
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
02 A 08 DE MARÇO DE 2020

O Memorial do Paço conta a história artística, política e geográfica de Fortaleza e do estado do Ceará, em quatro salões. A visitação é 
aberta ao público e mediante agendamento para grupos.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 9h às 17h

MEMORIAL DO PAÇO
Rua São José, nº 01 - 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.
Data: Sábado (07/03)
Atração: Mateus Farias Convida
Hora: 12h30

CHORO DAS MINAS –
ESPECIAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Apresentação especial de chorinho, com instrumentistas mulheres 
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Data: Domingo (08/03)
Hora: 12h30

PASSEIO PÚBLICO
Rua Dr. João Moreira, nº 198-250 – Centro



FESTIVAL GASTRONÔMICO
Renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará 
(ACC) apresentam pratos por um preço acessível a partir de R$15
Data: Quinta, sexta e sábado (05, 06 e 07/03)
Hora: 18h às 22h

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Praça Visconde de Pelotas - Centro

FEIRA ORGÂNICA
Feira de produtos orgânicos realizada às terças-feiras pela 
Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica 
(Adao).
Data: Terça-feira (03/03)
Hora: das 5h às 13h

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

OFICINA “LADEIRA ABAIXO: UMA INICIAÇÃO
À ARTE DO PALHAÇO”
Esta oficina tratará, especificamente, da metodologia do palhaço 
pessoal, consagrada pelo ator e diretor francês Jacques Lecoq e 
propagada por grupos de referência no Brasil e no mundo (como o 
Lume Teatro – Campinas/SP).
Período de inscrições: de 02 a 19 de março de 2020
Divulgação do resultado: Sexta-feira (20/03)
Período das aulas: Segunda a Quinta – Feira (24, 25, 26 e 27/03)
Horário: 18h30 às 21h
Local: Vila das Artes
Instrutor: Neto Holanda (Academia do Riso)
Público alvo: a partir de 16 anos

PROJETO “HOJE TEM ESPETÁCULO” -
OFICINA INTRODUÇÃO À LIRA
A oficina se propõe a apresentar aos alunos de forma prática os 
fundamentos básicos da lira nos moldes do circo tradicional.
Período de inscrições: de 02 a 12 de março de 2020
Divulgação do resultado: 13/02
Período das aulas: Segunda e sexta-feira (16 a 20/03)
Horário: 09h às 11h
Local: América Circo
Instrutores: Caroline Vital
Público alvo: a partir de 08 anos

VILA DAS ARTES
Rua 24 de Maio, nº 1221 – Centro



CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS – 
INSCRIÇÕES ABERTAS
A Prefeitura de Fortaleza realiza o Programa de Formação em 
Produção e Gestão para Agentes Culturais. Além de fomento à 
cultura por meio do apoio a projetos artísticos, o edital dedica 
uma parcela de seu investimento à capacitação de agentes 
culturais, a fim de contribuir para a atuação consciente e 
protagonista de artistas, produtores e realizadores.

Módulo “Prestação de Contas”
Inscrições: online no Canal da Cultura (cultura.ce.gov.br) ou 
presencialmente no local
Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 – Praia de 
Iracema)
Datas: 17, 18, 20, 21 e 24/03
Hora: das 18h às 21h20, exceto 21/03, com horário das 13h30 
às 17h, e 24/03, com horário das 18h às 21h20

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

MERCADO GEEK – FEIRA 
GIBI GEEK
A Biblioteca Pública Dolor 
Barreira realiza uma feira de 
troca e venda de revistas de 
histórias em quadrinhos e 
produto do universo geek. Na 
ocasião haverá quadrinistas 
e ilustradores cearenses 
independentes, expondo seus 
trabalhos.
Quando: Sábado (07/03)

QUADRINHOS EM FOCO
A Biblioteca Dolor Barreira 
realiza mais uma edição 
do projeto “Quadrinhos em 
Foco”, com o tema “A Invasão 
Inglesa de Roteiristas no 
Mercado de Hqs de Super-
Heróis”. O projeto visa debater 
temas ligados ao mundo 
dos quadrinhos, levando as 

pessoas a refletirem e criarem 
um censo critico por essa arte. 
O momento será mediado 
pelo Diretor da Biblioteca Dolor 
Barreira, Eduardo Pereira.
Quando: Sábado (07/03)
Horário: 15h às 16h30

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.
Data: Terça-feira (03/03)
Hora: das 18h às 20h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
(Mediante 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.
Data: Terça e quinta-feira
Hora: às 9h e às 14h

BIBLIOTECA ALÉM DO 
ESPAÇO FÍSICO
(Mediante agendamento)
O projeto oferece a 
apresentação cênica de contos, 
poesias, crônicas de autores 
universais, com a narrativa de 
Cícero Teixeira Lopes.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: das 8h às 20h

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 no 
equipamento cultural para o 
público em geral.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: das 8h às 20h

Para agendamento
Av. da Universidade, 
2572 – Benfica, Fone: 
(85) 3105.1299, e-mail: 
bibliotecadolor@yahoo.com.br
Gratuito

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOLOR BARREIRA
Av. da Universidade, nº 2572 – Benfica 



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

DIA DA MULHER NA 
BIBLIOTECA HERBÊNIA 
GURGEL
Ação em alusão ao Dia da 
Internacional da Mulher. Na 
quarta-feira (04/03), haverá 
uma série de atividades 
gratuitas como “Dia da Beleza”, 
com Dirce Jocoski e dinâmicas 
de socialização, onde se 
compartilhará trechos de 
músicas, livros e poesias. Além 
disso, durante todo mês de 
março haverá uma exposição 
temática, com livros, onde 
personagens femininos são o 
foco principal da narrativa e 
enredo.
Data: Quarta-feira (04/03)
Horário: 15h

AULAS DE CAPOEIRA
Para estimular a prática da 
capoeira entre as crianças, 
a Biblioteca Herbênia Gurgel 
oferece aulas com o professor 
graduado Romim, do Grupo de 
Capoeira Luta Brasileira, todas 
as segundas e quartas-feiras. 
O público-alvo é de crianças 
de 3 a 12 anos.
Data: Segundas e quartas
Hora: 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), realiza 
aulas de dança, na modalidade 
jazz, voltadas para crianças e 
adolescentes de 6 a 15 anos.
Data: Sextas-feiras
Hora: 16h às 17h

BRINQUEDOTECA
A Biblioteca Herbênia Gurgel 
oferece ao público infantil, 
durante toda a semana, 
espaço para brincadeiras e 
jogos pedagógicos, como 
fantoches, quebra-cabeça, 
livros em 3D, jogo de damas, 
xadrez, entre outros.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 8h às 12h e das 13h às 
18h

PARQUINHO INFANTIL
A Biblioteca Herbênia Gurgel 
oferece ao público infantil, 
durante toda a semana, 
parquinho para as crianças 
brincarem à vontade, com 
escorregadores, balanços e 
gangorras infantis.

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

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

MEMORIAL HERBÊNIA 
GURGEL
Espaço dedicado à 
bibliotecária Herbênia Gurgel. 
Nele encontra-se livros doados 
por familiares da mesma e que 
foram lidos por Herbênia, ao 
longo de toda a sua vida.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 8h às 12h e das 13h às 
18h

CORDELIT - CORDEL 
LITERÁRIO
Espaço da Biblioteca Herbenia 
Gurgel voltado para o incentivo 
à leitura e valorização da 
literatura de cordel, com 
exposição de cordéis de 
artistas regionais.

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

DESENHO E PINTURA 
LIVRE
A Biblioteca Herbênia Gurgel 
oferece ao público infantil, 
durante toda a semana, 
espaço para desenho e 
pintura.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: 8h às 12h e das 13h às 
18h

VISITA GUIADA
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.
Data: segunda a sexta-feira.
Hora: 8h às 12h e das 13h às 
17h



INSCRIÇÃO PARA O 
CONCURSO “GAROTA E 
GAROTO AUTRAN NUNES”
O concurso Garota e Garoto 
Autran Nunes irá escolher os 
jovens mais carismáticos do 
bairro, entre 09 e 14 anos de 
idade. As inscrições deveram 
ser feitas na biblioteca com 
a presença do responsável 
pelo menor, portando a 
seguinte documentação: RG e 
comprovante de residência.
Data: Segunda a Sexta-feira 
(02 a 06/03)
Hora: 8h ás 17h

CAFÉ DA MULHER DO 
CLUBE DA MELHOR IDADE
A Biblioteca Cristina Poeta 
realiza café da manhã especial 
com idosas do Clube da 
Melhor Idade, nesta edição, 
fazendo alusão ao Dia 
Internacional da Mulher. Na 
ocasião, haverá aferição de 
pressão e glicemia.
Data: Terça-feira (03/03)
Hora: 8h

BRINQUEDOTECA
A Biblioteca 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.
Data: Segunda a sexta-feira
Hora: das 8h às 12h e das 
13h às 17h

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

BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Rua Raimundo Ribeiro, nº 580 - Autran Nunes


