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Passagens aéreas e hospedagem 
Este ano estamos trabalhando com a agência de viagens e eventos Intervisastur e sua 
representante Glória Michele. Todos os contatos a respeito de aquisição de passagens e 
reserva de hotel devem ser tratados diretamente com ela, cujos contatos são: 
Gloria Michele 
Intervisastur Agência de Turismo Ltda 
Av. Venezuela, 03 - Sl 216 - Centro 
Rio de Janeiro/RJ  CEP: 20081-311 
Tel/Fax +55(21) 2223-1721 
ID 83*77762 / 7846-2809 
Email: mchris@intervisastur.com.br ou intervisastur@intervisastur.com.br 
Site: www.intervisastur.com.br 
  
Lançamento de livros e revistas 
Os interessados em lançar livros e revistas durante o XXIX Colóquio do CBHA devem entrar 
em contato com Nelson Porto Ribeiro, através do email nelsonporto.ufes@gmail.com. 
  
Inscrições de ouvintes 
Já recebemos várias inscrições de ouvintes para o XXIX Colóquio do CBHA. As fichas de 
inscrição de ouvintes (disponível no site www.ppgartes.uerj.br/cbha) devem ser encaminhadas 
junto com o comprovante de depósito da taxa para o endereço 
eletrônico coloquiocbha@gmail.com. 
  
Passeio cultural 
Para o dia 30 de agosto está sendo programado o seguinte passeio cultural: 
Saída do Hotel às 10h00 em direção à Vila Velha. Primeira parada: Convento da Penha. Trata-
se de pequena edificação franciscana do século XVII das mais peculiares, pois encarapitada no 
alto do morro da Penha com magnífica vista para as praias do oceano e para a entrada da baía 
de Vitória. Após trajeto pela via litorânea chegaremos à segunda parada: Redução jesuítica de 
Nova Almeida (Serra), uma redução jesuítica já assinalada por documentos desde o século XVI 
e que se encontra praticamente intacta (restaurada), com a quadra completa e o traçado da 
praça original: bela vista panorâmica para o oceano e para a foz do Rio Jucú. Terceira parada: 
Almoço no Restaurante Ninho da Roxinha (ou similar), famoso por suas comidas típicas 
(moquecas) e exóticas (javali, avestruz etc.). Em seguida, retorno, com chegada ao hotel 
prevista para às 16h00. No retorno pode-se prever parada no Aeroporto, já que é no caminho. 
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Os custos estão estimados em: ônibus – por volta de R$ 13,00; almoço – por volta de R$ 50,00 
(com bebida). 
As inscrições serão em duas etapas. Os interessados em participar devem se comunicar 
através do e-mail nelsonporto.ufes@gmail.com até o dia 12.08 para que possamos fazer a 
previsão dos ônibus a serem alugados e dimensionarmos a reserva no restaurante. Os 
inscritos, no dia 26 (primeiro dia do Colóquio) deverão confirmar a inscrição fazendo o 
pagamento da cota do aluguel do ônibus (a conta do almoço será ‘rachada’ por todos que 
participarem do mesmo). 
  
Candidaturas a membros do CBHA 
Este ano recebemos quatro propostas de novos membros do Comitê, das seguintes 
pesquisadoras: Dária Jaremtchuk (USP Leste), Maria de Fátima Garcia de Mattos (Centro 
Universitário Moura Lacerda), Marize Malta (UFRJ), Sandra Makowiecky (UDESC). As 
candidaturas serão analisadas pela Diretoria e Conselho Deliberativo e as aprovadas serão 
homologadas pela Assembléia do CBHA. 
  
Assembléia do CBHA 
No dia 27 de agosto de 2009, a partir das 17h30min, no Auditório do Centro de Artes da UFES, 
será realizada a Assembléia Geral do Comitê Brasileiro de História da Arte, cuja pauta até o 
momento é a seguinte: 

1.         Informes do Presidente, da Diretoria e do Conselho Consultivo 
2.         Referendo das indicações do Conselho de novos associados 
3.         Referendo das indicações do Conselho de novos membros honorários 
4.         Análise do quadro de membros e cumprimento de obrigações de associados 
5.         Propostas para o Colóquio de 2010 
6.         Análise do balanço anual 
7.         Informes e propostas dos membros 

Se você não for ao Colóquio, mande suas propostas, críticas e sugestões para a diretoria ou 
através de um membro presente. Participe! 
  
Ausências 
Infelizmente, por motivo de saúde, não contaremos com a presença de Annateresa Fabris em 
nosso Colóquio. Desejamos a ela uma pronta e completa recuperação. 
Também não contaremos com a presença de Daisy Peccinini, por motivos pessoais. 
Sentiremos suas ausências. 
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