
 

    

 

 

Pedro Morais 
 

Pedro Morais é cantor e compositor que tem se destacado no cenário musi-
cal mineiro. Foi considerado o melhor intérprete do 16º FESTUR (Festival 
da Canção de Turmalina), em 2003 venceu também o FESTIVALE (principal 
festival de música do vale do Jequitinhonha) como a melhor música. Pedro 
foi convidado a participar do cd de comemoração dos 30 anos da parceria 
Luiz Nelson e Luiz Guarita ao lado de grandes nomes da música mineira como 
Toninho Horta e Marina Machado. Já se apresentou em diversos projetos 
culturais dentre eles o Viva a praça e recentemente participou do festival 
Tudo é Jazz na homenagem a Milton Nascimento. Lançou seu primeiro Cd 
solo em 2006 e desde então tem se dedicado a sua divulgação.  

Data: 23 de outubro 
Horário: 19h e 21h.  
Local: Museu Histórico Abílio Barreto  
Preço: Entrada franca. 
Informações: 3277-8573 



Concerto comemorativo do 40º aniversário da 
Orquestra Sinfônica da Escola de Música/UFMG 

A Orquestra da Escola de Música da UFMG, (este é o nome atual), vem se 
revelando elemento de real utilidade nos setores de ensino, pesquisa e ex-
tensão, realizando inúmeros concertos e apresentações na capital e no inte-
rior do Estado, especialmente, nas diversas Unidades Universitárias, em 
suas jornadas de arte. No programa obras de Haendel, Krieger e Beethoven. 

Data: 24 de outubro 
Horário: 19h 
Local: Auditório Fernando Mello Vianna 
Preço: Entrada franca 
Informações: www.musica.ufmg.br  

 

Grupo Linha Verde 
 

A base de trabalho do Linha Verde são as composições de seus integrantes 
e a proposta é tocar música brasileira instrumental, além de fazer releitu-
ras de outros compositores. O espetáculo Quartin remete às origens do 
trabalho dos músicos, ainda na década de 1990,  e reforça a proposta de 
trabalhar com a música brasileira, levando em conta sua diversidade de rit-
mos e influências. Nessa direção, cada composição é colocada em pauta e 
estruturada para a sonoridade da banda, com arranjos construídos pelos 
quatro músicos em parceria. 

 
Data: 25 de outubro. 
Horário: 10h. 
Local: Sala Juvenal Dias.  
Preço:  R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada). 
Informações: www.conservatorio.ufmg.br 
 

MANHÃS MUSICAIS 

 
Recital de MÔNICA PEDROSA [soprano] e MAURO CHANTAL [pianista]  

Mônica Pedrosa é coordenadora da área de canto da UFMG. Já se apresen-
tou em recitais em diversas cidades e atuou como solista em ópera e orató-



rio.  Mantém um duo de canto e violão com o violonista Fernando Araújo. O 
duo foi vencedor do XX Artists International Auditions em Nova York, o 
que lhe valeu um recital no Weil Recital Hall at Carnegie Hall.  Como inte-
grante do New York Choral Artists cantou com a Orquestra Filarmônica de 
Nova York, sob a batuta de Zubin Mehta e Leonard Slatkin. 

  

Mauro Chantal iniciou seus estudos com Vanya Soares, concluindo o curso 
de bacharelado sob orientação da professora Mônica Pedrosa (UFMG). In-
tegrou o coral Ars Nova, sob regência de Carlos Alberto Pinto Fonseca, sen-
do este regente e compositor seu objeto de pesquisa no curso de mestrado 
na UFMG, onde esteve sob orientação de Lucas Bretas. Foi integrante do 
grupo Opera Studium, dirigido pelo saudoso Amin Feres, sendo pianista a-
companhador da classe deste mestre por 4 anos. Foi integrante do Coral 
Lírico de Minas Gerais e dos corais da OSESP. Compõe hoje o quadro de 
professores de canto da Escola de Música da UFMG, onde integra o grupo 
de pesquisa "Resgate da Canção Brasileira", criado pela professora Luciana 
Monteiro de Castro. O repertório do recital inclui obras do compositor Mo-
zart entre outros. 

 
Data: 26 de outubro 
Horário: 11h 
Local: Sala Sergio Magnani 
Preço: Ingressos: R$10 e R$5 Venda: 6ª feira até às 20h e sábado até às 
12h, na secretaria da FEA. Na bilheteria, domingo a partir das 10h. 

Informações: www.fundaçaoeducacaoartistica.org.br  

 
Prata da Casa 

 
A série prata da casa apresenta o grupo de violões que é formado pelos alu-
nos do curso de música da UFMG. O grupo é coordenado pelo professor Fá-
bio Adour que é mestre em música pela UFRJ e pesquisador sobre a música 
para violão no século XX.  
 
 

Data: 27 de outubro 
Horário: 19h 

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



 Série de concertos Prata da Casa 
  
Criada em 2007, a série de concertos Prata da Casa visa divulgar o trabalho 
dos grupos estáveis e dos atuais e ex-alunos e professores da Escola de 
Música da UFMG. Uma realização do Conservatório UFMG em parceria com 
a Escola de Música tem coordenação da jornalista e produtora cultural Jane 
Medeiros e direção artística da pianista e professora Guida Borghoff. Os 
concertos acontecem na última segunda-feira do mês, na Sala de Concertos 
do Conservatório UFMG, às 19 horas, com entrada franca. 

 

 

Exposição 'Movimentos' da artista plástica Vânia 
Braga 



A artista Vânia Braga, natural de Pedro Leopoldo, vai mostrar uma nova fa-
se de sua carreira: as esculturas. Ao todo são 20 belas e marcantes escul-
turas contemporâneas, variando entre felinos e figuras humanas. Para Vânia 
o movimento de um inspira as formas do outro e o estímulo para trabalhar 
com felinos vem fundamentalmente pelo seu aspecto majestoso, pela sua 
movimentação, musculatura e beleza. Vânia Braga utilizou o bronze e már-
more como material base. No talento ímpar da artista, panteras e leões se 
mostram fortes e imponentes ao lado de mulheres dotadas de beleza, sen-
sualidade e delicadeza. Vânia Braga, antes de optar profissionalmente aos 
pincéis, foi reconhecida e respeitada marchand e proprietária de Galeria, 
onde promoveu famosos leilões, não somente em Belo Horizonte como tam-
bém em diversas cidades mineiras. Sua formação como artista plástica, co-
meçou cedo, recebendo aulas de seu pai, o saudoso pintor Alberto Braga. 
Depois fez diversos cursos de pintura e escultura e participar de grandes 
leilões, exposições coletivas e individuais. Sua obra foi exposta algumas ve-
zes no exterior. 
 
Data: 23 à 28 de outubro.  
Local: Galeria do Minas II 
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: 3286-4282 

 Lançamento do livro 'Quitandas de Minas - 
Receitas de Família e Histórias' 

Para demonstrar um pouco da faceta prendada do Estado, a jornalista Ro-
saly Senra lança o livro “Quitandas de Minas - Receitas de Família e Histó-
rias”, pela Autêntica Editora. Com o objetivo de apresentar e ensinar passo-
a-passo os segredos culinários mineiros foi que Rosely organizou o livro 
“Quitandas de Minas”. São diversas receitas de dar água na boca, como 
bolos, biscoitos, roscas, doces e licores do cardápio mineiro. 

Data: 25 de outubro.  
Horário: 10h 
Local: Espaço Cultural Terraço Leitura  
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.guiaentradafranca.com.br 
 

'Contos de Machado de Assis' 



A apresentação será comandada pelo Grupo Morandubetá de Contadores 
de Histórias, do Rio de Janeiro. “A idéia do espetáculo nasceu da vontade 
de contar um pouco da história de Machado de Assis e alguns de seus con-
tos, quando constatamos que passados 100 anos de sua morte esse genial 
autor continua vivo na nossa literatura”, comenta Benita Prieto.  O grupo 
pretende convidar o público a olhar o escritor através da voz do contador 
que irá narrar contos costurados por fatos reais. Será uma aula viva. Duran-
te o roteiro haverá a intervenção de imagens que retratam a época narrada. 
Também estarão em cena os ‘fantasmas’ de Capitu e Bentinho que vêm de-
fender suas posições perante o romance Dom Casmurro. ‘Idéias de canário’, 
‘Pai contra mãe’, ‘O bilhete’, ‘Um apólogo’ são alguns contos que fazem parte 
da apresentação. 

O Grupo Morandubetá é formado por Benita Prieto, Celso Sisto, Eliana Yu-
nes e Lúcia Fidalgo. Esses nomes juntos formam a história de um grupo que 
desde 1990 vem desenvolvendo seu trabalho de pesquisa sobre a narração 
oral, com o objetivo de promover a literatura. Tem 5.000 espetáculos regis-
trados no Brasil e no exterior, em seminários, congressos, hospitais, esco-
las, feiras de livros, centros culturais, museus, teatros, bibliotecas, rádios e 
TV’S.  

 

Data: 30 de outubro.  
Horário: 19h 
Local: Biblioteca Estadual Luiz de Bessa  
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.aletria.com.br  
 

 

Filme no Baile 



No mês de outubro o projeto Filme no Baile faz uma mostra especial do di-
retor Julian Schanabel. O diretor norte americano é considerado um dos 
mais originais da sua geração, integra-se no movimento do neo-
expressionismo, e está representado em alguns dos principais museus do 
mundo.  

 

O Escafandro e a Borboleta (EUA/FRA, 2007): 

 
O filme narra a história de Jean-Dominique Bauby, um jornalista bem-
sucedido da editor da revista Elle que, aos 43 anos de idade, sofreu um aci-
dente vascular cerebral. Em conseqüência desse ataque, Jean-Do, como era 
chamado, desenvolveu uma síndrome rara, denominada síndrome locked-in, a 
qual deixou seu corpo totalmente paralisado. Ele só podia movimentar o olho 
esquerdo. A partir de então,Bauby tem de aprender a conviver naquele es-
tado. 

  

 

Data: 25 de outubro.  
Horário: 17h 
Local: Casa do baile 
Preço:  Entrada franca. (As senhas são distribuídas 15 minutos antes do co-
meço da sessão) 
Informações: www.pbh.gov.br/cultura  
 

“500 palavras em uma bolinha de ping pong” 
 

A performer Macarena Campbell encena o novo espetáculo assinado pela 
Cia. Zikzira de Teatro Físico. “500 palavras em uma bolinha de ping 
pong”. A proposta do espetáculo é experimentar uma atmosfera de sorção, 
na qual os artistas interajam em universos distintos, porém conectados, cri-
ando um jogo cênico de teatro e fotografia durante as apresentações solo. 
O espetáculo é resultado do trabalho “Devised Theatre” (processo no qual 
são criadas, em conjunto, as ferramentas de uma peça) da Zikzira e do Hi-
bridus, com foco na decodificação de identidade.  

 
Data: 28 e 29 de outubro 
Local:  Zikzira Espaço Ação 
Horário: 20h. 
Classificação: Livre. 



Preço: Entrada franca. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do 
teatro 1 hora antes da apresentação 
Informações: www.guiaentradafranca.com.br  
 

3ª Mostra Cinema e Direitos Humanos 
 

Para comemorar seis décadas da Declaração dos Direitos Humanos, Belo 
Horizonte recebe de 27 de outubro a 02 de novembro a 3ª Mostra Cinema e 
Direitos Humanos na América do Sul. A mostra além de Belo Horizonte vai 
levar a 11 capitais brasileiras,até o dia 6 de novembro,  o olhar singular de 
cineastas sul-americanos sobre temas, valores e dilemas que dizem respeito 
à dignidade da pessoa humana. Mais do que isso, essa terceira edição cele-
bra os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é em si 
um roteiro, um roteiro para a paz na humanidade. Um roteiro no qual somos 
todos atores e realizadores. 
 
 
Programação do 1° dia (27/10): 
  
16h30 – Sessão de abertura - Programa 16 (Classificação indicativa: 16 
anos) 
Meninos de rua, Marlene França (Brasil, 27 min, 1988, doc) 
Ratos e rueiros, Sebastián Cordero (Equador, 107 min, 1999, fic) 

20h - Programa 1 (Classificação indicativa: 12 anos) 
Tibira é gay, Emilio Gallo (Brasil, 10 min, 2007, doc) 
O aborto dos outros, Carla Gallo (Brasil, 72 min, 2008, doc) 

 
Confira a programação completa da mostra  no site: 
www.cinedireitoshumanos.org.br 
 
Local: Cine Humberto Mauro 
Horário: A partir das 16h30. 
Classificação: Livre. 
Preço: Entrada franca. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do 
teatro meia hora antes das sessões.  
Informações: www.palaciodasartes.com.br  


