durante 24 anos até 
que sua carreira de escritora se firmou. Sua obra representa a 
revalorização do feminino nas letras e da mulher como ser pensante. Adélia 
incorpora os papéis de intelectual e de mãe, esposa e dona-de-casa. É 
reconhecida por ter encontrado o equilíbrio entre o feminino e o feminismo, 
sem que os conflitos desse movimento surjam em seus textos. Como 
ninguém, é dona de um estilo capaz de retratar o dia-a-dia, com destaques à 
fé cristã e ao lúdico.  
Texto:Eloísa Ribeiro -estudante de Jornalismo 

 
Data: 25 de setembro  
Horário: 19h30 
Local: Faculdade de medicina da UFMG. 
Preço: Entrada franca 

Informações: www.medicina.ufmg.br/noticias  
 
 
 

 
 



MedCine: A excêntrica família de Antônia 

 

 

"A Excêntrica família de Antônia", longa-metragem lançado em 1995 que 
recebeu o Prêmio de Melhor Filme no Festival de Toronto, e no ano seguinte, 
o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.  
O filme narra a história das cinco gerações da família de Antônia, a 
protagonista. Nascimento, namoro, paixão, homossexualidade, suicídio e 
morte são alguns assuntos polêmicos tratados. 
 

Data: 24 de setembro  
Horário: 18h 
Local: Sala 34 da Faculdade de medicina da UFMG. 
Preço: Entrada franca 

Informações: www.medicina.ufmg.br/noticias 

 

 

Mostravideo  itaú cultural  
 
A curadora da Mostravídeo de setembro, Cláudia Mesquita, escolheu 
trabalhos que interrogam o cotidiano. Através de distintas abordagens, os 
filmes documentais brasileiros exploram e inventam tanto o que é rotineiro 
quanto o que está aberto para o acaso. 
 
Filmes que serão apresentados: 
 

 

O POETA DO CASTELO | Joaquim Pedro de Andrade, Rio de Janeiro, 
1959, 11 min 
Joaquim Pedro de Andrade põe em cena uma manhã qualquer na rotina 
modesta de Manuel Bandeira, o poeta do Castelo. 
 
 

LEITURAS | Consuelo Lins, Rio de Janeiro, 2005, 6 min 
Com uma câmera de telefone celular, Leituras observa com discrição, sem 
intervir, passageiros de trens e metrôs de Paris. 
 

 

 

 

 

 



 

DA JANELA DO MEU QUARTO | Cao Guimarães, Minas Gerais, 2004, 5 
min 
Da janela do meu quarto, como revela o título, descobre, de um ponto de 
vista distanciado (câmera que vê sem ser vista), uma "briga amorosa entre 
duas crianças", que brincam de brigar sobre a areia da rua, sob chuva fina. 
 
UMA ENCRUZILHADA APRAZÍVEL | Ruy Vasconcelos, Ceará, 2006, 55 
min 
Uma encruzilhada aprazível nasce também de um espaço delimitado: um 
movimentado – mas nada extraordinário – entroncamento rodoviário no 
sertão norte do Ceará. Aprazível é o nome do local onde se situa esta 
encruzilhada. Lugar de passagem, não de chegada, como aponta o letreiro 
final: “Tomar como destino um ponto de passagem. Encruzilhada.”  
 

Data: 24 de setembro 
Horário: 19h 
Local: Cine Humberto Mauro 
Preço: Entrada franca. (Retirada de ingressos uma hora antes da sessão) 
Informações: www.palaciodasartes.com.br 
 

Feira de Histórias - 'As mais belas histórias de Lúcia 
Casassanta' 

 
“As mais belas histórias de Lúcia Casassanta”, uma homenagem ao 
centenário de nascimento da educadora que imortalizou histórias e poesias.  
A apresentação fica por conta das narradoras: Branca Antunes, Cida Alves, 
Hulda Matos, Sandra Bittencourt e Sílvia Machado. 
 

Data: 27 de setembro 
Horário: 11 ás 13h 
Local: Feira Tom Jobim - Avenida Bernardo Monteiro  
Preço: Entrada franca. 
Informações: www.guiaentradafranca.com.br 

 
 

 


