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O GALPÃO CINE HORTO é o centro cultural 

criado pelo Grupo Galpão em Belo Horizonte, no 

ano de 1998. Instalado em um antigo cinema, abriga 

um teatro de 200 lugares, sala de cinema e salas de 

aula. A partir de 2005, passou também a contar com 

o Centro de Pesquisa e Memória do Teatro (CPMT), 

uma unidade de informação exclusivamente 

destinada às artes cênicas. 

Com uma oferta diversificada de eventos e atividades 

artísticas de qualidade, o Galpão Cine Horto é um 

espaço aberto à comunidade, comprometido com 

a pesquisa, o compartilhamento de experiências 

e a difusão cultural, voltado para a formação de 

atores, técnicos e do público em geral. Várias 

atividades desenvolvidas no espaço são oferecidas 

à comunidade gratuitamente ou com ingressos a 

preços populares. Este perfil de atividades confere 

ao Galpão Cine Horto um perfil de inequívoco 

interesse público.
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PROJETOS EXECUTADOS PELO GALPÃO CINE HORTO 13 PROJETOS
OCUPAÇÃO DO TEATRO WANDA FERNANDES 122 APRESENTAÇÕES 
(21 ESPETÁCULOS)

PÚBLICO PRESENTE NAS APRESENTAÇÕES NO TEATRO 8.100 PESSOAS
PÚBLICO ESTIMADO ATINGIDO NOS EVENTOS DO GALPÃO CINE HORTO 37.626 PESSOAS
EMPREGOS DIRETOS 50 EMPREGOS
EMPREGOS INDIRETOS  200 EMPREGOS
CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO CONEXÃO GALPÃO  8.300 CRIANÇAS
NÚCLEOS DE PESQUISA REALIZADOS – 06 MÓDULOS PARA 186 ALUNOS
CURSOS LIVRES DE TEATRO REALIZADOS – 27 MÓDULOS PARA 406 ALUNOS 

PORTAL PRIMEIRO SINAL - APROXIMADAMENTE 28 MIL VISUALIZAÇÕES

ATIVIDADES 
DE 2014
NÚMEROS 
CONSOLIDADOS
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O OFICINÃO GALPÃO CINE HORTO é o projeto mais 

antigo do Centro Cultural do Grupo Galpão. Criado em 

1998, o projeto funciona como uma oficina de recicla-

gem para atores com experiência. 

A 17ª edição do Oficinão apresentou o resultado de um 

novo formato do projeto. A partir de 2014, o Oficinão 

abriu as portas para propostas inéditas formuladas 

por coletivos de criação com o interesse em desenvol-

ver pesquisas através do fomento do Centro Cultural. 

Além da proposta de um coletivo, faz parte desse novo 

formato o intercâmbio do grupo selecionado com ou-

tros atores, também selecionados por edital público. 

O Grupo dos Dez teve sua proposta selecionada para 

realizar a montagem de Madame Satã, com direção de 

João das Neves e Rodrigo Jerônimo. Além do coletivo, 

foram selecionados 12 atores para participar do proje-

to entre dezenas de inscrições recebidas.

O espetáculo estreou em janeiro de 2015, no Teatro 

Wanda Fernandes, dentro da programação do VAC - 

Verão Arte Contemporânea. A temporada de estreia 

totalizou 12 apresentações.

PÚBLICO TOTAL:
1.800 ESPECTADORES

CRIAÇÃO E PESQUISA

OFICINÃO
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O CINE HORTO PÉ NA RUA nasce do desafio de criar 

espetáculos de rua com cárater popular e de quali-

dade. Em 2015, o projeto abriu as portas e escutas 

para receber propostas inéditas formuladas por co-

letivos que tivessem interesse em desenvolver suas 

pesquisas. Foram sete grupos inscritos.

Os primeiros passos dessa nova etapa foram trilha-

dos junto ao coletivo “Primeira Campainha” que se 

encorajou a experimentar uma produção teatral de 

rua com o espetáculo À Tardinha no Ocidente.

O espetáculo estreou em agosto de 2014 e cumpriu 

temporada de 6 apresentações em praças e parques 

de Belo Horizonte.

PÚBLICO APROXIMADO:
1.300 ESPECTADORES

CRIAÇÃO E PESQUISA

PÉ NA RUA
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CINE HORTO 
NA ESTRADA
No intuito de promover a ampliação da atuação do 

Galpão Cine Horto através da difusão de suas ativida-

des para além da cidade de Belo Horizonte, em 2014 

foram realizadas 08 apresentações do espetáculo 

Manga Mangueira meu Pé de Brincadeira nas cida-

des mineiras de Tiradentes, Periquito, Belo Oriente, 

Bom Jesus do Bagre, Cachoeira Escura, São Sebas-

tião de Braúnas, Naque e Ipatinga. para um público 

de aproximadamente 2.000 ESPECTADORES.

AÇÕES FORMATIVAS 
CONEXÃO GALPÃO
O Programa de Ações Formativas, desenvolvido pelo 

projeto CONEXÃO GALPÃO, levou suas ações até o 

interior de Minas Gerais. Foram realizadas 4 oficinas 

com duração de 12 horas/aula cada, nas cidades de 

Belo Oriente, Naque, Betim e Tiradentes com a parti-

cipação de 105 EDUCADORES.

DESCENTRALIZAÇÃO, 
DIFUSÃO E DEMOCRATIZAÇÃO
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O projeto CONEXÃO GALPÃO é um projeto sociocul-

tural realizado desde 2002, de caráter educativo, e 

tem como objetivo proporcionar às crianças e jovens 

estudantes um contato direto com a arte-educação, 

potencializando seus processos de construção do co-

nhecimento com a arte e a cultura. 

Atualmente, o projeto possui dois espetáculos em re-

pertório: “Manga Mangueira, meu pé de brincadeira”, 

com direção de Chico Pelúcio e Kenia Dias, e “Uma e 

Tantas Histórias”, com direção de Lúcia Ferreira.

Em 2014, o projeto realizou 61 apresentações no Gal-

pão Cine Horto e em praças públicas – todas gratuitas. 

60 professores participaram das atividades formati-

vas e mais de 8.300 CRIANÇAS foram atendidas.

AÇÕES SÓCIO CULTURAIS
E DE FORMAÇÃO DE PÚBLICO

CONEXÃO
GALPÃO
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O FESTIVAL DE CENAS CURTAS completou em 2014 

a sua 15ª edição com recorde de abrangência terri-

torial: as 165 PROPOSTAS inscritas vieram de 16 ES-

TADOS BRASILEIROS, atingindo as cinco regiões do 

país e ainda uma proposta oriunda da França.

Criado com objetivos de estimular a criatividade, reu-

nir artistas, revelar novos talentos e proporcionar ao 

público acesso a uma diversidade maior de lingua-

gens teatrais, o evento tornou-se referência para ou-

tros festivais em diferentes regiões do Brasil, como: 

Manaus, Curitiba e Brasília. 

Durante cinco noites, sendo a primeira delas forma-

da por trabalhos do projeto Cena Espetáculo, 20 CE-

NAS se apresentaram no palco do Teatro Wanda Fer-

nandes para um público de aproximadamente 1.000 
ESPECTADORES. Dedicados à reflexão, os “De-

bates do Dia Seguinte” foram realizados com a par-

ticipação de artistas e convidados para discutirem 

as cenas apresentadas na noite anterior. Ao final do 

festival o público elegeu as melhores cenas de cada 

noite, sendo duas cenas selecionadas por empate. 

Somadas a uma sexta cena eleita por uma comissão 

de artistas, os trabalhos selecionados cumpriram a 

TEMPORADA DAS MAIS VOTADAS no Galpão Cine 

Horto em três noites de reapresentações. 

FOMENTO

FESTIVAL
DE CENAS
CURTAS
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O CENA ESPETÁCULO nasceu como um desdobramen-

to do Festival de Cenas Curtas e foi idealizado pelo Gal-

pão Cine Horto, após realização de intercâmbio com o 

Centro Cultural BatterSea Arts Centre em Londres. 

Criado como um observatório de criação, cuja ideia 

é mostrar ao público, diversas facetas da criação de 

um espetáculo. Inicialmente, o projeto seleciona, por 

meio de edital, 12 projetos de rascunhos de cena, de 

cinco a oito minutos, que se apresentaram na Mostra 

dos Rascunhos de Cena, realizada no Teatro Wanda 

Fernandes no mês de julho para um público aproxima-

do de 350 ESPECTADORES.

Após as apresentações, um júri selecionou quatro 

desses rascunhos para se transformarem em cenas 

de 15 minutos, apresentadas na primeira noite do 

Festival de Cenas Curtas. Dentre as quatro, somente 

uma destas cenas foi a escolhida para se transformar 

em um espetáculo de longa duração e receber todo o 

apoio logístico e artístico do Galpão Cine Horto para a 

realização desse trabalho. 

A cena escolhida para se tornar um espetáculo foi a 

cena “Rosa Choque”.

FOMENTO

FESTIVAL
DE CENA
ESPETÁCULO
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FOMENTO CURSOS LIVRES 
DE TEATRO
Os Cursos Livres de Teatro do Galpão Cine Horto tem 

como objetivo iniciar o aluno no exercício teatral e bus-

cam desenvolver os mesmos princípios que norteiam o 

trabalho do Grupo Galpão: a vivência em grupo, a expe-

rimentação, o jogo e o estímulo ao ator como criador. 

Cada módulo oferece uma instrumentalização técnica 

específica aliada à prática criativa. O tempo de matu-

ração para cumprir o conteúdo de cada módulo é res-

peitado de maneira particular, levando em considera-

ção as diferenças de cada aluno. 

Em 2014 os cursos de teatro para crianças, jovens e 

adultos tiveram continuidade, atingindo mais de 400 

ALUNOS, divididos em 27 turmas.

Ao final de cada semestre, as turmas apresentaram ao 

público, atividades e exercícios desenvolvidos ao lon-

go das aulas durante a MOSTRA DOS CURSOS LIVRES 

de Teatro. O público presente nas mostras finais de foi 

de mais de 1.000 PESSOAS.

OFICINAS DE  
VERÃO E INVERNO
As OFICINAS DE VERÃO foram criadas em 2011 com 

o intuito de oferecer, no período de férias, oportuni-

dades para atores com experiência aperfeiçoarem-se 

em curtos encontros com profissionais de destaque 

na cena teatral nacional e internacional. 

Nesta edição, foram realizadas três oficinas nos 

meses de janeiro e fevereiro, no Galpão Cine Horto:  

“A fotografia nas artes cênicas”, com Guto Muniz, 

“Ser Jardineiro do corpo: ou seja, o corpo que infor-

ma”, com Luiz Lerro e “Preparação do ator para a 

cena”, com Lydia Del Picchia. 

As OFICINAS DE INVERNO foram uma novidade do Gal-

pão Cine Horto que, neste ano, passaram a integrar a 

programação de projetos pedagógicos do centro cul-

tural.  Foram oferecidas as oficinas: “Atuação para câ-

mera”, com Ana Régis e “Encontrar esse lugar – ofici-

na de interpretação”, com Ferran Utzet, de Barcelona.

ESTAS ATIVIDADES REUNIRAM UM TOTAL 
DE 42 ALUNOS
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FOMENTO NÚCLEOS 
DE PESQUISA
Este projeto de formação e aperfeiçoamento artístico 

foi iniciado em 2009 e tem como objetivo fomentar a 

troca entre profissionais, estudantes e interessados 

em diversas áreas relacionados à arte e cultura.

Em 2014, foram oferecidos ao público seis NÚCLEOS DE 

PESQUISA, divididos em dois módulos semestrais: figu-

rino, cenografia, sonorização, teatro para educadores, 

jornalismo cultural e dramaturgia. Coordenados por im-

portantes nomes da cena teatral mineira, os NÚCLEOS 

DE PESQUISA reuniram 186 PARTICIPANTES.

O resultado dos trabalhos pôde ser conferido nas duas 

Mostras dos Núcleos de Pesquisa, realizadas em julho e 

dezembro com público aproximado de 250 PESSOAS.

Foram realizadas também palestras abertas ao públi-

co contemplando todos os Núcleos. Estas palestras 

aconteceram entre os meses de abril e agosto e con-

taram com a participação de 270 PESSOAS.

CURSO DE GESTÃO 
CULTURAL O AVESSO  
DA CENA
Este curso, coordenado pelo administrador, gestor e 

produtor cultural ROMULO AVELAR, tem o objetivo de 

transmitir informações e conhecimentos fundamen-

tais à realização de projetos e à gestão de grupos e 

entidades culturais, o curso aborda temas como pla-

nejamento, instrumentos de financiamento à cultura, 

elaboração e gestão de projetos, identidade cultural, 

mobilização das comunidades, divulgação e aspectos 

práticos da produção. A iniciativa também visa esti-

mular a formação de coletivos e redes culturais lo-

cais, bem como provocar reflexões sobre os proces-

sos de produção e gestão, em busca de resultados 

mais efetivos e maior qualidade nas ações desenvol-

vidas na área. 

Em 2014 o curso foi realizado na cidade de Con-

tagem para 50 ALUNOS, tendo recebido mais de  

100 INSCRIÇÕES.
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CENTRO DE PESQUISA 
E MEMÓRIA DO TEATRO

REVISTA
SUBTEXTO
Em abril de 2014, foi lançada a 10ª edição da REVISTA 

SUBTEXTO DE TEATRO, mais uma publicação do selo 

Edições CPMT, resultado do III Seminário Subtexto 

em Diálogo – Teatro em MG: Educação & Sustenta-

bilidade. Neste ano, o evento teve edição ampliada 

(comemorativa), com duração de 4 dias, que contou 

com a presença de palestrantes e debatedores de 

diversas cidades brasileiras, além de representantes 

de grupos e instituições. 

Foram impressos 2.000 EXEMPLARES da revista, 

que foram distribuídos gratuitamente para parceiros, 

patrocinadores, grupos, pontos de cultura, faculda-

des, escolas e bibliotecas. 

PORTAL 
PRIMEIRO SINAL
O PORTAL PRIMEIRO SINAL dedica-se a conteúdos 

especializados em teatro, desenvolvidos pelo Centro 

de Pesquisa e Memória do Teatro do Galpão Cine. Tem 

o objetivo de organizar e difundir informações con-

sistentes e confiáveis sobre teatro, reunindo em um 

único sítio na internet informações que se encontram 

dispersas na rede. 

Em 2014, o portal contou com mais de 2.000 VISITAS 

e das 28.000 VISUALIZAÇÕES da página, 50% fo-

ram visitas de novos usuários. 

CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO - CEDOC
Iniciado em 2012, o CEDOC é um setor criado a partir da 

necessidade do CPMT em preservar documentos histó-

ricos do Grupo Galpão e do Galpão Cine Horto, que são 

armazenados e preservados sob moldes arquivísticos. 

O objetivo do CEDOC é reunir toda coleção iconográ-

fica (material gráfico de divulgação e fotos) e heme-

rográfica (clippings) em primeira instância e, futura-

mente, expandir para os documentos administrativos. 

Atualmente, o setor já tem estrutura para concorrer 

a editais de memória. A coleção levantada demons-

tra importância frente às atividades do próprio Grupo 

Galpão e do Centro Cultural, participando da compo-

sição de exposições no Museu Histórico Abílio Barre-

to (MHAB) e sendo procurado como fonte de informa-

ções para pesquisa diversas no CPMT.
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CENTRO DE PESQUISA 
E MEMÓRIA DO TEATRO

PUBLICAÇÕES 
COMEMORATIVAS DOS  
15 ANOS DO GALPÃO  
CINE HORTO
O exercício da cultura, a experiência de um grupo e 

de seu Centro Cultural, contados a partir dos eixos 

da ação e da gestão cultural. Esses são os pilares 

dos livros Do Grupo Galpão ao Galpão Cine Horto – 

uma experiência de gestão cultural e Galpão Cine 

Horto: uma experiência de ação cultural, lançados 

pelo selo Edições CPMT do Centro de Pesquisa e 

Memória do Teatro do Galpão Cine Horto com tira-

gem de 2.000 EXEMPLARES. Como uma aspira-

ção acalentada por muitos anos, um grande esforço 

coletivo foi realizado para radiografar a trajetória 

do Grupo Galpão e do Galpão Cine Horto. Assim, em 

2014, chegou  às mãos do público duas publicações 

de importante viés histórico no momento em que o 

centro cultural Galpão Cine Horto encerra as come-

morações de seus 15 anos de atividades.

DOCUMENTÁRIO:  
HISTÓRIA DO  
TEATRO EM BELO 
HORIZONTE
Com direção de Chico Pelúcio e Rodolfo Magalhães, 

“Primeiro Sinal - A história do teatro de Belo Horizonte 

– dos primórdios até 1980” foi lançado no final de 2014. 

O documentário teve tiragem de 500 EXEMPLARES 

e relata a história do teatro de Belo Horizonte conta-

da por quem viveu, experimentou e ainda se lembra 

de fatos e acontecimentos que tendem a se dissipar 

no tempo, traçando um panorama dos anos iniciais da 

produção teatral na capital mineira até os anos 80.
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Além dos projetos regulares da programação, o Cen-

tro Cultural apoiou e recebeu em 2014, importantes 

eventos e festivais que receberam grande público: 

FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO, FESTIVAL MUN-

DIAL DE CIRCO, VERÃO ARTE CONTEMPORÂNEA e o 

evento de publicações VARIEDADES LITERÁRIAS.

Foi também firmada parceria com o CINE THEATRO 

BRASIL, onde o Galpão Cine Horto atuou na cura-

doria de nove espetáculos adultos de cias de várias 

cidades do Brasil. O Centro Cultural também sediou 

atividades formativas realizadas dentro da progra-

mação da mostra.

PARCERIAS
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CONTEMPLOU MAIS DE 450.000 PESSOAS COM OS PROJETOS DA CASA

RECEBEU MAIS DE 250.000 ESPECTADORES

REALIZOU MAIS DE 950 APRESENTAÇÕES NO TEATRO WANDA FERNANDES

CRIOU MAIS DE 35 ESPETÁCULOS EM SEUS PROJETOS

REALIZOU MAIS DE 200 EDIÇÕES DOS 29 PROJETOS EXECUTADOS PELA CASA

ATENDEU MAIS DE 90.000 CRIANÇAS E 420 PROFESSORES  

DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROJETO CONEXÃO GALPÃO

RECEBEU MAIS DE 4.300 ALUNOS EM SEUS CURSOS LIVRES E OFICINAS

ENVOLVEU MAIS DE 5.000 ARTISTAS, TÉCNICOS E PRODUTORES EM SUAS ATIVIDADES

17 ANOS DE 
EXISTÊNCIA
Em seus 17 anos de funcionamento, o Galpão 

Cine Horto firmou-se como um dos principais 

centros de efervescência cultural de Minas 

Gerais e do país, valendo-se de suas propostas 

inovadoras, junto ao Grupo Galpão, para 

garantir um espaço definitivo junto ao público.



EQUIPE GALPÃO CINE HORTO

DIREÇÃO GERAL Chico Pelúcio
CONSELHO GESTOR Beto Franco, Chico Pelúcio, Leonardo Lessa, Lydia Del Picchia e Romulo Avelar
COORDENAÇÃO GERAL Leonardo Lessa

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Aretha Gallego
COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO Gustavo Ruas

PRODUÇÃO EXECUTIVA Graziella Medrado
COORDENAÇÃO TÉCNICA Rodrigo Marçal

TÉCNICOS Orlan Torres (Sabará) e Wellington Santos (Baiano) 
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO Joyce Athiê

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO Flávio Charchar
CRIAÇÃO GRÁFICA Lampejo Design

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO Patricia Melo
COORDENAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E MEMÓRIA DO TEATRO (CPMT) Marcos Coletta

BIBLIOTECÁRIO Tiago Carneiro
ESTAGIÁRIA DO CPMT Bárbara Ribeiro

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA Lydia Del Picchia
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DOS CURSOS, OFICINAS E PROJETOS ESPECIAIS Fábio Furtado.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DOS NÚCLEOS DE PESQUISA Camila Morena
SECRETÁRIA DE CURSOS Julia Helena Simões
EQUIPE PEDAGÓGICA Camila Morena, Fábio Furtado, Gláucia Vandeveld, Juliana Martins, Kelly Crifer, Leandro Acácio e Rita Maia.

COORDENAÇÃO DO PROJETO SOCIOCULTURAL CONEXÃO GALPÃO Reginaldo Santos
ATORES-MONITORES Dayane Lacerda, Érica Hoffmann e Fabiano Lana

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Maria José dos Santos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Leandro Dias

COORDENAÇÃO OPERACIONAL William Gomes
RECEPCIONISTA Dayane Nonato
PORTEIRO Eberton Pereira
SERVIÇOS GERAIS Juarez Pereira e Rita Aparecida Rosa da Silva

GESTÃO FINANCEIRA DE PROJETOS Ofício Escritório de Projetos - Fernanda Werneck, Vanesa Fonseca e Jonathan Sobral.
ASSESSORIA CONTÁBIL Infogrupo - Maurício Silva
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GALPÃO CINE HORTO

Rua Pitangui, 3613 | Horto | BH | MG
planejamento@galpaocinehorto.com.br

(31) 3481-5580


