
A Prefeitura de Fortaleza realiza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), na próxima terça e 
quarta-feira (29 e 30/06), a apresentação do “Nosso Especial Junino”. A ação consiste em shows virtuais de 10 quadrilhas 
juninas, divididas em dois dias de programação, exibidos no Canal da Secultfor na plataforma de vídeos YouTube, às 19h30, e 
pela TV Terra do Sol (42.1), às 14h e às 19h30 (reprise), parceira da ação. As apresentações acontecem no Teatro São José.
Horário: 19h30 no Canal da Secultfor no YouTube; 14h e 19h30 (reprise) na TV Terra do Sol (42.1)

Data do show virtual:

Nosso Especial Junino

29/06 (terça-feira): Quadrilhas Arraiá da Esperancinha 
(infantis), Cai Cai Balão(infantil), Arraiá do Bairro Ellery,
Filhos do Sertão e Zé Testinha.

30/06 (quarta-feira): Quadrilhas Cumpade Chico (infantil), 
Tradição da Roça, Paixão Nordestina, Cangaço Nordestino
e Junina Babaçu.

Programação
Cultural a 04/07

2021

Café Passeio
Restaurante da Praça dos Mártires, com funcionamento de 
segunda a sexta, com vasta opção de pratos no modelo 
self-service. Funciona seguindo todas as regras de higiene 
e distanciamento impostas pelo decreto municipal, que visa 
regulamentar ações em combate ao Coronavírus.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h 
as 15h30 e sábado e domingo, das 11h às 16h30.

Passeio Instrumental 
Almoço ao som de música instrumental nas alamedas do 
Passeio Público, no restaurante permissionário Café Passeio, 
todos os fi ns de semana.
Data: Sábado e domingo (03 e 04/07)
Hora: das 12h30 às 15h30
Atrações: Samuel Rocha convida Felipe Bastos (03/07); e 
Luis José convida Tatuí Castro e Rafael Salomão (04/07)

Feira de Produtos Orgânicos
Tradicional Feira de Produtos Orgânicos realizada no Mercado 
dos Pinhões, pela Associação para o Desenvolvimento da 
Agropecuária Orgânica (Adao), sempre às terças-feiras.
Data: Terça-feira (29/06)
Hora: das 10h às 14h

Apresentação musical virtual e itinerante. O projeto ocorre 
semanalmente, sempre aos domingos, com apresentações 
de atrações musicais que percorrem a cidade em cima de 
um caminhão. Neste domingo (4), a ação contemplará o 
bairro Barra do Ceará. O Pôr do Sol Fortaleza é realizado pela 
Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do 
Turismo, com o apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza 
(Secultfor). A ação conta ainda com correalização da 
Fecomércio-CE/Sesc-CE e apoio da Convention Bureau e da 
Normatel.
Data: Domingo (04/07) Hora: 16h30
Local: Instagram (@secretariadoturismodefortaleza)

Passeio Público
Rua Dr. João Moreira - Centro

Mercado dos Pinhões
Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Resenha literária de livros infanto juvenis
Resenhas de livros infantis, veiculadas nas redes sociais, com intuito de incentivar a leitura infantil em casa.
Livro: “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, de Jorge Amado
Data: Quarta-feira (30/06) Hora: 9h
Local: Instagram da Secultfor (@secultfor)

Centro Cultural Belchior
Rua dos Pacajus, nº 123, Praia de Iracema

Sistema Público de Bibliotecas Municipais

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

Pluga & Pensa em Casa – Curso 
“Autopublicação: Narrativa, Imagem e 
Palavra”
Ministrado por Marília Oliveira, o curso destina-se a artistas 
visuais profi ssionais e amadores que tenham algum projeto 
autoral em desenvolvimento e desejem mergulhar no 
universo da autopublicação para tornarem seu projeto um 
fotolivro, fotozine ou livro de artista. Pretende, ao longo de 
12h/aula, desenvolver as obras dos participantes de modo 
que elas se apresentem como narrativas visuais no suporte 
material da publicação. 
Inscrições: até o dia 01/07 (https://lkt.bio/
CentroCulturalBelchior)
Data: 5 a 9 de julho
Hora: 9h às 12h
Local: Instagram e YouTube do Centro Cultural Belchior

Podcast do Bel - “Pessoal do Ceará – Lado A, 
Lado B”
Podcast informativo com temas relacionados ao mundo da 
produção cultural, da comunicação e da diversidade em 
Fortaleza. No episódio deste mês de junho, vamos ouvir 
o cineasta e professor de Literatura, Nirton Venâncio, e o 
gestor do Centro Cultural Belchior, Mimi Rocha, conversando 
sobre o documentário longa-metragem “Pessoal do Ceará – 
Lado A Lado B”, que cobre de forma analítica esse período 
importante para a música contemporânea, no início dos anos 
70, e faz um passeio histórico até o emblemático movimento 
cultural Massafeira Livre. Gratuito!
Data: Quarta-feira (30/06)
Hora: 15h
Local: Instagram, Youtube e Spotfy do Centro Cultural 
Belchior

Diálogos Visuais
Uma conversa aberta e gratuita sobre artes, imagens e 
processos criativos de artistas cearenses. Nesta semana, 
a ação traz Francisco de Almeida, xilogravurista. Projeto 
apoiado pelo VII Edital das Artes da Secretaria da Cultura de 
Fortaleza.
Data: Quinta-feira (01/07)
Hora: 17h
Local: Canal do Youtube do Centro Cultural Belchior 

Na Calçada (Shows ao vivo) – banda Mente 
Quintal Club
O Centro Cultural Belchior transmite shows ao vivo de artistas 
locais para que o público possa curtir, sem sair de casa.
Data: Sábado (03/07)
Hora: 17h
Local: Canal do Youtube Centro Cultural Belchior

Exposições
No mês de junho, o Centro Cultural Belchior terá duas 
exposições virtuais hospedadas em seu site www.
centroculturalbelchior.com, que foram resultados de dois 
cursos realizados na programação do Belchior em Casa.

Movimentos para Respirar em Casa
Com 7 faixas sonoras construídas durante a ofi cina 
Percursos Sonoros, ministrada por Ierê Papá, a exposição 
propõe, em cada um de seus áudios, estabelecer uma 
relação íntima entre corpo, espaço e objetos de casa, 
procurando fortalecer vínculos ao passo que abre espaço e 
recria o tempo da respiração.
Link para acesso: https://bityli.com/UVyVc

ColaCON
Fruto de experimentações dos processos de colagem 
realizadas pela turma do curso que dá nome à exposição e 
facilitada pelo artista Jão, em parceria com Jeca Pedregulho 
e Daniel Rocha, a ColaCON reúne materiais que imprimem 
os aprendizados absorvidos durante a formação, em vínculo 
com a subjetividade de cada aluno e aluna. 
Link para acesso: https://bityli.com/z4j9n

28/06

Vila das Artes 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

Estão abertas as inscrições para o 72º Salão de Abril. As inscrições seguem até o próximo domingo (4), na plataforma 
ofi cial do projeto (www.salaodeabril.com.br). Nesta edição serão selecionados 35 trabalhos artísticos de temática livre, que 
irão compor uma exposição no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. A mostra presta uma homenagem ao artista 
sobralense Raimundo Cela.
Período de inscrições: Até 04 de julho de 2021
Inscrições e informações: www.salaodeabril.com.br

72º Salão de Abril – Última semana de inscrições

Programa de Aulas Abertas:
Edição Ceará • Inscrições Abertas
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes promove, no 
fi m deste mês de junho e ao longo de todo o mês de julho, 
o Programa de Aulas Abertas “Edição Ceará”. Especialmente 
desenvolvido para o período de férias, o programa conta 
com 16 cursos ministrados por importantes nomes da dança 
cênica do Estado. Com exceção da aula inaugural de cada 
um dos professores, que será aberta ao público e com 
transmissão ao vivo do canal da Vila das Artes na plataforma 
de vídeos Youtube, as demais aulas ocorrerão por meio de 
videoconferências na plataforma Google Meet.

Serviço
Programa de Aulas Abertas – Edição Ceará
Inscrições em www.linktr.ee/viladasartes

Programação – Semana 1: 
“A Dança das Coisas”, com Silvia Moura 
Data: 28 a 30/06
Hora: das 14h às 15h30 
Live no YouTube: 28/06, às 14h

“Dança Negra Contemporânea”, com Rubéns Lopes
Data: 28 a 30/06
Hora: das 16h às 17h30 
Live no YouTube: 28/06, às 16h

“Balé Clássico”, com Douglas Motta
Data: 01 a 03/07
Hora: das 14h às 15h30
Live no YouTube: 01/07, às 14h
“A Construção Poética do Visível”, com Andréa Bardawill
Data: 01 a 03/07
Hora: das 16h às 17h30 
Live no YouTube: 01/07, às 16h

“Corporeografi smos – Dança e Escrita Criativa”,
com João Paulo Lima
Data: 05 a 07/07
Hora: das 14h às 15h30 
Live no YouTube: 05/07, às 14h

“O Balé em Corpos Diversos”, com Flávio Sampaio
Data: 05 a 07/07
Hora: das 16h às 17h30 
Live no YouTube: 05/07, às 16h

“Hip-hop – Dicionário Corporal”, com Luiz Alexandre
Data: 08 a 10/07
Hora: das 14h às 15h30 
Live no YouTube: 08/07, às 14h

“Notas para uma Composição iva”, com Fauller
Data: 08 a 10/07
Hora: 16h às 17h30
Live no YouTube: 08/07, às 16h

Convocatória Conversa de Academia • 
Inscrições Abertas
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.
Inscrições: em www.linktr.ee/viladasartes
Vagas remanescentes: 6
Mais informações: conversadeacademia.epd@gmail.com

Cineclube Vila das Artes – Mostra Habitando 
Margens e Fronteiras
A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes promove, 
nesta semana, a sessão de abertura da mostra Habitando 
Margens e Fronteiras. Integrante do Projeto Telas Abertas 
2021, a mostra tem curadoria da cineasta Raquel Gandra. 
A exibição dos fi lmes é seguida por debate ao vivo com a 
curadora da mostra e os convidados Fábio Nascimento (MG) 
e Aiano Bemfi ca (MG), realizadores dos fi lmes em exibição.
Filmes: “Volta Grande” (26min / 2020 / Dir. Fábio Nascimento 
/ Livre) e “Entre nós talvez estejam multidões” (92min / 2020 
/ Dir. Aiano Bemfi ca e Pedro Maia de Brito)
Data: Quinta-feira (01/07)
Hora: 17h
Local: Canal da Vila das Artes no YouTube

Curso de Realização em Audiovisual • Vagas 
para Ouvintes
Os módulos do Ciclo “Imagem e Narrativa”, do Curso 
de Realização em Audiovisual da Escola Pública de 
Audiovisual da Vila das Artes, abrem vagas para ouvintes. 
A cada semana, uma nova atividade abre inscrições para 
interessados em participar. As aulas ocorrerão de forma 
remota, por meio de videoconferências na plataforma Google 
Meet.
Inscrições e mais informações: www.linktr.ee/viladasartes

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


