
Programação
Cultural Julho 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 (10 e 11/07)
Hora: das 12h30 às 15h30
Atrações: Trio Realce – Abraham Paiva, João Paulo Holanda e 
Júnior Faheina (10/07); e David Simplício convida (11/07)

Feira de Produtos Orgânicos
A tradicional Feira de Produtos Orgânicos do Mercado dos 
Pinhões, realizada pela Associação para o Desenvolvimento 
da Agropecuária Orgânica (Adao), agora ocorre no Mercado 
Cultural dos Pinhões, às terças-feiras.
Data: Terça-feira (06/07)
Hora: das 10h às 14h

Apresentação musical virtual com Felipe Adjafre. O projeto 
itinerante é realizado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio 
da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (Setfor), com 
apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). A ação 
conta ainda com a correalização da Fecomércio-CE/Sesc-CE 
e apoio da Convention Bureau e da Normatel.
Data: Domingo (11/07)
Hora: 17h
Atração: Felipe Adjafre
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

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: “O Menino Maluquinho”, de Ziraldo
Data: Quinta-feira (08/07) 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 online para o público infanto-juvenil.

Pluga & Pensa em Casa – Curso “Língua em Rumor: Movimento
e Expansão das Naturezas e Pluralidades Vocais”
Ministrado por Loreta Dialla, a ação formativa propõe abrir campo para refl exões teóricas e experimentações práticas na 
exploração de potencialidades e singularidades do corpo, com foco na produção de sonoridades vocais. O curso é destinado a 
artistas e pesquisadores interessades nas práticas performativas da voz e da palavra, independente da sua área de atuação.
Inscrições: até o dia 05/07 (https://lkt.bio/CentroCulturalBelchior)
Data: 13 a 16 de julho
Hora: 15h às 18h
Local: Instagram e YouTube do Centro Cultural Belchior

05 a 11

Vila das Artes 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), em parceria com o Instituto 
Cultural Iracema, prorroga as inscrições da 72ª edição do Salão de Abril até  quarta-feira (07/07). Interessados podem participar 
da seleção pública no site ofi cial da mostra. Em 2021, o evento fará homenageia ao artista sobralense Raimundo Cela. 
Período de inscrições: Até 07 de julho de 2021
Inscrições e informações: Site Ofi cial do Salão (www.salaodeabril.com.br)

72º Salão de Abril – Inscrições prorrogadas

Programa de Aulas Abertas: 
Edição Ceará
• Inscrições Abertas
A Escola Pública de Dança da Vila 
das Artes promove 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.
Inscrições: www.linktr.ee/viladasartes
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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 viva, com 
Fauller
Data: 08 a 10/07
Hora: 16h às 17h30
Live no YouTube: 08/07, às 16h

Cursos Livres – Audiovisual
• Inscrições Abertas 
Ao longo do mês julho, o Núcleo de 
Produção Digital (NPD) da Escola 
Pública de Audiovisual da Vila das Artes 
promove uma série de minicursos. 
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.

Programação

“Preservação audiovisual: história, 
princípios
e práticas”, com Lila Foster
O curso tem por objetivo introduzir 
os participantes ao universo da 
preservação audiovisual, partindo 
da história dos arquivos fílmicos e 
dos princípios básicos que guiam 
as práticas de salvaguarda de 
materiais fílmicos e correlatos, a 
saber: conservação, catalogação, 
documentação, pesquisa e difusão.
Inscrições: até quarta-feira (07/07), em 
www.linktr.ee/viladasartes
Data de realização: de 12 a 16/07
Hora: 9h
Local: Videoconferências por meio da 
plataforma Google Meet
Gratuito

“Olhares Negros”, com Safi ra Moreira
As cinco aulas teórico-práticas 
culminam com a possibilidade de cada 
participante criar um curta-metragem a 
partir de arquivos pessoais. Artista que 
ao longo dos anos vem pesquisando 
sobre a imagem de pessoas negras na 
fotografi a e no cinema, Safi ra Moreira 
explica que a atividade prevê ainda 
a visualização de trechos de fi lmes, 
leituras de imagens, debates e estudos 
sobre fotografi a, roteiro e montagem. 
Os candidatos devem apresentar algum 
conhecimento prévio de softwares de 
edição de vídeo.
Inscrições: até quarta-feira (07/07), em 
www.linktr.ee/viladasartes
Data de realização: de 12 a 16/07
Hora: 14h
Local: Videoconferências por meio da 
plataforma Google Meet
Gratuito

“Correção de cor”, com Pedro Dulci
O curso é uma introdução aos conceitos 
e técnicas que norteiam o trabalho 
do Colorista. Busca-se desenvolver 
no aluno um olhar crítico, através dos 
conceitos e técnicas que os possibilitem 
produzir melhores imagens.
Inscrições: até 14/07,em www.linktr.ee/
viladasartes
Data: de 19 a 30/07
Hora: 9h
Local: Videoconferências por meio da 
plataforma Google Meet
Gratuito

“Finalização 5.1”, com 
atarina Apolonio
Curso de introdução à fi nalização 
de áudio em 5.1 para cinema, TV 
e internet. Serão trabalhadas as 
ferramentas e etapas, como edição de 
diálogos, edição de ambientes, edição 
de efeitos, foley, música e mixagem.
Inscrições: até 14/07,em www.linktr.ee/
viladasartes
Data: 19 a 23/07
Hora: 14h
Local: Videoconferências por meio da 
plataforma Google Meet
Gratuito

Férias na Vila – Teatro • 
Inscrições Abertas 
No mês das férias, a Escola Pública 
de Teatro da Vila das Artes traz cinco 
ofi cinas especiais para destinadas 
a crianças e adolescentes com 
idade entre 8 e 14 anos, com direito 
à participação dos pais e outros 
responsáveis adultos! São vivências 
de pratica teatrais que exercitam 
a criatividade e a capacidade de 
apreciação de diversas manifestações 
artísticas. As atividades acontecerão por 
meio de videoconferências.
Inscrições até 10 de julho, em www.
linktr.e/viladasartes
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Ofi cina “Teatrando na Vila: Universo 
Geek em Cena”, com Efferson Mendes 
e Joice Forte
Faixa Etária: 11 a 14 anos 
Data: 12 a 23/07 (de segunda a sexta-
feira)
Hora: das 9h às 11h
Local: Plataforma de videoconferências 
Google Meet

Ofi cina “Escrita Criativa”, com Denilson 
almeida
Faixa Etária: 11 a 14 anos  
Data: de 12 a 28/07 (às segundas, 
quartas e sextas-feiras)
Hora: das 14h às 16h30
Local: Plataforma de videoconferências 
Google Meet

Ofi cina “Vamos Teatrar”, com Lana 
Furtado
Faixa Etária: 8 a 10 anos
Data: 12 a 23/07 (de segunda a sexta-
feira)
Hora: das 9h às 11h
Local: Plataforma de videoconferências 
Google Meet

Ofi cina “Teatro em Familia”, com Lana 
Furtado
Faixa Etária: crianças e adultos (pais e/
ou responsáveis) 
Data: 23/07
Hora: 18h30
Local: Plataforma de videoconferências 
Google Meet

Ofi cina “Hora de Teatrar”, com Renato 
Rodrigues
Faixa Etária: 8 a 10 anos 
Data: 12 a 23/07 (de segunda a sexta-
feira)
Hora: das 14h30 às 16h30
Local: Plataforma de videoconferências 
Google Meet

Cursos Livres – Teatro • 
Inscrições Abertas 
Ao longo do mês julho, a Escola Pública 
de Teatro da Vila das Artes promove 
cursos especiais com importantes 
temas ligados à atividade teatral. As 
aulas ocorrerão de forma remota, 
por meio de videoconferências na 
plataforma Google Meet.
Inscreva-se em www.linktr.e/
viladasartes.
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Ofi cina “Dramaturgia: quais são as 
suas jornadas? Iniciação à escrita 
dramatúrgica”, com Neto Sier
Data: 12 a 23/07 (de segunda a sexta-
feira)
Hora: das 18h30 às 21h30 
Local: Plataforma de videoconferências 
Google Meet

Ofi cina “Iniciação à Direção Teatral”, 
com Luís Carlos Shinoda
Data: de 15 a 28/07 (de segunda a 
sexta-feira)
Hora: das 18h30 às 21h
Local: Plataforma de videoconferências 
Google Meet

Ofi cina “Jogos de Atuação Teatral para 
Sala de Aula” com Vanéssia Gomes
Público Alvo: Professores, educadores e 
artistas que atuam em sala de aula
Data: 12 a 22/07 (de segunda a quinta)
Hora: das 14h às 16h30
Local: Plataforma de videoconferências 
Google Meet

Ofi cina “Ofi cina de Sombra: Dispositivo 
para Carimbar Paisagens Efêmeras”, 
com Tatiane Sousa
Data: 12 a 23/07 (de segunda a sexta-
feira)
Hora: das 9h às 11h
Local: Plataforma de videoconferências 
Google Meet

Cineclube Vila das Artes – 
Mostra Habitando Margens e 
Fronteiras 
A Escola Pública de Audiovisual da Vila 
das Artes promove, nesta semana, a 
segunda sessão 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 
fi lmes seguidos por conversa ao vivo 
entre o realizador Rafael Baptista, a 
atriz Marcela Jesus e a curadora da 
mostra, Raquel Gandra.
Filmes: “Espero tua Revolta” (2019 / 
93’ / 14 anos / Dir. Eliza Capai) e “Polis” 
(2018 / 8’ / Livre / Dir. Rafael Baptista)
Data: Quinta-feira (08/07)
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

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

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


