
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO

A Prefeitura de Fortaleza realiza as eliminatórias do Festival da Música de Fortaleza 2020, nesta sexta-feira e sábado (04 e 05/12), no Teatro São 
José. O júri, composto por profi ssionais da música, irá escolher as seis melhores canções de cada dia de apresentação, o que resultará em 12 
músicas na grande fi nal, prevista para o dia 12 de dezembro, também no Teatro São José. O evento, fechado ao público, contará com transmissão 
ao vivo pela TV Terra do Sol (42.1) e pela Rádio Web Terra do Sol.
Data: 04 e 05/12
Hora: a partir das 19h
Local: Transmissão Ao Vivo pela TV Terra do Sol (42.1) e pela Rádio Web Terra do Sol

FESTIVAL DA MÚSICA DE FORTALEZA

Café Passeio
Restaurante da Praça dos Mártires, mais conhecida como Passeio 
Público, 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
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 fi ns 
de semana.
Data: Sábado e domingo (05 e 06/12)
Hora: 12h30
Atração: Nonato Lima (05/12) e Natanael Pereira (06/12)

Aulas Abertas - “Estudos do Corpo para
pensar Arte e Políticas para a vida”
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes oferta o curso do 
programa Aulas Abertas “Estudos do Corpo para pensar Arte e 
Políticas para a vida”, com Christine Greiner. As inscrições vão 
até o dia 27 de novembro e as aulas ocorrerão de forma virtual, 
por meio da plataforma Google Meet. O curso ocorrerá entre os 
dias 7 e 11 de dezembro, das 9h às 12h, e tem o objetivo de 
refl etir sobre como os estudos do corpo podem acionar modos 
diferentes de criar arte e de identifi car estratégias para acionar as 
politicas para a vida.
Inscrições: Até 02 de dezembro, no link https://forms.gle/
y5H2CYNWxodyXB8U6
Resultado: 04 de dezembro
Data: 07 a 11 de dezembro
Hora: das 9h às 12h
Local: Plataforma virtual do Google Meet

Chamamento Público da Escola Pública
de Circo da Vila das Artes
A Escola Pública de Circo da Vila das Artes (EPCVA) abre 
chamamento público para artistas circenses e demais 
interessados apresentarem propostas de formação, como cursos 
e ofi cinas para compor a programação na escola, com período 

de inscrição até o dia 16 de dezembro. Serão aceitas propostas 
virtuais com possibilidades de vir a ser presencial nos formatos 
de cursos e ofi cinas com carga horária de 20 horas-aula e 
workshops com duração de 3 horas-aula.
Período de inscrição: até o dia 16 de dezembro
Link: https://bit.ly/35TpgkC

A.front – Festival Internacional de
Video Mapping – Inscrição Abertas
O Festival Internacional de Video Mapping (A.Front), que fará 
intervenções audiovisuais em interação com a arquitetura 
histórica do Theatro José de Alencar e da Catedral Metropolitana 
nos dias 16 a 18 de dezembro, oferta as ofi cinas “Criação 
Visual”, com VJ Grazzi, “Telepresença no Video Mapping”, com 
Vitor Grilo, e “Video Mapping - do roteiro à fi nalização”, com VJ 
ANgela Jomara. As aulas serão em formato híbrido, com vagas 
limitadas presenciais, mas transmitidas, em tempo real e com alta 
qualidade pelo Youtube.
Inscrições: até quinta-feira (03/12),
em https://afrontfestival.com.br/ofi cinas/
Data de realização: 8 a 10 de dezembro
Hora: a partir das 18h30
Local: Canal AFront Festival no Youtube

PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira - Centro

VILA DAS ARTES 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

Show ao Vivo
Coletivo Abrigo
Atrações: Sobrecéus, MC Magrão e Desabrigados
Data: Sábado (05/12)
Hora: a partir das 17h
Local: Canal do Youtube do Centro Cultural Belchior

Mira Cozinha
Espaço gastronômico da Casa de Praia da Música, o Mira Cozinha 
retoma as atividades no espaço físico, cumprindo todas as 
exigências sanitárias de prevenção à Covid-19.
Data: de terça a sábado
Hora: das 12h às 20h

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 profi ssionais 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


