
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
7 A 13 DE JANEIRO DE 2019

CENTRO CULTURAL CASA DO
BARÃO DE CAMOCIM
Endereço: Rua General Sampaio, 1632 – Centro

PASSEIO PÚBLICO
Endereço: Rua Dr. João Moreira,

198-250 – Centro

Exposição Dhamma, de Nárcelio Grud
O equipamento cultural dedicado às artes visuais recebe, até o dia 
16 de janeiro, a exposição “Dhamma”, reunindo obras do artista 
Narcélio Grud. A ação faz parte da programação da quinta edição 
do Festival Concreto – Festival Internacional de Arte Urbana.
Horário de visitação: Terça a sexta-feira, das 9h às 19h; 
sábado e domingo, das 10h às 17h.

Passeio Instrumental
O almoço ao som da música instrumental nas alamedas do 
Passeio Público é uma das melhores pedidas para o fim de 

semana. Couvert: R$3,50 
Quando: Sábado (12/01) e Domingo (13/01), às 12h30

Atração Sábado: Trio Realce – Carlinhos Perdigão,
Abraham Paiva E Rafael Souza Lima

Atração Domingo: Macaúba e Tarcísio Sardinha

Festival de Comida Nordestina
Renomados chefs da Associação dos Chefs de

Cozinha do Ceará (ACC) apresentam pratos
característicos da culinária nordestina, por um

preço acessível de R$10.
Quando: Quinta, sexta e sábado (10, 11 e 12/01),

das 18h às 22h.

Paulo Diógenes – Três Donzelas, Uma Comédia
Quando: Sábado (12/01), às 20h
Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

Lailton - Comédia em Família
Quando: Domingo (13/01), às 20h
Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

MERCADO CULTURAL DOS PINHÕES
Endereço: Praça Visconde de Pelotas - Centro

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



2ª Oficina de Iniciação 
Teatral 
Oficina de princípios básicos 
de arte dramática, para 
pessoas a partir 15 anos de 
idade, com o ator e arte-
educador Cicero Teixeira. Nº 
de vagas: 25. 
Inscrições: de 2 a 18 de 
Janeiro de 2019, na recepção 
da Biblioteca Dolor Barreira
Período: 4 meses (fevereiro 
a maio de 2019), terça e 
quartas-feiras, das 15h às 17h 

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 (08/01), 
das 18h às 21h

Contação de histórias
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 
(08 e 10/01), às 9h e às 14h

Quadrinhos em Debate
Com o tema “Adaptações de 
Quadrinhos para o Cinema”, 
o projeto Quadrinhos em 
Debate realiza em janeiro uma 
palestra sobre as implicações 
artísticas, estilísticas e técnicas 
da adaptação de um quadrinho 
para o cinema dentro da 
ótica das duas linguagens. A 
conversa será com o diretor 
da biblioteca Dolor Barreira, 
Eduardo Silva.
Quando: Quarta-feira (09/01), 
das 18h às 20h

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 (10/01), 
17h (1ª aula) e 18h30 (2ª 
aula) Tema: “Estudo da Mente” 
e “Desdobramento Astral: 
Sonhos Conscientes”

DQN-2019: Dia do 
Quadrinho Nacional
A Gibiteca de Fortaleza sedia, 
mais uma vez, a comemoração 
do DQN, Dia do Quadrinho 
Nacional. O evento anual conta 
com extensa programação 
gratuita e aberta ao público.
Quando: Sábado (12/01), das 
10h às 12h e das 14h às 18h
Atrações: Palestras, RPG, 
Mercado de quadrinhos e 
workshops.

Biblioteca Além do 
Espaço Físico
O projeto oferece a 
apresentação cênica de 
contos, poesias, crônicas de 
autores universais, com a 
narrativa de Cícero Teixeira 
Lopes. Mediante agendamento

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 no 
equipamento cultural para o 
público em geral.
Quando: Segunda a sexta-
feira, das 8h às 20h (Mediante 
agendamento)

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOLOR BARREIRA
Endereço: Av. da Universidade, 2572 – Benfica Telefone: (85) 3105.1299 

Feira Orgânica
Feira de produtos orgânicos realizada às terças-feiras pela 
Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica 
(Adao).
Quando: Terça-feira (08/01), das 5h às 13h

Mercado Coletivo e Afins de Vitrola
O evento mensal movimenta o mercado autoral e a economia 
criativa da Cidade. Serão mais de 50 expositores e uma larga 
variedade de artigos de moda, literatura, arte, design, decoração, 
artesanato e gastronomia. A programação reúne ainda 
colecionadores, lojistas, sebos e apreciadores do vinil, com a 
venda de LPs e equipamentos afins. 
Atração: DJ Gomes
Quando: Sábado (12/01), às 17h

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



Aulas de Capoeira
Como uma maneira de 
estimular a prática da capoeira 
entre as crianças, a Biblioteca 
Herbênia Gurgel oferece aulas 
da modalidade, toda semana, 
com o professor Graduado 
Romim, do Grupo de Capoeira 
Luta Brasileira – Projeto 
Sementes da Capoeira. 
Quando: Segunda e quarta-
feira (07 e 09/01), das 17h 
às 18h.
Público-alvo: crianças de 3 a 
12 anos.

Cine Herbênia Gurgel
Com o objetivo de estimular 
nas crianças o gosto pelo 
cinema e pela arte, a Biblioteca 
Infantil Herbênia Gurgel realiza 
uma programação especial, 

com a exibição de filmes 
infantis em todo o mês de 
janeiro.
Quando: Quinta-feira (10/01), 
às 9h e às 15h
Filme: Homem Aranha 2 (Sam 
Raimi, 2004)

2º Campeonato de 
Jogo de Damas Infantil: 
Despedida das Férias
A Biblioteca Pública Infantil 
Herbênia Gurgel realiza, em 
janeiro, um campeonato de 
Damas. Interessados podem 
se inscrever até o dia 29/01, 
data que ocorrerá o sorteio das 
chapas. Os jogos ocorrerão 
nos dias 30 e 31/01, e a 
grande final será no dia 01/02, 
sempre a partir das 14h. 
O prêmio para o vencedor 

do campeonato será um kit 
escolar completo para a volta 
às aulas. Inscrições: Até 28 de 
janeiro na Biblioteca Pública 
Infantil Herbênia Gurgel 
Sorteio das chapas: 29 de 
janeiro
Jogos: 30 e 31/01. 
Final: 01/02

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 17h

Parquinho Infantil
De segunda a sexta-feira, 
crianças e adolescentes têm 
acesso ao parquinho da 
Biblioteca Herbênia Gurgel, 
com escorregadores, balanços 
e gangorras infantis.
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, de 
segunda a sexta-feira, espaço 
para desenho e pintura.
Quando: Segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h

Curso “Videomaker: da 
Captação à Montagem”
O curso proporciona ao 
participante uma imersão ao 
mundo da produção de vídeos, 
desde a captação de imagens 
à finalização, fazendo o uso de 
metodologias teóricas, práticas 
e reflexivas. Inscrições em 
www.viladasartesfortaleza.com.
br. Inscrição: Até quarta-feira 
(09/01)

Programa de Férias 
– Curso de Cinema 
Expandido, com Eric 
Barbosa
O foco da oficina será a 
manipulação de conteúdo 
de imagem e som e, 
especialmente, uso de 
aparelhos de projeção e 
instrumentos de improvisação 
e ação cinematográfica 
(sonora/visual). Inscrições 

emviladasartesfortaleza.com.br.
Período de inscrição: 07 a 
16/01

Edital de Formação 
Básica em Dança 2019
A Vila das Artes está com 
inscrições abertas para uma 
nova turma no Curso de 
Formação Básica em Dança, 
por meio de edital. Serão 
admitidos alunos para a nova 

turma do primeiro ano, com 
idade mínima de oito anos e 
máxima de 10 anos, e para 
as turmas em andamento 
(segundo, terceiro e quarto 
ano), com idades entre 09 e 
13 anos. O curso formativo 
tem duração de seis anos.
Inscrições: até 31 de janeiro 
de 2019 (site Vila das Artes)

BIBLIOTECA INFANTIL HERBÊNIA GURGEL
Endereço: Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará Telefone: (85) 3259.4370

VILA DAS ARTES
Endereço: Rua 24 de Maio, 1221 – Centro Telefone: (85) 3252.1444 



BIBLIOTECA CRISTINA POETA
Endereço: Rua 531, nº 25 – 2ª Etapa do Conjunto Ceará Telefone: (85) 3259.4370

Oficina de Economia 
Criativa
Aulas de confecção de artigos 
a partir de material reciclado 
e fabricação de sabonetes 
artesanais. Faixa etária: a partir 
de 10 anos.
Inscrições: 02 a 04/01, 
na recepção da biblioteca 
(informações: 3452-3891)
Quando: Quarta-feira (09/01), 
às 9h

Aula de Violão
A Biblioteca Cristina Poeta 
oferece aulas gratuitas de 
violão, para crianças a partir 
de 12 anos, com o professor 
Sales. O instrumento deve ser 
trazido pelo aluno.
Quando: Segunda-feira 
(07/01), das 14h às 15h

Tarde de Jogos
Jogos e atividades variadas 
para jovens e crianças durante 

as férias escolares
Quando: Quarta-feira (09/01), 
às 14hs 

Palestra Motivacional, 
com Débora Viranigo
A psicóloga e psicopedagoga 
Débora Viranigo apresenta 
palestra motivacional para 
adultos e jovens.
Quando: Quinta-feira (10/01), 
às 14hs 

Cine Poesia com Pipoca
Cineclube gratuito para 
crianças e adolescentes.
Quando: Sexta-feira (11/01), 
às 14h
Filme: Malévola (Robert 
Stromberg, 2014)

Curso de Xadrez
Projeto incentiva as operações 
e o raciocínio lógico por 
meio de aulas teóricas e 
práticas que ensinam as várias 

estratégias para o aprendizado 
do jogo. Recomendado para 
jovens e adultos a partir de 11 
anos.
Quando: Sexta-feira (11/01), 
das 13h30 às 15h

Brinquedoteca
A Biblioteca Pública Cristina 
Poeta oferece ao público 
infantil, durante toda a semana, 
espaço para brincadeiras e 
jogos pedagógicos, como 
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 disponibiliza 
ao público, durante toda 
a semana, sala com 
computadores com acesso à 
internet.

Quando: Segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h

Visita guiada na 
Biblioteca Cristina Poeta 
A visita guiada conduz o 
visitante aos espaços da 
Biblioteca Cristina Poeta, como 
o telecentro, a sala multiúso, o 
pomar e os jardins. Mediante 
agendamento.
Quando: Segunda a sexta-
feira, das 08h às 17h

Para agendamento: 
Biblioteca Cristina Poeta 
(Rua Raimundo Ribeiro,580 
– Autran Nunes), Fone 
(85) 3452 3891, e-mail: 
bibliotecacristinapoeta@yahoo.
com
Gratuito


