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PREPARANDO OS SONHOS
19 DE NOVEMBRO
> Início da pintura dos murais na àrea da recepção do Hospital Galba Velloso, por Gabriel Dias. 
Gabriel realiza trabalhos de muralismo, intervenção urbana, desenhos, pintura de telas e outros objetos. 
Sua pesquisa busca a relação do homem com a natureza e sua ancestralidade. Participação de Juliana 
Correia que fará a o registro do trabalho produzindo um vídeo – Pintando o acolhimento de uma urgência 
psiquiátrica.

> Apresentação Marcelo Tofani. 19h30. Jovem revelação da música mineira. Marcelo está lançando seu 
novo álbum “Nada é azul”. 

OS SONHOS
26 DE NOVEMBRO – SEGUNDA FEIRA 
> Café com sonhos. 9h. Recebendo com prosa e versos.

> Inauguração dos murais. 9h30. de Gabriel Dias, cujo objetivo é proporcionar acolhimento aos que 
chegam para atendimento no HGV. 

> Abertura. 10h. Vânia Maria S. M. P. da Cunha Presidente da FHEMIG. Grupo Lesma e pacientes no es-
petáculo: Poesia, som e luz. O grupo Lesma está completando 20 anos e vem compartilhar arte e poesia.

> Oficina de Poesia e Música. 14h. com os alunos de psicologia do UNI-BH. Coordenada pelo prof. João Hen-
rique de Sousa.

> Laboratório de Animação Experimental. 14h30 as 16h30. Binho Barreto, artista visual e professor, pio-
neiro do grafite em BH. Mesmo quem nunca desenhou pode e deve sonhar e desenhar neste laboratório 
animado. Nesta oficina será gerado um vídeo de animação com os desenhos dos participantes.

> Oficina de pipas. 15h30 as 17h. Eduardo Alesse, é técnico de enfermagem, servidor do HGV, e acredita 
que o resgate da infância e a memória da infância, podem curar.

> Oficina: Meditar com Poesia. 19h30. Debora Rabelo é graduada em Comércio exterior, é empreendedo-
ra do Café Abraço. A artista propõe o exercício da calma e criatividade, misturando meditação e arte em um 
espaço de convívio e compartilhamento. Tudo vira poesia. 

27 DE NOVEMBRO – TERÇA FEIRA 
> Oficina: O nada e outras atoices 01. 9h30 as 11h. Marthinha é artivista, mediadora em arte, cultura e 
educação, e também comunicadora social. Não fazer nada. Ficar à toa e afirmar a importância desses mo-
mentos que permitem o encontro de outros significados para as experiências. 

> Modelagem e escultura em argila. 9h as 10h30. Ráisa Paco é bacharel em artes plásticas pela Guinhard. 
Técnicas básicas em modelagem e escultura em argila. Produzir peças que namorem com o universo de 
Fernando Pessoa.

> Memórias culinárias. 14h as 16h. Caio Palhares e Daniela Kohn. Aprendendo uma receita de biscoito de 
polvilho de família, brincando com formatos, fazendo figuras. 

> Tambor com poesia 01. 14h30 as 16h30. Carlos Felipe é educador musical, percussionista, ator, tem 
licenciatura em música pela UEMG. Oficina de percussão visando um delicioso passeio pelos ritmos afro-
-mineiros. 

> Série Banquete Proibidas de ser – ação n. 3. 15h as 17h. Luciana Cezário, Mestre em artes, escola de 
Belas Arte UFMG. Uma mesa, um café, e prosa. Ser mulher hoje. Enquanto a prosa acontece, um varal com 
as impressões recolhidas vai sendo composto. 

> Roda de conversa com o rapper, músico, artista Flávio Renegado. 19h. Os bons encontros na vida e a 
construção de pertencimento “Minha tribo é o mundo”. Com a participação de Cláudia Apgaua, psicólo-
ga, e Danielle Cezario, Gerente administrativa do HGV.

28 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA
> Oficina encadernando sonhos. 9h as 11h. Os participantes terão a oportunidade de produzir um cader-
no especial bordado e costurado a mão. Rafaela Angeli é jornalista, com especializações em Linguagem e 
Tecnologia, criadora da ven.do.me.

> Oficina de latas, confecção de objeto. 9h. Grupo de sopro NaLata, a música como estímulo para a 
convivência e transformação – Apresentação musical. 

> Oficina de dobraduras e origami. 14h30 as 16h. Patrícia Viotti, enfermeira do PSF/ PBH, é artista de alma. 

> Um sonho de Palhaço. 16h as 17h. Evandro Heringer, o palhaço Rebinboca e sua banda - Enquanto sua 
banda não chega ele convida o público a conhecer seu universo lúdico e cheio de poesia. 

> Os Moedenses. 19h30. Chorinho e outros estilos musicais. Reconhecidos pela qualidade musical, os 
Moedenses proporcionam momentos de puro deleite. 



29 DE NOVEMBRO – QUINTA FEIRA
> Poéticas da Luz. 9h as 12h. Alexandra Simões e Lúcia Mota. As artistas têm larga experiência com a me-
diação através da fotografia. A composição de imagens em que se descobre belezas e imagens poéticas. 

> Zigue –Zague de Histórias. 9h30. Beatriz Myrrha é contadora de histórias, atriz, musicista com 28 anos 
de atuação. Traz histórias, brincadeiras e canções de vários povos, entre contos autorais dedicados a crian-
ças, jovens e adultos. 

> O nada e outras atoices 02. 9h30 as 11h. Continuação da Oficina de Marthinha.

> Conduza-me, performance coletiva. 14h30. Nina Caetano é doutora em artes cênicas pela USP. Deixar-
-se levar, experimentar o corpo no espaço, aguçar os sentidos, dançar. 

> Tambor com poesia 02. 14h30. Continuação da Oficina de Carlos Felipe.

> Casa Inabitada. 19h30. Estréia da peça teatral. Há dez anos a casa inabitada era nada, acúmulo de poei-
ra nas horas. Direção de Luciana Cezário. Atuação e dramaturgia de Alice Vieira. Orientação dramatúrgica 
de Marina Marcondes Machado. Iluminação de Cora Rufino.

30 DE NOVEMBRO – SEXTA FEIRA
> Escrever é Sonhar Acordado. 9h30. Ronald Claver é professor e escritor. Convida para uma oficina em 
que cada um encontre sua maneira de escrever.

> Escrevo cartas de amor. 10h. Kamilla Nina, arte-educadora, graduanda de teatro na UFMG. Um convite 
para que as pessoas escrevam cartas sobre e para o amor.

> Yoga especial. 10h30. Vânia Duarte irá ministrar uma aula especial de Yoga, aberta a todos os interessados. 

> O cortejo de todos os sonhos. 14h30. Com os artistas Rômulo Garcias, Rodrigo Leste e João Diniz. Será 
um cortejo de poesia em todos os setores do hospital. 

> Os estagiários Brass Band. 19h a 21h. Transita por vários estilos musicais e a diversão é garantida. A 
Festa de Todos e de cada um, um convite a acreditar na alegria, na música, na arte, na convivência, nos 
sonhos, enfim, na poesia! 

3 DE DEZEMBRO - SEGUNDA FEIRA 
Então já é dezembro. 

> Coral dos desafinados. 19h30. Regência Beatriz Mirrha – Cantata de Natal. O coral dos desafinados nasceu 
para quebrar o paradigma de que música é para poucos. Música é para todos! 

Videopoemas de Fernando Pessoa em exibição na sala de videoconferência durante a Semana. 

As Oficinas têm vagas limitadas. 

INSCRIÇÕES NO TELEFONE 3319-8901. Curadoria Cláudia Apgaua.  Direção Luzmarina Morelo.

Nesta Segunda Semana de arte, o Hospital Galba Velloso recebe artistas de diversas formações e atuações. 
Serão dias de convivência através da arte, quando todos são convidados a estar junto de outra maneira, in-
ventando, colorindo, cantando, fotografando. Com a poesia de Fernando Pessoa como guia e como mistério. 
Fernando Pessoa não é um, são muitos poetas. Cada um tem seu estilo, o que nos faz pensar que cada ser 
humano pode ter muitas maneiras de viver e de estar no mundo. É um convite à imaginação e às invenções 
diversas. 

Fernando Pessoa nasceu em Lisboa em 13-06-1888 e morreu em 30 de novembro de 1935 com 47 anos. Ele 
foi vários poetas ao mesmo tempo. Tendo sido “plural” como se definiu, criou personalidades próprias para os 
vários poetas que conviveram nele. Cada um tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas 
não são pseudônimos e sim heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, cada qual com seu mundo próprio, repre-
sentando o que angustiava ou encantava seu autor.

Pessoa construiu as idades e as vidas de seus heterônimos:

Ricardo Reis, moreno mate, era médico e embora nascido no Porto, vivia no Brasil;

Alberto Caieiro, louro de olhos azuis, quase não tinha educação nem profissão e vivia no campo; 

Álvaro de Campos, tipo vagamente judeu português, usava monóculo e era engenheiro naval;

Bernardo Soares era um semi-heterônimo, parecido em muitas coisas com Álvaro de Campos.
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