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A FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO – FCS  tem como  
objetivo fomentar a criação, formação, produção e 
difusão da arte e da cultura no Estado. Artes visuais, 
cinema, dança, música erudita e popular, ópera,  
teatro e outras manifestações artísticas constituem o  
campo onde se desenvolvem as inúmeras atividades  
disponibilizadas aos visitantes do Palácio das Artes e 
demais espaços.
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Importantes equipamentos culturais, referência no 
cenário artístico mineiro e nacional, integram   
a Fundação Clóvis Salgado:

Palácio das Artes
Serraria Souza Pinto
CâmeraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais 
Centro Técnico de Produção  Raul Belém Machado – CTP
Cefart Andradas e Cefart Liberdade 
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PALÁCIO DAS ARTES

Grande Teatro 
Teatro João Ceschiatti
Sala Juvenal Dias
Cine Humberto Mauro

Midiateca João Etienne Filho
Cefart – Centro de Formação Artística e Tecnológica 
Café do Palácio 

Grande Galeria Alberto da  
Veiga Guignard e Galerias:

Pedro Moraleida
Mari’Stella Tristão
Amilcar de Castro
Genesco Murta 
Arlinda Corrêa Lima 
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ORQUESTRA SINFÔNICA 
DE MINAS GERAIS

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais foi declarada 
Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de Minas 
Gerais. Em constante aprimoramento, cumpre o pa-
pel de difusora da música erudita na diversidade de 
sua atuação em óperas, concertos e apresentações 
na capital e interior do Estado. Além dos Concertos 
no Parque, Sinfônica ao Meio-dia e Sinfônica em Con-
certo, merece destaque o reconhecido programa Sin-
fônica Pop, que convida artistas da música popular 
brasileira para se apresentarem com a OSMG.
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CIA. DE DANÇA
DO PALÁCIO DAS ARTES
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A Cia. de Dança Palácio das Artes é reconhecida 
nacionalmente sendo referência para a história da 
dança em Minas Gerais. Foi institucionalizada pela 
Fundação Clóvis Salgado, pela fusão dos integrantes 
do Ballet de Minas Gerais e da Escola de Dança, am-
bos dirigidos por Carlos Leite.

Atualmente, desenvolve repertórios de dança contem-
porânea e atua também nas óperas da FCS. Tendo a 
co-criação e a transdisciplinaridade como pilares, a 
Cia de Dança desenvolve pesquisas quanto à diversi-
dade do intérprete na cena artística contemporânea, 
estabelecendo frutífero diálogo entre tradição e in-
ovação. Seu atual regente é Cristiano Reis.
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CORAL LÍRICO 
DE MINAS GERAIS

Criado em 1979, o Coral Lírico de Minas Gerais interpre-
ta repertório diversificado, incluindo motetos, óperas, 
oratórios e concertos sinfônico-corais. Além das tem-
poradas de ópera, participa das Séries Lírico ao Meio-
Dia, Lírico em Concerto, Lírico Sacro e Sarau no Café.

O Coral Lírico de Minas Gerais teve como regentes os 
maestros Luiz Aguiar, Marcos Thadeu Miranda Gomes, 
Carlos Alberto Pinto Fonseca, Ângela Pinto Coelho, 
Eliane Fajioli, Silvio Viegas, Charles Roussin, Afrânio 
Lacerda, Márcio Miranda Pontes, Lincoln Andrade, 
sendo Lara Tanaka sua atual regente.
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CEFART
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA

O Cefart é responsável por promover a formação em  
diversas linguagens no campo das artes. Referência na 
formação artística como instituição pública, o Cefart 
promove cursos com certificação e diplomação de com-
petências profissionais, construindo itinerários formati-
vos destinados a públicos de idades distintas.

Conta com cerca de 1800 alunos e abriga as escolas de 
dança, música (instrumental e coral), teatro, artes vi-
suais e tecnologias da cena (iluminação, cenotécnica, 
figurinos e sonoplastia) que oferecem cursos livres, bási-
cos e técnicos, além de palestras, residências artísticas 
e atividades educativas destinadas ao aperfeiçoamento 
e formação de público.



9   |    Fundação Clóvis Salgado

INDICADORES

*dados de 2018

580.000 PÚBLICO TOTAL*

MAIS DE 3.600 EVENTOS* 

575.000 ACESSOS AO SITE*

MAIS DE 53.600 SEGUIDORES E CURTIDAS

MAIS DE 20.100 SEGUIDORES

MAIS DE 80.000 VISUALIZAÇÕ ES

(instagram)

(facebook)

(youtube)
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PRINCIPAIS ATRAÇÕ ES DE 2019
PRODUÇÕ ES FCS PARCEIROS EXTERNOS

RÉQUIEM DE MOZART 

CONCURSO JOVENS SOLISTAS 

SINFÔ NICA POP

HISTÓRIA DO SOLDADO, DE STRAVISNKY

ÓPERA LA TRAVIATA, DE VERDI

O MESSIAS, DE HAENDEL – ESPETÁCULO CÊNICO-MUSICAL

SAVASSI FESTIVAL (EVENTO PARCEIRO)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS – CINE HUMBERTO MAURO 

EDITAL DE OCUPAÇÃO DE ARTES VISUAIS E DE FOTOGRAFIA

ÓPERA ELIXIR DO AMOR 

CONCERTOS NO PARQUE 

ESPETÁCULOS E INTERVENÇÕ ES DA CIA DE DANÇA PALÁCIO DAS ARTES 

MOSTRAS TEMÁTICAS NO CINE HUMBERTO MAURO 

ATIVIDADES DE MEDIAÇÃO 

NANDO REIS  
BALLET NACIONAL DA CHINA 
ANAVITÓRIA
VANESSA DA MATA
ZECA BALEIRO  
OSWALDO MONTENEGRO E RENATO TEIXEIRA
33a BIENAL DE SÃO PAULO – ITINERÂNCIA BELO HORIZONTE  
GRUPO CORPO 
MADELEINE PEYROUX 
DIOGO NOGUEIRA 
MARIA RITA
ALCEU VALENÇA  
MARIA BETHÂNIA  
ELBA RAMALHO
ROBERT CRAY 
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SEJA NOSSO PARCEIRO

O investimento em cultura consolidou-se 
como importante estratégia de responsabi-
lidade empresarial com ações e resultados 
que impactam no desenvolvimento humano e 
social. 

Ser um parceiro da Fundação Clóvis Salgado 
(FCS) é acreditar e investir na produção 
cultural e artística do Estado de Minas Gerais, 
contribuindo para o crescimento de diversos 
setores da economia. 

A parceria é também um caminho de fortalec-
imento da marca e sua reputação positiva  e 
de estreitamento das relações do investidor 
com  seus diversos públicos, tais como clientes, 
acionistas, imprensa e governo.

Para nós, o reconhecimento e a valorização 
da cultura são fundamentais para o desen-
volvimento dos povos em um sentido amplo: a 
cultura se junta aos temas sociais e ambientais 
para formar pilares básicos e dar significado 
mais efetivo e abrangente a uma nova noção 
de desenvolvimento e de sustentabilidade. 

E, neste sentido, atentos à importância de temas 
globais, a Fundação Clóvis Salgado incluiu em 
seu planejamento estratégico 2019-2022, ações 
que promovam o engajamento da instituição 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), estabelecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), além da elaboração e 
implantação do Plano Mineiro de Promoção da 
Integridade,  que tem como propósito contribuir 
para a disseminação e fortalecimento da 
cultura de integridade no âmbito do Poder 
Executivo Estadual para combate e prevenção 
da corrupção.

Atenta a tudo isso, a Fundação Clóvis Salgado 
preparou uma programação especial para 
os próximos três anos, fortalecendo a democ-
ratização da cultura, a diversidade cultural e 
a cadeia produtiva do setor, com geração de 
renda e atividades econômicas. 

Uma das mais importantes instituições culturais 
do Brasil e da América Latina, a FCS comemora 
50 anos em junho de 2020. A celebração se 
estenderá até março de 2021, marco de inau-
guração do Palácio das Artes, equipamento 
cultural de enorme valor para os mineiros e 
brasileiros. 
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PROGRAMAS

MÚSICA E DANÇA

A FCS oferece diversificada programação cultural, com 
a participação dos corpos artísticos, solistas e artistas 
convidados, em seus espaços e em espaços parceiros 
em Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais.

Série “Sinfônica Pop”
(OSMG e cantores da MPB convidados no Grande Teatro)
Séries “Sinfônica ao Meio-dia” e “Sinfônica em Concerto”
(Concertos da Orquestra Sinfônica de MG no Grande Teatro)
Séries “Lírico ao Meio-Dia” e “Lírico em Concerto”
(Concertos do Coral Lírico de MG no Grande Teatro)
Série “Concertos no Parque”
(Concertos da Orquestra e Coral Lírico no Parque Municipal de BH)
Apresentações da Cia. de Dança Palácio das Artes
Temporada de Óperas
Concertos Comentados (Educativos)
Concurso Jovens Solistas (duas edições – Instrumento e Canto)
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PROGRAMAS

AUDIOVISUAL

O Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (FESTCURTAS-
BH) teve sua itinerância realizada em diversas cidades de Minas, 
com mais de 90 sessões e mais de 10 mil pessoas.  
Essa itinerância pode ainda abranger outros estados e países.

Realiza ainda mostras de cinema autoral ou temático. 

O Cine Humberto Mauro, principal sala de cinema de  
arte de Minas Gerais, localizado no Palácio das Artes, 
oferece mostras temáticas e de autores, gratuitas na  
maioria das vezes, mobilizando público representativo.

O papel do Cine Humberto Mauro desde sua criação  
vem sendo o de oferecer programação diversa,  
geralmente de filmes não exibidos nos grandes circuitos 
comerciais, em formato película 16mm e 35mm,  
DCP 2k, 4k e 3D. 

Em 2018 foram exibidas 30 mostras, em 1185 atividades,  
reunindo um público de mais de 60 mil pessoas.
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PROGRAMAS

ARTES VISUAIS

Ocupação das Galerias do Palácio das Artes e CâmeraSete  
(exposições de artistas selecionados em editais de artes visuais – 5 
exposições de arte contemporânea)

Programação especial 50 anos da FCS e do Palácio das Artes – Ex-
posição-Instalação Artística 

A Fundação Clóvis Salgado oferece anualmente uma ampla 
programação de artes visuais, exibindo exposições temáticas,  
de coleções de grandes instituições e de artistas locais, nacionais e 
internacionais. 
São exposições diversas que oferecem ao público mineiro a  
oportunidade de entrar em contato com a arte contemporânea e de 
outros gêneros, acervos singulares e atividades de mediação crítica 
para escolas, professores e público espontâneo.  
Somente em 2018 foram oferecidas 28 exposições nos espaços da 
FCS, com um público de mais de 103 mil pessoas.
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PROGRAMAS

ESPECIAL 50 ANOS FCS

A Fundação Clóvis Salgado prepara uma pro-
gramação especial de abril de 2020 a março de 
2021, que envolverá todos os seus espaços, os 
Corpos Artísticos e o Cefart, para celebração 
dos seus 50 anos. 

Será oferecida programação em todas as 
linguagens artísticas, com comunicação 
de alto impacto, com o objetivo de mobili-
zar a sociedade para esse importante mo-
mento da cultura mineira. Serão criados no-
vos projetos como Domingo no Palácio,  
#palácioparatodos, exposições e insta-
lações interativas, mediação e editais de  
ocupação e fomento.  
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PROGRAMAS

MEDIAÇÃO

A FCS desenvolve um programa amplo de me-
diação nas artes, estruturado em vários forma-
tos e destinado a diversos públicos (Escolas, 
professores, grupos especiais, Universidades, 
grupos segmentados, instituições) . 

Além da mediação de conteúdo e de infor-
mação, o programa atua fortemente com me-
diação crítica. São visitas mediadas, vivências, 
ateliês, demonstrações, encontros, laboratóri-
os, seminários, diálogos e oficinas. 

Ao longo de 2019 o programa está sendo for-
talecido e implantado e será ampliado em 
um plano estruturado até 2022, inclusive com  
oferta virtual e digital. 
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RECIPROCIDADES
DE ACORDO COM INTERESSE DO PARCEIRO 
E O VALOR DO INVESTIMENTO A SER REALIZADO

Assinatura como patrocinador,  
na programação da FCS:

Nas peças gráficas 
No foyer
Nas mídias digitais 
Na ficha técnica exposta nas galerias

 
Possibilidade de ativação da marca no local

Exibição de vídeo institucional de até 30” no  
Grande Teatro  e/ou Cine Humberto Mauro

Cessão de espaço para realização de ações  
direcionadas a públicos de interesse, previamente 
acordadas, tais como: 

ações promocionais/merchandising;
visitas guiadas exclusivas às exposições; 

Realização de atividades de arte-educação

Cessão de cortesias para espetáculos da  
FCS e de terceiros

Cessão de uma data em um dos espaços da FCS, 
para uso Institucional.


