
Programação
Cultural Maio 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 (22 e 23/05)
Hora: das 12h30 às 15h30
Atrações: Macaúba convida Ribamar Freire (22/05);
e Nonato Lima convida Stenio Gonçalves (23/05)

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 (18/05)
Hora: das 10h às 14h

Durante a pandemia, o projeto passou a ocorrer de forma 
itinerante e virtual, com apresentações musicais em cima 
de um caminhão que percorre diversos bairros da capital 
cearense. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Fortaleza, 
por meio da Secretaria Municipal do Turismo, com parceria da 
Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), correalização 
da Fecomércio-CE/Sesc-CE e apoio da Convention Bureau e 
da Normatel.
Data: Domingo (23/05)  Hora: 16h30
Local: Instagram @secretariadoturismodefortaleza.

Passeio público
Rua Dr. João Moreira - Centro

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

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Resenha literária de livros infanto juvenis
Livro: “O Mistério do Coelho Pensante”, de Clarice Lispector
Data: Quarta-feira (19/05)   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 
“Planejamento contínuo de renda para 
projetos musicais independentes”
O curso é voltado a projetos musicais independentes que 
desejam construir um planejamento contínuo de geração de 
renda a partir de ações acessíveis. A atividade vai orientar 
os participantes a criarem frentes de trabalho nas áreas 
de capacitação, projetos, shows, royalties, que caminham 
paralelamente para vencer os obstáculos de um projeto de 
pequeno porte. A formação será facilitada pelo músico e 
empreendedor Raphael Evangelista, mais conhecido pelo 
projeto Duo Finlandia com turnês autogeridas por 20 países. 
Gratuito!
Inscrições: 11 a 17/05 (https://lkt.bio/CentroCulturalBelchior)
Data: 25 a 28/05  Hora: 15h
Local: Google Meet e Classroom

Aniversário de 4 anos do Centro Cultural 
Belchior – Show de Verônica Valentino
O Centro Cultural Belchior completa 4 anos em atividade 
neste mês de maio e para comemorar essa importante data 
o “Belchior em Casa” recebe a artista Verônica Valentino no 
canal da Casa de Praia da Música no Youtube, em um show 
que propõe ressignifi car a poesia do rapaz latino-americano, 
apresentando um outro olhar para a sua obra, de forma 
íntima e intensa.
Data: Terça-feira (18/05)  Hora: 19h
Local: Canal do Youtube do Centro Cultural Belchior

Podcast do Bel - “Gestão de equipamentos 
culturais – perspectivas”
Podcast informativo com temas relacionados ao mundo 
da produção cultural da comunicação e da diversidade em 
Fortaleza. No episódio de maio, vamos ouvir Helena Barbosa 
e Ravena Monte conversando sobre as perspectivas de 
atuação e planejamentos dos equipamentos Porto Dragão 
e Centro Cultural Belchior. Nessa conversa, também foram 
discutidas parcerias e ocupações desses espaços através da 
cena artística da cidade e do Estado. Gratuito!
Data: Quarta-feira (19/05)  Hora: 15h
Local: Instagram, Youtube e Spotfy do Centro Cultural 
Belchior

Diálogos Visuais, com Flávia Maluc e Simone 
Barreto
Uma conversa aberta e gratuita entre a pesquisadora Flávia 
Maluc e a artista visual Simone Barreto, sobre artes, imagens 
e processos criativos de artistas cearenses. Projeto apoiado 
pelo VII Edital das Artes da Secretaria da Cultura de Fortaleza.
Data: Quinta-feira (20/05)  Hora: 17h
Local: Canal do Youtube do Centro Cultural Belchior

Na Calçada (Show Ao Vivo)
Show ao vivo sem sair de casa. As atrações dessa semana 
são artistas do Coletivo Abrigo:
Bruno Aruna, Tamily Braga e Gelmo Sousa.
Data: Quinta, sexta e sábado (20, 21 e 22/05)  Hora: 17h
Local: Instagram do Centro Cultural Belchior

17 a 23

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 tem a 
oportunidade de expor suas pesquisas fora do espaço acadêmico.
Inscrições: em www.linktr.ee/viladasartes
Vagas remanescentes: 7
Mais informações: conversadeacademia.epd@gmail.com

Experimento Virtual “Isso Não É Uma Bússola (?)” • Últimos dias 
A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes disponibiliza para exibição o espetáculo de conclusão da Formação Continuada 
em Teatro Conexões Contemporâneas. O experimento virtual “Isso Não É Uma Bússola (?)”, dirigido por Murillo Ramos, se 
encontra acessível no portal da Cultura da Prefeitura de Fortaleza, até o dia 18 de maio deste ano.
Local: cultura.fortaleza.ce.gov.br

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


