
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
15 A 21 DE JULHO DE 2019

MERCADO GEEK
Evento que reúne, no estacionamento da biblioteca, o público 
interessado em vendas de quadrinhos, livros, filmes, música, 
games e artigos variados do gênero. Além da feira de quadrinhos, 
o evento gratuito recebe diversas atividades como RPG, concurso 
de cosplays, apresentação de grupos k-pops, venda de produtos 
nerds e geeks, oficinas e arena de games. 
Quando: Sábado (20/07), das 13h30 às 19h 
 
CURSO DE GEOFILOSOFIA E MEDITAÇÃO 
Realizado pela Associação de Geofilosofia (AGEAC), o 
projeto apresenta a filosofia nas diversas culturas antigas, 
além de oferecer gratuitamente aulas práticas de meditação. 
Recomendável trazer toalha ou colchonete. 
Quando: Quinta-feira (18/07), 17h (1ª aula) e 18h30 (2ª aula) 
Temas: “Entendendo a 4ª Dimensão” e “Despertando a 
Consciência” 
Inscrições e informações: (85) 3476.9507 / 99626-1541 / 
98879-1422 
 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (MEDIANTE AGENDAMENTO) 
O projeto incentiva os leitores a ouvir, ler e contar histórias. 
Proporciona a reflexão e a discussão sobre as obras narradas 

pelo contador de histórias Chicão Oliveira. Realizado mediante 
agendamento. 
Quando: Terça e quinta-feira, às 9h e às 14h 
 
BIBLIOTECA ALÉM DO ESPAÇO FÍSICO
(MEDIANTE AGENDAMENTO) 
O projeto oferece a apresentação cênica de contos, poesias, 
crônicas de autores universais, com a narrativa de Cícero Teixeira 
Lopes. 
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 
 
VISITA GUIADA
(MEDIANTE AGENDAMENTO) 
A visita guiada apresenta e situa o usuário dentro do espaço 
físico da Biblioteca. O serviço oferecido é a porta de entrada para 
mostrar os recursos disponíveis no equipamento cultural para o 
público em geral. 
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

PARA AGENDAMENTO
Av. da Universidade, 2572 – Benfica, Fone: (85) 3105.1299, 
e-mail: bibliotecadolor@yahoo.com.br

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOLOR BARREIRA
Av. da Universidade, 2572 – Benfica 



BIBLIOTECA INFANTIL HERBÊNIA GURGEL
Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará

BIBLIOTECA ITINERANTE DA REDE CUCA
Em uma parceria com a Rede Cuca, a Biblioteca Herbênia Gurgel 
recebe o projeto Biblioteca Itinerante, oferecendo atividades 
recreativas, educativas e culturais para a criançada. 
Quando: Segunda-feira (15/07), às 15h 

OFICINA DE GASTRONOMIA SAUDÁVEL 
Em parceria com o curso de Gastronomia da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), a Biblioteca Infantil Herbênia Gurgel 
realiza o projeto de extensão “Gastronomia Social UFC”, 
oferecendo uma tarde de oficina de culinária voltada para 
crianças de 7 a 10 anos. 
Quando: Quarta-feira (17/07), às 15h 
 
TORNEIO INFANTIL DE DOMINÓ 
A Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel promove o Torneio 
Infantil de Dominó, nos dias 25 e 26 de julho, para crianças de 
7 a 12 anos. Para efetuar a inscrição, que pode ser feita até o 
dia 24 de julho, o responsável pela criança deverá apresentar, na 
sede da Biblioteca, xerox do comprovante de endereço, RG, CPF 
e uma foto 3x4 do menor. 
Inscrições: Até quarta-feira (24/07), na sede da biblioteca. 
Realização do torneio: Quinta e sexta-feira (25 e 26/07) 
Mais informações: (85) 3259.4370 
 
PROJETO MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 
A Biblioteca Herbênia Gurgel realiza o projeto de musicalização 
infantil para crianças e adolescentes, de 8 a 14 anos, todas 
as quintas-feiras na Biblioteca, das 17h às 18h. O objetivo é 
desenvolver sensibilidade musical, concentração, coordenação 
motora e sociabilização. 
Aulas: Quinta-feira (18/07), das 17h às 18h 
 
AULAS DE JAZZ 
A Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel, em parceria com a 
Associação do Conjunto Ceará de Cidadania, Esporte, Lazer e 
Cultura (CELC), promove aulas de dança, na modalidade jazz, 
voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. 
Aulas: Sexta-feira (19/07), das 16h às 17h 

CINE HERBÊNIA GURGEL 
No mês das férias escolares, a Biblioteca Herbênia Gurgel realiza 
cineclube gratuito e aberto ao público, com exibição de grandes 
animações 
Quando: Terça-feira (16/07), às 15h 
Filme: Viva – A Vida é uma Festa (Lee Unkrick e Adrian Molina, 
2017) 
 
BRINQUEDOTECA 
A Biblioteca Herbênia Gurgel oferece ao público infantil, durante 
toda a semana, espaço para brincadeiras e jogos pedagógicos, 
com fantoches, quebra-cabeça, livros em 3D, jogo de damas, 
xadrez, entre outros. 
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
18h 
 
PARQUINHO INFANTIL 
Durante toda a semana, as crianças do Conjunto Ceará podem 
brincar no parquinho, com escorregadores, balanços e gangorras 
infantis. 
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
18h 
 
TELECENTRO 
Espaço da Biblioteca Herbênia Gurgel que disponibiliza acesso 
gratuito à internet, direcionado para pesquisa escolar. 
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
17h 
 
DESENHO E PINTURA LIVRE 
A Biblioteca Herbênia Gurgel oferece ao público infantil, durante 
toda a semana, espaço para desenho e pintura. 
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
17h



BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Rua Raimundo Ribeiro, nº 580 – Autran Nunes.

I GINCANA BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Em alusão ao período de férias escolares, a Biblioteca Cristina 
Poeta realiza a gincana para crianças e adolescentes entre 10 
e 16 anos. Podem participar grupos com até 10 componentes. 
Para se inscrever é só comparecer à biblioteca com um 
responsável adulto e realizar cadastro por meio do RG. As 
equipes vencedoras serão premiadas com brindes. 
Quando: Terça-feira (16/07), às 9h 
 
VIDAS ENTRELAÇADAS COM ARTE 
Oficina de artesanato e tarde de jogos. 
Quando: Terça-feira (16/07), às 14h 
 
AULA DE VIOLÃO 
A Biblioteca Pública Cristina Poeta disponibiliza ao público o curso 
de violão para jovens e adultos, a partir de 11 anos. Requisito: 
Trazer um violão. 
Quando: Segunda-feira, das 14h às 15h 
 
CLUBE DA MELHOR IDADE 
Atividades físicas especialmente voltadas para o público de 
terceira idade ocupam o espaço de convivência da Biblioteca 
Cristina Poeta. 
Quando: Terça e quinta-feira, das 8h às 10h 
 
OFICINA DE ARTESANATO 
A Biblioteca Pública Cristina Poeta disponibiliza oficina de 
artesanato para pessoas acima de 60 anos. 
Quando: Quintas-feiras, das 10h às às 12h 

BRINQUEDOTECA 
A Biblioteca Pública Cristina Poeta oferece ao público infantil, 
durante toda a semana, espaço para brincadeiras e jogos 
pedagógicos, com fantoches, quebra-cabeça, pega-varetas, jogo 
de damas, xadrez, entre outros. 
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
17h 
 
PESQUISA ONLINE 
A Biblioteca Pública Cristina Poeta disponibiliza ao público, 
durante toda a semana, sala com computadores e acesso à 
internet. 
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
17h 
 
VISITA GUIADA
(MEDIANTE AGENDAMENTO) 
A visita guiada apresenta e situa o usuário dentro do espaço 
físico da Biblioteca. O serviço oferecido é a porta de entrada para 
mostrar os recursos disponíveis do equipamento cultural para o 
público visitante. 
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
17h



VILA DAS ARTES
Rua 24 de Maio, 1221 – Centro

CINECLUBE 24 QUADROS
O Cineclube 24 Quadros exibe, em junho, a mostra “Centenários”, 
dedicada a dois importantes nomes do cinema mundial: Kirk Douglas e 
Olivia de Havilland . 
Quando: Sexta-feira (19/07), às 18h30 
Filme: A Cova da Serpente (Direção: Anatole Litvak / EUA / 1948 / 
108 min) 
 
ATELIÊ “PROCESSOS CRIATIVOS EM TEATRO MUSICAL”, 
COM WALDÍRIO CASTRO – INSCRIÇÕES ABERTAS 
A atividade tem como objetivo apresentar e sensibilizar o corpo do ator-
criador para a criação autoral em Teatro Musical. Inscrições com limite 
de 40 candidatos. Idade mínima: 15 anos. 
Inscrições: até 16/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br 
Seleção: 17 e 18/07 (resultado 19/07) 
Realização: Segunda a Sexta-feira (22/07 a 02/08), das 14h às 18h 
 
PALESTRA “COMBARTES: MODALIDADES 
CONTEMPORÂNEAS DE ARTIVISMOS, DE RE-
EXISTÊNCIAS E DE CIDADANIAS INSURGENTES”, COM 
PAULA GUERRA 
Palestra da socióloga e pesquisadora portuguesa Paula Guerra sobre 
intervenções artísticas politicamente engajadas e street art. 
Quando: Segunda-feira (15/07), às 18h 

CIRCUITO “MERCI, VARDA!” - EXIBIÇÃO DO FILME 
“JACQUOT DE NANTES”, DE AGNÈS VARDA 
Fruto de parceria da Escola Pública de Audiovisual da Vila da Artes 
com o Porto Iracema das Artes, o circuito homenageia a cineasta belga 
Agnès Varda, falecida em março. Após a sessão, haverá debate com a 
pesquisadora Lis Paim. 
Quando: Quinta-feira (18/07), às 19h 
 
CURSO “FORMAÇÃO CONTINUADA EM TEATRO: 
CONEXÕES CONTEMPORÂNEAS” - INSCRIÇÕES 
ABERTAS 
Com o objetivo de fortalecer e consolidar as ações dos artistas e 
coletivos de teatro na Cidade, o curso promovido pela Escola Pública 
de Teatro da Vila das Artes tem duração de três semestres e se destina 
a jovens e adultos com idade maior que 18 anos e experiência 
comprovada em artes cênicas. 
Inscrições: até 24/07, em https://mapacultural.fortaleza.ce.gov.br/
oportunidade/1496/ 
Realização (1º módulo): Terça a Sábado (20 a 24/08), das 18h às 
22h 
Mais informações: 3252-1444

PALESTRA “PELO DIREITO 
À DIFERENÇA: CENAS 
MUSICAIS UNDERGROUND 
CONTEMPORÂNEAS”, COM 
PAULA GUERRA
Palestra da socióloga e 
pesquisadora portuguesa Paula 
Guerra sobre caracterização 
do espaço social do punk 
português entre 1977 e 2014. 
Quando: Terça-feira (16/07), 
às 18h30 

CINE CALÇADA 
O Cine Calçada exibirá na 
quinta-feira (18/07), às 
18h30, documentário “Uma 
carta de fã”, do diretor Thiago 
Oliveira. No filme, Fãs do cantor 
e compositor Belchior, contam 
como tiveram suas vidas 
afetadas pela obra do artista. 
Quando: Quinta-feira (18/07), 
às 18h30

CENTRO CULTURAL BELCHIOR
R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema



Festival Gastronômico
Renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará 
(ACC) apresentam pratos por um preço acessível de R$10. 
Quando: Quinta, sexta e sábado (18, 19 e 20/07), das 18h às 
22h.

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas - Centro

FEIRA ORGÂNICA
Feira de produtos orgânicos realizada às terças-feiras pela 
Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica 
(Adao). 
Quando: Terça-feira (16/07), das 5h às 13h 
 
LANÇAMENTO DO LIVRO “A DISTÂNCIA ENTRE 
NÓS DOIS - HISTÓRIA DO MERCADO DE FERRO DE 
FORTALEZA” 
A autora Natália Maia lança o livro “A Distância entre Nós 
Dois – História do Mercado de Ferro de Fortaleza”, em 
evento aberto ao público. O livro explora os momentos mais 
marcantes do Mercado de Ferro, uma estrutura metálica 
montada no fim do século XIX no Centro de Fortaleza, que 
foi dividida em duas na década de 1930, os hoje conhecidos 
Mercado dos Pinhões e Mercado da Aerolândia. 
Quando: Quinta-feira (18/07), às 19h
 
ARRAIÁ NO MERCADO 
Durante o mês de julho, o Mercado dos Pinhões recebe 
uma programação especial e gratuita em alusão aos festejos 
juninos, com muita música, comida típica, brincadeiras, forró 
pé de serra e quadrilha improvisada. 
Quando: Sexta-feira (19/07), das 18h às 22h. 
Atrações: Xote dos Meninos e Forró Só no Machucado 
 
MERCADO CRIATIVO 
O Mercado dos Pinhões recebe mais uma edição do projeto 
Mercado Criativo. No local, o público poderá conferir o melhor 
da moda, arte, design, artesanato, gastronomia e quadrinhos 
autorais cearenses, além de uma variada oferta de vinis. 
Quando: Sábado (20/07), das 16h às 22h.

MERCADO DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas, S/N, Centro

LANÇAMENTO DO LIVRO
A autora Natália Maia lança 
o livro em evento aberto ao 
público. O livro explora os 
momentos mais marcantes 
do Mercado de Ferro, uma 
estrutura metálica montada no 
fim do século XIX no Centro 
de Fortaleza, que foi dividida 
em duas na década de 1930, 
os hoje conhecidos Mercado 
dos Pinhões e Mercado da
 Aerolândia.

Quando: Sexta-feira (19/07), 
19h
 
ARRAIÁ NO MERCADO 
Quando: Sábado (20/07), 
das 19h às 22h, e domingo 
(21/07), das 18h às 22h 
Atrações: Karcará do 
Acordeon e Banda (20/07) 
/ Farra DusBons com Jean 
Dumont e Grupo Estrela do 
Norte (21/07)

MERCADO DA AEROLÂNDIA
BR-116, 5823 - Alto da Balança



PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira, 198-250 – Centro

JULHO DE GRANDES COMÉDIAS
Durante o mês de férias, a Companhia Cearense de Molecagem apresenta, aos fins de semana, seus principais espetáculos no Teatro 
São José. Classificação indicativa: 12 anos. 
Espetáculo: “Loucuras de Amor” 
Quando: Sábado e domingo (20 e 21/07), às 20h 
Ingressos: R$30 (inteira) / R$15 (meia) 

PASSEIO INSTRUMENTAL
O almoço ao som da música instrumental nas alamedas do Passeio Público é uma das melhores pedidas para o fim de semana. 
Quando: Sábado e domingo (20 e 21/07), às 12h30 
Atrações: Trio Mistura Brasileira – Moacir Bedê, Marco Tulio e Nilton Fiore (20/07) e Nonato Lima Convida (21/07)

TEATRO SÃO JOSÉ
Rua Rufino de Alencar, 299-327 – Centro


