
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
25 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2019

ESPETÁCULOS DE DANÇA DA VILA DAS ARTES: 
“FORTALEZA EM MONO-BLOCOS” E “8 PONTOS”
Como fechamento de mais uma no de atividades, a Vila das Artes 
apresenta “Fortaleza em Mono-blocos” e “8 Pontos”. Os espe-
táculos são apresentados pelos alunos da Formação Básica em 
Dança, curso com duração de 6 anos destinado a jovens com 
idade entre 8 e 14 anos. O evento é marcado pela despedida da 
segunda turma de formandos do curso, que serão homenagea-
dos no primeiro dia de apresentações.
Data: 25 e 26/11 (segunda e terça-feira)
Hora: 19h
Local: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 – 
Centro)
Valor: Gratuito / Doação opcional de 1Kg de alimento

CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA EM DANÇA 2020 – 
INSCRIÇÕES ABERTAS
A Vila das Artes está com inscrições abertas para a criação de 
uma nova turma e o preenchimento de vagas remanescentes do 
Curso de Formação Básica em Dança. O curso formativo tem 
duração de seis anos e é destinado a crianças e jovens com 8 
a 13 anos de idade. O Edital se encontra disponível em cultura.
fortaleza.ce.gov.br.
Inscrições: Até 20 de janeiro de 2020
Período de Seleção: 27 a 31 de janeiro de 2020
Resultado Preliminar: 7 de fevereiro de 2020
Recurso: 10 a 14 de fevereiro de 2020
Resultado Final: 21 de fevereiro de 2020
Matrículas novos alunos e início das aulas: 2 de março de 2020

VILA DAS ARTES
Rua 24 de Maio, nº 1221 – Centro



FESTIVAL DA MÚSICA DE FORTALEZA 2019 - ELIMINATÓRIAS

Na sexta-feira e no sábado (29 e 30/11), acontecem as eliminatórias do Festival da Música de Fortaleza 2019, no Teatro São José, a 
partir das 19h. Os candidatos irão disputar, diante de júri composto por profissionais da música, 12 vagas destinadas aos finalistas. A 
grande final está prevista para o dia 6 de dezembro. O vencedor do concurso receberá como prêmio um contrato no valor de R$ 30 
mil para apresentação na abertura do Réveillon 2020 da Capital. O classificado em 2º lugar receberá uma premiação no valor de R$ 
10 mil e o 3º colocado será contemplado com o prêmio de R$ 5 mil.
Data: Sexta-feira e sábado (29 e 30/11)
Hora: 19h às 22h
Local: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299 – Centro)

CINECLUBE VILA DAS ARTES
Em novembro, a Vila das Artes realiza mostra especial com o 
tema “Acasos, memórias & destinos no documentário brasileiro: 
um encontro entre Eduardo Coutinho e João Moreira Salles”, 
com curadoria de Kamilla Medeiros. A mostra tem por objetivo 
incitar e fabular sobre o acaso como fio condutor nas obras dos 
dois cineastas.
Filme: No Intenso Agora (Direção: João Moreira Salles / 2017 / 
Brasil / 120 min / 12 anos)
Data: Segunda-feira (25/11)
Hora: 18h

12ª MOSTRA CINEMA E DIREITOS HUMANOS
Originalmente realizada em 2018 em várias cidades do País, o 
evento celebra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e os 30 anos da Constituição da República Federativa 
do Brasil. Com filmes que abordam temas como democracia, 
direitos de crianças e adolescentes, direitos da população indí-
gena, imigração e outros, a Mostra recebe um recorte temático 
específico a cada dia.
Hora: 18h

Terça-feira (26/11)
Filme: “Heróis” (Cavi Borges / Brasil / 1h10)
Indicação: Livre

Quarta-feira (27/11)
Filmes: “Era um garoto que como eu amava os Beatles e os 
Rolling Stones” (Elias Norberto da Silva, Juana Morais, José Gun-

tin Rodriguez, Maurício Nunes e Sandro Livramento / Brasil / 25 
min), “À Espera” (Nivaldo Vasconcelos e Sónia André / Moçambi-
que / 22 min), “A Rua Noiz” (Eduardo Cunha Souza e Pedro Cela 
/ Brasil / 2018 / 14 min / Documentário) e “Nós” (Thiago dos 
Santos Simas/ Brasil/ 6 min)
Indicação: 14 anos

Quinta-feira (28/11)
Filmes: “A Câmera do João” (Tothi Cardoso/ Brasil / 22 min), “A 
Bicicleta do Vovô” (Henrique Dantas / Brasil / 22 min)
Indicação Livre

OFICINA CIRCENSE “CLOWN E COMÉDIA FÍSICA 2”– 
INSCRIÇÕES ABERTAS
Com a condução de Fred Raposo, a oficina tem por objetivo 
desenvolver um entendimento da linguagem que possibilite ao 
estudante a aproximação com o personagem clownesco. Serão 
analisadas também as estruturas clássicas dos palhaços de circo 
e do cinema mudo, visando oferecer ao aluno ferramentas técni-
cas e lúdicas para a busca de uma linguagem própria.
Inscrições: até 05/12 (resultado 06/12) em www.viladasartesfor-
taleza.com.br
Data: 09 a 12/12
Hora: das 18h às 22h
Idade mínima: 16 anos
Carga horária: 20h/aula



FESTIVAL GASTRONÔMICO
Renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha do 
Ceará (ACC) apresentam pratos por um preço acessível a partir 
de R$10.
Data: Quinta, sexta e sábado (28, 29 e 30/11)
Hora: das 18h às 22h

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas - Centro

FORRÓ DO MERCADO
O Mercado da Aerolândia recebe aos domingos o melhor do 
forró das antigas. A programação é gratuita e aberta ao público.
Data: Domingo (01/12)
Hora: das 18h às 22h
Atrações: Forrozão do #Tbt e Forrozão Sem Diretrizes 

MERCADO DA AEROLÂNDIA
Rodovia BR-116, 5431 – Alto da Balança

PROJETOS CONTEMPLADOS NO VII EDITAL 
DAS ARTES DE FORTALEZA
LETRA VIVA – FESTIVAL DE POESIA II EDIÇÃO
O Projeto “Letra Viva – Festival da Poesia de Fortaleza” chega a 
sua segunda edição e promete movimentar a cena cultural de 
Fortaleza, trazendo como proposta a criação de um ambiente 
inteiramente favorável e destinado à criação, fruição e difusão 
literária da poesia/arte poética. Neste ano, o Festival acontece no 
dia 28 de novembro na Casa de Praia da Música. Gratuito!
Data: Quinta-feira (28/11)     Horário: 12h às 18h
Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 – Praia de 
Iracema)

O Memorial do Paço está aberto ao público de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h no Paço Municipal (Centro). O museu conta a 
história artística, política e geográfica de Fortaleza e do estado do 
Ceará, em quatro salões. A visitação é aberta ao público e mediante 
agendamento para grupos.
Data: Segunda a sexta-feira (25/11 a 29/11) Hora: das 8h às 17h
Local: Rua São José, 01 – Centro

MEMORIAL DO PAÇO
Rua São José, nº 01 - 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.
Data: Sábado e domingo (30/11 e 01/12)
Hora: 12h30
Atrações: Madeira Trio – Pedro Madeira, Michael Rodrigues e Iury 
Batista (30/11) e Macaúba convida (01/12)

PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira, nº 198-250 – Centro



FEIRA ORGÂNICA
Feira de produtos orgânicos 
realizada às terças-feiras 
pela Associação para 
o Desenvolvimento da 
Agropecuária Orgânica (Adao).
Data: Terça-feira (26/11)
Hora: das 5h às 13h

CIRANDA DE BORDADO
Oficina de bordado conduzida 
por Iara Reis. Nesta edição, 
a última do ano, o tema será 
“Presépio” e o evento terá 
como atração musical o 
grupo “Sons Transversais”. 

Participantes devem levar 
agulha linha e tesoura.
Data: Quinta-feira (28/11)
Hora: das 15h às 17h
Valor: R$ 10,00

SONS DO MERCADO
O Mercado dos Pinhões recebe, 
às sextas-feiras, o melhor do 
forró. A programação é gratuita 
e aberta ao público.
Data: Sexta-feira (29/11)
Hora: das 18h às 22h
Atrações: Forró de Roça / Forró 
do Sócio

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

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

visível a cadeia de relações 
que se estabelece no tempo e 
no espaço de construção da 
poética da Cia. CLE. Gratuito.
Data: Quarta-feira (27/11)
Horário: 19h 

APRESENTAÇÃO COLETIVO 
MULHERES NA LINE
Com sonoridades e tempo 
de experiência distintos, o 
coletivo Mulheres na Line se 
apresenta no Centro Cultural 
Belchior, a sexta-feira (29/11). 
O grupo passeia pelo house, 
techno, música eletrônica com 
influências latinas, eletrônico 
experimental, disco, toda a 
pluralidade da música brasileira, 
rock, reggae e afins, abraçando 
uma miríade de estilos, gêneros 
e movimentos musicais 
distintos. Cada DJ do coletivo 
MNL fala sobre uma face 
diferente das mesmas histórias: 
a música e a realidade da 
discotecagem quando feito por 
uma mulher.
Data: Sexta-feira (29/11)
Horário: 17h

APRESENTAÇÃO COLETIVO 
PSICODELÍCIA
O coletivo Psicodelícia busca 
amplificar novos projetos 
autorais que envolvam não só a 
música mas outras linguagens 
artísticas, dentro da neo-
psicodelia e da glitch art. As 
outras cidades têm elementos 
de sertão/tropical/regional, 
enquanto a psicodelia em 
Fortaleza é urbana, bucólica, 
ruidosa e inquieta. Neste 
sábado (30/11), o coletivo 
apresenta os shows das bandas 
Aborígenes Viajantes, Caixão 
e Atlântico, no Centro Cultural 
Belchior.
Data: Sábado (30/11)
Horário: 16h 

LANÇAMENTO DO LIVRO ““REPETIR ATÉ FICAR 
DIFERENTE: ÍNDICES DE UMA EXPERIMENTAÇÃO 
ACROBÁTICA E CÊNICA COM A CIA. CIRCO LÚDICO 
EXPERIMENTAL”
A Casa de Praia da Música recebe, no dia 27 de novembro, a partir 
das 19h, o lançamento do livro “Repetir até ficar diferente: índices 
de uma experimentação acrobática e cênica com a Cia. Circo 
Lúdico Experimental”, de autoria da atriz circense e produtora, 
Samara Garcia. O livro parte de reflexões sobre a criação como ato 
comunicativo, apresentando um cenário capaz de tornar



BIBLIOTECA MUNICIPAL DOLOR BARREIRA
Av. da Universidade, nº 2572 – Benfica 

DIA 25 É DIA DE 
MARACATU
A Prefeitura de Fortaleza 
realiza, por meio da Secretaria 
Municipal da Cultura de 
Fortaleza (Secultfor), mais uma 
edição do projeto “Dia 25 é Dia 
de Maracatu”, que conta com 
oficinas educativas e cortejos 
sobre a cultura do Maracatu.
Oficina: Oficina com objetos 
representativos da cultura do 
Maracatu e contação de história
Cortejo: Maracatu Rei Zumbi
Hora: 08h às 11h30

LITERATURA EM FOCO
Projeto que visa debater temas 
ligados ao mundo da literatura 
pop. Em novembro, a temática 
será “O Universo da literatura 
baseada no mundo dos filmes 

de Star Wars”, com mediação 
do diretor da Biblioteca Dolor 
Barreira, Eduardo Pereira.
Data: Quinta-feira (29/11)
Hora: das 14h às 17h

GRUPO DE APOIO E 
CONVIVÊNCIA TRANS
O grupo tem como objetivo 
proporcionar um local seguro 
de convívio e aprendizagem 
para travestis e transexuais, 
favorecendo a troca de 
experiências e a melhoria das 
condições de autoestima e 
fortalecimento pessoal.
Data: Terça-feira (26/11)
Hora: das 18h às 20h

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.
Data: Terça e quinta-feira
Hora: 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.
Data: Segunda a sexta-feira 

(25/11 a 30/11)
Hora: 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.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: das 8h às 20h 

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



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

PAINEL EXPOSITIVO COM 
AMOSTRA DE IMAGENS 
E LIVROS TEMÁTICOS 
SOBRE A CULTURA NEGRA
Data: 18 a 30/11
Hora: 8h às 18h

AULAS DE CAPOEIRA
Para estimular a prática da 
capoeira entre as crianças, 
a Biblioteca Herbênia Gurgel 
oferece aulas com o professor 
graduado Romim, do Grupo 
de Capoeira Luta Brasileira. O 
público-alvo é de crianças de 
3 a 12 anos.
Data: Segunda e quarta-feira 
(25 e 27/11)
Hora: 17h às 18h

PALESTRA LIBRAS E 
BIBLIOTECA
A Biblioteca Herbênia Gurgel 
realiza palestra e roda de 
conversa com o tema “LIBRAS 
– na perspectiva e vivência de 
uma tradutora intérprete”.
Quando: Quarta-feira (27/11)
Horário: 14h30

Palestrante: Liliana Ripardo 
(tradutora e intérprete em 
Libras)

PROJETO MUSICALIZAÇÃO 
INFANTIL
A Biblioteca Herbênia Gurgel 
realiza a segunda etapa do 
projeto de musicalização infantil 
para crianças e adolescentes, 
de 8 a 14 anos, todas as 
quintas-feiras, das 17h às 
18h. O objetivo é desenvolver 
sensibilidade musical, 
concentração, coordenação 
motora e sociabilização.
Data: Quinta-feira (28/11)
Hora: 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), realiza 
aulas de dança, na modalidade 
jazz, voltadas para crianças e 
adolescentes de 6 a 15 anos.
Data: Sexta-feira (29/11)
Hora: 16h às 17h

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.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 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.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 8h às 12h e das 13h às 
18h

TELECENTRO
Espaço da Biblioteca Herbênia 
Gurgel que disponibiliza acesso 
gratuito à internet, direcionado 
para pesquisa escolar.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 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.
Data: Segunda a sexta-feira 
(25/11 a 30/11)
Hora: 8h às 12h e das 13h às 
17h



BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Rua Raimundo Ribeiro, nº 580 - Autran Nunes

MÊS DA CONSCIÊNCIA 
NEGRA

Exposição Consciência Negra
Durante novembro, a Biblioteca 
Cristina Poeta realiza exposição 
com figuras históricas do 
movimento negro.
Data: até 30 de novembro
Hora: 8h às 12h e das 13h às 
17h

DIA 25 É DIA DE 
MARACATU
A Prefeitura de Fortaleza 
realiza, por meio da Secretaria 
Municipal da Cultura de 
Fortaleza (Secultfor), mais uma 
edição do projeto Dia 25 é Dia 
de Maracatu, que conta com 
oficinas educativas sobre a 
cultura do maracatu e cortejo.
Oficina: Oficina de percussão
Cortejo: Maracatu Kizomba
Quando: Segunda-feira 
(25/11), das 13h às 17h

CURSO DE FLAUTA DOCE
A Biblioteca Cristina Poeta 
disponibiliza gratuitamente 
curso de flauta doce para 
jovens do entorno do bairro 
Autran Nunes.
Aulas: Segunda-feira (25/11)
Hora: 15h

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.
Data: Segunda-feira (25/11)
Hora: das 14h às 15h

CLUBE DA MELHOR IDADE
A Biblioteca Cristina Poeta 
realiza atividades gratuitas com 
mulheres idosas do bairro 
Autran Nunes e entorno.
Data: Terças e quintas-feiras 
(26/11 e 28/11)
Hora: 8h

AULAS DE CORAL
A Biblioteca Pública Cristina 
Poeta realiza aulas de 
coral com faixa etária livre 
para jovens e adultos da 
comunidade do Autran Nunes.
Aulas: Todas as sextas-feiras
Hora: 8h

BRINQUEDOTECA
A Biblioteca 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.
Data: Segunda a sexta-feira 
(25/11 a 30/11)
Hora: das 8h às 12h e das 
13h às 17h

PESQUISA ONLINE
A Biblioteca Cristina Poeta 
disponibiliza ao público, 

durante toda a semana, sala 
com computadores e acesso à 
internet.
Data: Segunda a sexta-feira 
(25/11 a 30/11)
Hora: 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.
Data: Segunda a sexta-feira 
(25/11 a 30/11)
Hora: das 8h às 12h e das 
13h às 17h


