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Espaço dedicado a exposições de arte, desde a inauguração do Centro Cultural em abril 1998. Nestes 24
anos de existência contabiliza mais de 280 mostras de arte das mais variadas técnicas e es�los, 
contemplando ar�stas locais e de outras cidades.

A galeria tem aproximadamente 70 m² e por se tratar de um bem patrimonial preservado, trás no seu ambiente
muitas portas e janela, caracterís�cas da arquitetura colonial, que devem ser consideradas no encaixe das 
exposições. 

A casa amarela promove outras a�vidades culturais temporárias, abrindo espaço para a Comunidade. 
Atualmente tem nas agendas ensaios de corais, aulas de música e ensaios da Camerata Secult, aulas
do curso CCP Artes Cênicas, oficinas de artesanato, reuniões extraordinárias etc.

O calendário das exposições vai contemplar as mostras selecionadas no Edital Movimenta Galerias e 
outras propostas recebidas informalmente, mas que possam ser realizadas.

Endereço: Rua Dr. Cassiano, 130, Centro, Contagem - MG / Cep: 32.017-230 / Fone: 3352-5347 

GALERIA DO CENTRO CULTURAL DE CONTAGEM (CASA AMARELA)



Paredes disponíveis para exposição
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Por meio do Edital Movimenta Galerias, a  Secult em parceria com a Semad pretende montar 
uma programação representa�va da arte produzida em Contagem para ocupar temporariamente
parte dos ambientes que compõem o casarão. Segue anexa a planta com indicação dos espaços 
contemplados e suas respec�vas medidas. As exposições selecionadas deverão ser compa�veis
com a estrutura e arquitetura e não comprometer a integridade �sica da casa.

CASARÃO DO PARQUE GENTIL DINIZ

Endereço: Rua Maria do Carmo Diniz, 141, B. N. Sra. do Carmo, Contagem - MG
Cep: 32.017-100 /  Fone: 3397-2706
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Ambientes para 
exposições temporárias: 1,2,3 e 4

PLANTA CASARÃO PARQUE GENTIL DINIZ
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CASA DA CULTURA NAIR MENDES MOREIRA
MUSEU HISTÓRICO DE CONTAGEM

Além da exposição permanente de seu acervo de pinturas históricas e parte do seu acervo 
de fotografias an�gas, a casa da Cultura, desde 1994, tem recebido exposições de arte temporárias,
confirmando sua vocação como um espaço educa�vo, vivo e dinâmico. 

GALERIA DA CASA DA CULTURA NAIR MENDES MOREIRA
MUSEU HISTÓRICO DE CONTAGEM

Endereço: Praça Vereador Josias Belém, 01, Centro, Contagem - MG
Cep: 32.017-670 / Fone: 3352-5323
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Ambientes para 
exposições temporárias: 1 e 2


