
 

 

#CriaFestival promove atividades culturais no Morro das Pedras; 
programação de janeiro inclui batalhas de vogue e TikTok, feira de 

brechós e concurso gastronômico 

Evento construído por e para jovens da comunidade conta com 15 atrações gratuitas e 
abertas ao público entre os dias 07/01 e 21/01, sempre aos sábados. Iniciativa é parte do 

projeto Cidadania Criativa no Morro das Pedras. 

 
Festival é resultado de formação realizada junto a 21 jovens agentes juvenis promotores do 

desenvolvimento local. 

Belo Horizonte, 4 de janeiro de 2023 – Grafitagem, festival de pipa, torneio de futebol, batalha 

de rap, show de talentos, exibição de filmes... Em janeiro, o #CriaFestival MPD ocupa quadras, 

ruas e espaços comunitários do Morro das Pedras, na região oeste de BH, com uma longa lista 

de atrações culturais e de participação social. Protagonizado por jovens da comunidade, o 

evento ocorre aos sábados, nos dias 7, 14 e 21 de janeiro, e integra o projeto Cidadania Criativa 

no Morro das Pedras, realizado pela AIC – Agência de Iniciativas Cidadãs e patrocinado pela 

Furnas. Todas as atividades são gratuitas. 

O #CriaFestival MDP faz parte da etapa final do projeto, compondo um conjunto de ações 

pensadas, planejadas e executadas junto aos 21 jovens formados como agentes juvenis 

promotores do desenvolvimento local. O objetivo da iniciativa, que beneficia 400 jovens de 15 
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a 29 anos, todos moradores do Morro das Pedras, é estimular a formação de redes juvenis no 

território que possam contribuir com a mobilização e a articulação das juventudes, em prol do 

desenvolvimento social e comunitário. 

Além de oportunidade de experimentação das práticas de produção cultural, a realização do 

#CriaFestival representa, para as juventudes do Morro das Pedras, uma oportunidade de 

conhecerem, valorizarem e desenvolverem suas próprias potências, bem como as de sua 

comunidade, ampliando o aceso à cidadania. O circuito contempla atividades em variados 

formatos e linguagens, nos campos da educação, arte e cultura, esporte e lazer, saúde mental, 

empreendedorismo social e economia criativa (programação completa abaixo).  

O #CriaFestival MDP teve início em novembro, com a realização da roda de conversa Espaço: 
um lugar aberto, no dia 18/11, e da atividade Café com a Juventude: vamos falar sobre Vícios?, 

no dia 27/11. São parceiros do projeto: Associação de Educação e Cultura Flor do Cascalho, 

Associação História em Construção, Associação Cruz de Malta – Belo Horizonte, Grupo Cultural 

Arautos do Gueto e Projeto É Tudo Nosso. 

Sobre a AIC 

Promover o desenvolvimento humano pleno de sujeitos e comunidades é o horizonte que 

norteia o trabalho da AIC – Agência de Iniciativas Cidadãs, organização sem fins lucrativos que 

soma quase 30 anos de atuação em cinco grandes áreas: mobilização social, educação, 

cultura, juventudes e fortalecimento da sociedade civil.   

Junto a uma rede de mais de 500 entidades parceiras, a AIC realiza variados projetos e 

programas sociais voltados para a construção da cidadania. Seu trabalho já obteve o 

reconhecimento de mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, concedidos por 

organizações como ONU Cidades, Unicef e Unesco. 
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#CriaFestival MDP 

Programação janeiro 2023 

Sábado, 07/01 

9h às 14h – Camp de Quebrada – Torneio de futebol – Quadra do Beco N. Sra. de Lourdes, perto 

da Cruz de Malta 

15h às 17h – Favela Fashion Week e feira de brechós do morro – Quadra ao lado da Escola 

Municipal Hugo Werneck – R. Oscar Trompowsky, 1372, São Jorge 

19h às 20h – Ballshow – Batalha de Vogue – Quadra da Escola de Samba Cidade Jardim, Rua do 

Mercado, 47, Conjunto Santa Maria 

Sábado, 14/01 

10h às 13h – Festival Rango de Quebrada – cozinheires do morro – Rua Marco Antônio, 250, São 

Jorge, em frente à Associação Flor do Cascalho 

13h30 às 15h – Batalha de TikTok – Quadra da Antena, Rua Principal, 90, Vila Antena 

16hs às 18h – Batalha de Rap – Quadra da Antena, Rua Principal, 90, Vila Antena 

20h às 21h - Premiação Talentos do Morro e Culminância – Quadra da Antena, Rua Principal, 90, 

Vila Antena 

Sábado, 21/01 

09hs às 14hs – Grafite, pintura do muro – Rua Diamante, 450, Vila Leonina 

09hs às 12hs – Rua de Lazer – Quadra da Antena, Rua Principal, 90, Vila Antena  

13hs – Festival de papagaio – Terrão, Vila Antena 

15hs às 17hs – Estúdio de fotos para Exposição fotográfica CCMDP – História em Construção, 

Rua Central, 107, Vila Antena 

18hs às 19hs – Exposição fotográfica CCMDP – Parquinho da Rua Central, em frente ao CRAS 

Vila Antena 

19hs – Cineart – Exibição de filme – Parquinho da Rua Central, em frente ao CRAS Vila Antena 

Saiba mais: instagram.com/cidadaniacriativamdp/  

Assessoria de imprensa 

Beatriz Cordeiro  
beatriz@aic.org.br  

(31) 97534-9935 
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