
 

 

 

BAÍ – Educação, Cultura e Ambiente 

Ecomuseu do Cipó – projeto Música na Serra 
 
 

Circular 06 | Release evento  

 

REFAZENDA CULTURAL – Arte e Memória Viva  

29 de Outubro de 2016  

 
Um povo só preserva aquilo que ama. Um povo só ama aquilo que conhece. 

 

O Ecomuseu do Cipó comunica a realização da quarta edição do “Refazenda Cultural – Arte e 

Memória Viva”. O evento acontece como resultado de um ano de atividades de Arte, Cultura e 

Patrimônio com as comunidades da Serra do Cipó através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de 

Minas Gerais, patrocínio Petrobras. No dia 29 de Outubro, das 14h às 23h, na Fazenda do Cipó, 

teremos uma vasta programação com música, cinema, moda de viola, mostra de alunos, teatro, artistas 

convidados, batuques, folias, barraquinhas de comida, bebida e artesanato.  

 

Umas das atrações se referem à salvaguarda da memória da região com o lançamento do Centro 

da Memória Viva, disponibilizando um Banco de Dados com mais de 1000 bens materiais e imateriais 

inventariados, entre eles, fotos, tradições e documentos históricos e mais de 10 horas com entrevistas 

às personalidades locais. Também nesse dia será exibido pela primeira vez o Filme “Arte e Memória 

Viva”, cores e sons da Serra do Cipó.  

 

O Ecomuseu do Cipó tem um importante parceiro para receber os visitantes de BH e outras 

regiões, a rede Ecovip de Hotéis & Pousadas com ampla experiência em hotelaria, apoiando a 

preservação do meio ambiente e garantindo um contato harmônico entre o homem e a natureza. Quem 

vier, ganha descontos especiais para o fim de semana. 

 

O Refazenda Cultural, se refaz, refazendo. É a cultura em movimento, passado e presente, 

moldando o futuro da Serra do Cipó, através do protagonismo das comunidades tradicionais. Uma 

grande festa da cultura popular! É preciso a presença de todos para um bonito evento, com significados 

importantes para cada um e carregado de sonhos, lutas, alegrias e realizações.  

 

Evento: Refazenda Cultural – Arte e Memória Viva 

Data: 29 de Outubro de 2016 | Horário: 14h às 23h 

(programação detalhada em anexo) 

 

Atenciosamente,  

 

Coordenação Ecomuseu do Cipó 

www.ecomuseudocipo.com 

 



 

 

ANEXO I – Programação (sujeita a alterações)  

 

 

 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

 

14h – Abertura Oficial: Inauguração do Centro da Memória Viva | Abertura das Barraquinhas e 

Exposições de Artesanato 

  

14h30 – Música Cênica | Mostra das Oficinas Arte, Cultura e Patrimônio | Escola Estadual Dona 

Francisca Josina e Escola Municipal Alegria Infantil 

  

16h30 – Cortejo Festivo da Arte e Memória Viva 

  

17h – Abertura Oficial da Exposição Nhá Rita 

  

17h – Música Cênica | Mostra das Oficinas Arte, Cultura e Patrimônio | Santana do Riacho  

  

17h30 – Tocando a memória | Música na Serra   

  

18h – Espetáculo Musical “Ondas Sonoras” | Jaboticatubas 

  

19h – Folia de São José da Serra | Jaboticatubas 

  

19h40 – Marujada de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos | Conceição do Mato Dentro 

  

20h30 – Espetáculo Música Na Serra  

  

21h – Lançamento do Filme do Inventário Cultural Comunitário “Arte e Memória Viva” 

  

22h – Grupo de Dança Kandoá  

  

23h – Espetáculo Musical “Tambolelê” 


