
Programação
Cultural Outubro 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 (09 e 10/10)
Hora: das 12h30 às 15h30
Atrações: Luís José convida Tauí Castro e Rafael Salomão  
(09/10); Felipe Giffone convida (10/10)

Passeio Público
Rua Dr. João Moreira - Centro

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 (05/10)
Hora: das 6h às 13h

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

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

Na calçada – Shows virtuais
O Centro Cultural Belchior transmite shows ao vivo de artistas locais para que o público possa curtir, sem sair de casa. 
Data: Sábado (09/10)
Hora: 17h
Atração: Luana Florentino 
Local: YouTube do Centro Cultural Belchior

04 a 10

Edital de Credenciamento de Pareceristas

A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), o Edital de 
Credenciamento de Pareceristas. A chamada pública tem por objetivo a formação de banco de dados, de profi ssionais 
técnicos, aptos a analisarem projetos inscritos nos editais lançados pela Secultfor. Interessados podem realizar a inscrição até 
o dia 14 de outubro, às 10h, na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR). 

Período de inscrição: Até 14 de outubro de 2021  
Local: Sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR)
Endereço: Av. Desembargador Moreira, 2578 – Dionísio Torres

72º Salão de Abril – Exposição virtual

A 72ª edição do Salão de Abril segue aberta para visitação em plataforma virtual, a partir de recurso composto por imagens 
em 360º que permitem que o visitante faça um tour pelas salas do Centro Cultural Casa do Barão de Camocim e que interaja 
com as obras, sem sair de casa. A exposição 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. 
Local de visitação: www.salaodeabril.com.br/

Conversa de Academia
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes promove, nesta 
semana, mais duas edições do programa Conversa de 
Academia. Os encontros on-line, por meio de transmissões 
ao vivo no canal da Vila das Artes no YouTube, trarão 
os temas “Futurologias em Queda: Um experimento em 
performance e audiovisual”, com a condução de William Axel, 
e “Formação de Formadores em Circo”, com Ana Cláudia 
Vieira.
Data: Terça e Quarta-feira (05 e 06/10)
Hora: 16h
Local: Canal da Vila das Artes no YouTube

Curso “Lab para vida: memórias dissidentes”
A ação da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes 
oferece curso “Lab para vida: memórias dissidentes” em seu 
laboratório com carga horária de 20 horas-aula. 

Inscrições: de 01 a 14/10, em www.linktr.ee/viladasartes
Data de Realização: 18 a 22/10
Hora: das 14h às 16h
Local: Plataforma de videoconferências Google Meet
Vagas: 30

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. 

Edital de Credenciamento de Artistas 2021

Editais da Lei Aldir Blanc Fortaleza 2021

A chamada pública é voltada para fi ns de eventual contratação de serviços de artistas e/ou grupos artísticos para compor a 
programação cultural da Secultfor e dos equipamentos culturais do município. Interessados podem realizar a inscrição até 
o dia 8 de outubro, das 08h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR). 
O edital é destinado aos grupos artísticos das áreas de Teatro, Dança, Música, Literatura, Circo, Humor e Cultura Tradicional 
Popular, divididas em 37 categorias descritas no certame.

Período de inscrição: Até 8 de outubro de 2021.
Local: Central de Licitações da Prefeitura Fortaleza
Endereço: Avenida Heráclito Graça, 750 – Centro
Horário: De 8h às 12h e das 13h às 17h
Edital e formulário de inscrição: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/secultfor-divulga-edital-de-credenciamento-de-
artistas-2021

Estão abertas as inscrições para dois editais de ações emergenciais ao setor cultural com recursos remanescentes da Lei 
Aldir Blanc. Interessados podem realizar a inscrição até o dia 5 de outubro de 2021, exclusivamente pela plataforma do 
Mapa Cultural de Fortaleza. Os trabalhadores da Cultura podem realizar, neste período a inscrição no Edital de Subsídio a 
Manutenção de Espaços Artísticos e Culturais (nº 7813/2021) ou no Edital de Apoio aos Artistas, Coletivos e Trabalhadores da 
Cultura (nº 7815/2021).

Período de inscrições: 21/09 a 05/10
Local: Mapa Cultura de Fortaleza
Dúvidas: lei.aldirblancsub21@secultfor.fortaleza.ce.gov.br (Edital nº 7813/2021) e lei.aldirblanc21@secultfor.fortaleza.ce.gov.
br (Edital nº 7815/2021)
Mais informações: cultura.fortaleza.ce.gov.br / (85) 3105-1294 e 9 9766-5334
(de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h)

Vila das Artes 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

Miss Universo Ceará 2021
O Teatro São José sedia, no dia 8 de outubro, o concurso 
Miss Universo Ceará 2021. Ao todo, 10 candidatas 
concorrem ao título, representando diversos municípios do 
Estado. O evento é fechado para a produção e convidados, 
porém, contará com transmissão pelas redes sociais.
Data: sexta-feira (08/10)
Hora: 21h
Local: trasmissão pelo Instagram @missuniversoceara

Teatro São José
Rua Rufi no de Alencar, 299 - Centro


