
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
28 DE DEZEMBRO DE 2020 A 03 DE JANEIRO DE 2021

Café Passeio
Restaurante da Praça dos Mártires, com funcionamento de segunda 
a domingo, sempre a partir das 11h30, 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.
Data: Segunda-feira a domingo (Exceto no dia 01/01)
Hora: A partir das 11h30

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 (02 e 03/01) Hora: 12h30
Atrações: Trio caixa de Som – Carlinhos Perdigão, Marcelo Justa e 
João Paulo Holanda (02/01) e  Mateus Farias Trio – Mateus Farias, 
Alisson Félix e Rafael Melo (03/01).

Curso “Preservação e Memória de Acervos 
Audiovisuais”, com Débora Butruce – Inscrições Abertas
Atividade de estreia da Programação de Férias da Escola 
Pública de Audiovisual da Vila das Artes, o curso explora 
aspectos históricos, conceituais, metodológicos e tecnológicos 
da preservação de acervos audiovisuais. Em cinco aulas, por 
meio de videoconferências, serão trabalhadas diversas questões, 
como as diferentes características físico-químicas dos suportes, 
as condições adequadas de manuseio e conservação e as 
implicações históricas, culturais e legais que envolvem a gestão 
de coleções audiovisuais.
Inscrições: Até 07/01/2021, em linktr.ee/viladasartes
Data de realização: 11 a 15 de janeiro de 2021
Hora: 14h
Local: Plataforma de videoconferências Google Meet

Curso “Olhares Guarani”, com Patrícia Ferreira – 
Inscrições Abertas
Mais uma atividade da Programação de Férias das Escola Pública 
de Audiovisual da Vila das Artes, o curso permite aos alunos, 
por meio de videoconferências, a possibilidade de conhecer a 
criação do coletivo Guarani Mbya, identificar e compreender 
estética e politicamente a produção indígena em geral, assim 
como descrever, discutir e comparar a produção indígena com o 
cinema convencional.
Inscrições: Até 14/01/2021, em linktr.ee/viladasartes
Data de realização: 18 a 22 de janeiro de 2021
Hora: 14h
Local: Plataforma de videoconferências Google Meet

PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira - Centro

VILA DAS ARTES 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

Edital Pluga & Pensa
Foram prorrogadas as inscrições para o edital Pluga e Pensa do Centro Cultural Belchior. Até o dia 31 de dezembro, interessados podem 
credenciar sua proposta de atividade formativa. O edital é voltado para artistas e profissionais de formação que querem compartilhar 
conhecimentos ligados a campo das artes e da cultura, com destaque para a música, com interesse em compor a programação formativa 
do Centro Cultural Belchior. Credenciamento via Mapa Cultural do Ceará.
Link para inscrição: https://mapacultural.fortaleza.ce.gov.br/oportunidade/1805/
Período de inscrição: até 31 de dezembro de 2020

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


