
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
25 A 31 DE MARÇO DE 2019

AVENIDA BEIRA-MAR
Na altura da rua Nunes Valente até o espigão do Náutico

Dia do Maracatu
Em alusão ao Dia do Maracatu, celebrado nesta segunda-feira (25/03), a Prefeitura de Fortaleza realiza cortejo na Avenida Beira-Mar 
com os maracatus Vozes da África, Az de Ouro, Rei Zumbi, Nação Fortaleza, Nação Baobab, Solar, Nação Pici, Nação Palmares, Nação 
Iracema, Filhos de Iemanjá, Axé de Oxossi, Kizomba e Rei de Paus.
Quando: Segunda-feira (25/03), com concentração a partir das 16h

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

Diálogos da Vila
Debates abertos à comunidade 
teatral e ao público em geral 
compartilhando experiências 
e discutindo temas ligados à 
cena e à pesquisa teatral. A 
atividade integra programação 
especial da Escola Pública de 
Teatro da Vila das Artes em 
comemoração ao Dia Mundial 
do Teatro. 
Terça-feira (26/03): Tema 
“Escola Livre de Teatro de 
Santo André”, com Dani Bargas
Sexta-feira (29/03): Tema 

“Experiência Teatral na Infância: 
Que Brinquedo é esse?”, 
Edneia Tutti
Horário: das 18h às 20h30

Oficina “Ações Criativas 
em Perspectiva”, com 
Darwin Marinho e Nataly 
Rocha
Deslocando o eixo referencial 
do pensamento branco 
europeu, o curso propõe 
discutir questões relacionadas à 
arte, empatia, afetos e políticas, 
a partir de obras produzidas 

por corpos dissidentes de 
gênero, raça e sexualidade. O 
curso é voltado para pessoas 
interessadas em artes visuais, 
artes cênicas, performance 
e cinema e é indicado para 
maiores de 16 anos. 
Data: Terça a Sexta-feira (26 a 
29/03)
Horário: das 8h às 13h
Inscrição: As vagas serão 
preenchidas por ordem de 
chegada no primeiro dia de 
atividade.

Cineclube 24 Quadros
Às sextas-feiras do mês 
de março, o Cineclube 24 
Quadros apresenta filmes com 
olhares distintos sobre como os 
seres humanos podem utilizar 
a tecnologia e outros artifícios 
para espionar, rastrear e vigiar 
cada passo que damos em 
nossas vidas.
Filme: “Estado de Sítio” (FRA/
ITA/ALE/1973; Dur. 115 min; 
Direção: Costa-Gravas) 
Quando: Sexta-feira (29/03), 
às 18h30



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 (28, 29 e 30/03),
das 18h às 22h.

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 (30/03) e Domingo (31/03), às 12h30
Atração Sábado: Nonato Lima Convida
Atração Domingo: David Simplício Convida

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas - Centro

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

Grupo de Estudo de
Gênero e Sexualidade
Estudo de gênero e 
sexualidade com discussão 
teórica e apresentação de 
artigos científicos, aproximando 
acadêmicos, professores e 
sociedade civil com a política 
pública LGBT.
Quando: Terça-feira (26/03), 
das 18h às 21h.

Game em Foco
Discutir assuntos ligados ao 
universo dos games, esse é 
o objetivo do Game em Foco, 
projeto da Biblioteca Pública 
Dolor Barreira. Nesta edição, 
o projeto tem como tema 
“Plataformas de Games Online”, 
com o debatedor Luiz Brito, 
estudante de Comunicação 
e criador do Site Pergaminho 

Digital, especializado em 
Cultura Pop. 
Quando: Quarta-feira (27/03), 
das 18h às 20h 

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 (28/03), 
17h (1ª aula) e 18h30 (2ª aula)
Temas: “Viagem Astral: Sonhos 
Lúcidos” e “Estudando a 
Mente”

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: Terça 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: Terça a sexta-feira, 
das 8h às 20h 

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 Telefone: (85) 3105.1299 



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

Projeto Pequenos Leitores: 
o mundo encantado dos 
contos de fadas
Projeto de incentivo à leitura, 
cujo objetivo é trabalhar 
os contos de fadas entre o 
público infantil que frequenta 
a Biblioteca. No encontro do 
mês de março, será abordado 
o conto infantil “Chapeuzinho 
Vermelho”, com rodas de 
conversa, leitura compartilhada, 
exibição de filme e a 
reconstrução do conto de fada.
Quando: Quarta-feira (27/03), 
às 15h

Aulas de Capoeira
Como uma maneira de 
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 
são crianças de 3 a 12 anos.
Quando: Quarta-feira (27/03), 
das 17h 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: Terça a sexta-feira, 
das 8h às 12h e 13h às 18h

Parquinho Infantil
A Biblioteca Herbênia Gurgel 
oferece ao público infantil, 
durante toda a semana, 
parquinho para as crianças, 
com escorregadores, balanços 
e gangorras infantis.
Quando: Terça a sexta-feira, 
das 8h às 12h e 13h às 18h

Telecentro
Espaço da Biblioteca Herbênia 
Gurgel que disponibiliza acesso 
gratuito à internet, direcionado 
para pesquisa escolar.
Quando: Terça a sexta-feira, 
das 8h às 12h e 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: Terça a sexta-feira, 
das 8h às 12h e 13h às 17h

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

Clube da Terceira 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 
(26 e 28/03), das 8h às 10h

Xadrez
A Biblioteca Cristina Poeta 
disponibiliza ao público o curso 
xadrez para jovens e adultos a 
partir de 11 anos.
Quando: Sexta-feira (22/03), 
das 13h30 às 15h

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.
Quando: Terça a sexta-feira, 
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.
Quando: Terça 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: Terça a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h


