
Programação
Cultural Novembro 2021

Café Passeio
O restaurante da Praça dos Mártires, com funcionamento 
de segunda a sexta-feira, oferece vasta opção de pratos no 
modelo self-service. O espaço funciona seguindo todas as 
regras de higiene e distanciamento impostas pelo decreto 
municipal vigente, que visa regulamentar ações em combate 
ao coronavírus.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h 
às 15h30min, sábado e domingo, das 11h às 16h30min.

Passeio Instrumental 
Almoço ao som de música instrumental nas alamedas do 
Passeio Público, no restaurante permissionário Café Passeio, 
todos os fi ns de semana.
Data: sábado e domingo (13 e 14/11)
Hora: das 12h30min às 15h30min
Atrações: Choro All Jazz com Felipe Giffone, Gabriel Gomes 
e Michael Rodrigues (13/11); e Trio Caixa de Som - Marcelo 
Justa, João Paulo Holanda e André Benedecti (14/11).

Passeio Público
Rua Dr. João Moreira - Centro

Feira de Produtos Orgânicos
Tradicional Feira de Produtos Orgânicos realizada no Mercado 
dos Pinhões, pela Associação para o Desenvolvimento da 
Agropecuária Orgânica (Adao), sempre às terças-feiras.
Data: Terça-feira (09/11)
Hora: das 5h às 13h

A 72ª edição do Salão de Abril segue aberta para visitação 
em plataforma virtual, a partir de recurso composto por 
imagens em 360º que permitem que o visitante faça um tour 
pelas salas do Centro Cultural Casa do Barão de Camocim 
e que interaja com as obras, sem sair de casa. A exposição 
reúne 35 trabalhos artísticos, avaliados pela equipe curatorial 
composta pelas profi ssionais Ana Cecília Soares (CE), Luise 
Malmaceda (SP/ NY) e Luciara Ribeiro (BA/ SP). Em 2021, 
a exposição presta uma homenagem ao artista sobralense 
Raimundo Cela.
Local de visitação: www.salaodeabril.com.br/

Mercado dos Pinhões
Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro

Centro Cultural Belchior
Rua dos Pacajus, nº 123, Praia de Iracema

Workshop Pluga & Pensa 
Criação de conteúdo em dispositivo móvel  na produção 
para mídias sociais de forma acessível, com criações de 
animações e vídeos utilizando apenas um dispositivo móvel. 
Data: 10 de novembro    Hora: 15h 
Local: Canal do Youtube do Centro Cultural Belchior 

Na calçada (Shows ao vivo) - Murukutu Live 
Jam e Outragalera - Roots Live Session
O Centro Cultural Belchior transmite shows ao vivo de artistas 
locais para que o público possa curtir, sem sair de casa.
Data: Sábado (13/11)   Hora: 17h e 18h 
Local: Canal do Youtube do Centro Cultural Belchior

08 a 14

72º Salão de Abril – Exposição virtual

Ofi cinas “Dançando na Vila: Especial 
Crianças” • Inscrições Abertas
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes promove, neste 
mês de novembro, uma série de ações destinadas a crianças 
e adolescentes com idade entre 8 e 16 anos. São, ao todo, 
7 ofi cinas que integram a ação “Dançando na Vila: Especial 
Crianças”, com atividades previstas tanto para o turno da 
manhã como para o turno da tarde.

Ofi cina “Hip Hop Dance: Conhecendo Caminhos”, com Manu 
Gomez
Inscrições: até quarta-feira (10/11), em www.linktr.ee/
viladasartes
Data de realização: 13/11 (Sábado)
Hora: das 9h às 11h30min (Turma 1) /
das 14h às 16h30min (Turma 2)
Idade: 12 a 15 anos

Ofi cina “Os jogos teatrais na sala de aula para construção da 
expressão do movimento”, com Denilson Almeida
Inscrições: até quarta-feira (10/11), em www.linktr.ee/
viladasartes
Data de realização: 13/11 (Sábado)
Hora: das 9h às 11h30min (Turma 1) /
das 14h às 16h30min (Turma 2)
Idade: 12 a 15 anos

Ofi cina “Tecendo Histórias de Danças do Ceará”, com Victor 
Hugo Portela
Inscrições: até 17/11, em www.linktr.ee/viladasartes
Data de realização: 20/11 (Sábado)
Hora: das 9h às 11h30min (Turma 1) /
das 14h às 16h30min (Turma 2)
Idade: 14 a 16 anos

Ofi cina “Princípios Básicos da Dança Moderna 
Contemporânea”, com Fabiana Lima
Inscrições: até 17/11, em www.linktr.ee/viladasartes
Data de realização: 20/11 (Sábado)
Hora: das 9h às 11h30 (Turma 1) /
das 14h às 16h30min (Turma 2)
Idade: 8 a 10 anos (Turma 1- Manhã)
e 11 a 14 anos (Turma 2 - Tarde)

Cineclube Vila das Artes
Programa Telas Abertas

Mostra “Narrativas-Encruzilhadas no Tempo Espiralar”
Sessão 2 - “Tempo Ruína”
Filmes: “Ilha” (2018 / 96min / 16 anos), de Glenda Nicácio e 
Ary Rosa; e “A mulher no fi m do mundo” (2019 / 20min), de 
Ana do Carmo
Exibições seguidas de debate com a curadoria e convidados
Data: quarta-feira (10/11) Hora: 17h
Local: Canal da Vila das Artes no Youtube

Mostra “Videodançares”
Sessão 1 - “Corporresiliência”
Filmes: “Sem ter o que dançar, foi se curar” (2021 / 23min), 
de Dudude e Thais Mol (MG); “Queda” (2020 / 6min), de 
Filipe Marsena e Marcelo Sena/Cia Etc (PE); “Erranças” 
(2015 / 20min), de Gabriela Santana e Tonlin Cheng (PE)
Filmes seguidos por debate ao vivo com os realizadores dos 
fi lmes e mediação dos curadores Liliane Luz e Joubert Arrais
Data: Quinta-feira (11/11) Hora: 17h
Local: Canal da Vila das Artes no Youtube

Sessão 2 - “Corpodistopia”
Filmes: “Inferus” (2018 / 7min), de Débora Bittencourt (PE);
“Espiral – O futuro pode estar na sua frente ou às suas 
costas…” (2020 / 21min), de Rui Moreira (SP/MG/RS); 
“Orixá Cafuzo e outras divindades” (2019 / 22min), de 
Gerson Moreno e Cacheado Braga (CE)
Filmes seguidos por debate ao vivo com os realizadores dos 
fi lmes e mediação de Joubert Arrais
Data: Sexta-feira (12/11) Hora: 17h
Local: Canal da Vila das Artes no Youtube

CURSOS DE LONGA DURAÇÃO
Formação Continuada em Teatro: Conexões Contemporâneas 
• Inscrições Abertas
O curso de longa duração estará com as inscrições abertas 
até hoje (08), para a 3ª turma da “Formação Continuada em 
Teatro: Conexões Contemporâneas”, será um curso que irá 
trazer espaço de pesquisa , criação e experimentação, com o 
objetivo de fortalecer as ações artísticas. Com carga horária 
de 260 horas-aula e uma duração total de três semestres, o 
curso é dividido em 13 módulos mensais, com duração de 
uma semana cada.
Inscrições: até 08/11,
em www.institutoiracema.com/editais
Início das Aulas: 06/12
Dúvidas: (85) 3105.1402 /
formacaocontinuadaviladasartes@gmail.com
Vagas: 40
Idade mínima: 18 anos

Curso de Realização em Audiovisual 2022
• Inscrições Abertas
Surgido em 2006, o Curso de Realização em Audiovisual 
da Vila das Artes proporciona a formação a partir de um 
olhar atento e crítico acerca do audiovisual, fomentando 
o surgimento de realizadores, pesquisadores e técnicos 
que trabalhem em relação estreita entre pensamento e 
produção. Dividido em ciclos de formação, ou “ateliês”, oferta 
atualmente um total de 1.700 horas-aula de curso.
Inscrições: até 19/11,
em www.institutoiracema.com/editais
Matrícula e início das aulas: Janeiro de 2022
Dúvidas: (85) 3105.1404 /
escoladeaudiovisualdefortaleza@gmail.com
Vagas: 40
Idade mínima: 18 anos

Curso de Formação Básica em Dança 2022
• Inscrições Abertas
Totalmente gratuito, o Curso de Formação Básica em Dança 
da Escola Pública de Dança da Vila das Artes foi fundado 
no ano de 2011 e tem por objetivo fornecer subsídios 
práticos e teóricos para o desenvolvimento criativo de obras 
coreográfi cas. O curso tem duração de seis anos e prevê em 
seu currículo disciplinas que vão desde a dança clássica a 
abordagens técnicas contemporâneas.
Inscrições: até 10 de dezembro de 2021, 
em www.institutoiracema.com/editais
Início das aulas: 7 de março de 2022
Mais informações: 3252-1444 
escoladedancadefortaleza@gmail.com

Vila na Rede
A Vila das Artes disponibiliza em seu canal de vídeos 
espetáculos, fi lmes, debates e diversas outras ações 
formativas das Escolas Públicas de Audiovisual, de Dança, de 
Teatro e de Circo, de forma inteiramente online e gratuita. A 
iniciativa visa a manutenção das atividades da Vila das Artes 
e oferece alternativas culturais que podem ser apreciadas no 
conforto de casa durante o período de distanciamento social 
recomendado devido à pandemia da Covid-19.
Local: Canal da Vila das Artes no YouTube

Vila das Artes 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro


