
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
05 A 11 DE ABRIL DE 2021

Programa Aulas Abertas • “Refl exões em Dança, 
Infância e Defi ciência”, com Anita Gallardo
Formação para quem deseja pensar o encontro da defi ciência 
intelectual com a Dança. Uma oportunidade para repensar as 
relações de poder existentes nos ambientes de ensino e criação 
artística, os mecanismos utilizados para validar os conhecimentos 
e os pressupostos que fundamentam quem pode ou não dançar. 
A atividade visa provocar refl exões e estimular a profusão de 
pensamento crítico acerca dos temas dança, defi ciência e 
infância, nos aspectos sociais, educacionais e artísticos.
Inscrições: até quinta-feira (08/04), em www.linktr.ee/viladasartes
Data de realização: 12 a 16/04 (Módulo I) e 10 a 14/05 
(Módulo II)
Hora: das 19h às 21h
Local: Plataforma de Videoconferências Google Meet
Vagas: 40 pessoas

Telas Abertas de 2021 • Convocatória
A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes abre 
convocatória para a edição de 2021 do projeto Telas Abertas, 
com o objetivo de selecionar propostas de curadoria de mostras 
de fi lmes com temática livre, para compor a programação 
complementar do Cineclube Vila das Artes, no período de junho a 
dezembro de 2021.
Inscrições: até 16 de abril, em www.linktr.ee/viladasartes

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

Conversa de Academia • Convocatória
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes segue com 
a convocatória para o programa Conversa de Academia, 
atividade que, ao longo do ano de 2021, acontecerá de 
forma inteiramente virtual. As inscrições, iniciadas no dia 2 de 
fevereiro, 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: em https://linktr.ee/viladasartes
Vagas remanescentes: 8
Mais informações: conversadeacademia.epd@gmail.com

Experimento Virtual “Isso Não É Uma Bússola (?)”
A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes disponibiliza para 
exibição 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

VILA DAS ARTES 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) realiza, em abril, mais uma ação do Projeto Ações de Salvaguarda do 
Patrimônio Imaterial de Fortaleza. Interessados poderão participar de atividades virtuais e gratuitas que abordam a tradicional Festa de 
São Pedro dos Pescadores. A ação conta com webnários, aula espetáculo, lives e exibição de teatro documental, com a participação 
dos moradores do Mucuripe e especialistas na Festa de São Pedro e na comunidade do bairro.

O programa “Uma Força para a Cultura” concede auxílio emergencial aos profi ssionais do setor cultural de maior vulnerabilidade 
socioeconômica atingidos pelos efeitos da pandemia da Covid-19, no ano de 2021. Os interessados devem realizar o cadastro na 
página do Programa até o dia 8 de abril. A medida concede um auxílio emergencial de R$ 200,00 (R$ 100 por dois meses) para 
até 3.729 trabalhadores da cultura da capital cearense, totalizando um investimento de R$ 745.800. Nesta nova etapa do programa, 
serão contemplados prioritariamente os solicitantes aprovados na chamada anterior, realizada em 2020.
Período de revalidação cadastral: 30/03 a 08/04
Local: culturaemergencial.fortaleza.ce.gov.br

Pluga & Pensa em Casa – Workshop “Contribuições para um debate não cidadão”
A ministrante do workshop, a artista Mangue Bixa, vai experimentar as possibilidades de imaginação de uma ação que não demanda 
ação e, por assim ser, já é. Uma paralisia desgovernante perante as aspirações de vida pelas vias institucionais. Gratuito e aberto.
Data: Quarta-feira, (07/04)
Hora: 17h
Local: Instagram e Youtube do Centro Cultural Belchior

No Centro da Sala (Shows ao vivo) – Coletivo Movimento Rock CE
O Centro Cultural Belchior transmite shows ao vivo de artistas locais para que o público possa curtir, sem sair de casa.
Atrações: Vulgo Bonança, Mar de Vênus e Cosmosonica
Data: Quinta, sexta e sábado (08, 9 e 10/04)
Hora: 17h
Local: Canal do Youtube Centro Cultural Belchior

Literatura em Foco
Vídeos curtos de resenhas, indicações literárias e curiosidades 
relacionadas ao mundo dos livros, apresentado pelo diretor da 
Biblioteca Pública Dolor Barreira, Eduardo Pereira.
Livro: “As Aventuras de Tintim” (O Romance), de Alex Irvine
Data: Quinta-feira (08/04)
Hora: 9h
Local: Instagram da Secultfor (@secultfor)

Contação de História – Mês do Livro Infantil
Em alusão ao Dia do Livro Infantil, comemorado no dia 18 de abril, 
serão divulgadas contações de história inspiradas em livros infantis, 
elaboradas pelo contador de história da Biblioteca Dolor Barreira, 
Chicão Oliveira.
Datas: Sexta-feira (09/04)
Hora: 9h
Local: Instagram da Secultfor (@secultfor)

PROJETO “SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL”
FESTA DE SÃO PEDRO DOS PESCADORES

AUXÍLIO EMERGENCIAL UMA FORÇA PARA A CULTURA 2021

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

SISTEMA PÚBLICO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

Webnário “Juventudes, Cultura e processos formativos”,
com Sidarta Cabral
Data: Terça-feira (06/04)
Hora: 19h
Local: Canal do Youtube da Secultfor

Aula espetáculo “Corpos Embarcados”
e debate, com Circe Macena
Data: Quarta-feira (07/04)
Hora: 19h
Local: Canal do Youtube da Secultfor

Webnário “Mucuripe – Território, Cutlura e Resistência”,
com Eider Cavalcante
Data: Quinta-feira (08/04)
Hora: 19h
Local: Canal do Youtube da Secultfor

Exibição do teatro documental “Histórias de Pescadores”, 
seguido de bate-papo com Junior Barreira
Data: Sexta-feira (09/04)
Hora: 19h
Local: Canal do Youtube da Secultfor

O Sistema Público de Bibliotecas Municipais de Fortaleza, composto pelas bibliotecas Dolor Barreira, Herbênia Gurgel e Cristina Poeta, 
oferece ações online para o público infanto-juvenil.
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