
Programação
Cultural Setembro 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, que visa 
regulamentar ações em combate ao Coronavírus.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h 
às 15h30, 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 (11 e 12/09)
Hora: das 12h30 às 15h30
Atrações: Felipe Giffone convida (11/09);
David Simplício convida (12/09) 

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 (07/09)
Hora: das 6h às 13h

Passeio Público
Rua Dr. João Moreira - Centro

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

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

Na calçada – Coletivo Abrigo em Movimento 
O Centro Cultural Belchior transmite shows ao vivo de artistas locais para que o público possa curtir, sem sair de casa. 
Data: quinta-feira (09/09), Sexta-feira (10/09) e Sábado (11/09)
Hora: às 19h
Atrações: Séptem, Lu Lívia e 7 Nós. 
Local: Instagram do Centro Cultural Belchior

06 a 12

72º Salão de Abril

 Edital de Cultura Tradicional Popular – Inscrições abertas

O Som da Barra

Seminário do 72º Salão de Abril
Debates on-line gratuitos, abertos ao público.

Mesa 3 – “Trabalho e pandemia: da exaustão à precariedade 
do trabalhador das artes”
Data: 08 de setembro
Horário: 19h
Palestrantes: Luciara Ribeiro (mediadora), Ana Mundin, Diego 
de Santos e Rafael Domingos.
Local: Canal da Secultfor na plataforma de vídeos YouTube

Exposição 
A 72ª edição do Salão de Abril está com visitação aberta ao 
público, no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. A 
mostra reúne 35 trabalhos artísticos, avaliados pela equipe 
curatorial composta pelas profi ssionais Ana Cecília Soares 
(CE), Luise Malmaceda (SP/ NY) e Luciara Ribeiro (BA/ SP). 
Em 2021, a exposição presta uma homenagem ao artista 
sobralense Raimundo Cela. A mostra ocorre seguindo os 
protocolos de combate à Covid-19, com disponibilização 
de álcool em gel, aferição de temperatura e limitação de 
visitantes no espaço.
Horário de visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e 
no sábado, das 9h às 16h.
Local: Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (R. Gen. 
Sampaio, nº 1632 – Centro)

A Prefeitura de Fortaleza realiza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a chamada pública para 
o Edital de Cultura Tradicional Popular, que disponibiliza o montante de R$ 1.386.000,00. As inscrições seguem até o dia 
13 de setembro, por meio do Mapa Cultural de Fortaleza. O edital é destinado aos Maracatus de Fortaleza, aos realizadores 
da Festa de Iemanjá, Escolas de Samba, Afoxés, Blocos, Cordões, Quadrilhas Juninas (Adulta e Infantil), Festivais Juninos, 
Pastoril, Reisado, Bumba Meu Boi, Dramista, Lapinha, Grupos de Projeção, Artesanato Popular, Culinária Tradicional Cearense, 
Literatura de Cordel, Violeiros e Repentistas.
Período de inscrição: até 13/09
Edital e formulário de inscrição: https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3291/
Mais informações: cultura.fortaleza.ce.gov.br

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) lançou, em setembro, o projeto “O Som da Barra”, que tem por 
objetivo fortalecer a música instrumental de artistas locais, com apresentações em um dos cartões-postais da capital 
cearense: o píer da Barra do Ceará. O programa tem exibição nas sextas-feiras de setembro, contando com atrações 
diversas. A programação é veiculada pelo Canal da Secultfor na plataforma de vídeos YouTube, às 19h30, e pela TV Terra do 
Sol (42.1), às 14h e 19h30 (reprise), parceira da ação.
Data: Sexta-feira (10/09)
Horário: 14h (TV Terra do Sol) e 19h30 (Youtube da Secultfor e TV Terra do Sol)
Atração: Duo Heriberto Porto e Thiago Almeida
Local: Canal da Secultfor no Youtube e TV Terra do Sol (42.1)

Curso “A Escrita Criativa – Conhecendo 
e praticando a dramaturgia com os jogos 
teatrais em aulas remotas”, com Denilson 
Almeida • Inscrições Abertas
O curso adapta os conhecimentos da pesquisadora, 
professora e diretora norte-americana Viola Spolin para 
o desafi ador contexto de criação de jogos teatrais para o 
formato de aulas remotas. Também será exercitada a leitura 
e a apreciação de textos teatrais renomados, imagens, textos 
curtos, poemas e poesias, para o exercício da escrita criativa.
Inscrições: até quinta-feira (09/09), em www.linktr.ee/
viladasartes
Data de realização: 13/09 a 13/10 (segundas, quartas e 
sextas-feiras)
Hora: das 19h às 22h
Local: Plataforma de videoconferências Google Meet
Idade mínima: 18 anos

Mostra Formação, Memória e Pesquisa em 
Circo  • Inscrições Abertas
A Escola Pública de Circo da Vila das Artes disponibiliza, 
ao todo, oito curso on-line sobre vários temas ligados às 
Artes Circenses. Caso queira ter acesso às videoaulas de 
todos cursos, preencha a fi cha de inscrição de “Curso de 
apreciação em circo”.
Lista de Cursos:
“Movimentos acrobáticos e suas variações”, com Beatriz 
Barros
“A lira movimentando o ar e o público”, com Carolynne Vital
“Uma abordagem prática da direção de espetáculos 
circenses”, com Cláudio Ivo

“O palhaço antes do nariz”, com Francisco Glauber
“Memorial da cena circense do Ceará: Palhaça Nada e 
Palhaço Pimenta”, com Jaderson Gonçalves
“Palhaçaria Tradicional”, com Palhaço Baratinha
“O malabares no circo itinerante de lona”, com Palhaço 
Baratinha
(Público infantojuvenil)
“O movimento do corpo no ar, equilíbrio e forças na faixa 
aéreas”, com Rayra Samira

Inscrições: até quinta-feira (09/09), em www.linktr.ee/
viladasartes
Acesso às videoaulas: de 13 a 24/09
Local: Plataforma virtual Google Classroom
Gratuito

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

Vila das Artes 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro


