
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
12 A 18 DE NOVEMBRO

CENTRO CULTURAL CASA DO BARÃO DE CAMOCIM
Visitação: Terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábado e domingo, das 10h às 17h.
Rua General Sampaio, 1632 – Centro

VILA DAS ARTES
Rua 24 de Maio, 1221 – Centro
(85) 3252.1444 

Exposição Dhamma, de Nárcelio Grud
O equipamento cultural dedicado às artes visuais recebe, no dia 16 de novembro, a 
exposição “Dhamma”, reunindo obras do artista Narcélio Grud. A ação faz parte da 
programação da quinta edição do Festival Concreto – Festival Internacional de Arte 
Urbana. A exposição tem curadoria de Dodora Guimarães e de Baixo Ribeiro.

Cineclube Telas 
Abertas – Mostra 
“Olhares sobre 
Espaços Urbanos 
no Cinema 
Alemão”
O cineclube da Vila 
das Artes, Telas 
Abertas, traz todo 
o mês uma mostra 
temática feita por um 
curador diferente. Em 
novembro, “Olhares 

sobre espaços 
urbanos no cinema 
alemão”, propõe 
um olhar para o 
espaço urbano e suas 
expressões artísticas 
dentro da perspectiva 
cinematográfi ca das 
obras alemãs. 
Quando: Segunda-
feira (12/11), às 
18h30
Filme: “Oh Boy”

Atelier Confecção 
de Figurinos e 
Adereços para 
Espetáculo Teatral
A atividade tem como 
principal objetivo 
estimular a criação e 
e colocar em prática 
os conhecimentos 
a partir da criação 
de indumentárias 
e objetos para 
espetáculos futuros 
de projetos da Escola 

Pública de Teatro da 
Vila das Artes.
Período de Inscrição: 
08 a 14/11
Período de 
Realização: 19/11 
a 07/12, quartas, 
quintas e sextas-
feiras, das 14h às 
17h

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

Feira Orgânica
Feira de produtos 
orgânicos realizada 
às terças-feiras pela 
Associação para o 
Desenvolvimento 
da Agropecuária 
Orgânica (Adao).

Quando: Terça-feira 
(13/11), das 5h às 
13h

Cáritas Ceará 30 
Anos
O Mercado dos 
Pinhões acolherá a 

festa de celebração 
do aniversário da 
organização da 
sociedade civil, 
Cáritas, “30 anos 
de solidariedade”, 
com shows da 
compositora e cantora 

Inês Mapurunga e 
do grupo La Semilla 
Brasil, acompanhado 
da cantora 
maranhense Lena 
Machado.
Quando: Quarta-feira 
(14/11), às 17h 



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

Festival de Comida Nordestina
Renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC) apresentam 
pratos característicos da culinária nordestina, por um preço acessível de R$10.
Quando: sexta e sábado (16 e 17/11), das 18h às 22h.

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 fi m de semana. 
Quando: Sábado (17/11), às 12h30
Atração: David Simplício Convida
Quando: Domingo (18/11), às 12h30
Atração: Samuel Rocha Convida

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOLOR BARREIRA
Av. da Universidade, 2572 – Benfi ca
(85) 3105.1299 

Contação de 
histórias
O projeto incentiva 
os leitores a ouvir, 
ler e contar histórias. 
Proporciona 
a refl exão e a 
discussão sobre as 
obras narradas pelo 
contador de histórias 
Chicão Oliveira. 
Realizado mediante 
agendamento.
Quando: Terça-feira 

(13 e 15/11), às 9h 
e às 14h

Biblioteca Além 
do Espaço Físico
O projeto oferece a 
apresentação cênica 
de contos, poesias, 
crônicas de autores 
universais, com a 
narrativa de Cícero 
Teixeira Lopes.
Quando: Mediante 
agendamento

Visita guiada
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 (Mediante 
agendamento)

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

BIBLIOTECA INFANTIL HERBÊNIA GURGEL
Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará
Telefone: (85) 3259.4370

Aulas de Capoeira
Como uma maneira 
de estimular a 
prática da capoeira 
entre as crianças, a 
Biblioteca Herbênia 
Gurgel oferece aulas 
da modalidade, toda 
semana, com o 
professor Graduado 
Romim, do Grupo 
de Capoeira Luta 
Brasileira. 
Quando: Segunda 

e quarta-feira (12 e 
14/11), das 17h às 
18h

Teatro de Bonecos 
na Biblioteca 
Herbênia Gurgel
A Biblioteca Herbênia 
Gurgel recebe a Cia 
Chacoalho – Teatro 
de Bonecos, com 
o intuito de levar 
animação e alegria 
para toda a criançada.

Quando: Terça-feira 
(13/11)

Museu Nacional: 
Exposição em 
imagens
O Museu Nacional 
é a mais antiga 
instituição científi ca 
do Brasil e, até 
setembro de 2018, 
fi gurou como um 
dos maiores museus 
de história natural e 

de antropologia das 
Américas. Por conta 
de sua importância 
para a cultura e 
sociedade em 
geral, a Biblioteca 
Herbênia Gurgel 
realiza uma exposição 
em imagens, com 
a exibição de 
documentários, ao 
qual evidenciem sua 
cronologia e história.
Quando: 16/10 a 



BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará
Telefone: (85) 3259.4370

Aula de Violão
A Biblioteca Cristina 
Poeta oferece aulas 
gratuitas de violão, 
para crianças a partir 
de 12 anos, com o 
professor Sales.
Quando: Segunda-
feira (12/11), das 
14h às 15h

Curso de Xadrez
Projeto incentiva 
as operações e o 
raciocínio lógico 
por meio de aulas 
teóricas e práticas 
que ensinam as várias 
estratégias para o 
aprendizado do jogo.
Quando: Terça e 
sexta-feira (13 e 
16/11), das 13h30 
às 15h

Exposição 
Fotográfi ca 
e Ofi cina de 
Fotografi a
Ofi cina e roda de 
conversa com o 
professor Djacyr 
Sousa. Na ocasião, 
Djacyr mostrará 
ao público alguns 
recursos fotográfi cos. 
Podem participar do 
processo seletivo 
pessoas acima de 
12 anos, necessário 
trazer uma câmera de 
celular ou máquina 
fotográfi ca. Total de 
vagas: 15.
Quando: 05 a 30 de 
novembro.

Brinquedoteca
A Biblioteca Pública 
Cristina Poeta oferece 

ao público infantil, 
durante toda a 
semana, espaço para 
brincadeiras e jogos 
pedagógicos, como 
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 
disponibiliza ao 
público, durante toda 
a semana, sala com 
computadores com 
acesso à internet.
Quando: Segunda a 
sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 
17h

Visita guiada na 
Biblioteca Cristina 
Poeta 
A visita guiada 
conduz o visitante aos 
espaços da Biblioteca 
Cristina Poeta, como 
o telecentro, a sala 
multiúso, o pomar e 
os jardins. Mediante 
agendamento.
Quando: Segunda a 
sexta-feira, das 08h 
às 17h

Para 
agendamento: 
Biblioteca Cristina 
Poeta (Rua Raimundo 
Ribeiro,580 – Autran 
Nunes), Fone (85) 
3452 3891, e-mail:
bibliotecacristinapoeta 
@yahoo.com 

16/11
Horário: das 8h às 
12h e das 13h às 
18h.

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 
17h

Parquinho Infantil
De segunda a 
sexta-feira, crianças 
e adolescentes têm 
acesso ao parquinho 
da Biblioteca 
Herbênia Gurgel, 
com escorregadores, 
balanços e gangorras 
infantis.
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, de 
segunda a sexta-feira, 
espaço para desenho 
e pintura.
Quando: Segunda a 
sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 
17h

Visita Guiada
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 
18h

BIBLIOTECA INFANTIL HERBÊNIA GURGEL
Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará
Telefone: (85) 3259.4370
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Poeta oferece aulas 
gratuitas de violão, 
para crianças a partir 
de 12 anos, com o 
professor Sales.
Quando: Segunda-
feira (12/11), das 
14h às 15h
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processo seletivo 
pessoas acima de 
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público, durante toda 
a semana, sala com 
computadores com 
acesso à internet.
Quando: Segunda a 
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Biblioteca Cristina 
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3452 3891, e-mail:
bibliotecacristinapoeta 
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