
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
12 A 18 DE ABRIL DE 2021

Café Passeio
Restaurante da Praça dos Mártires, com funcionamento de segunda 
a sexta-feira, com vasta opção de pratos no modelo self-service. 
Funciona seguindo todas as regras de higiene e distanciamento 
impostas pelo decreto municipal e estadual, que regulamentam 
ações em combate à Covid-19.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 
14h30
Local: Passeio Público de Fortaleza - Centro

Programa Aulas Abertas • “Ensino de Dança Hoje – 
Outros Textos e Contextos”, com Isabel Marques
Por meio da discussão teórica de textos, da apreciação de 
danças e de aulas práticas de improvisação, o curso se volta 
à refl exão do papel do ensino de dança para crianças, jovens 
e adultos no contexto mundial atual a partir de proposições de 
dança com base nos princípios de Rudolf Laban, desenvolvidos 
pela Proposta Pedagógica da Dança no Contexto.
Inscrições: até 21/04, em www.linktr.ee/viladasartes
Data de realização: Segundas e quartas-feiras, de 26/04 a 
12/05
Hora: das 09h às 12h
Local: Plataforma de Videoconferências Zoom
Vagas: 30 pessoas

Telas Abertas de 2021 • Convocatória
A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes abre 
convocatória para a edição de 2021 do projeto Telas Abertas, 
com o objetivo de selecionar propostas de curadoria de mostras 
de fi lmes com temática livre, para compor a programação 
complementar do Cineclube Vila das Artes, no período de junho a 
dezembro de 2021.
Inscrições: até 16 de abril, em www.linktr.ee/viladasartes

Conversa de Academia • Convocatória
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes segue com 
a convocatória para o programa Conversa de Academia, 
atividade que, ao longo do ano de 2021, acontecerá de 

forma inteiramente virtual. As inscrições, iniciadas no dia 2 de 
fevereiro, seguem até o preenchimento das 16 vagas ofertadas. 
O programa promove encontros nos quais pesquisadores 
tenham a oportunidade de expor suas pesquisas fora do espaço 
acadêmico.
Inscrição: em https://linktr.ee/viladasartes
Vagas remanescentes: 9
Mais informações: conversadeacademia.epd@gmail.com

Experimento Virtual “Isso Não É Uma Bússola (?)”
A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes disponibiliza para 
exibição espetáculo de conclusão da Formação Continuada em 
Teatro Conexões Contemporâneas. O experimento virtual “Isso 
Não É Uma Bússola (?)”, dirigido por Murillo Ramos, se encontra 
acessível no portal da Cultura da Prefeitura de Fortaleza.
Local: cultura.fortaleza.ce.gov.br

Vila na Rede
A Vila das Artes disponibiliza em seu canal de vídeos 
espetáculos, fi lmes, debates e diversas outras ações formativas 
das Escolas Públicas de Audiovisual, de Dança, de Teatro e 
de Circo, de forma inteiramente online e gratuita. A iniciativa 
visa a manutenção das atividades da Vila das Artes e oferece 
alternativas culturais que podem ser apreciadas no conforto de 
casa durante o período de distanciamento social recomendado 
devido à pandemia da Covid-19.
Local: Canal da Vila das Artes no YouTube

PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira - Centro

VILA DAS ARTES 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) realiza, em abril, mais uma ação do Projeto Ações de Salvaguarda do 
Patrimônio Imaterial de Fortaleza. Interessados poderão participar de atividades virtuais e gratuitas que abordam a tradicional Festa de 
São Pedro dos Pescadores. A ação conta com webnários, aula espetáculo, lives e exibição de teatro documental, com a participação 
dos moradores do Mucuripe e especialistas na Festa de São Pedro e na comunidade do bairro.

As inscrições para o programa “Uma Força para a Cultura” foram prorrogadas até quarta-feira (14/04). A iniciativa concede auxílio 
emergencial aos profi ssionais do setor cultural de maior vulnerabilidade socioeconômica atingidos pelos efeitos da pandemia da 
Covid-19, no ano de 2021. Os interessados devem realizar o cadastro na página do programa até o dia 14 de abril. A medida 
concede um auxílio emergencial de R$ 200,00 (R$ 100 por dois meses) para até 3.729 trabalhadores da cultura da capital 
cearense, totalizando um investimento de R$ 745.800.
Período de inscrição: até 14/04
Local: culturaemergencial.fortaleza.ce.gov.br
Canal de atendimento: auxilio2021@secultfor.fortaleza.ce.gov.br

SHOWS VIRTUAIS - TV TERRA DO SOL
Humor Fortaleza
Data: Segunda-feira (12/04)
Hora: 14h (Reprise 19h)
Apresentação: Karla Karenina
Atrações: Adamastor Pitaco, Aurineide Camurupim, Ciro Santos, 
Ernesto Martins (Veia Cômica), Moisés Loureiro, Paulo Diógenes, 
Papudim, Titela e Zé Ninguém.
Local: Canal TV Terra do Sol (42.1) e site www.fortaleza.ce.gov.
br/central-multimidia/tv-terra-do-sol

Fortaleza 295 Anos
Data: Terça-feira (13/04)
Hora: das 13h às 15h30
Apresentação: Roberta Fiúza
Atrações: Robston Medeiros, Di Ferreira, Adelson Viana, Edinho 
Vilas Boas, Isabela Serpa, Netinho São 2, Day Melo, Paulo 
Freitas. Com acompanhamento dos músicos Mimi Rocha e 
Herlon Robson. Participação especial dos historiadores da 
Secultfor Vinicius Mesquita e Ruben Ryan.
Local: Canal TV Terra do Sol (42.1) e site www.fortaleza.ce.gov.
br/central-multimidia/tv-terra-do-sol

CENTRO CULTURAL BELCHIOR
No Centro da Sala – Show ao vivo “Minha Praia”, de Lorena 
Nunes
Data: Terça-feira (13/04)
Hora: 17h
Local: Canal do Centro Cultural Belchior no Youtube

VILA DAS ARTES
Convocatória Fortaleza Digital
Em comemoração ao aniversário de 295 anos da cidade, a 
Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes, por meio do 
programa de formação e fomento Núcleo de Produção Digital 
(NPD), lança a convocatória Fortaleza Digital. A convocatória tem 
como objetivo estimular a realização, a composição e a produção 
de três projetos de curta-metragem.
Inscrições: de 13/04 até 13/05, em www.linktr.ee/viladasartes
Gratuito

1º Seminário de Dança “Infâncias em Movimento”
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes realiza extensa 
programação on-line e gratuita, entre os dias 19 e 22 de abril, 
no canal da Vila das Artes no YouTube. Serão mesas redondas, 
palestras, espetáculos comentados, homenagens e diversas 
outras ações especialmente voltadas para professores, gestores, 
estudantes e interessados em conversar sobre iniciativas de 
formação em dança. A atividade, aberta ao público, celebra 

os 295 anos da capital cearense e os 10 anos do Curso de 
Formação Básica em Dança da Vila das Artes.
Data: 19 a 22/04
Local: Canal da Vila das Artes no YouTube
Obs: A programação, inteiramente on-line e aberta ao público, 
será divulgada em breve nas redes sociais da Vila das Artes.

PROJETO PÔR DO SOL FORTALEZA - EDIÇÃO ESPECIAL 
295 ANOS DE FORTALEZA
A capital cearense receberá uma homenagem especial pelo 
aniversário de 295 anos da cidade, com apresentação do 
pianista Felipe Adjafre. O projeto é realizado pela Prefeitura de 
Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, com 
correalização da Fecomércio-CE/Sesc-CE e apoio da Secretaria 
da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Convention Bureau e 
Normatel.
Data: Domingo (18/04)
Hora: 17h
Atração: Felipe Adjafre
Local: Instagram (@felipeadjafre) e pela página do pianista no 
Youtube.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO DEMÓCRITO 
ROCHA (FDR)
A Fundação Demócrito Rocha realiza, em parceria com a 
Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), uma 
programação especial em alusão ao aniversário da capital 
cearense, com lançamento de livro e exibição de documentário.

Lançamento do álbum Fortaleza Ilustrada
Lançamento por meio de uma live com a presença dos autores 
Raymundo Netto, Daniel Brandão, Manu Fernandes, Vanessa 
Passos e Marília Lovatel. Mediação da jornalista, e também uma 
das autoras do álbum, Lílian Martins.
Data: Segunda-feira (12/04)
Hora: 17h30
Local: Canal FDR do Youtube
Preço de lançamento durante o mês de aniversário de Fortaleza: 
R$ 30,00
Endereço para aquisição da obra: livrariadummar.com.br

Lançamento do documentário A Fortaleza da Cultura
Data: Terça-feira (13/04) - reprises dias 24 e 28 de abril
Hora: 19h (reprises às 18h)
Local: Canal FDR: 48.1 (aberta), 23 (Multiplay), 24 (Net), 138 
(Brisanet) ou ao vivo em fdr.org.br/canalfdr.
Canal de atendimento: auxilio2021@secultfor.fortaleza.ce.gov.br

Pluga & Pensa em Casa – Curso “ColaCON”
ColaCON é um projeto que surge diante da urgência causada pelo período de isolamento social, que trata do processo de 
experimentação da colagem, constituído em formas de existir, a partir de materiais facilmente encontrados em casa. Diante da 
globalização e da chuva de informações que nos chega diariamente, por meio da CONectividade, os materiais impressos se tornaram 
obsoletos, então é importante pensar uma outra narrativa para esses materiais. Gratuito!
Inscrições: 13 a 19/04 (https://lkt.bio/CentroCulturalBelchior)
Data: 27 a 30/04
Hora: 15h
Local: Google Meet e Classroom

Quadrinhos em Foco
Vídeos de resenhas, indicações e curiosidades relacionadas ao 
mundo dos quadrinhos, apresentado pelo diretor da Biblioteca 
Pública Dolor Barreira, Eduardo Pereira.
Tema: Edição Comemorativa Lanterna Verde
Data: Quinta-feira (15/04)
Hora: 9h
Local: Instagram da Secultfor (@secultfor)

Contação de História – Mês do Livro Infantil
Em alusão ao Dia do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril, o 
público infanto-juvenil poderá conferir uma contação de história, no 
Instagram da Secultfor, realizada pelo contador, Chicão Oliveira.
Datas: Sexta-feira (16/04)
Hora: 9h
Local: Instagram da Secultfor (@secultfor)

SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL – FESTA DE SÃO PEDRO DOS PESCADORES

AUXÍLIO EMERGENCIAL UMA FORÇA PARA A CULTURA 2021

ANIVERSÁRIO DE FORTALEZA

CENTRO CULTURAL BELCHIOR
Rua dos Pacajus, nº 123, Praia de Iracema

SISTEMA PÚBLICO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

Webnário “Política de Salvaguarda Caminhos a percorrer”, com 
Adson Rodrigo
Mediação: Evaldo Lima, secretário executivo da Cultura de 
Fortaleza
Data: Quinta-feira (15/04)
Hora: 19h
Local: Canal do Youtube da Secultfor

“Memórias do Mucuripe - Conversa virtual com moradores e 
pescadores do bairro Mucuripe”
Mediação: Elpídio Nogueira, secretário da Cultura de Fortaleza
Data: Sexta-feira (16/04)
Hora: 19h
Local: Canal do Youtube da Secultfor

O Sistema Público de Bibliotecas Municipais de Fortaleza, composto pelas bibliotecas Dolor Barreira, Herbênia Gurgel e Cristina Poeta, 
oferece ações online para o público infanto-juvenil.
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