
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
18 A 24 DE JANEIRO DE 2021

71º SALÃO DE ABRIL
A Prefeitura de Fortaleza promove o 71º Salão de Abril, no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. A exposição segue aberta ao 
público até o dia 12 de fevereiro de 2021.
Visitação: De terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 16h.
Período: Até o dia 12 de fevereiro de 2021
Mais informações: www.salaodeabril.com.br

CENTRO CULTURAL CASA DO BARÃO DE CAMOCIM
Rua General Sampaio, 1632 - Centro

Café Passeio
Restaurante da Praça dos Mártires, com funcionamento de segunda 
a domingo, sempre a partir das 11h30, 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.
Data: Segunda-feira a domingo
Hora: A partir das 11h30

Passeio Instrumental
Almoço ao som de música instrumental nas alamedas do Passeio 
Público, no restaurante permissionário Café Passeio, todos os fins
de semana.
Data: Sábado e domingo (23 e 24/01)
Hora: 12h30
Atrações: Natanael Pereira Convida (23/01) e Trio Realce – 
Carlinhos Perdigão, Abraham Paiva e Ian Damaral (24/01).

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, das 5h às 13h.
Data: Terça-feira (19/01)
Hora: das 5h às 13h

Curso de Formação Básica em Dança 2021 – Inscrições 
Abertas
Com duração de seis anos, o curso, que é destinado a crianças 
e pré-adolescentes com idades entre 8 e 13 anos, segue com 
o objetivo de fornecer subsídios práticos e teóricos para o 
desenvolvimento criativo de obras coreográficas. Em seu 10º ano 
de atividades, são ofertadas até 120 vagas para  jovens com e 
sem experiência em Dança.
Inscrições: Até 19 de fevereiro de 2021, em http://linktr.ee/
viladasartes ou presencialmente na Vila das Artes (Rua 24 de 
Maio, nº 1.221, Centro, das 8h às 12h e das 14h às 20h)
Informações: 3252-1444 / escoladedancadefortaleza@gmail.
com

Chamamento para professor da Escola de Dança – 
Inscrições Abertas
A Vila das Artes lança chamada pública para seleção e 
preenchimento do Cadastro de Reserva para Prestação do 
Serviço de Professor da Escola Pública de Dança da Vila das 
Artes. Inscrições ocorrem de forma inteiramente on-line.
Inscrições: Até 29 de janeiro de 2021, em http://linktr.ee/
viladasartes
Informações: 3252-1444 / escoladedancadefortaleza@gmail.
com

Curso de Formação Básica em Teatro 2021 – Inscrições 
Abertas
Com duração de dois anos, o curso permite acesso ao âmbito 
técnico do teatro e aos elementos da composição cênica, para 
crianças e pré-adolescentes com idades entre 8 e 14 anos. 
São ofertadas, ao todo, até 80 vagas para jovens com e sem 
experiência em Teatro.
Inscrições: Até 12 de fevereiro de 2021, em http://linktr.ee/
viladasartes
Informações: 3252-1444 / escoladeteatrofortaleza@gmail.com

Programa de Férias de Audiovisual – Inscrições Abertas
Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, a Escola Pública 
de Audiovisual oferta cursos que abordam temas variados, 
como som, montagem, preservação, produção, entre outros. As 
atividades terão duração de uma semana e serão realizadas por 
meio de videoconferências. Confira os cursos com inscrições 
abertas:

“O Cinema Lésbico e as Práticas de Visibilidade”,
com Mariana Souza
A atividade tem a observação dos processos de construção 
da imagem feminina e seus desdobramentos ou atrofiamentos, 
quando se trata de representar a mulher lésbica, como pontos de 
partida para uma investigação que pretende encontrar o lugar de 
autoria das mulheres lésbicas no cinema.
Inscrições: Até 21 de janeiro, em linktr.ee/viladasartes
Data de realização: 25 a 29 de janeiro de 2021  
Hora: 14h
Local: Plataforma de videoconferências Google Meet

“Montagem Cinematográfica”,
com Cristina Amaral
Partindo do entendimento do Cinema como um bem comum, 
como um documento de seu tempo e lugar, a ideia do curso é 
transitar através da Montagem, pela História do Cinema, por sua 
formas e recursos de expressão.
Inscrições: Até 28 de janeiro, em linktr.ee/viladasartes
Data de realização: 01 a 05 de março de 2021  
Hora: 14h
Local: Plataforma de videoconferências Google Meet

“Linguagem do Som”,
com Mike Dutra
A oficina buscará sistematizar práticas e processos criativos para 
o desenvolvimento de desenho sonoro em projetos audiovisuais, 
partindo das relações entre elementos da música e elementos da 
imagem audiovisual, por meio da fruição de filmes, videoclipes, 
vídeos musicais e instalações artísticas. O resultado da oficina 
será a construção de um desenho sonoro para filme mudo.
Inscrições: Até 04 de fevereiro, em linktr.ee/viladasartes
Data de realização: 08 a 12 de fevereiro de 2021  
Hora: 14h
Local: Plataforma de videoconferências Google Meet

PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira - Centro

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Pelotas, S/N - Centro

VILA DAS ARTES 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

Pluga & Pensa – Curso Tatear o subjétil e construir 
topografias com o teatro de sombras contemporânea, 
com Tatiane Sousa
Como construir topografias com a luz? Como carimbar paisagens 
efêmeras com as sombras? O que precisa para fazer Teatro de 
Sombras? A atividade proposta por Tatiane Sousa vai abordar essas 
questões, que vão trazer elementos básicos para performar com a 
luz e o escuro.
Data: 19 a 22 de janeiro de 2021, das 15h às 18hrs.
Local: Google Meet/Classroom
Inscrições: 05 a 11 de janeiro (https://lkt.bio/CentroCulturalBelchior)

Curso Identidade Visual para Projetos Culturais (12h/a) - 
Último dia de inscrição
Facilitadora: Juliana Lotif
Data: 26 a 29 de janeiro
Hora: das 15h às 18h

Local: Google Meet e Google Classroom
Inscrições: 12 a 18 de janeiro (https://lkt.bio/CentroCulturalBelchior)
Sinopse: Identificar, singularizar e reconhecer visualmente um 
produto ou serviço são algumas das funções da identidade visual 
que podem ser alcançadas através da uniformidade e da repetição 
de elementos gráficos em materiais institucionais e de divulgação. 
Com base nesses conceitos, o curso de Identidade Visual para 
Projetos Culturais busca trazer para o contexto das ações culturais 
os conteúdos oriundos do design, de forma a capacitar os 
agentes para a crítica e a elaboração de marcas. O curso contará 
com 12 horas de duração e abordará em seus conteúdos, por 
meio de aulas expositivas e exercícios, noções de criatividade e 
criação visual, princípios de organização visual, técnicas de layout, 
introdução ao estudo de cor e tipografia aplicados à identidade 
visual, além de estudos de caso. Poderão participar do curso 
pessoas oriundas das mais diversas linguagens artísticas, com ou 
sem experiência prévia no assunto. Gratuito.

O Sistema Público de Bibliotecas Municipais de Fortaleza está com 
funcionamento regular para empréstimo de livros, estudo e pesquisa 
on-line no local, de segunda a sexta-feira. As bibliotecas Dolor 
Barreira, Herbênia Gurgel e Cristina Poeta contam com aferição 
de temperatura, totens de álcool em gel e controle do número 
de visitantes no objetivo de evitar aglomerações, conforme as 
orientações de combate à Covid-19.

Biblioteca Pública Municipal Cristina Poeta
Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira,
das 8h00 às 17h00
Endereço: Rua Raimundo Ribeiro, 580 – Autran Nunes
Telefone: (85) 3452.3891
Acesso: Gratuito

Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira
Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira,
das 8h00 às 17h00
Endereço: Avenida da Universidade, 2572 – Benfica
Telefone: (85) 3105.1299
Acesso: Gratuito

Biblioteca Pública Municipal Herbênia Gurgel
Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira,
das 8h00 às 17h00
Endereço: Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará
Telefone: (85) 3259.4370
Acesso: Gratuito

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

SISTEMA PÚBLICO DE BIBLIOTECAS DE FORTALEZA


