
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
22 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

Café Passeio
Restaurante da Praça dos Mártires, com funcionamento de segunda 
a domingo, com vasta opção de pratos no modelo self-service. 
Funciona seguindo todas as regras de higiene e distanciamento 
impostas pelo decreto municipal, que visa regulamentar ações em 
combate ao Coronavírus.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h30, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h.

Passeio Instrumental
Almoço ao som de música instrumental nas alamedas do Passeio 
Público, no restaurante permissionário Café Passeio, todos os fins de 
semana.
Data: Sábado e domingo (27 e 28/02)
Hora: 11h30 às 14h30
Atrações: Trio Realce – Carlinhos Perdigão, Abraham Paiva e Ian 
Damaral  (27/02) e Macaúba Convida (28/02).

Feira de Produtos Orgânicos
A tradicional Feira de Produtos Orgânicos do Mercado dos Pinhões, 
realizada pela Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária 
Orgânica (Adao), agora ocorre no Mercado Cultural dos Pinhões, às 
terças-feiras, das 5h às 13h.
Data: Terça-feira (23/02)
Hora: das 5h às 13h

Espetáculo “Isso Não É Uma Bússola (?)”
A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes disponibiliza para 
exibição o espetáculo de conclusão da Formação Continuada em 
Teatro Conexões Contemporâneas. O experimento virtual “Isso 
Não É Uma Bússola (?)”, dirigido por Murillo Ramos, se encontra 
acessível no portal da Cultura da Prefeitura de Fortaleza.
Local: cultura.fortaleza.ce.gov.br

Convocatória Conversa de Academia
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes abre convocatória 
para o programa Conversa de Academia, que em 2021, 
acontecerá de forma virtual. As inscrições iniciaram no dia 2 de 
fevereiro e seguem até o preenchimento das 16 vagas ofertadas. 
O programa promove encontros nos quais pesquisadores 
tenham a oportunidade de expor suas pesquisas fora do espaço 
acadêmico
Inscrição: Início em 02/02, no https://linktr.ee/viladasartes
Vagas: 16
Mais informações: conversadeacademia.epd@gmail.com

Chamada Pública para professores da Escola de Circo – 
Inscrições Abertas
A Escola Pública de Circo da Vila das Artes abre chamada 
pública para Prestação de Serviço de Professor para o curso de 
formação continuada em Arte Circense. As inscrições seguem 
abertas até o dia 25 de fevereiro de 2021. Serão ofertadas 
oito vagas para profissionais que se encaixem nas seguintes 
modalidades requeridas para composição do corpo docente 
da escola: Circense Acrobacias I, Circense Aérea I, Circense 
Equilíbrios I, Circense Manipulação de Objetos I, Projeto de 
Pesquisa Circense I, Fundamentos Teatrais para as Artes do Circo 
I, Fundamentos da Dança para as Artes do Circo I e Introdução à 
Anatomia e Cinesiologia aplicada às Artes do Circo.
Inscrições: Até 25 de fevereiro de 2021, em https://linktr.ee/
viladasartes
Informações: 3252.1444
escoladecircoviladasartes@gmail.com

PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira - Centro

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Pelotas, S/N - Centro

VILA DAS ARTES 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

Pluga & Pensa “Ecossystema”, com Sy Gomes (Aberto 
ao Público)
A oficina é um susto, um estalar de dedos, é ativação de processos, 
para todos que pretendem inaugurar ecossistemas sonoros, de 
imagem, instalativos, imersivos, virtuais ou mesmo permanentes. 
Em um tempo onde nada dura, gerar vida através de ecossystemas 
é um trunfo. Esse workshop reúne uma coleção de processos 
e exercícios efêmeros que tratam de superar essa realidade, 
cultivando mundos. O público-alvo são pessoas do ramo das 
tecnologias, marketing, publicidade, arte digital, arte urbana, música, 
produção cultural, classificação livre, mas com foco em linguagens 
direcionadas a pessoas com mais de 16 anos.
Data: Quarta-feira (24/02)
Hora: 15h
Local: Canal do Youtube Centro Cultural Belchior

Sexta Rock
Evento organizado pela Associação Cultural do Rock (ACR), com o 
apoio do Centro Cultural Belchior, conta com a transmissão ao vivo 
dos shows das bandas Conturbo, D’inci e Diamanita.
Data: Sexta-feira (26/02)
Hora: 17h
Local: Canal do Youtube Forcaos TV

No Centro da Sala - Shows ao vivo
O Centro Cultural Belchior transmite shows ao vivo de artistas locais 
para que o público possa curtir, sem sair de casa.
Coletivo Abrigo - Transmissão feita de Itapipoca-CE
Bandas: Clube do All Star, Dmicnegro e MaLu
Data: Sábado (27/02)
Hora: 17h
Local: Canal do Youtube Centro Cultural Belchior

Mira Cozinha
O restaurante permissionário do espaço Mira Cozinha funciona 
seguindo todas as regras de higiene e distanciamento impostas 
pelo decreto municipal, que visa regulamentar ações em combate 
ao Coronavírus.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, 12h às  20h, 
e aos sábados, das 12h às 15h

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


