
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
08 A 14 DE JULHO DE 2019

FESTIVAIS CONTEMPLADOS NO EDITAL DE 
FESTEJOS JUNINOS 2019

A Secultfor seleciona e apoia 
grupos de quadrilha junina 
(adulta e infantil) e festivais 
juninos de Fortaleza, via edital 
público, com apresentações 
em todas as Regionais da 
cidade. Em 2019, foram 
contemplados 71 projetos, 
sendo 21 de festejos juninos. 

IX Festival Toinho, 
Joãozinho e Pedrinho
Quando: Sábado e domingo 
(13 e 14/07), às 18h
Onde: Theatro José de Alencar 
(R. Liberato Barroso, 525 – 
Centro)

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

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 

(13 e 14/07), às 12h30
Atrações: Macaúba e Tarcísio 
Sardinha (13/07) e Samuel 
Rocha Convida (14/07)

Festival Gastronômico
Renomados chefs da 
Associação dos Chefs de 
Cozinha do Ceará (ACC) 
apresentam pratos por preço 
acessível a partir de R$10.
Quando: Quinta e sexta-feira 
(11 e 12/07), das 18h às 
22h.

Festival Gastronômico – 
Comida de Mercado: Café 
& Chocolate
Edição especial, com realização 
em parceria com o Sebrae, do já 
tradicional festival gastronômico 

do Mercado Cultural dos 
Pinhões. Os renomados chefs 
da Associação dos Chefs 
de Cozinha do Ceará (ACC) 
ofertarão pratos alinhados com o 
tema, preparados à base de café 
e chocolate, a preço acessível 
a partir de R$10. Na ocasião, 
haverá show da banda Preto e 
Café, composta pelo humorista 
e cantor Haroldo Guimarães e a 
cantora Giselle Café.
Quando: Sábado (13/07), das 
17h às 22h
Atração: Banda Preto e Café

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas - Centro



Arraiá do Mercado
Durante o mês de julho, 
o Mercado da Aerolândia 
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: Sábado (13/07), 
das 19h às 22h, e domingo 
(14/07), das 18h às 22h
Atrações: Na Pisada do Xote 
(13/07) e Rala Buxo / Forró 
de Cabo a Rabo (14/07)

Feira Orgânica
Feira de produtos orgânicos 
realizada às terças-feiras 
pela Associação para 
o Desenvolvimento da 
Agropecuária Orgânica (Adao).
Quando: Terça-feira (09/07), 
das 5h às 13h

Arraiá do 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 (12/07), 
das 18h às 22h
Atrações: Eletrocactus e Forró 
com Freitas Filho

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

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

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 (12/07), às 18h30
Filme: Chaga de Fogo (Direção: William Wyler) 

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. 40 
vagas. Idade mínima: 15 anos.
Inscrições: até 16/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br
Seleção: 17 e 18/07
Realização: Segunda a Sexta-feira (22/07 a 02/08), das 14h às 18h.

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: “Malasombro”
Quando: Sábado e domingo (13 e 14/07), às 20h

Selvagens à Procura de Lei – Acústico
A banda Selvagens à Procura de Lei retorna a Fortaleza para 
um show acústico no Teatro São José, com repertório especial 
de grandes sucessos e novidades do próximo disco.
Quando: Sexta-feira (12/07), às 19h30 (abertura dos portões) 
e 21h (início do show)

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



Fórum Belchior
Em mais uma edição, o Fórum Belchior, da casa de praia da 
música, convida o público para bater um papo, tirar dúvidas e 
pensar ideias e projetos para o Centro Cultural Belchior. O Fórum 
Belchior é um espaço de debate e construção coletiva, discussão 
sobre a programação, projetos e propostas do Centro Cultural 
Belchior.
Quando: Quinta-feira (11/07), às 18h30

Festival Abrigo Alternativo
O Festival Abrigo Alternativo de julho traz para a calçada da Casa 
de Praia da Música os shows das bandas Mesfray, Travo, Netuno 
Doom, Ômega Kill. O Abrigo Alternativo surgiu com a proposta 
de ocupar o Centro Cultural Belchior com eventos mensais de 
música para ajudar a promover bandas e artistas promissores do 
Ceará.
Quando: Sábado (13/07), às 16h

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

Literatura em Foco
Projeto que visa debater temas ligados ao mundo da literatura 
pop. Em julho, o tema será “Literatura de Ficção Cientifica 
mundial no Sec. XX”, com mediação do diretor da Biblioteca 
Dolor Barreira, Eduardo Pereira.
Quando: Quarta-feira (10/07), das 17h 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 (11/07), 17h (1ª aula) e 18h30 (2ª aula). 
Inscrições e informações: (85) 3476.9507 / 99626-1541 / 
98879-1422
Temas: “Yoganidra: Técnica para Dormir Melhor” e “Saúde Física 
e Mental: Equilíbrio dos Centros”

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 MUNICIPAL DOLOR BARREIRA
Av. da Universidade, 2572 – Benfica 



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

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 (11/07), 
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 (12/07), das 
16h às 17h

Oficina de Slime
No mês das férias, a Biblioteca 
Herbênia Gurgel promove 
oficina de Slime. O slime, 
sucesso entre as crianças, 
proporciona uma experiência 
sensorial que estimula o 
reconhecimento de formas, 
cores e texturas. A oficina será 
ministrada pelas crianças Maria 
Fernanda e Guilherme Lohan. 
As inscrições são presenciais e 
feitas no dia da oficina.
Quando: Quarta-feira (10/07), 
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)

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

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 
(08/07), 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 
(09 e 11/07), das 8h às 10h

Cineclube Poesia com 
Pipoca
A Biblioteca Cristina Poeta 
realiza o Cineclube Poesia com 
Pipoca, voltado para crianças e 
adolescentes que frequentam 
o equipamento cultural.
Quando: Quinta-feira (11/07), 
às 15h
Filme: Zé Colmeia – O filme 
(Eric Brevig, 2010)

Oficina de Artesanato
A Biblioteca Pública Cristina 
Poeta disponibiliza oficina de 
artesanato para pessoas acima 
de 60 anos.
Quando: Quinta-feira (11/07), 
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


