
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
22 A 28 DE JULHO DE 2019

QUADRINHOS EM FOCO
Palestras e debates sobre grandes temas ligados aos quadrinhos. 
Nesta edição, fala-se sobre os “90 anos do Marinheiro Popeye”, 
famoso personagem norte-americano, criado na década de 1920. 
Palestra com Eduardo Pereira, diretor da Biblioteca Dolor Barreira.
Quando: Sexta-feira (26/07), das 18h às 20h

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 “A 
evolução técnica e estilística das franquias de jogos de luta 
para videogames”, com o debatedor Luiz Brito, estudante de 
Comunicação e criador do Site Pergaminho Digital, especializado 
em Cultura Pop. 
Quando: Sábado (27/07), das 14h às 16h 

GRUPO DE APOIO E CONVIVÊNCIA TRANS
O grupo tem como objetivo proporcionar um local seguro de 
convívio e aprendizagem para travestis e transexuais, favorecendo 
a troca de experiências e a melhoria das condições de 
autoestima e fortalecimento pessoal.
Quando: Terça-feira (23/07), das 18h às 21h

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 (25/07), 17h (1ª aula) e 18h30 (2ª aula)
Temas: “Viagem astral: Sonhos lúcidos” e “Estudando a Mente”
Inscrições e informações: (85) 3476.9507 / 99626-1541 / 
98879-1422

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (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 (AGENDAMENTO)
O projeto oferece a apresentação cênica de contos, poesias, crônicas 
de autores universais, com a narrativa de Cícero Teixeira Lopes.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

VISITA GUIADA (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: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 

PARA 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 



BIBLIOTECA INFANTIL HERBÊNIA GURGEL
Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COM MAGDA MATOS
Contação de história gratuita para crianças com a contadora 
Magda Matos, performando as contações de “A sereia e o 
pescador” e “A Chapeuzinho Amarelo”.
Quando: Segunda-feira (22/07), às 15h

VIDAS ENTRELAÇADAS COM ARTE 
A Biblioteca Herbênia Gurgel oferece oficina de artesanato 
voltada para o público infantil.
Quando: Terça-feira (23/07), às 14h

CIRCO ESCOLA BOM JARDIM NA
BIBLIOTECA HERBÊNIA GURGEL
A Biblioteca recebe o Circo Escola Bom Jardim, com o objetivo 
de estimular e divulgar a prática circense entre o público que 
frequenta o equipamento cultural.
Quando: Quarta-feira (24/07), às 15h

TORNEIO INFANTIL DE DOMINÓ
A Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel promove o Torneio 
Infantil de Dominó, nos dias 25 e 26 de julho, para crianças de 
7 a 12 anos. Para efetuar a inscrição, que pode ser feita até o 
dia 24 de julho, o responsável pela criança deverá apresentar, na 
sede da Biblioteca, xerox do comprovante de endereço, RG, CPF 
e uma foto 3x4 do menor.
Inscrições: Até quarta-feira (24/07), na sede da biblioteca.
Realização do torneio: Quinta e sexta-feira (25 e 26/07)
Mais informações: (85) 3259.4370

PROJETO MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
A Biblioteca Herbênia Gurgel abre inscrições para nova turma do 
projeto de musicalização infantil para crianças e adolescentes, de 
8 a 14 anos, todas as quintas-feiras na Biblioteca, de 17h a 18h. 
O objetivo é desenvolver sensibilidade musical, concentração, 
coordenação motora e sociabilização. 
Quando: Quintas-feira (25/07), das 17h às 18h

AULAS DE JAZZ
A Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel, em parceria com 
a Associação do Conjunto Ceará de Cidadania, Esporte, Lazer 
e Cultura (CELC), abre inscrições para aulas de dança, na 
modalidade jazz, voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 
15 anos.
Quando: Sextas-feiras (26/07), das 16h às 17h

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: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h

PARQUINHO INFANTIL
Durante toda a semana, as crianças do Conjunto Ceará podem 
brincar no parquinho, com escorregadores, balanços e gangorras 
infantis.
Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h

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



BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Rua Raimundo Ribeiro, nº 580 – Autran Nunes.

AULA DE VIOLÃO
A Biblioteca Pública Cristina Poeta disponibiliza ao público o curso 
de violão para jovens e adultos, a partir de 11 anos. Requisito: 
Trazer um violão.
Quando: Segunda-feira (22/07), das 14h às 15h
Clube da Melhor 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 (23 e 25/07), das 8h às 10h

CINECLUBE POESIA COM PIPOCA
A Biblioteca Cristina Poeta realiza o Cineclube Poesia com 
Pipoca, voltado para crianças e adolescentes que frequentam o 
equipamento cultural.
Quando: Sexta-feira (26/07), às 15h
Filme: A Família Adamms (Barry Sonnenfeld, 1991)

OFICINA DE ARTESANATO
A Biblioteca Pública Cristina Poeta disponibiliza oficina de 
artesanato para pessoas acima de 60 anos.
Quando: Quintas-feira (25/07), das 10h às às 12h

BRINQUEDOTECA
A Biblioteca Pública 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: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 
17h

PESQUISA ONLINE
A Biblioteca Pública Cristina Poeta disponibiliza ao público, 
durante toda a semana, sala com computadores e acesso à 
internet.
Quando: Segunda 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: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

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

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 e domingo (27 e 28/07), às 12h30
Atrações: Giltácio Santos Convida (27/07) e Trio Realce – 
Carlinhos Perdigão, Abraham Paiva e Rafael Souza Lima (28/07)



VILA DAS ARTES
Rua 24 de Maio, 1221 – Centro

EXIBIÇÃO DO FILME “UMA CARTA DE FÃ”, DE TIAGO 
OLIVEIRA
Fãs do cantor e compositor Belchior, contam como tiveram suas vidas 
afetadas pela obra do artista. Através da memória afetiva ficamos 
sabendo como a obra de Belchior serve de inspirações para seus 
trabalhos pessoais, além de relatos curiosos de quando encontraram 
com Belchior pessoalmente.
Quando: Segunda-feira (22/07), às 18h30

CURSO “FORMAÇÃO CONTINUADA EM TEATRO: 
CONEXÕES CONTEMPORÂNEAS” - INSCRIÇÕES 
ABERTAS
Com o objetivo de fortalecer e consolidar as ações dos artistas e 
coletivos de teatro na Cidade, o curso promovido pela Escola Pública 
de Teatro da Vila das Artes tem duração de três semestres e se destina 
a jovens e adultos com idade maior que 18 anos e experiência 
comprovada em artes cênicas.
Inscrições: até 24/07, presencialmente ou em https://mapacultural.
fortaleza.ce.gov.br/oportunidade/1496/
Realização (1º módulo): Terça a Sábado (20 a 24/08), das 18h às 
22h
Mais informações: 3252-1444

PROJETO HOJE TEM ESPETÁCULO - FÉRIAS NO 
PICADEIRO
A Escola Pública de Circo da Vila das Artes convida para o Espetáculo 
de Encerramento do Projeto Hoje Tem Espetáculo, edição Férias 
no Picadeiro. No espetáculo, os artistas serão os próprios alunos 
concludentes!
Quando: Sexta-feira (26/07), das 18h às 19h30 
Onde: Marlyn Circo da Rússia (Rua Pindorama, próximo à Av. 
Rogaciano Leite - Bairro Salinas)

CINECLUBE 24 QUADROS
O Cineclube 24 Quadros exibe, em junho, a mostra 
“Centenários”, dedicada a dois importantes nomes do cinema 
mundial: Kirk Douglas e Olivia de Havilland .
Quando: Sexta-feira (26/07), às 18h30
Filme: Spartacus (Direção: Stanley Kubrick / EUA / 1960 / 184 
min)
 
MASTER CLASS – DANÇA AFRO-BRASILEIRA, COM 
ARISMAR ODOTÉ
Por meio de princípios da dança afro-brasileira, desenvolvem-
se trabalhos de alongamento, aquecimento, reconhecimento 
e criação coreográfica. Destinado a artistas, pesquisadores, 
bailarinos e amantes da dança.
Inscrições por ordem de chegada
Quando: Sábado (27/07), das 15h às 17h



FESTIVAL GASTRONÔMICO
Renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará 
(ACC) apresentam pratos por  preço acessível a partir de R$10.
Quando: Quinta e sexta (25 e 26/07), das 18h às 22h.

FESTIVAL GASTRONÔMICO
COMIDA DE MERCADO: QUEIJOS & VINHOS
Edição especial, realizada em parceria com o Sebrae, do já 
tradicional festival gastronômico do Mercado Cultural dos Pinhões. 
Os renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará 
(ACC) ofertarão pratos alinhados com o tema, preparados à base 
de queijos e vinhos, a preço acessível a partir de R$10. Haverá 
também exposição e venda com produtores locais, além de show 
de Carlinhos Perdigão e Banda.
Quando: Sábado (27/07), das 17h às 22h
Atração: Carlinhos Perdigão e Banda

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas - Centro

ARRAIÁ NO MERCADO 
Durante o de julho, o Mercado da Aerolândia e o Mercado dos 
Pinhões recebem uma programação especial e gratuita em alusão 
aos festejos juninos com muita música, comida típica, brincadeiras, 
forró pé de serra e quadrilha improvisada.
Quando: Sábado (27/07), das 19h às 22h, e domingo (28/07), das 
18h às 22h
Atrações: Forró Estilo Nordestino (27/07) ; Felipe Nogueira / Banda 
Suíte Master (28/07)

MERCADO DA AEROLÂNDIA
BR-116, 5823 - Alto da Balança

FEIRA ORGÂNICA
Feira de produtos orgânicos realizada às terças-feiras pela 
Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica 
(Adao).
Quando: Terça-feira (23/07), das 5h às 13h

ARRAIÁ DOS MERCADOS
Durante o mês de julho, o Mercado dos Pinhões e o Mercado 
da Aerolândia recebem uma programação especial e gratuita 
em alusão aos festejos juninos, com muita música, comida 
típica, brincadeiras, forró pé de serra e quadrilha improvisada.
Quando: Sexta-feira (26/07), das 18h às 22h.
Atração: Faby Camurça / Banda Federal

MERCADO DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas, S/N, Centro



SUNSET MIRA COZINHA
Brisa do mar, drinks refrescantes e boa música fazem parte da 
proposta do Mira Cozinha, restaurante localizado no Centro Cultural 
Belchior, neste sábado (27/07). O espaço oferece cardápio diverso, 
com opções vegetarianas e veganas, inciando as atividades pouco 
antes do pôr do sol, às 16h.
Quando: Sábado (27/07), às 16h

CENTRO CULTURAL BELCHIOR
R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema

TEATRO SÃO JOSÉ
Rua Rufino de Alencar, 299-327 – Centro

JULHO DE GRANDES COMÉDIAS
Durante o mês de férias, a Companhia Cearense de 
Molecagem apresenta, aos fins de semana, seus principais 
espetáculos no Teatro São José. Classificação indicativa: 12 
anos.
Espetáculo: “Tita e Nic”
Quando: Sábado e domingo (27 e 28/07), às 20h
Ingressos: R$30 (inteira) / R$15 (meia)


