06NOV2017
Pré-evento da VII Semana Fluminense do Patrimônio
Horário: às 14h.
Em 2018, o primeiro museu do Brasil, o Museu Nacional, celebrará 200 anos! A
Semana Fluminense do Patrimônio se junta às comemorações convidando a todos
para refletir sobre as áreas da Ciência, Tecnologia e Cultura a partir da trajetória
desta e de outras instituições que se mantém atuantes no cenário científico-cultural
há mais de 100 anos.
O tema será o foco da mesa-redonda “Permanência e Continuidade: trajetória de
instituições de Ciência Tecnologia e Cultura”, reunindo instituições como Museu
Nacional, Fundação Oswaldo Cruz, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional e Arquivo
Nacional. Mais do que apresentar um panorama histórico o evento pretende discutir
cenários e perspectivas futuras, tendo como ponto de partida as instituições
representadas e o contexto geral da Ciência, Tecnologia e Cultura no país.
A mesa-redonda ocorrerá no dia 06 de novembro de 2017, às 14:00 horas e antecede
a cerimônia de Abertura da VII Semana Fluminense do Patrimônio, que ocorrerá no
dia 07 de novembro no Centro Cultural da Justiça Federal, na Cinelândia.
Casa da Ciência – UFRJ - Rua Lauro Müller, 3 – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ.
Dados do Contato:
Nome: Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ.
Telefone: (21) 3938-5444.
Inscrição: Evento Gratuito.

07NOV2017
Exposição: Avental de História na exposição Oswaldo Cruz
Horário: das 09h Às 12h.
Apresentação de uma história especialmente criada para o público infantil sobre a
personalidade de Oswaldo Cruz e a sua ideia de construir o Castelo. A atividade utiliza
como recurso um avental artesanal de tecido colorido, que funciona como cenário,
com bolsos de onde saem os personagens da narrativa. Atividade para crianças de 5
a
8
anos.
A
apresentação
ocorrerá
das
09h
às
12h.
Fiocruz/Museu da Vida - Av. Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ
Dados do Contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
Local: Fiocruz/Museu da Vida.
E-mail: patrimoniofluminense@gmail.com.
O Evento é gratuito.
É necessário fazer inscrição? Sim.

Como fazer a inscrição? Ligar para (21) 2590-6747.
Classificação Etária: Livre.

07NOV2017
Pré-evento de Abertura
Horário: das 13h às 18h30.
Ocupação do espaço urbano com evento de arte na rua: participação de vários
artistas e grupos culturais.
Cinelândia, em frente ao CCJF.
Dados do Contato:
Nome: Cinelândia.
Inscrição: Evento Gratuito.

07NOV2017
Cerimônia de Abertura da VII Semana Fluminense do
Patrimônio
Horário: das 18h30 às 21h.
– Lançamento da chamada pública da Mostra cultural Olhares sobre o Patrimônio
Fluminense – fotografia e poesia;
– Lançamento da chamada pública para atividades culturais sobre o patrimônio
cultural imaterial fluminense;
– Lançamento do livro “Misericórdia: um bairro na paisagem do Rio de Janeiro” e do
catálogo “Tão importante, tão esquecido: o bairro da Misericórdia”.
– Roda de conversa sobre Arte Urbana, com a participação de representantes do:
• Grupo Sarau da Via
• Grafite
• Passinho
• Charme do Viaduto de Madureira
– Apresentações dos grupos de Passinho e Charme
Centro Cultural da Justiça Federal - Av. Rio Branco, 241 – Centro – Rio de
Janeiro.
Dados do Contato:
Nome: Centro Cultural da Justiça Federal.
Telefone: (21) 3261-2550
Inscrição: Evento Gratuito.

08NOV2017
Exposição: Visita temática no castelo mourisco – Era uma
vez uma floresta em frente ao mar?”
Horário: das 09h às 12h.
Breve história da ocupação do campus Fiocruz e da modificação de sua paisagem
cultural. Atividade com 10 vagas.
Castelo Mourisco - Av Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ
Dados do Contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
Local de Apresentação: Castelo Mourisco.
O Evento é gratuito.
É necessário fazer inscrição? Sim.
Como fazer a inscrição? Ligar para 2590-6747.
Classificação Etária: 16 anos.

08NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Oficinas: Hospital Gaffrée e Guinle: Modernidade em
transição na arquitetura hospitalar carioca.
Horário: 13h.
Palestra sobre a história do Hospital Gaffrée e Guinle, construído no início dos anos
de 1920, por meio da análise da concepção do projeto arquitetônico e dos
personagens envolvidos.
Hospital Gaffrée e Guinle - Rua Mariz e Barros, 775 – Auditório Principal – Tijuca.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro – RJ.
Local de Apresentação: Hospital Gaffrée e Guinle.
O evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Parceria: Hospital Gaffrée e Guinle.

08NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Oficina de Sensibilização pelo Patrimônio e Arqueologia
Horário: 15h.
O Espaço Cultural Luciano Bastos e o Museu da Humanidade IPHARJ tem a honra de
convidar a todos para o evento Oficina de Sensibilização pelo Patrimônio e
Arqueologia a se realizar na sede do ECLB no dia 08 de Novembro a partir das 15h.
Na ocasião teremos palestra do Profº Claudio Prado de Mello sendo seguida de Oficia
Tocando o Patrimônio. Reservas pelo fone (22) 3831-1056.
Espaço Cultural Luciano Bastos - Praça Amaral Peixoto, 13 – Centro – Bom
Jesus do Itabapoana.
Dados do Contato:
Região de Apresentação: Norte Fluminense
Local de Apresentação: Bom Jesus de Itabapoana – Espaço Cultural Luciano
Bastos.
O evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Parcerias: IPHARJ , Museu da Humanidade, Espaço Cultural Luciano Bastos.

08NOV2017
Exposição: Encontro com os Mestres Sabedores da Cultura
Popular
Horário: 18h30.
A perspectiva do presente “Encontro com os Mestres Sabedores da Cultura Popular”
assinala a salvaguarda e a transmissão dos saberes tradicionais da pesca em Arraial
do Cabo.
Haverá exposição e palestra de 06 (seis) “Mestres Sabedores” que falarão sobre os
ofícios e saberes da pesca, e a confecção de miniaturas de “canoas de boçardas”.
Essa ação amplia o acervo de miniaturas de embarcações tradicionais e de
depoimentos
para
o
Museu
Escola
Naval
Mestre
Chonca
(http://museuescolamestrechonca.com).
Concomitante à palestra, haverá a exposição dos “Mestres Sabedores da Cultura
Popular” que será inaugurada no dia 08 de novembro e finalizada no dia 25 de
novembro de 2017. A mesma é composta de placas de PVC com textos e imagens
que enfatizam a história de vida e os oficios de alguns “Mestres Sabedores” de Arraial
do Cabo, além de contemplar parte do acervo de miniatura de “canoas de boçardas”
do Museu Escola Naval Mestre Chonca.
Casa de Cultura Charitas - Av. Teixeira e Souza, 855, Centro, Cabo Frio – RJ

Dados do contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos.
Cidade de Apresentação: Cabo Frio.
Local de Apresentação: Casa de Cultura Charitas.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Parceiros: ICMbio/RESEXMAR AC, Secretaria de Meio Ambiente de Arraial do
Cabo/Conselho Municipal de Meio Ambiente de Arraial do Cabo, Superintendência
de Cultura de Arraial do Cabo, Secretaria de Cultura de Cabo Frio, Câmara
Municipal de Cabo Frio.

09NOV2017
Encontro do Patrimônio Fluminense
Destinado a ampliar a troca de ideias e experiências com a população, o Encontro do
Patrimônio Fluminense (EPF) é o principal fórum de reflexão e discussão pública da
Semana e acontece de maneira itinerante no território fluminense.
O evento busca reunir acadêmicos, gestores dos organismos de proteção e
preservação do patrimônio e atores sociais para ouvir, dialogar, debater e propor
ações, medidas e manifestações sobre questões relativas à valorização e preservação
do patrimônio cultural. Trata-se, enfim, de um espaço público de interlocução
destinado a ampliar a troca de ideias e experiências com a população.
Este ano, o VII EPF será realizado nos dias 09 a 11 de novembro na cidade de Cabo
Frio, Região dos Lagos. Além de abordar o tema eleito para a VII Semana Fluminense
do Patrimônio 2017 – “Arte, cidade e patrimôonio” – o evento busca estabelecer um
amplo debate sobre questões relacionadas ao patrimônio cultural da Região e seus
temas de interesse.
Casa de Cultura Charitas – Av. Teixeira e Souza, 855 – Centro, Cabo Frio – RJ.
Horários:
- 08h30 às 09h:
Fala de abertura e boas vindas da Casa de Cultura Charitas.
- Das 09h às 12h:
Mesa
redonda As
múltiplas
identidades
da
Região
dos
Lagos.
Resenha: O legado dos diferentes povos e culturas que historicamente marcaram
presença no território de Cabo Frio e região, conformando um substrato cultural que
comporta múltiplas identidades: a influência do povo nativo (indígena), hoje muito
negligenciada, a presença negra (com três quilombos reconhecidos), a pesca e a
cultura caiçara, as transformações decorrentes da criação de Álcalis (chegada de
nordestinos), as correntes migratórias de estrangeiros (sírios, argentinos) e a
consolidação
da
região
como
local
de
veraneio.

Participantes:
• José Correia – Sociólogo e editor da revista cultural trimestral “Nossa Tribo”;
• Walter Luiz C. de Mattos Pereira – Professor do Departamento de História de
Campos, da UFF;
• Fernando Mello – Professor de gastronomia e coordenador do curso técnico em
eventos do IFF – Cabo Frio.
Mediador:
- Ivo Barreto – Arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN.
-13h30min às 16h30min:
Mesa redonda O grafite como expressão cultural.
Resenha: Os dilemas que envolvem a prática do grafite em locais públicos e as
tentativas do poder público e de setores de sociedade de coibir e criminalizar essa
manifestação artística e cultural.
Participantes:
• Bianca Vieira Rosa – Grafiteira, integrante do TaNaRuagraffiti;
• Adriana Facina – Professora dos Programas de Pós-Graduação em Antropologia
Social do Museu Nacional/UFRJ e em Cultura e Territorialidades da UFF;
• Marco Teobaldo – Pesquisador em arte urbana e curador do Instituto de Pesquisa
e Memória Pretos Novos.
Mediador:
- Marcos Gonzalez de Souza – Tecnologista do Instituto de Pesquisa Jardim
Botânico do Rio de Janeiro (JBRRJ).

09NOV2017
Caminhada Histórica
Horário: das 10h30 às 12h.
Atividade que apresenta a história da Fiocruz por meio de personalidades marcantes,
como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Sérgio Arouca, e pela história do conjunto
arquitetônico do campus.
Museu da Vida - Av. Brasil, 4365, Bairro Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro
Local de Apresentação: Centro de Recepção do Museu da Vida
O Evento é gratuito.
É necessário fazer inscrição? Sim
Como fazer a inscrição? Ligar para 2590-6747
Classificação Etária: a partir de 13 anos.

09NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Teatro: Memórias, patrimônios, poesias e saberes com
Antonio de Gastão
Horário: 14h:30.
Apresentação da peça teatral “Memória é trabalho: Antônio de Gastão”, com vistas a
colaborar com a divulgação e conservação da cultura de pesca e de história locais,
envolvendo saberes e memórias de um importante pescador local – Antônio de
Gastão – e estreitar o diálogo entre os ditos saberes populares e aqueles
considerados formais/intelectualizados, por vezes, associados à figura do pescador e
da escola, respectivamente.
IFRJ – Campus Arraial do Cabo - Rua José Pinto de Macedo, s/n – Prainha.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos.
Cidade de Apresentação: Arraial do Cabo.
O Evento é gratuito? Sim
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre
Nomes dos Parceiros (Separados por vírgula): IFRJ, En la Barca Jornadas
Teatrais.

09NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Exposição: Yuri Vasconcellos 4X1
Horário: 19h
Exposição individual do artista Yuri Vasconcellos, apresentando a diversidade de sua
produção cultural, desde as artes plásticas até as artes cênicas e a poesia, sempre
com um olhar diferenciado para as “coisas” da terra cabofriense, em especial o
patrimônio material e imaterial. A exposição estará aberta ao público a partir de 9 de
novembro às 19 horas. Entrada Franca.
Museu de Arte Religiosa e Tradicional – Largo de Santo Antônio, s/n – Antigo
Convento N. Sra. dos Anjos – Centro, Cabo Frio – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos
Cidade de Apresentação: Cabo Frio
O Evento é gratuito
Não é necessário fazer inscrição
Classificação Etária: Livre
A exposição ficará aberta até fevereiro de 2018. Durante todo o período
acontecerão oficinas, performances e instalações, realizadas pelo próprio
artista.

10NOV2017
Encontro do Patrimônio Fluminense
Casa de Cultura Charitas – Av. Teixeira e Souza, 855 – Centro, Cabo Frio – RJ.
Horários:
- 8h30min às 12h:
Mesa redonda Educação Patrimonial – reflexões e práticas.
Resenha: O papel e a importância da educação patrimonial como instrumento de
reflexão e sensibilização sobre identidade, memória e patrimônio, trazendo também
para o debate ações concretas nesse campo e possíveis impactos dessas iniciativas.
Participantes:
• Ana Luiza Cordeiro de Morais Barbosa – Professora na Escola Municipal José
Pereira Neves Junior em Búzios;
• Paulo Fernando Araújo de Melo Cotias – Coordenador da graduação e pósgraduação em História do Campus Cabo Frio da Universidade Estácio de Sá;
• Flávia Franchini – historiadora do Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo
Frio / Ibram / Minc.
Mediadora:
- Maria Rosa Correia – Especialista em Educação Patrimonial.
- 13h30min às 16h30min:
Mesa redonda Patrimônio cultural e natural da Região dos Lagos.
Resenha: A constituição do patrimônio cultural e natural da Região dos Lagos e os
riscos à sua preservação, considerando a consolidação do perfil turístico da região,
o avanço da especulação imobiliária e a convivência com uma população flutuante
que demonstra poucos laços de pertencimento com a memória e o patrimônio local.
Participantes:
• Jeanne Cordeiro – Arqueóloga e mestre em História;
• Maria Fernanda Quintela – jornalista e documentarista;
• João Henrique de Oliveira Christóvão – Professor da rede pública municipal de
ensino e mestre em História Social/UERJ;
• Viviane Lasmar – Analista Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade;
Mediador:
- Paulo Roberto Pinto Araújo – Professor da Universidade Veiga de Almeida.

ATIVIDADES PARALELAS – ENCONTRO
10 DE NOVEMBRO – SEXTA
20h – Folia de Reis – Folia de São Cristóvão, Folia Estrela D’Alva e Folia Estrela do
Oriente.
Local: Largo São Benedito (Passagem)

11 DE NOVEMBRO – SÁBADO
10h – Pintura Grafite- Grupo Tá Na Rua.
Local: Muro do Colégio Estadual Miguel Couto (Centro).
12 DE NOVEMBRO – DOMINGO
10h – Roda de Capoeira – Grupo Capoeira Geribá.
Local: Largo São Benedito (Passagem).

10NOV2017
V Mostra de Filmes “Memória em Movimento”
A Mostra de Filmes “Memória em Movimento” integra a programação da Semana
Fluminense do Patrimônio desde 2013, exibindo filmes de curta, média e longametragem com o intuito de divulgar e promover o patrimônio cultural e natural
brasileiro. A mostra se propõe a exibir filmes com temática específica, contemplando
obras de ficção, animação e documentários que registrem reflexões sobre a memória
e sobre a diversidade de expressões e manifestações do patrimônio material e
imaterial brasileiro. Os filmes selecionados buscam divulgar a variedade desse
patrimônio, de forma a revelar a mescla de origens e influências que constituíram
nossa multifacetada identidade cultural.
Além da divulgação e promoção do patrimônio cultural e natural brasileiro, outro
objetivo da mostra é dar maior visibilidade a produções que encontram pouco espaço
nos circuitos habituais de exibição. Os filmes serão exibidos na Casa Ateliê Carlos
Scliar em Cabo Frio entre os dias 10 e 12 de novembro e no Centro Cultural Justiça
Federal no Rio de Janeiro entre os dias 15 e 19 de novembro.

MOSTRA DE FILMES – CABO FRIO – SESSÃO 1
Casa Ateliê Carlos Scliar – R. Mal. Floriano, 253, São Bento, Cabo Frio – RJ.
Horários e Filmes:
19H
- Depois, o Inverno.
Documentário, 2017, 24’, direção: Lucas Müller.
Gerson Tavares poderia ter estabilidade financeira e um bom emprego, mas foi além:
buscou a Pintura e descobriu o Cinema. Sem dinheiro, percorreu meia Europa e
apreendeu em Roma a sétima arte. Excluído do Cinema Novo no Brasil, produziu uma
obra-prima: ‘Antes, o Verão’. Hoje aos 90 anos nos revela um pouco de sua história
e obra.
- A Noite dos Tempos.
Documentário, 2017, 61’, direção: Ricardo do Carmo.
O documentário revela as transformações de Cabo Frio, uma das cidades mais
antigas do Brasil, resgatando a contribuição dos povos formadores da cultura local:
os saberes indígenas, as tradições portuguesas e a arte africana.
Debate após sessão.

10NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Folia de Reis
Horário: 20h.
Folia de São Cristóvão, Folia Estrela D’Alva e Folia Estrela do Oriente.
Largo São Benedito (Passagem) – Cabo Frio – Rj.

11NOV2017 – 12NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Exposição: Circuito de Arte das Vargens
Horário: 10 às 18h.
O Circuito de Arte das Vargens tem como objetivo abrir os ateliês dos bairros de
Vargem Grande e Vargem Pequena para visitação, nos dias 11 e 12 de novembro,
das 10h às 18h. Localizada aos pés do Maciço da Pedra Branca, a região reúne artistas
com os mais diferentes estilos e linguagens, apresentando pinturas, esculturas,
cerâmicas, vidros, madeiras, material reciclado, etc. A intenção é fomentar a cultura
local, promover a pluralidade artística e propiciar a interação com o público.
Vargem Grande e Vargem Pequena.
Dados do Contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
Local de Apresentação: Diversos ateliês.
Endereço do Evento: Vargem Grande e Vargem Pequena.
Número do Local do Evento: Diversos.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
São 9 ateliês abertos ao público, mostrando a produção artística da região.
Mais informações e mapa do evento em: facebook.com/circuitodeartedasvargens.
Roteiro de ateliês:
1- Ateliê Coletivo 2 e 1/2 – cerâmica plástica e material reaproveitado – João
Marques Candengo, 1, sala 3.
2- Ateliê Leila Aguiar- pintura em tecido – Estr. Bandeirantes 22.774, 2º andar.
3- Ateliê Rosana Rocha – pinturas – Estr. Bandeirantes 24.333- Condomínio
Condado de York – casa 621.
4- Ateliê Chamusco glass – vidros soprados e Ateliê Marcus Vilella, pintura,
escultura, reciclagem – Estr. Sacarrão, 1220 C lt13.

5- Ateliê Gutto Barros – luminárias, bioconstrução e reciclagem – Estr. Sacarrão
867.
6- Ateliê Liliana Nabarro – pinturas e semi-jóias – Estr. Mucuíba 77, casa 10.
7- Ateliê Cerâmica 13 – cerâmicas – Estr. Mucuíba 1955, casa 13. Condomínio
Fazendinha.
8- Ateliê Casa Sete- cerâmicas e bordados – Estr. Pacuí, 999, casa 7.
9- Ateliê Baiúca Art – madeira e ferro – Estr. Cabungui, 341.
Parceria: FestFIC 2017.

11NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO - ENCONTRO
Pintura Grafite- Grupo Tá Na Rua
Horário: 10h.
Pintura Grafite- Grupo Tá Na Rua.
Muro do Colégio Estadual Miguel Couto (Centro, Cabo Frio - RJ).

11NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Dança: Coletivo Griot
Horário: 15h.
Apresentação de expressões afro e populares.
Museu de Arte Religiosa e Tradicional - Largo de Santo Antônio, s/n, Antigo
Convento
Nossa
Senhora
dos
Anjos,
Centro
–
Cabo
Frio.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos.
Cidade de Apresentação: Cabo Frio.
Não necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
A apresentação acontecerá durante a Feira Agroecológica do Convento.

11NOV2017
Exposição: Feira Agroecológica do Convento
Horário: 15h43.
Feira de produtos agroecológicos trazidos por pequenos produtores rurais e
quilombolas da Região dos Lagos, realizada no adro do antigo Convento Nossa
Senhora dos Anjos com atividades culturais.
Museu de Arte Religiosa e Tradicional - Largo de Santo Antônio, s/n, Antigo
Convento Nossa Senhora dos Anjos, Centro – Cabo Frio.

Dados do Contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos.
Cidade de Apresentação: Cabo Frio.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
A feira acontece mensalmente.
Parceria: Feira Periurbana de Búzios.

11NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – CABO FRIO – SESSÃO 2
Casa Ateliê Carlos Scliar – R. Mal. Floriano, 253, São Bento, Cabo Frio – RJ.
Horário: 19h.
- Juventude Coletiva (L)
Documentário, 2016, 13’, direção: Beto Waite.
Um mapa audiovisual dos movimentos culturais e artísticos promovidos por jovens
da zona norte e baixada fluminense do Rio de Janeiro. O filme discute o papel
desempenhado por essas iniciativas em seus territórios, lugares em geral
negligenciados, tanto pelo Estado, quanto pela iniciativa privada, como polos
produtores de cultura.
- Torquato Neto – Todas As Horas Do Fim (12)
Documentário, 2017, 87’, direção: Eduardo Ades, Marcus Fernando.
Torquato Neto vivia apaixonadamente as rupturas. O poeta piauiense atuava em
múltiplas frentes – no cinema, na música, no jornalismo – e participou ativamente
da revolução que mudou os rumos da cultura brasileira nos anos 60 e 70. Foi um dos
letristas mais ativos da Tropicália, parceiro de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Jards
Macalé. Engajou-se na arte marginal, com Waly Salomão, Ivan Cardoso e Hélio
Oiticica. Suicidou-se no dia de seu aniversário de 28 anos.

12NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Roda de Capoeira
Horário: 10h.
Roda de Capoeira – Grupo Capoeira Geribá
Largo São Benedito (Passagem, Cabo Frio - RJ).

12NOV2017
MOSTRA DE FILMES – CABO FRIO – SESSÃO 3
Casa Ateliê Carlos Scliar – R. Mal. Floriano, 253, São Bento, Cabo Frio – RJ.

Horário: 17h.
- Tião (10)
Ficção, 2016, 14’, direção: Clementino Junior.
São Sebastião retorna à cidade que leva seu nome, e enquanto transita percebe que
o Rio de Janeiro já não é mais a cidade maravilhosa.
- O Som Dos Sinos (L)
Documentário, 2016, 70’, direção: Marcia Mansur, Marina Thomé.
Em Minas Gerais, toques de sinos anunciam e marcam o ritmo da vida dos moradores
das cidades históricas: o tempo do trabalho, do descanso, da oração, da celebração.
Os sineiros, personagens do alto das torres, aprendem como comunicar mortes,
partos, incêndios, missas e horários sacros.

13NOV2017 – AINDA ATIVA – EVENTO POR ADESÃO
Exposição: 50 Edifícios – Construindo Niterói
Horário: 09h às 19h.
Exposição de ilustrações em flat vector do arquiteto pesquisador Luiz Marcello Gomes
Ribeiro com imagens e textos dos 50 edifícios que mais ajudaram a construir a
paisagem histórica e cultural de Niterói.
Centro de Memória Fluminense - R. Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n,
Térreo da Biblioteca Central – Campus do Gragoatá, São Domingos – Niterói – RJ
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Niterói.
O evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.

13NOV2017 – AINDA ATIVA – EVENTO POR ADESÃO
Exposição: Natureza, ciência e arte na Viagem pelo Brasil
de Spix e Martius – 1817-1820
Horário: 12h às 17h.
Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro recebe exposição que
celebra os 200 anos da expedição de Spix e Martius pelo Brasil Livros raros, litografias
e gravuras em metal, algumas coloridas a mão, além de painéis com reproduções,
compõem a exposição que leva o público a uma “viagem” pela riqueza natural e
cultural do Brasil, descoberta pelos naturalistas bávaros no século XIX.

Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Rua Jardim
Botânico, 1008, Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro
Local de Apresentação: O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição
Classificação Etária: Livre
Informações complementares:
Exposição celebra os 200 anos da expedição de Spix e Martius pelo Brasil Livros raros,
litografias e gravuras em metal, algumas coloridas a mão, além de painéis com reproduções,
compõem a exposição que leva o público a uma “viagem” pela riqueza natural e cultural do
Brasil, descoberta pelos naturalistas bávaros no século XIX. “Natureza, ciência e arte na
Viagem pelo Brasil de Spix e Martius – 1817-1820” é a exposição que o Jardim Botânico do
Rio de Janeiro (JBRJ) inaugura na sexta-feira, 20 de outubro de 2017, para celebrar o
bicentenário da expedição dos dois naturalistas que revelaram ao mundo a diversidade e a
beleza da natureza e dos povos do nosso país no século XIX. A exposição estará no Museu do
Meio Ambiente até 20 de janeiro. A mostra é composta, principalmente, por exemplares
originais dos 18 principais títulos publicados por Martius e Spix, todos livros raros pertencentes
ao acervo da Biblioteca Barbosa Rodrigues, do Jardim Botânico. A Biblioteca possui 23 obras
dos autores, das mais de 30 por eles publicadas. Para a exposição, foram selecionadas as mais
ricas em imagens. Entre as preciosidades à mostra estão exemplares de Viagem pelo Brasil,
do Dicionário de dialetos e línguas indígenas faladas no Brasil e um dos 40 volumes da Flora
brasiliensis. O público poderá ver ilustrações originais e reproduções de trabalhos dos próprios
naturalistas e de artistas que com eles colaboraram, como Rugendas, Thomas Ender, Johann
Buchberger, Franz Frühbeck, Benjamin Mary, Ackerman, Deppé, Hohe, Johann J. Steinmann,
o taxidermista Domenico Sochor, o zoólogo Johann Natterer, os botânicos Johann Sebastian
Mikan e Johann Emmanuel Pohl, além de outros artistas e desenhistas anônimos. Os textos
explicativos da exposição são de especialistas botânicos, artistas, historiadores, antropólogos
e outros, cujas áreas se desenvolveram, em grande parte, a partir do monumental trabalho
realizado por Spix e Martius sobre o Brasil. Abertos ao diálogo e à troca de conhecimentos
científicos, eles contaram com a contribuição de outros naturalistas de peso, como o próprio
Barbosa Rodrigues (diretor do Jardim Botânico de 1890 a 1909). Johann Baptist von Spix
(Höchstadt an der Aisch, 9 de Fevereiro 1781 — 14 de Março de 1826) e Carl Friedrich Philipp
von Martius (Erlangen, 17 de abril de 1794 — Munique, 13 de dezembro de 1868) chegaram
ao Rio de Janeiro em 1817, na chamada Missão Austríaca ou Missão Austro-Alemã, que veio
ao Brasil como parte da comitiva da princesa Leopoldina da Áustria, noiva do futuro imperador
D. Pedro I. Do Rio, os naturalistas, acompanhados por artistas e assistentes, partiram em uma
expedição que durou três anos, alcançando o Amazonas. Neste trajeto, percorreram 4 mil
quilômetros de norte a sul, 6.500 de leste a oeste, deparando-se com a natureza exuberante
e as culturas de povos nativos do território brasileiro. Coletaram dezenas de milhares de
amostras de plantas, animais e artefatos e fizeram inumeras anotações sobre o que
encontraram no caminho. Todo esse material serviu para os estudos realizados nos anos
posteriores, que revelaram a riqueza natural e cultural do Brasil. “A Flora brasiliensis, por
exemplo, levou 66 anos para ser concluída, só a partir do material botânico coletado nessa
expedição. Nela são descritas, pela primeira vez, mais de 20 mil espécies de plantas brasileiras,
sendo até hoje uma das maiores e mais completas floras do mundo. O conjunto do trabalho
de Martius e Spix sobre o Brasil é imensurável, e suas obras são utilizadas até hoje como
referência na botânica, zoologia, arte, história e até medicina. São obras que trouxeram
desenvolvimento científico, cultural e social para o país”, explica o professor e ilustrador
botânico Paulo Ormindo, curador da exposição no Museu do Meio Ambiente. A exposição tem

apoio da Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB) e do Centro de Referência em
Informação Ambiental – (CRIA), e direção de arte assinada por Mary Paz Guillén. A mostra
integra a Semana Fluminense de Patrimônio 2017, que acontece até 19 de novembro.
Simpósio – Além da exposição, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro está realizando um
Simpósio dedicado a Von Martius. As próximas palestras serão em nos dias 1º de novembro,
17 de novembro e 5 de dezembro, também no Museu do Meio Ambiente. Veja mais
em: http://www.jbrj.gov.br/node/832.

13NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Palestra: o patrimônio arqueológico de Magé
Horário: das 18h30 às 22h.
Na palestra proferida pela Dr. Antônio Seixas, presidente da Comissão Pró-Memória
da OAB-Magé, serão analisados os bens culturais arqueológicos do Município de
Magé, bem como os desafios para sua promoção e proteção diante de
desenvolvimento da região com obras como a do Arco Metropolitano e a passagem
de dutos do COMPERJ pelo território local.
OAB-Magé - Rua Dr. Domingos Belizzi, 155, Centro – Magé – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Magé.
O evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares: Dr. Antônio Seixas, presidente da Comissão PróMemória da OAB-Magé. Conselheiro titular do Conselho Nacional de Política
Cultural. Especialista em História do Brasil (IUPERJ), Especialista em História
Fluminense (UFF), Especialista em História da Arte Sacra (FSBRJ), Especialista em
Direito Ambiental (UCAM). Autor de livros e artigos sobre a história do Município de
Magé.

15NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 1
Horário: 17h30
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ.
- CINE PAISSANDU: HISTÓRIAS DE UMA GERAÇÃO (10)
Documentário, 2013, 15’, direção: Christian Jafas.
Documentário sobre o cinema que formou a Geração Paissandu nos anos 60 e o
impacto cultural e social desse período para a história do país.

- RESISTÊNCIA (12)
Documentário, 2017, 57’, direção: Eliza Capai
Acompanhando as ocupações a prédios públicos e outras manifestações de rua que
vem acontecendo recentemente no País, o documentário reflete sobre alguns dos
temas centrais desses movimentos: educação, cultura, feminismo e mídia.

15NOV2017
MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 2
Horário: 19h30
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ.
- O SOM DOS SINOS (L)
Documentário, 2016, 70’, direção: Marcia Mansur, Marina Thomé.
Em Minas Gerais, toques de sinos anunciam e marcam o ritmo da vida dos moradores
das cidades históricas: o tempo do trabalho, do descanso, da oração, da celebração.
Os sineiros, personagens do alto das torres, aprendem como comunicar mortes,
partos, incêndios, missas e horários sacros.

16NOV2017
Palestra: Os Desafios da Preservaçao do Patrimonio nos
Tempos de Crise e Contra Cultura
Horário: 10h30
Campus UCB - Av Brasil, 22155, Guadalupe.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Parceria: IPHARJ CA MARC BLOCH UCB.

16NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 3
Horário: 17h30
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ.
- DEPOIS, O INVERNO (L)
Documentário, 2017, 24’, direção: Lucas Müller.
Gerson Tavares poderia ter estabilidade financeira e um bom emprego, mas foi além:
buscou a Pintura e descobriu o Cinema. Sem dinheiro, percorreu meia Europa e
apreendeu em Roma a sétima arte. Excluído do Cinema Novo no Brasil, produziu uma
obra-prima: ‘Antes, o Verão’. Hoje aos 90 anos nos revela um pouco de sua história
e obra.
- A NOITE DE TODOS OS TEMPOS (L)
Documentário, 2017, 61’, direção: Ricardo do Carmo.
O documentário revela as transformações de Cabo Frio, uma das cidades mais
antigas do Brasil, resgatando a contribuição dos povos formadores da cultura local:
os saberes indígenas, as tradições portuguesas e a arte africana.

16NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 4
Horário: 19h30
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ.
- TORQUATO NETO – TODAS AS HORAS DO FIM (12)
Documentário, 2017, 87’, direção: Eduardo Ades, Marcus Fernando.
Torquato Neto vivia apaixonadamente as rupturas. O poeta piauiense atuava em
múltiplas frentes – no cinema, na música, no jornalismo – e participou ativamente
da revolução que mudou os rumos da cultura brasileira nos anos 60 e 70. Foi um
dos letristas mais ativos da Tropicália, parceiro de Gilberto Gil, Caetano Veloso e
Jards Macalé. Engajou-se na arte marginal, com Waly Salomão, Ivan Cardoso e
Hélio Oiticica. Suicidou-se no dia de seu aniversário de 28 anos.

17NOV2017 – 18NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Workshop Territorialidade no Rio de Janeiro Quinhentista
Horário: 17/11 das 10h às 19h do dia 18/11.
Locais:
IPHARJ - Av. Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, 443 - Anchieta, Rio de Janeiro - RJ,
21645-521.
IPN - R. Pedro Ernesto, 32-34 - Gambôa, Rio de Janeiro - RJ, 20220-350.

Novembro é o mês do Patrimônio! No Rio de Janeiro se comemora a Semana do
Patrimônio de 07 a 19 de Novembro de 2017. O IPHARJ com o apoio do Instituto de
Pesquisa e Memoria Pretos Novos, IPN, promoverá um Workshop sobre a Pré-História
e História do Rio de Janeiro na epoca do Descobrimento e depois e o evento incluirá
palestras e exposição de documentos e de cultura material.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
Valor do evento: R$ 50,00.
É necessário fazer inscrição.
Como fazer a inscrição? pradodemello@hotmail.com.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
A programação completa do evento será como segue:
DIA 01 – SEXTA 10:00h Abertura do evento.
10:10h - Palestra do arqueólogo Prof. Claudio Prado de Mello (IPHARJ ) Titulo:
Territorialidade, Ocupação Sambaquieira e o Rio do Descobrimento;
10:40h - Palestra do Pesquisador Prof. Ronaldo Martins (IHGBI) Título: Ocupação
indígena no Subúbio do Rio de Janeiro;
11:10h - Palestra do Historiador Prof. Dawson Nascimento (IHGI) Título: As Tribos
Indígenas do Leste Fluminense;
11:40h - Espaço para perguntas;
12:10h – Almoço;
14:00h - Palestra do Historiador Prof. Deivid Antunes Pacheco – IHGI ) Título: A
Aldeia de São. Barnabé 1573-1753;
14:30h - Palestra do Pesquisador e Jornalista Prof. Rafael Freitas da Silva ( O
GLOBO ) Título: O Rio Antes do Rio: As Aldeias do Rio de Janeiro;
15:00h - Palestra do Historiador Prof. Marcelo Sant’Ana Lemos ( UERJ ) Título:
Revendo a Documentação: As Tribos Indígenas do Rio Quinhentista;
15:30h - Palestra do Pesquisador Prof. Gilmar Sá Barros Título: As Tribos Indígenas
da Baixada Fluminense;
16:00h - Debate com todos os Conferencistas;
17:30h – Encerramento.
DIA 02 – SÁBADO
10:00h - Encontro com os participantes na Praça XV para Visita Técnica por locais
de interesse mediante a disponibilidade de veículos suficientes:
1) Visita a paliçada na Igreja da Sé;
2) Seguir para São Cristovão e parar na Rua de São Cristovão para ver
aonde era a entrada da tribo de Arariboia;
3) Visita ao Museu Nacional para ver a exposição de Arqueologia
Quinhentista em exibição na Sala do Trono;
4) Dependendo do número de veículos dos participantes disponíveis,
podemos visitar o local do antigo Aldeamento de São Lourenço dos
Índios em Niterói.

13:00h - Almoço e deslocamento;
15:00h - Palestra do Arqueólogo Prof .Claudio Prado de Mello Título: A Aventura
Francesa de Nicolas Durant de Villegagnon no Rio de Janeiro Quinhentista;
15:30h - Palestra do Pesquisador e Produtor Prof .Leonel Ribeiro Título: Projeto
Américo Vespúcio 515 Anos;
16:00h - Palestra do Historiador Prof Antonio Lacerda Título: Processo de Ocupação
Colonial da Baixada Fluminense 16:30 Abertura da Exposição “O Mundo
Quinhentista no Acervo do Museu da Humanidade”;
17:30h - Lançamento e venda de quatro livros publicados pelos autores
conferencistas;
18:00h - Degustação de iguarias da época do Descobrimento no Bistrô do Museu
preparadas pelo Chef de Cuisine Luciano Alves;
19:00h – Encerramento.
Parcerias: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro, Museu
da Humanidade e Instituto de Pesquisa e Memoria dos Pretos Novos.

17NOV2017
Seminário Patrimônio Documental em Perspectiva
O seminário Patrimônio Documental em Perspectiva, que integra a VII Semana do
Patrimônio Fluminense, busca promover a reunião de profissionais e estudiosos no
campo dos acervos documentais e o debate sobre o tema, numa perspectiva
interdisciplinar, como forma de refletir acerca da natureza das distintas formações
documentais que integram esse patrimônio, dos processos de sua institucionalização
e valoração patrimonial nas diferentes instituições de guarda, do seu tratamento e
difusão ao público.
As inscrições devem ser feitas de 1 a 14 de novembro de 2017 pelo e-mail
iracy.guerra@fiocruz.br (nome completo e instituição).
Auditório do Museu da Vida – Campus da Fiocruz - Avenida Brasil, 4365,
Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
O Evento é gratuito.
É necessário fazer inscrição? Sim.
Como fazer a inscrição? Pelo e-mail iracy.guerra@fiocruz.br
Classificação Etária: Livre.
Parceiras: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ).

17NOV2017 - EVENTO POR ADESÃO
Exposição Doce Prêmio do Trabalho: 20-40-140
Horário: 16h às 20h.
A Exposição, conta através de registros documentais, objetos, fotografias entre
outros, a importância da Cia Engenho Central de Quissamã (1877 – Primeiro da
América Latina), os aspectos sociais, econômicos e cultural que englobavam esse
“universo”. Mostra-se a Cia Engenho Central de Quissamã em seu tempo áureo e a
sua decadência. Propõem-se ainda, um abaixo assinado reivindicando o Tombamento
Estadual deste importante patrimônio.
Espaço Cultural José Carlos de Barcellos - Estrada do Correio Imperial, 1834,
Piteiras, Quissamã – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Norte Fluminense.
Cidade de Apresentação: Quissamã.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: 10 anos.

17NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 5
Horário: 17h30
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ.
- TIÃO (10)
Ficção, 2016, 14’, direção: Clementino Junior.
São Sebastião retorna à cidade que leva seu nome, e enquanto transita percebe que
o Rio de Janeiro já não é mais a cidade maravilhosa.
- ONIXÊGUM, FOLHAS QUE CURAM (L)
Documentário, 2016, 50’, direção: Allan Pereh, Marcela Abreu.
O documentário busca difundir e promover o empoderamento dos saberes de
erveiros, benzedeiros e curandeiros por meio do registro da tradição oral e das
práticas culturais relacionadas à cura pelas ervas e rezas no Município do Carmo no
Rio de Janeiro.

17NOV2017 - EVENTO POR ADESÃO
Astronomia no Museu
Horário: 18h30
O Projeto Astronomia no Museu transforma o espaço externo do MART em palco para
a observação astronômica na região dos Lagos, com realização de palestras, oficinas
e outras atividades de interesse astronômico.
Museu de Arte Religiosa e Tradicional - Largo de Santo Antônio, Convento N.
Sra dos Anjos – Cabo Frio – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos.
Cidade de Apresentação: Cabo Frio.
O evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares: O evento de novembro conta com a participação
do CARJ e é uma parceria do MART com a Rede Rio Astronomia.
Parcerias: Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, Rede Rio Astronomia.

17NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 6
Horário: 19h
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ.
- SANTO FORTE (L)
Documentário, 1999, 82’, direção: Eduardo Coutinho.
Entre uma missa campal celebrada pelo Papa no Aterro do Flamengo e, meses depois,
a comemoração do Natal, o documentário penetra na intimidade dos católicos,
umbandistas e evangélicos de uma favela carioca. Cada um a seu modo, eles crêem
na comunicação direta com o sobrenatural através da intervenção de santos, orixás,
guias ou do Espírito Santo.
- VISITA (L)
Documentário, 2015/16, 25’, direção: André Sandino Costa.
O filme é uma visita ao morro Vila Parque da Cidade no Rio de Janeiro, local em que
foi rodado o documentário “Santo Forte” de Eduardo Coutinho. Dezoito anos depois,
personagens do filme original e moradores que viviam no morro na época das
gravações, conversam sobre sua participação no filme e sobre a vida no morro ontem
e hoje.
DEBATE APÓS A SESSÃO.

18NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 7
Horário: 17h30
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ.
- O CAVALINHO AZUL (L) – A CONFIRMAR
Ficção, 1984, 85’, direção: Eduardo Escorel
Um garotinho põe o pé na estrada em busca de um velho cavalo que seu pai
precisou vender. Ele vê, com os olhos da fantasia, o cavalinho azul, capaz de
cantar, dançar e até voar. Baseado em peça teatral homônima de Maria Clara
Machado.

18NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 8
Horário: 19h30
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ
- O TABLADO E MARIA CLARA MACHADO (L)
Documentário, 2007, 76’, direção: Creuza Gravina.
A história do Teatro Tablado e de sua fundadora Maria Clara Machado contada por
meio de 61 depoimentos de ex-alunos de diferentes gerações, como Marieta Severo,
Malu Mader, Cláudia Abreu, Marcelo Serrado, Ernesto Piccolo, e tantos outros. O
longa conta com material de arquivo e trechos de peças lidas e interpretadas pelos
entrevistados, como “Pluft” e “O Cavalinho Azul”.

19NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 9
Horário: 17h30
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ
- JUVENTUDE COLETIVA (L)
Documentário, 2016, 13’, direção: Beto Waite.
Um mapa audiovisual dos movimentos culturais e artísticos promovidos por jovens
da zona norte e baixada fluminense do Rio de Janeiro. O filme discute o papel
desempenhado por essas iniciativas em seus territórios, lugares em geral
negligenciados, tanto pelo Estado, quanto pela iniciativa privada, como polos
produtores de cultura.

- SANTAS, USINAS E SONHOS (L)
Documentário, 2016, 46’, direção: Phillip Johnston.
Documentário sobre a ascensão e queda das usinas de cana-de-açúcar nas
localidades de Santa Maria e Santa Isabel no estado do Rio de Janeiro.

19NOV2017
V MOSTRA DE FILMES – RIO DE JANEIRO – SESSÃO 10
Horário: 19h30
CCJF - Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro – RJ
- TORQUATO NETO – TODAS AS HORAS DO FIM (12)
Documentário, 2017, 87’, direção: Eduardo Ades, Marcus Fernando.
Torquato Neto vivia apaixonadamente as rupturas. O poeta piauiense atuava em
múltiplas frentes – no cinema, na música, no jornalismo – e participou ativamente
da revolução que mudou os rumos da cultura brasileira nos anos 60 e 70. Foi um dos
letristas mais ativos da Tropicália, parceiro de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Jards
Macalé. Engajou-se na arte marginal, com Waly Salomão, Ivan Cardoso e Hélio
Oiticica. Suicidou-se no dia de seu aniversário de 28 anos.

23NOV2017
Mesa-redonda: Gestão e Preservação do acervo
Arqueológico
Horário: 14h às 16h.
A mesa-redonda propõe uma discussão sobre a metodologia do trabalho de
arqueologia, que inclui atividades de campo, laboratório e divulgação, com enfoque
nas perspectivas e desafios para a gestão e preservação de coleções em reservas
técnicas arqueológicas.
Palestrantes convidadas:
- Neuvânia Curty Ghetti – Professora do Departamento de Arqueologia,
Universidade Federal de Pernambuco.
- Regiane Gambim Barreto – Consultora na área de preservação de patrimônio
arqueológico.
Mediadora:
- Inês El-Jaick Andrade – Arquiteta do Departamento de Patrimônio Histórico e
Professora do Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio
Cultural das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz)
Sala de aula da Oficina Escola de Manguinhos – Campus Fiocruz - Av. Brasil,
4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ.
A atividade é gratuita e os participantes receberão certificado.

25NOV2017
Contação de Histórias “Arqueologia Carioca”
Horário: 14h.
Um mergulho nas fábulas que decidiram virar Arqueólogo e pesquisar os pontos
turísticos escondidos do Rio.
Praça Jauru – Praça Jauru, Taquara, Rio de Janeiro – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
O Evento é gratuito? Sim.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
A Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer nasceu em 2006 e somente a cada 2 anos é
efetuado uma nova montagem de atores. Claro que durante os dois anos de
permanência de cada ator/atriz alguns vão seguindo caminhos diferentes, talvez uma
nova oportunidade, mudança ou querer voar um pouquinho mais alto. Na Cia de
Teatro e Audiovisual Wooleefer os Atores iniciantes podem se qualificar com as Aulas
de Teatro Humanizada gratuitamente, facilitando a inserção no mercado de trabalho
através das realizações Teatrais, Audiovisuais e Fotográficas também oferecidas
gratuitamente e gerar renda através do encaminhamento para apresentações e
participações remuneradas, além da frequente ação Social, Cultural e Ambiental
voluntária que todos os participantes são estimulados em participar para que possam
participar desde as Aulas Humanizadas de Teatro, passando pelas realizações e sendo
encaminhados para Apresentações e participações remuneradas. A Aula de Teatro
Humanizado é a capacidade humana de aprender e ensinar no mesmo momento,
sem definir seu público através de classe social, étnica, raça, religião, orientação
sexual e profissão, os corpos são condutores de luz para quem mais precisa de um
sorriso, uma lagrima guardada ou até mesmo uma possibilidade não acessada. É
importante que todos mesmo segurados, isolados e resguardados tenham a
possibilidade de sonhar mesmo que seja por algumas horas, sabemos da realidade
massacrante do dia a dia que nos ronda e por isso temos que amenizar tais impactos
no nosso corpo, seja a família que abandona o idoso na casa de repouso, as crianças
que mesmo não entendendo como pode já tão pequenos e não ter uma família ou
sendo obrigados a se afastar do vínculo familiar e/ou enfrentando doenças.
Parceiros (Separados por vírgula) Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer, Herik
Wooleefer.

30NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Oficina: Akipalô Esta é Minha História
Horário: 10h30
Refere-se à construção de uma identidade artística e cultural afro-brasileira para um
etno-reconhecimento e a inserção da transmissão de saberes e fazeres da cultura de
matriz africana e afro brasileira, contada e recontada por mim uma mulher negra
nascida na Comunidade Quilombola da Ilha de Marambaia. Akipalô Contação de
Histórias e oficina de boneca negra montado em forma direta e dinâmica uma troca
de experiências, intercâmbio cultural. Público alvo acima de 10 anos.
Centro Cultural Municipal José Bonifácio - Rua Pedro Ernesto, 80, Gamboa –
Rio de Janeiro – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
Local de Apresentação: Centro Cultural Municipal José Bonifácio.
Endereço do Evento: Rua Pedro Ernesto, 80, Gamboa – Rio de Janeiro – RJ.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: 10 anos.

30NOV2017 – EVENTO POR ADESÃO
Música no Convento: 400 anos de música
Horário: 17h30
Apresentação 400 ANOS DE MÚSICA, com o Quarteto de Cordas e Madrigal da
Faculdade Batista do Rio de Janeiro, sob a regência do Maestro Ricardo Aigner.
O evento acontece na nave conventual do Museu de Arte Religiosa e Tradicional.
Museu de Arte Religiosa e Tradicional/IBRAM – Largo de Santo Antônio –
Antigo Convento N. Sra. dos Anjos – Cabo Frio – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos.
Cidade de Apresentação: Cabo Frio.
Evento é gratuito? Sim.
É necessário fazer inscrição? Não.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares: O Museu de Arte Religiosa e Tradicional realiza
mensalmente o Projeto Música no Convento, apresentando artistas da região com
repertórios de música clássica e popular.

09DEZ2017
Teatro: Palhaçaria na Praça
Horário: 11h
Os Palhaços da Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer vão te encantar na viagem
pelo Patrimônio Fluminense, e claro as risadas estarão presentes.
Praça Localizada do lado do BRT da Praça Seca – Praça Seca.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
A Cia de Teatro e Audiovisual Wooleefer nasceu em 2006 e somente a cada 2 anos é
efetuado uma nova montagem de atores. Claro que durante os dois anos de
permanência de cada ator/atriz alguns vão seguindo caminhos diferentes, talvez uma
nova oportunidade, mudança ou querer voar um pouquinho mais alto. Na Cia de
Teatro e Audiovisual Wooleefer os Atores iniciantes podem se qualificar com as Aulas
de Teatro Humanizada gratuitamente, facilitando a inserção no mercado de trabalho
através das realizações Teatrais, Audiovisuais e Fotográficas também oferecidas
gratuitamente e gerar renda através do encaminhamento para apresentações e
participações remuneradas, além da frequente ação Social, Cultural e Ambiental
voluntária que todos os participantes são estimulados em participar para que possam
participar desde as Aulas Humanizadas de Teatro, passando pelas realizações e sendo
encaminhados para Apresentações e participações remuneradas. Todos aprendem
mais e mais a cada dia com a aula de Teatro Humanizado, os atores iniciantes e
profissionais que participam, logo de início já iniciam o processo de controle
emocional dos sentimentos, os mesmos sentimentos que eles precisam ter controle
como atores para saber dosar na hora certa de cada apresentação, além de
proporcionar um bem estar natural ao próprio corpo e mente que mesmo
involuntariamente consegui faze-los realizados em que puderam aprender ensinando
pra eles mesmos a Arte do amor ao próximo e ao público mais que especial a
possibilidade de desfrutar a Arte do Teatro, sonhar com as histórias, interagir com a
sociedade, se divertir e superar por algumas horas as dores do corpo ou da vida que
estão inseridos, onde as gerações facilitam uma longevidade social, cultural e
profissional com qualidade para todos. Parceiros: Herik Wooleefer, Cia de Teatro e
Audiovisual Wooleefer.

13DEZ2017 - EVENTO POR ADESÃO
Música: Roda de Samba da Pedra do Sal – 10 anos de
resistência pela voz do samba #RS
Horário: 19h
Movimento de preservação, resgate e resistência cultural, que ocorre todas às
segundas feiras, aos pés da pedra do sal e do morro da conceição, pelo viés do samba
em roda e, de outros gêneros diaspóricos de áfrica. Iniciado há 10 anos na pedra do
sal, foi eleita a melhor roda de samba em espaço público do país, no III Prêmio Edson
Carneiro De Cultura Popular, realizado em 2014, pelo portal do carnaval e pela
UNIRIO, no Museu De Artes Do Rio (MAR). Ao samba, em forma de oração! #rs
CAIS DO VALONGO - Av. Barão de Tefé, s/n – Saúde, Rio de Janeiro – RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro
O evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição
Classificação Etária: Livre
Informações complementares:
Como parte relevante do circuito histórico da região do Cais Do Valongo, a Pedra Do
Sal viu brotar, há 10 anos atrás, a roda de samba que trouxe em definitivo, a tão
propalada revitalização cultural do lugar, nas sagradas noites de segunda feira. Esse
movimento, desdobrou-se em 3 grandes espetáculos sobre cultura negra: no Teatro
Rival Petrobras e, o grande espetáculo no Sesc Ginástico, com participação da
intérprete Teresa Cristina.

16DEZ2017
Work/palestra Meu Artista Favorito
Horário: 08h
É uma Work/Palestra para novos talentos e/ou profissionais atuantes da área artística
e audiovisual. Imagina uma pessoa talentosa consciente de seu talento e do que pode
conseguir com ele. É esse profissional que a Atuando Produtora deseja ajudar a
formar com seu programa Meu Artista Favorito e Meu Artistinha Favorito através da
Work/Palestra de seleção, voltado para artistas e profissionais da área audiovisual
em busca de novas oportunidades. Utilizando técnicas de neurolinguística.
Hotel Golden Park - Rua do Russel, 374 - Glória, Rio de Janeiro - RJ, 22210-010.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.

Valor do evento: R$ 140,00
É necessário fazer inscrição.
Como fazer a inscrição? Através do e-mail atuandoprodutora@gmail.com ou pelo
grupo do WhatsApp 2199596-1002.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
A Atuando Produtora nasceu com o objetivo de ativar e alavancar a inteligência
positiva, cognitiva e equilíbrio emocional de artistas através de Direcionamento
Mental Artístico (DMA), reprogramando suas mentes com ferramentas e técnicas
neurolínguisticas. Idealizado por Cristine Zago que atua e contribui na preparação de
artistas, comunicadores e expertise de empresários/líderes. SEGMENTO DE DM –
DIRECIONAMENTO MENTAL DMA – Direcionamento mental Artístico. DML –
Direcionamento mental de Líder. DML – Direcionamento mental de Comunicadores.

16DEZ2017 – EVENTO POR ADESÃO
Performance: A História do Convento em Poesia
Horário: 13h
Lançamento do livro em literatura de cordel de autoria de Francisco José Mendes
Marins com ilustrações de Yuri Vasconcellos.
Museu de Arte Religiosa e Tradicional - Largo de Santo Antônio - Centro, Cabo
Frio - RJ, 28905-365.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos.
Cidade de Apresentação: Cabo Frio.
O Evento é gratuito? Sim.
É necessário fazer inscrição? Não.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares: O evento
Agroecológica do Convento.

acontecerá

durante

a

Feira

16DEZ2017
Feira Agroecológica do Convento
Horário: 15h
Feira de produtos agroecológicos trazidos por pequenos produtores rurais e
quilombolas da Região dos Lagos, realizada no adro do antigo Convento Nossa
Senhora dos Anjos com atividades culturais.
Museu de Arte Religiosa e Tradicional - Largo de Santo Antônio - Centro, Cabo
Frio - RJ, 28905-365.

Dados do contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos.
Cidade de Apresentação: Cabo Frio.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares: Feira realizada mensalmente.
Parceria: Feira Periurbana de Búzios.

16DEZ2017 – EVENTO POR ADESÃO
Música no Convento
Horário: 18h
Apresentação do Coral Cantarola e convidados sob a regência da Maestrina Itália
Penza.
Museu de Arte Religiosa e Tradicional/IBRAM - Largo de Santo Antônio Centro, Cabo Frio - RJ, 28905-365.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Região dos Lagos.
Cidade de Apresentação: Cabo Frio.
O Evento é gratuito Sim.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares: O Museu de Arte Religiosa e Tradicional realiza
mensalmente o Projeto Música no Museu, com apresentações de artistas da região
com repertório variado de músicas, do clássico ao popular.

20DEZ2017 – EVENTO POR ADESÃO
Música: Movimento Cultural Roda de Samba do Barão #RS
– Vila das Artes
Horário: 19h
Este projeto vem resgatar e mostrar porque o bairro de Vila Isabel se tornou um
sucesso, tese de mestrado e verdadeira linguagem musical da cidade do Rio de
Janeiro e do País, cantado nas mais belas melodias de Noel Rosa, Martinho da Vila e
tantos compositores da Música Popular Brasileira e servindo de inspiração para
muitos escritores. Capitaneado por uma roda de samba tradicional que ilustra a
história do samba na cidade. Recebendo como atração principal em cada edição do
projeto nomes da MPB.
Praça Barão de Drumond - Praça Barão de Drumond - Vila Isabel, Rio de Janeiro
– RJ

Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: 14 anos.
Informações complementares:
O Projeto Cultural visa atingir os amantes da música, novos ouvintes, formadores de
opinião, consumidores de cultura, moradores do bairro, visitantes de outras
localidades do Brasil e do exterior, estudantes. Todo o público em geral sem
restrições. Capitaneado por uma roda de samba tradicional que conta a história do
samba (Patrimônio Imaterial) na cidade. Recebendo como atração principal em cada
edição do projeto nomes da MPB e do samba. Assim pretendemos mostrar a todos
os cariocas e visitantes a boa cumplicidade entre bairro, moradores, cidadania e
cultura, exaltado nos versos de Feitiço da Vila, canção composta por Noel Rosa em
1934 para homenagear o bairro de Vila Isabel, “Mas tenho que dizer modéstia à
parte, meus senhores, eu sou da Vila”. Com uma programação cultural anente com
atrações artísticas de diversas modalidades e de origens distintas, contribuindo para
fomentar o desenvolvimento e a sedimentação de um hábito de participação popular
em atividades culturais coletivas, cidadania, entretenimento, valorização histórica do
bairro para a Cidade do Rio de janeiro e seus visitantes fortalecendo o Patrimônio
Fluminense.

23DEZ2017 – EVENTO POR ADESÃO
Workshop Permanente Passarela Social
Horário: 17h
O Artista Herik Wooleefer oferece qualificação profissional para a Moda de Passarela
para jovens de 14 a 35 anos do Estado do Rio de Janeiro e possibilitando inserção no
Mundo da Moda através de visitas técnicas, oficinas e vivenciando os mais diferentes
ambientes e eventos durante todo processo de criação do Artista. Uma passarela ao
céu aberto para aprender a desfilar com vista do MAC.
Praça do Ingá - Praça do Ingá, Icaraí – Niterói – RJ
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Niterói.
O Evento é gratuito.
É necessário fazer inscrição.
Como fazer a inscrição? jonascostasrj@gmail.com.
Classificação Etária: 16 anos.
Informações complementares:
Apesar da profissão de modelo não ser fácil, ter grande concorrência e diversas
exigências, o mercado cada vez mais abre as portas para novos profissionais. Em
alguns casos, o perfil “alta, magra e idade baixa” caiu por terra com a entrada do

comércio plus size e terceira idade. Vestir algo com uma modelagem diferenciada,
customizada ou mesmo fora de qualquer padrão estético e valorizando cada sonho,
conquista e realizações são difíceis de encontrar no mercado da Moda, principalmente
quando a marca sai dos padrões comuns que encontramos no dia a dia. Desde 2008
Herik Wooleefer oferece o Workshop Permanente Passarela Social e traduz todo
processo de construção de uma roupa através dos sonhos dos jovens que se dedicam
ao aprendizado, passando por produções fotográficas, ensaios, provas de roupas,
casting e finalizando com um desfile. Toda essa emoção e conquista estão traduzidos
em cada customização, modelagem, valorizando os mais diferentes perfis e
valorizando o Patrimônio Carioca.

27DEZ2017 – 26JAN2018 – EVENTO POR ADESÃO
Música: A história do samba carioca
Horário: 19h
Apresentação sobre o samba entre as décadas de 1920, quando o samba carioca se
consolida como música popular e a década de 1960 quando os novos artistas da MPB
resgatam os sambistas da chamada “Velha Guarda”. Foram escolhidas canções de
cada década que representem o momento histórico, evidenciando sua poesia,
harmonia, além de podermos identificar nas composições o contexto social e político
vivido pela sociedade da época. Há uma narração de fatos da história do Brasil entre
as canções.
Concha Acústica Museu Imperial - Rua da Imperatriz, 220 – Concha acústica,
entrada pelo bosque – Centro – Petrópolis.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Região Serrana.
Cidade de Apresentação: Petrópolis.
Valor: R$ 10,00
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
Abrange não somente a apresentação musical, mas também a abordagem didática e
histórica que poderá contribuir para o engrandecimento cultural do público em geral.
Além disso, pretendemos demonstrar de que forma as manifestações culturais se
mostram dinâmicas ao longo do tempo, pois as expressões artísticas da população
negra manteve um intenso contato com outras expressões, criando o samba, um
estilo musical gerado pelo entrelaçamento com diversos outros grupos. Toda
proposta está baseada em pesquisas de repertório e bibliográfica que contam a
trajetória recente de nosso país através da música, sendo elaborada pelo professor,
historiador e músico, Norton Ribeiro.

05JAN2018 – EVENTO POR ADESÃO
Música: Guilherme Pimenta Trio – Homenagem aos vivos
Horário: 20h
O novo show do Guilherme Pimenta Trio intitulado “Homenagem aos vivos” traz ao
público carioca a interpretação de músicas de alguns ícones da música instrumental
brasileira ainda em atuação, assim como temas autorais. O trio faz a sua versão de
compositores como Hamilton de Holanda, Marcelo Caldi, Hermeto Pascoal, Guinga,
Eduardo Neves e outros. O Guilherme Pimenta Trio vem se destacando na cena
instrumental do Rio de Janeiro pelas suas leituras criativas e apresentação de
composições inéditas.
Etnohaus
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Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Parceria: Etnohaus.

07-14-21JAN2017 – EVENTO POR ADESÃO
Performance: Libertador
Horário: 17h
Performance ritual a partir do poema “Pade Esú Libertador de Abdias do Nascimento”.
Será realizada no auditório Memorial Getúlio Vargas nos dias 7, 14 e 21 de Janeiro
de 2018 às 17:00. As apresentações serão compostas por dois artistas, um ator e
um músico de percussão ao vivo.
Auditório Memorial Getúlio Vargas - Praça Luís de Camões, S/N - Glória, Rio de
Janeiro - RJ, 22210-005
Dados de contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Ingressos: R$ 10,00 à R$ 20,00.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária? Livre.
Parceria: Memorial Getúlio Vargas.

10JAN2017
DESFILE DE CARNAVAL OFICIAL DO PONTO DE CULTURA
GRBC ESSE NÃO DEIXA FURO DE NILÓPOLIS
Horário: 21h30
Será o sétimo desfile do GRBC Esse Nao Deixa Furo De Nilópolis, o nosso cortejo
sairá da Rua Rodrigues Alves em direção a Praça Miguel Abraão em Nilópolis com a
bateria nota 10, nossos já famosos bonecos gigantes e toda a comunidade como já
é tradição.
Pça Miguel Abraão - Praça Miguel Abraão, Centro – Nilópolis Rj.
Roteiro: saída pela Rua Rodrigues Alves, Rua Mena Barreto, Rua Antonio Cardoso
Leal,
Rua
Nicolau
Cobelas,
Praça
Miguel
Abraão,
em
Nilópolis.
Dados de contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Nilópolis.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
O nosso coletivo é ponto de cultura do ministério da cultura através da plataforma
de auto declaração de cultura viva do governo federal culturaviva.gov.br/agente
/467, somos registrados na LIBICAN (liga dos blocos de carnaval de Nilópolis) somos
reconhecido com patrimônio cultural e imaterial do município de Nilópolis (através de
certificado
emitido
pela
prefeitura
de
Nilópolis).
Parcerias: Ambev, Bar Do Rodrigo, Robson Maquina , Quitanda Do Menem, Primus
Material De Construção, Eskina Do Jorge, Tabata Esteticista.

20JAN2017 – ATIVIDADE CULTURAL
Caxambu Sebastiana II e Mineiro Pau / Boi Pintadinho
Horário: 16h.
Apresentação do grupo Caxambu Sebastiana II e Mineiro Pau / Boi Pintadinho.
Travessa João Gerônimo, 16, Bairro Dezessete, Santo Antônio de Pádua, 28470000.
Informações
complementares:
O nome caxambu Sebastiana II é uma homenagem à Dona Sebastiana II, que
dedicou seu século de vida à manutenção dessa cultura na cidade. Dona Sebastiana
herdou a tradição do caxambu de seus padrinhos, Tia Joana e Seu Clementino,
recebendo os instrumentos por eles confeccionados ainda no final do século XIX. O
Mineiro Pau, de Santo Antônio de Pádua, é uma das mais importantes manifestações

culturais populares do país, cujo legado na cidade vem sendo preservado por este
grupo.

20JAN2017
Teatro: Querência quer ver o mar
Horário: 18h
Um espetáculo circense – teatral de rua para ser apresentado para jovens, crianças
e adultos de forma livre e gratuita. Visando se apresentar próximo ao museu da
grande artista Dercy Gonçalves – na zona central da cidade como homenagem a essa
artista do Brasil nascida em Santa Maria Madalena. Na sinopse desse espetáculo
falamos de querer com afeto, na história uma menina negra, pequena e cega quer
ver o mar e sair de sua terra para encontrar e ver com outros olhos o mar, desafiando
a si mesma.
Praça Coronel Braz (Matriz Sta Maria Madalena) - Praça Cel. Braz, 02 - Centro,
Santa Maria Madalena - RJ, 28770-000.
Dados de contato:
Região de Apresentação: Região Serrana.
Cidade de Apresentação: Santa Maria Madalena.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
Nossa ideia é levar este espetáculo de forma mambembe onde se caracteriza novas
formas de fazer arte com a junção de teatro de bonecos, circo, teatro escoando a
produção carioca para as regiões serranas do estado.

20JAN2017 – ATIVIDADE CULTURAL
Saberes e Práticas Culturais presente nas áreas rurais da
Região Serrana
Na região serrana as áreas rurais tem um número considerável de saberes e práticas
culturais que estão desaparecendo. O evento visa contribuir para a valorização da
vida no campo expondo objetos, comidas, manifestações culturais e fotografias que
retratem situações do cotidiano rural como produção de broas no forno a lenha; de
sabão com gordura de porco; bumba meu boi; entre outros. Serão convidados
expositores de vários municípios da região serrana.
(Quadra) - Rua Rodrigues Alves, s/n, Distrito de São Pedro da Serra, Nova Friburgo
– RJ.
Grupo: Ecomuseu Rural (Instituto de Imagem e Cidadania).

20JAN2017 – EVENTO POR ADESÃO
Exposição: A Cozinha dos Quilombos- Sabores, Territórios e
Memórias.
Exposição Multicultural que reunirá saberes, música, dança, artesanato e culinária
das comunidades quilombolas fluminenses nos dias 20 e 21 janeiro de 2018 em
Paraty com objetivo de promover e valorizar os territórios tradicionais quilombolas
como patrimônio cultural. É o resultado de um projeto de pesquisa que foi a
publicação do livro “A Cozinha dos Quilombos que mapeou 29 comunidades
remanescentes de quilombos no Estado do Rio de Janeiro, certificadas pela Fundação
Cultural Palmares.
Praça da Matriz - Rua Dona Geralda, em frente à Igreja Nossa Senhora dos
Remédios – Centro – Paraty – RJ.
Região de Apresentação: Costa Verde.
Cidade de Apresentação: Paraty.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
A Exposição é resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido em 2014 que
resultou na publicação do livro “A Cozinha dos Quilombos” que mapeou vinte nove
comunidades remanescentes de quilombos no Estado do Rio de Janeiro, certificadas
pela Fundação Cultural Palmares, com objetivo de identificar suas histórias, cultura
e costumes culinários. Com obras dos fotógrafos Davy Alexandirky, Wallace Feitosa,
Fred Borba e Lidiane Camillo. O Projeto A Cozinha dos Quilombos é premiado pelo
IBRAM como Ponto de Memória Afro, além do Prêmio Cultura Afro Sul Fluminense.
Estão mapeadas no livro as comunidades da Costa Verde como Campinho
Independência, Cabral, Ilha da Marambaia e Santa Rita do Bracuí, que serão
integrantes
fundamentais
da
programação
o
evento.
http://br.acozinhadosquilombos.com.br/
Programação:
A Cozinha dos Quilombos- Sabores, Territórios e Memórias.
Dia 20/01/2018 – Sábado
- 10 horas - Montagem da exposição fotográfica e visitação até as 22 horas
- 14 horas – Abertura Oficial painel com representantes das comunidades
remanescentes quilombolas da Costa Verdes; autoridades equipe do livro;
- 16 horas- oficina de turbantes e mostra de artesanato tradicional;
- 18 horas- oficina de Abayomi - com contação de história mestres quilombolas;
- 22 horas encerramento.
Dia 21/01/2018 – Domingo
- 09 às 20 horas - Exposição Fotográfica e ação educativa;

- 10 horas- oficina de turbante e mostra de artesanato tradicional;
- 14 horas- oficina de Abayomi- com contação de história mestres quilombolas
- 15 horas - culinária afro-degustação de prato típico;
- 20 horas – encerramento Abayomi tem origem iorubá, boneca negra, significando
aquele que traz, felicidade ou alegria.
Parceiros: Prefeitura Municipal de Paraty.

25JAN2017 – ATIVIDADE CULTURAL
Roda de jongo da (re)existência!
Horário: 19h.
Grupo de Jongo Tambores de Machadinha.
A ”roda de jongo da (re)existência” que comporá a programação da VII Semana
Fluminense do Patrimônio, tem o objetivo de fortalecer as ações do Grupo de Jongo
Tambores de Machadinha no quilombo Machadinha. A manifestação contará com o
acendimento da fogueira pelos mestres e logo em seguida, a formação da roda com
os mestres, crianças, jovens e adultos integrantes do grupo.
Clube Recreativo de Quissamã - Rua Visconde de Ururaí, 373, Centro, Quissamã
- RJ, 28735-000.
Grupo de Jongo Tambores de Machadinha.

27JAN2017 – EVENTO POR ADESÃO
Oficina: África em mim – Literatura afrobrasileira e confecção
de Bonecas Abayomi.
Horário: 15h30
A oficina propõe um diálogo sobre o aspecto cultural da literatura afrobrasileira, a
partir da contação de histórias. Serão realizadas três contações: O mito da criação
do mundo (conto africano) Karauara (história de autoria de Janine Rodrigues) NuangCaminhos da liberdade (história de autoria de Janine Rodrigues) Além disso, os
participantes irão confeccionar bonecas abayomi e dialogar com a oficineira sobre a
relevância deste importante símbolo da cultura afrobrasileira.
Biblioteca Pública Municipal Professora Elma Vieira Privatti Caldeira - Rua
Joel Reis, 143, Centro, Cardoso Moreira – RJ.
Dados de contato:
Região de Apresentação: Norte Fluminense.
Cidade de Apresentação: Cardoso Moreira.
O Evento é gratuito.
É necessário fazer inscrição.

Como fazer a inscrição? Acessando http://www.piraporiando.com e preenchendo
formulário específico.
Classificação Etária: Livre.
Informações
complementares:
Conheça
a
Piraporiando
em
http://www.piraporiando.com.

27JAN2017
Praiana Cultural
Horário: 17h30
O evento Praiana Cultural irá apresentar e oferecer aos turistas e frequentadores da
Praça da Cidadania, na Praia do Forte, vivências de capoeira e samba de roda com
oficinas gratuitas e de classificação livre. O grupo idealizador desta iniciativa –
Capoeira Brasil – está representado pelo Instrutor Mora Mal, que possui um sólido
trabalho
na
Região
dos
Lagos
há
cerca
de
10
anos.
A intenção do evento é de divulgar a capoeira, o samba de roda, fomentar nossa
cultura e salvaguardá-la.
Local: Espaço do Capoeira - Praça da Cidadania, Cabo Frio – RJ.
Grupo: Wellington Bueno.

28JAN2017 – EVENTO POR ADESÃO
Performance: Mães Pretas.
Horário: 11h30
Mães Pretas reúne os trabalhos: sobre todos os dias – de Tatiana Henrique . Prelúdio
da Mãe Preta – de Isa Oliveira. Ei, Mulher! – da coletiva Agbara Obinrin. Saluba! –
de Gik Alves. Quatro performances que atravessam as relações entre as mulheres,
suas ancestralidades e o agora.
Memorial Municipal Getúlio Vargas - Praça Luiz de Camões, Glória, Rio de Janeiro
-RJ.
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
O Evento é gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: 12 anos.

28JAN2017 – ATIVIDADE CULTURAL
RODA AFROLAJE CULTURAL – Angoma me chamou a
caminho estou!
Horário: 17h30
Em comemoração dos 5 anos de ocupação da Praça Agripino Grieco – Baixo Méier
com a RODA AFROLAJE CULTURAL – AGREGAR e RESISTIR, planejamos um dia com
Vivências, Oficinas e Rodas. Contando com a presença de mestres da cultura popular,
grupos parceiros e demais convidados. Iniciando no terraço Imperator com as
oficinas (capoeira e samba) e as vivências com mestres jongueiros, após estas
atividades seguiremos em cortejo (Gandhi) até a praça, para com as rodas de samba
e jongo, encerrarmos o evento.
Local: Praça Agripino Grieco - Rua Dias da Cruz, s/nº, Meier, Rio de Janeiro – RJ
- 20.720-010. Em frente ao nº 74 da Rua Dias Da Cruz.
Grupo: AFROLAJE.

02FEV2017 – ATIVIDADE CULTURAL
O Mineiro Pau não pode morrer!
Apresentação do grupo de Mineiro Pau de Silva Jardim na cidade vizinha de Casimiro
de Abreu que ainda não conhece o grupo. A apresentação será precedida de uma
oficina para as pessoas interessadas aprenderem a bater o pau. A apresentação é
uma mistura de dança, música e performance, com a bateria, o puxador, os
batedores e os bichos, como a mulinha, o jaraguá e o jacaré. A apresentação é em
formato de cortejo e vai caminhando, percorrendo a praça. O Mineiro Pau está em
extinção na região.
Local: Praça Feliciano Sodré - Nossa Sra. Saude, Casimiro de Abreu - RJ, 28860000.
Grupo: Sebastião Ezequiel do Nascimento

03FEV2017 – ATIVIDADE CULTURAL
Encontros Sankofa – Culturas Tradicionais e Juventude
Negra.
Horário: 10h
O símbolo Sankofa, um pássaro estilizado que se move para frente, mas sempre olha
para trás, lembra-nos que é impossível entender o presente sem entender e estar
conscientes do passado.
Em linhas gerais o Encontros Sankofa tem por Objetivo Principal promover esse
encontro entre mestres e a Juventude afim de garantir a preservação e divulgação
dos diversos saberes e fazeres das danças Populares do Brasil em encontros que
contarão com roda de conversas e Oficinas praticas com os mestres.
Local: Casa do Jongo - R. Compositor Silas de Oliveira - Madureira, Rio de Janeiro
- RJ, 21360-200.
Grupo: Rodrigo Silva Nunes.

03FEV2017 – EVENTO POR ADESÃO (FOTO)
Música – Pede Teresa convida Filhos de Gandhi: Homenagem
a Yemanjá
Horário: 18h
No dia 02/03/2018 a Roda de Samba Pede Teresa irá receber o Bloco Afoxé Filhos de
Gandhi Rio para uma homenagem a Yemanjá. Fundado em 1951, oreferido Afoxé
atua na preservação da cultura afrobrasileira através da arte, da cultura e da Fé,
buscando se integrar nas multi-manifestações da cultura popular carioca. Integrante
da Rede Carioca de Rodas de Samba, a Roda de Samba Pede Teresa vem
promovendo e valorizando as matrizes do Samba no Rio de Janeiro através de
encontros musicais semanais.
Pça Tiradentes - Praça Tiradentes - Centro, Rio de Janeiro – RJ.
Dados de contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana.
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro.
O Evento é gratuito? Sim.
Não é necessário fazer inscrição.
Classificação Etária: Livre.
Informações complementares:
Fundada há 4 anos no Bairro de Fátima, aos pés de Santa Teresa, a Roda de Samba
Pede Teresa vem ocupando desde o ano passado a Praça Tiradentes, constituindo-se
em um dos vetores de transformação local, através de geração de renda e
revitalização de áreas históricas da cidade. Além disso, é também um polo de

promoção de encontros de diferentes grupos socioculturais, de desenvolvimento da
economia do entorno e de valorização da cultura de matriz africana. Nesse sentido,
baseia-se nos seguintes pilares: Desenvolvimento Territorial, Diversidade e
Preservação das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro.

03FEV2017 – ATIVIDADE CULTURAL
O Avesso da Lenda dos Reis.
Horário: 18h
O evento consiste em 01 apresentação teatral aberta ao público da Ilha do Abraão.
Buscando o resgate e a valorização cultural da região Costa verde, e do teatro de
rua. O Grupo Artêros, desenvolveu um espetáculo que permeia sobre as lendas e
histórias contadas de geração a geração no município de Angra dos Reis/RJ. Cidade
conhecida por seus monumentos históricos e uma ampla disseminação de tradição,
cultura e arte.
Local: Praça da Igreja São Sebastião - R. Alice Kury, SN, Vila do Abraão, Angra
dos Reis - RJ, 23968-000.
Grupo: Ramon Cruz de Souza (Grupo Artêros).

03FEV2017
Oficinas Tecendo Culturas
A IV edição da Feira Viva, realizada em agosto de 2017, identificou em uma cartilha
mais de 20 artesãs e artesãos tradicionais no município de Silva Jardim. Agora, o
evento “Oficinas tecendo as culturas” vai dar espaço para estas pessoas
identificadas passarem seu conhecimento na fabricação de cestos, balaios,
peneiras, esteiras, luminárias etc. Será um dia inteiro de atividades onde os grupos
serão divididos de acordo com o interesse no produto a ser fabricado seguida de
exposição dos produtos.
Local: Coreto do distrito - Rua Santana, s/n, Aldeia Velha, Silva Jardim – RJ –
28820000.
Grupo: Tadzia Maya.

15FEV2017 – EVENTO POR ADESÃO
PROGRAMA EDUCACIONAL E CULTURAL DE VIAGEM, UMA
ECONOMIA
CRIATIVA/ROTEIRO
DAS
ARTES.
ARTE
INCLUSIVA. E LANÇAMENTO DA CAMPANHA NA LUTA
CONTRA O CÂNCER INFANTIL
Programa educacional e cultural de viagem, uma economia criativa/roteiro das artes,
arte inclusiva. Apresentaremos o programa educacional e cultural de viagem, uma
economia criativa, roteiro das artes e faremos o lançamento da campanha na luta
contra o câncer infantil. Workshops, vivências artísticas, exposição. Objetivo:
preservar, valorizar e difundir a cultura com ênfase especial, as artes acessíveis às
pessoas com deficiência. O evento contempla técnicas artesanais tradicionais.
AQUARIO - Praça Muhammad Ali, 194 – Via Binário do Porto – Centro – Rio de
Janeiro – RJ
Dados do contato:
Região de Apresentação: Grande Rio e Região Metropolitana
Cidade de Apresentação: Rio de Janeiro
Evento organizado pela PHL BRASIL.
O Evento não é gratuito.
Valor: R$ 80, por pessoa.
É necessário fazer inscrição? Sim.
Como fazer a inscrição? Com a PHL BRASIL pelo email
phlbrasileconomiaverde@gmail.com.
phlbrasileconomiaverde.com
Site: www.projetomomentofelizviajandocomportinari.com
Classificação Etária: Livre.

