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CULTURA NA

CIDADE
Guia Cultural de Fortaleza

Folia estará nas sete regionais com os blocos, ensaios 
abertos, shows e bailinhos

Fortaleza: 290 anos
de alegria!
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Fortaleza é toda carnaval 

Época mais divertida do ano, o carnaval, felizmente, inventou de chegar mais cedo em 
nossa cidade. Em 2016, a festa ganha um colorido ainda mais especial porque antecipa 
as comemorações dos 290 anos que Fortaleza inteira em abril próximo. Em 30 dias de 
programação gratuita, os mais diferentes espaços públicos transformam a folia numa 
grande festa de aniversário.

São 100 blocos e agremiações tradicionais fomentados diretamente pela Prefeitura e pelo 
menos outras 200 iniciativas espontâneas a alegrar nossos dias, em opções para todas as 
idades. Pela primeira vez, o grande diferencial da programação está no fato de reunirmos 
um panorama intenso da nossa música. O Ciclo Carnavalesco de 2016 celebra Fortaleza 
com um mix de artistas locais, passeando pelos mais diferentes ritmos.

É uma festa da cidade, para a cidade. Nossos principais equipamentos públicos 
programaram atividades. No Mercado dos Pinhões, temos, uma vez mais, a moçada 
do bloco Luxo da Aldeia animando as sextas. No novíssimo Mercado da Aerolândia, os 
domingos ficam mais divertidos graças a Tarcísio Sardinha. No Passeio Público, a meninada 
tem seu primeiro contato com a folia garantido. É o dia para pais e filhos brincarem juntos. 
E o melhor: de fantasia.

Na Praia de Iracema, os blocos de bateria entoam muito samba e o convite é cair na 
avenida. Há quem siga do Dragão do Mar no prumo do Aterrinho. Há quem prefira se 
perder para se encontrar no sobe e desce da tradicional João Cordeiro. O que importa é não 
ficar parado. O carnaval está aí e cidade, mais uma vez, pede seu abraço.
Escolha seu percurso, capriche nos adereços e viva sua alegria!
Bom carnaval a todos!

Magela Lima
Secretário Municipal de Cultura

Foto: M
arcos M

oura
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Ciclo Carnavalesco 2016
Luxo no Mercado

Foto: Thiago Gaspar

Piquenique Bailinho

Em janeiro, o Mercado dos Pinhões tem o orgulho de receber às sextas-feiras, como já é de 
tradição, o bloco Luxo da Aldeia. Criado em 2006, o bloco do Benfica anima foliões com seu 
repertório que presta homenagem a compositores cearenses de nascimento ou de coração, 
como Ednardo, Fausto Nilo, Evaldo Gouveia, Luiz Assunção, Lauro Maia, Humberto Teixeira, 
Falcão, Paulo Gomes e vários outros...

Quando: Sextas-feiras 8, 15, 22 e 29, a partir das 19h
Onde: Mercado dos Pinhões

Em janeiro também tem atração para os pequenos e para toda a família! Nos domingos de 
janeiro, dias 10, 17, 24 e 31, de 9 às 11 horas, no Passeio Público, a meninada pode vestir a 
fantasia e cair na folia com a edição especial de pré-carnaval do Piquenique. Marcos Melo 
e sua charanga irão animar e colorir a festa no Piquenique Bailinho.

Quando:  Domingos 10, 17, 24 e 31, das 9h30 às 10h30
Onde: Passeio Público

Foto: Igor de M
elo
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Dia 25 é Dia de Maracatu

Foto: Divulgação

Exposição “Os seres são vivos” 

A exposição “Os seres são vivos”, do fotógrafo Celso Oliveira segue em cartaz na galeria 
Mario Baratta, no Estoril. A mostra reúne 12 imagens que retratam detalhes e composições 
da fauna, flora, além de outros ecossistemas que muitas vezes passam despercebidas.

Quando: De terça a domingo, das 14h às 22h. Até dia 31 de janeiro de 2016
Onde: Estoril (Rua dos Tabajaras, 397 – Praia de Iracema)

Lançado no dia 25 de março de 2013, data em que se celebra oficialmente o Dia do 
Maracatu e a libertação dos escravos do Ceará, o Dia 25 é Dia de Maracatu é mais do 
que um evento mensal para divulgar os maracatus de Fortaleza. É uma política cultural 
de apoio e disseminação desta tradição, que em 2015 teve mais uma conquista: seu 
registro como patrimônio imaterial da cidade!
Atração: Maracatu Az de Ouro

Quando: Segunda-feira (25), a partir das 18h
Onde:  Praça de Eventos do Shopping Rio Mar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira,
1500 - Papicu)

Foto: Celso Oliveira - Divulgação



Detaques

dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 
belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Samuel Rocha e 
Nonato Lima

19h
Forró no Mercado 
A tradicional 
programação dominical 
fecha bem o fim de 
semana no embalo 
daquele forrozinho pé 
de serra
Onde: Mercado dos 
Pinhões
Atração: Vicente do 
Acordeon

xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Terça-feira, 05/1

6h30 às 13h
Feira Orgânica
Feira de produtos 
orgânicos realizada 
pela Associação para 
o Desenvolvimento da 
Agropecuária Orgânica 
(ADAO).
Onde: Mercado dos 
Pinhões 

9h e 14h
Contação de Histórias
Ministrado por Chicão 
Oliveira, o projeto 
incentiva os pequenos 
a ouvir, contar e ler 
histórias, proporcionando 
a troca de experiências 
e saberes. Mediante 
agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

19h às 21h
Ensaio Aberto da 
Caravana Cultural
As noites de terça são 
de muito batuque com 
a Caravana Cultural, 
que apresenta através 
da música e da dança 
expressões da cultura 
popular.
Onde: Estoril

Quinta-feira, 07/1

9h e 14h
Contação de Histórias
Ministrado por Chicão 
Oliveira, o projeto 
incentiva os pequenos 
a ouvir, contar e ler 
histórias, proporcionando 
a troca de experiências 
e saberes. Mediante 
agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

Sexta-feira, 08/1

Biblioteca além do 
espaço físico
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Sábado, 02/1

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 
dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 
belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Macaúba (foto) 
e Tarcísio Sardinha

xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Domingo, 03/1

9h30 às 10h30
Piquenique
Pensando especialmente 
para a criançada, a 
programação reúne 
famílias nas alamedas do 
Passeio. A cada domingo 
são propostas atividades 
lúdicas e recreativas 
diferentes. 
Onde: Passeio Público
Atração: Oficina de 
máscaras de carnaval 
com Marcos Melo

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 

Foto: Divulgação

Foto: Di Araújo
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O projeto oferece 
apresentação cênica de 
contos, poesias, crônicas 
de autores universais, 
com o ator Cícero 
Teixeira, atendemos 
em bibliotecas, escolas, 
universidades, etc. 
Mediante agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

18h30
Cine 24 Quadros
Mostra: Clássicos do 
Cinema Europeu
Filme: Frenesi (1972)
Sinopse: Londres é 
aterrorizada pelo 
“Assassino da Gravata”, 
maníaco sexual que 
mata suas vítimas após 
estuprá-las. Richard Ian 
Blaney (Jon Finch), um 
ex-piloto da Força Aérea 
Britânica amargurado 
e alcoólatra, torna-se 
o principal suspeito dá 
série de crimes e tenta 
provar sua inocência.
Onde: Vila das Artes

xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

19h
Bloco Luxo da Aldeia
A animação e a folia do 
pré-carnaval continuam 
firmes às sextas-feiras 

MIMIxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 
dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 
belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Mimi Rocha 
(foto) e convidado

ARTESxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

16h30 às 20h30
Feira de Artes
As artes plásticas, 
decoração e várias outras 
expressões artísticas 
ocupam os jardins dos 
Estoril com a Feira de 
Artes. O evento faz a 
ligação entre expositores 
e o público, que além 
de adquirir trabalhos 
de diversos artistas, 
pode curtir o belo pôr 
do sol na Praia de 

de janeiro com o Luxo da 
Aldeia, que pelo terceiro 
ano se apresenta no 
Mercado.
Onde: Mercado dos 
Pinhões

Sábado, 09/1

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 
dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 
belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Rebeca Camara 
e Natanael Pereira

16h
Encontro dos Blocos da 
Aerolândia
Atrações: Blocos Melhor 
Idade, Mercafolia e Vou 
com Esse
Onde: Mercado da 
Aerolândia

Domingo, 10/1

9h30
Piquenique Bailinho
Nos domingos de pré, 
a meninada que for ao 
Piquenique cairá na folia 
e poderá se esbaldar com 
o Bailinho.
Onde: Passeio Público 

Foto: Divulgação

Foto: Thiago Gaspar
Foto: Divulgação
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Iracema. A primeira 
edição do ano contará 
com a participação de 
quadrinistas.
Onde: Estoril

ACABACAxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx

17h às 22h
Polo Multicultural 
do Bloco Tambores 
Carnavalescos
Nos domingos de 
pré-carnaval, o 
Estoril apresenta o 
Polo Multicultural 
do Bloco Tambores 
Carnavalescos. Neste dia 
10, a festa contará com 
a participação do Afoxé 
Acabaca (foto), Bloco 
Tambores Carnavalescos 
(Caravana Cultural) e 
convidados. 
Onde: Estoril

17h às 20h
Show com Tarcísio 
Sardinha e Banda 
Fortaleza Alegria
Onde: Mercado da 
Aerolândia

tarcisio
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx

19h
Forró no Mercado 
A tradicional 
programação dominical 
fecha bem o fim de 
semana no embalo 
daquele forrozinho pé 
de serra
Onde: Mercado dos 
Pinhões
Atração: Nonato do 
Cavaquinho e Cícera 
Pérola Negra

Terça-feira, 12/1

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

6h30 às 13h
Feira Orgânica
Feira de produtos 
orgânicos realizada 
pela Associação para 
o Desenvolvimento da 
Agropecuária Orgânica 
(ADAO).
Onde: Mercado dos 
Pinhões

9h e 14h
Contação de Histórias
Ministrado por Chicão 
Oliveira, o projeto 
incentiva os pequenos 
a ouvir, contar e ler 
histórias, proporcionando 
a troca de experiências 
e saberes. Mediante 

agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

xCONTAÇÃO
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx

19h às 21h
Ensaio Aberto da 
Caravana Cultural
As noites de terça são 
de muito batuque com 
a Caravana Cultural, 
que apresenta através 
da música e da dança 
expressões da cultura 
popular.
Onde: Estoril

Quarta-feira, 13/1

10h
Leitura Performática 
O Capitulo VII – O 
DELÍRIO, de Memórias 
Póstumas de Brás 
Cubas, de Machado de 
Assis, é tema de uma 
performance na qual o 
conteúdo dramático do 
romance e observações 
sobre o autor e a obra 
são explorados por Cícero 
Texeira.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

Foto: Divulgação

Foto: M
arcos M

oura

Foto: Igor de M
elo

Foto: Divulgação
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17h às 21h
Quarta Coletiva 
Ponto de encontro da 
arte, da moda e do 
design. A Quarta Coletiva 
é uma feira descolada 
e charmosa, que busca 
estimular a economia 
criativa da cidade. A 
programação reúne 
um coletivo de artistas 
locais, que têm a chance 
de expor seus trabalhos 
e o público, por sua 
vez, fica à vontade para 
fazer umas comprinhas 
descoladas. 
Atração Musical: DJ 
Gomes
Onde: Mercado dos 
Pinhões

QUARTA
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx

Quinta-feira, 14/1

9h e 14h
Contação de Histórias
Ministrado por Chicão 
Oliveira, o projeto 
incentiva os pequenos 
a ouvir, contar e ler 
histórias, proporcionando 
a troca de experiências 
e saberes. Mediante 
agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

GEOFI
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx

17h e 18h30
Curso de Geofilosofia e 
Meditação
Realizado pela Associação 
de Geofilosofia - AGEAC, 
o projeto apresenta a 
Filosofia nas diversas 
culturas antigas, além 
de Aulas Práticas de 
Meditação. Inscrições e 
informações: 3476.9507 
/ 9626.1541 / 8879.1422. 
Entrada Franca. Visite o 
site: www.ageac.org
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira
Atrações: 17h: “Viagem 
astral: sonhos lúcidos” 
e 18h30: “Anti-stress: 
transformação das 
impressões”

Sexta-feira, 15/1

Biblioteca além do 
espaço físico
O projeto oferece 
apresentação cênica de 
contos, poesias, crônicas 
de autores universais, 
com o ator Cícero 
Teixeira, atendemos 
em bibliotecas, escolas, 
universidades, etc. 
Mediante agendamento.

Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

18h30
Cine 24 Quadros
Mostra: Clássicos do 
Cinema Europeu
Filme: A Noite Americana 
(1973)
Sinopse: Na França, 
começam as filmagens 
do longa “Je vous 
présente Pamela”, que 
conta a história de uma 
jovem inglesa que troca 
o marido francês pelo 
sogro. Julie (Jacqueline 
Bisset) a protagonista 
Pamela, está sempre 
à beira de um ataque 
de nervos. Parece um 
hospício, mas são os 
bastidores de um set de 
filmagem.
Onde: Vila das Artes

24
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

19h
Bloco Luxo da Aldeia
A animação e a folia do 
pré-carnaval continuam 
firmes às sextas-feiras 
de janeiro com o Luxo da 
Aldeia, que pelo terceiro 
ano se apresenta no 
Mercado.
Onde: Mercado dos 
Pinhões

Foto: Divulgação

Foto: N
ely Rosa

Foto: Divulgação
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Tudo pronto para o 
Ciclo Carnavalesco 
2016, que começa no 

dia 8 de janeiro e segue 
com muita animação e 
pique até o último dia de 
carnaval. O pré-carnaval, 
que a cada ano só cresce, 

promete agitar e colorir 
bairros nas sete regionais 
da cidade, além de chegar 
a tradicionais espaços, 
como o Aterrinho da Praia 
de Iracema, Mercado 
dos Pinhões, Praça do 
Ferreira, Mocinha, Passeio 

Público e Mercado da 
Aerolândia. Este ano, o 
Ciclo Carnavalesco traz 
como tema o aniversário 
de 290 anos de Fortaleza 
e privilegia em toda a sua 
programação a cultura e 
os artistas locais. 

Foto: M
arcos M

oura

Ciclo Carnavalesco começa este mês e abre uma série de 
comemorações alusivas ao aniversário de 290 de Fortaleza

A alegria chegou com festas 
de pré que irão animar 
foliões por toda a cidade
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Já os Desfiles dos Blocos 
de Rua na Praia de 
Iracema, um dos grandes 
destaques no período de 
pré-carnaval, começam 
no sábado (9/1), seguindo 
nos dias 16, 23 e 30 de 
janeiro, sempre a partir das 
16 horas. Os blocos Unidos 
da Cachorra, Baqueta 
e Camaleões do Vila se 
concentram no em frente 
a Caixa Cultural e seguem 
pela Historiador Raimundo 
Girão, até o Aterrinho. Já 
o bloco Cheiro percorre a 
rua João Cordeiro a partir 

das 18h30min, também 
finalizando o seu percurso 
em frente ao palco 
montado no Aterrinho. No 
último dia de pré (30/1) 
eles também subirão 
ao palco do Aterrinho. 
Bonde Batuque abre as 
apresentações no palco do 
Aterrinho todos os sábados.
Uma das novidades deste 
ano será a participação 
de convidados nas 
apresentações dos blocos. 
No primeiro dia de pré, 
o bloco Camaleões do 
Vila receberá o cantor 

Nigroover. No dia 16 é a 
vez do Baqueta receber 
Roberta Fiúza. O sanfoneiro 
Waldonys é o convidado 
especial do Unidos da 
Cachorra no dia 23. 
Encerrando o último dia 
de pré-carnaval, haverá 
encontrão de todas as 
baterias, tocando juntas 
pela primeira vez. Para 
acessar a programação 
completa dia a dia dos 
blocos e ensaios abertos 
nas sete regionais, acesse o 
nosso site: www.fortaleza.
ce.gov.br/cultura

Por mais um ano, o charme do Mercado 
dos Pinhões recebe com toda pompa um 
dos blocos mais queridos da cidade, oLuxo 
da Aldeia. As apresentações acontecerão 
sempre às sextas-feiras (dias 8, 15, 22 
e 29/1), a partir das 19 horas.  O Bloco, 
que tem o nome inspirado na música 
“Terral”, de Ednardo, anima foliões com 
seu repertório que presta homenagem a 
compositores cearenses de nascimento 
ou de coração, como Fausto Nilo, Lauro 
Maia, Luis Assunção, Ednardo, Paulo 
Gomes, Marcus Dias e outros, além de cair na dança com as composições autorais do 
Bloco, que já virou uma tradição do pré-carnaval de de Fortaleza.

Luxo da Aldeia retorna ao
Mercado às sextas-feiras

Blocos e ensaios abertos levam folia às sete regionais

Foto: Thiago Gaspar
Foto: M

arcos M
oura
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Serviço:

Desfiles dos Blocos de Rua na Praia de Iracema
Quando: Sábados dias 9, 16, 23 e 30, a partir das 16h
Concentração: Caixa Cultural.

Percurso: Historiador Raimundo Girão - Aterrinho
Blocos: Unidos da Cachorra, Baqueta e Camaleões do Vila

Percurso: João Cordeiro - Aterrinho
Bloco: Cheiro, às 18h30
* Apresentações no palco do Aterrinho a partir das 18h. 

Piquenique Bailinho
Quando: Domingos 10, 17, 24 e 31, a partir das 9h30min
Onde: Passeio Público
Atração: Charanga com Marcos Melo

Mocinha
Quando: Sábados de pré-carnaval dias 16, 23 e 30, e 
durante o carnaval, sempre a partir das 18 horas

Mercado da Aerolândia
Show com Tarcísio Sardinha e Banda Fortaleza Alegria
Quando: Domingos dias 10, 17, 24 e 31/1, das 17h às 20h

E também tem atração 
para os pequenos e 
para toda a família! Nos 
domingos de janeiro, 
dias 10, 17, 24 e 31, bem 
como durante o carnaval, 
sempre de 9 às 11 horas, 
a meninada pode vestir 
a fantasia e cair na folia 

Bailinhos e blocos infantis embalam a festa da criançada

com a edição especial de pré-carnaval do Piquenique no Passeio Público. Marcos Melo 
e sua charanga irão animar e colorir a festa no Piquenique Bailinho. E não para por aí! 
Nas ruas, blocos infantis selecionados via edital também alegram as famílias. Nos dias 
10, 17, 24 e 31 de janeiro, sempre a partir das 9 horas, o Bloco Sivozinha Folia comanda 
a festa em Messejana, na altura do número 6055 da Avenida Washington Soares. Já o 
Bloco Pirambulando anima a criançada do bairro Pirambu e adjacências nos dias 22 às 
19 horas, 23 às 15 horas, 29 às 19 horas e 31 às 15 horas. A concentração acontece no 
Pólo Parque Oeste, na Vila do Mar.

Foto: M
arcos M

oura

Foto: Igor de M
elo



13Programação

Sábado, 16/1

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 
dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 
belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Trio Mistura 
Brasileira (Moacir Bedê, 
Marco Tulio e Nilton 
Fiori)

14h às 18h
IX Encontro de Ufologia 
e Espiritualidade do 
Ceará
A possibilidade de vida 
extraterrestre, temas 
como espiritualidade e 
fenômenos sobrenaturais 
pautam as discussões 
promovidas por 
palestrantes na 
programação do  
Encontro de Ufologia e 
Espiritualidade do Ceará.
Onde: Teatro Antonieta 
Noronha

16h
Encontro dos Blocos da 
Aerolândia
Atrações: Blocos Melhor 
Idade, Mercafolia e Vou 
com Esse
Onde: Mercado da 
Aerolândia

Domingo, 17/1

9h30
Piquenique Bailinho

Nos domingos de pré, 
a meninada que for ao 
Piquenique cairá na folia 
e poderá se esbaldar com 
o Bailinho.
Onde: Passeio Público 

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 
dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 
belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Samuel Rocha e 
Nonato Lima

17h às 20h
Show com Tarcísio 
Sardinha e Banda 
Fortaleza Alegria
Onde: Mercado da 
Aerolândia

17h às 22h
Polo Multicultural 
do Bloco Tambores 
Carnavalescos
Nos domingos de 
pré-carnaval, o 
Estoril apresenta o 
Polo Multicultural 
do Bloco Tambores 
Carnavalescos. Neste dia 
17, a festa contará com 
a participação do Afoxé 
Acabaca, Bloco Tambores 
Carnavalescos (Caravana 
Cultural) e Filhos de 
Maria. 
Onde: Estoril

19h
Forró no Mercado 
A tradicional 

programação dominical 
fecha bem o fim de 
semana no embalo 
daquele forrozinho pé 
de serra
Onde: Mercado dos 
Pinhões
Atração: Banda Maria 
Escandalosa

Terça-feira, 19/1

6h30 às 13h
Feira Orgânica
Feira de produtos 
orgânicos realizada 
pela Associação para 
o Desenvolvimento da 
Agropecuária Orgânica 
(ADAO).
Onde: Mercado dos 
Pinhões

9h e 14h
Contação de Histórias
Ministrado por Chicão 
Oliveira, o projeto 
incentiva os pequenos 
a ouvir, contar e ler 
histórias, proporcionando 
a troca de experiências 
e saberes. Mediante 
agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

19h às 21h
Ensaio Aberto da 
Caravana Cultural
As noites de terça são 
de muito batuque com 
a Caravana Cultural, 
que apresenta através 
da música e da dança 
expressões da cultura 
popular.
Onde: Estoril
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Quinta-feira, 21/1

9h e 14h
Contação de Histórias
Ministrado por Chicão 
Oliveira, o projeto 
incentiva os pequenos 
a ouvir, contar e ler 
histórias, proporcionando 
a troca de experiências 
e saberes. Mediante 
agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

17h e 18h30
Curso de Geofilosofia e 
Meditação
Realizado pela Associação 
de Geofilosofia - AGEAC, 
o projeto apresenta a 
Filosofia nas diversas 
culturas antigas, além 
de Aulas Práticas de 
Meditação. Inscrições e 
informações: 3476.9507 
/ 9626.1541 / 8879.1422. 
Entrada Franca. Visite o 
site: www.ageac.org
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira
Atrações: 17h: “Chakras, 
plexos, glândulas 
e o som” e 18h30: 
“Estudando a mente”

Sexta-feira, 22/1

Biblioteca além do 
espaço físico
O projeto oferece 
apresentação cênica de 
contos, poesias, crônicas 
de autores universais, 
com o ator Cícero 

Teixeira, atendemos 
em bibliotecas, escolas, 
universidades, etc. 
Mediante agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

18h30
Cine 24 Quadros
Mostra: Clássicos do 
Cinema Europeu
Filme: Sonata de Outono 
(1978)
Sinopse: Após ter sido 
uma mãe ausente 
por anos, Charlotte 
(Ingrid Bergman), uma 
renomada pianista, vai 
até a casa de sua filha 
Eva (Liv Ullmann). Ela se 
surpreende ao encontrar 
sua outra
filha, Helena (Lena 
Nyman), que tem 
problemas mentais. A 
tensão entre mãe e filha 
começa a crescer devagar 
até elas colocarem tudo 
em panos limpos.
Onde: Vila das Artes

xxxxxx
x
x
x
x
x

19h
Bloco Luxo da Aldeia
A animação e a folia do 
pré-carnaval continuam 
firmes às sextas-feiras 
de janeiro com o Luxo da 
Aldeia, que pelo terceiro 

ano se apresenta no 
Mercado.
Onde: Mercado dos 
Pinhões

21h às 22h30
Palco Estoril
O projeto musical 
apresenta intérpretes, 
compositores e bandas 
locais. Em janeiro, o Palco 
recebe o Projetos Traços, 
álbum autoral de Jord 
Guedes, que transita 
entre o samba e o 
maracatu, passando por 
ritmos como flamenco, 
fox, blues e pop.
Atração: Jord Guedes
Onde: Estoril

jordxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx

Sábado, 23/1

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 
dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 
belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Rebeca Camara 
e Natanael Pereira

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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16h
Encontro dos Blocos da 
Aerolândia
Atrações: Blocos Melhor 
Idade, Mercafolia e Vou 
com Esse
Onde: Mercado da 
Aerolândia

Domingo, 24/1

9h30
Piquenique Bailinho
Nos domingos de pré, 
a meninada que for ao 
Piquenique cairá na folia 
e poderá se esbaldar com 
o Bailinho.
Onde: Passeio Público 

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 
dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 
belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Trio Caixa de 
Som (Carlinhos Perdigão, 
Marcelo Justa e Gerardo 
Gondim)

17h às 20h
Show com Tarcísio 
Sardinha e Banda 
Fortaleza Alegria
Onde: Mercado da 
Aerolândia

17h às 22h
Polo Multicultural 

do Bloco Tambores 
Carnavalescos
Nos domingos de 
pré-carnaval, o 
Estoril apresenta o 
Polo Multicultural 
do Bloco Tambores 
Carnavalescos. Neste dia 
24, a festa contará com 
a participação do Afoxé 
Acabaca, Bloco Tambores 
Carnavalescos (Caravana 
Cultural) e convidados. 
Onde: Estoril

19h
Forró no Mercado 
A tradicional 
programação dominical 
fecha bem o fim de 
semana no embalo 
daquele forrozinho pé 
de serra
Onde: Mercado dos 
Pinhões
Atração: Madson 
Andrade e Forró Lasca 
Coco

xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Segunda-feira, 25/1

18h
Dia 25 é dia de 
Maracatu
Mais do que um evento 
mensal para divulgar os 

maracatus de Fortaleza, 
o projeto é uma política 
cultural de apoio e 
disseminação desta 
tradição ao longo do ano.
Onde: Praça de Eventos 
do Shopping Rio Mar 
Fortaleza (R. Des. Lauro 
Nogueira, 1500 - Papicu)  
Atração: Maracatu Az de 
Ouro

xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Terça-feira, 26/1

6h30 às 13h
Feira Orgânica
Feira de produtos 
orgânicos realizada 
pela Associação para 
o Desenvolvimento da 
Agropecuária Orgânica 
(ADAO).
Onde: Mercado dos 
Pinhões

9h e 14h
Contação de Histórias
Ministrado por Chicão 
Oliveira, o projeto 
incentiva os pequenos 
a ouvir, contar e ler 
histórias, proporcionando 
a troca de experiências 
e saberes. Mediante 
agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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19h às 21h
Ensaio Aberto da 
Caravana Cultural
As noites de terça são 
de muito batuque com 
a Caravana Cultural, 
que apresenta através 
da música e da dança 
expressões da cultura 
popular.
Onde: Estoril

Quarta-feira, 27/1

10h
Leitura Performática 
O Capitulo VII – O 
DELÍRIO, de Memórias 
Póstumas de Brás 
Cubas, de Machado de 
Assis, é tema de uma 
performance na qual o 
conteúdo dramático do 
romance e observações 
sobre o autor e a obra 
são explorados por Cícero 
Texeira.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

Quinta-feira, 28/1

9h e 14h
Contação de Histórias
Ministrado por Chicão 
Oliveira, o projeto 
incentiva os pequenos 
a ouvir, contar e ler 
histórias, proporcionando 
a troca de experiências 
e saberes. Mediante 
agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

17h e 18h30
Curso de Geofilosofia e 
Meditação
Realizado pela Associação 
de Geofilosofia - AGEAC, 
o projeto apresenta a 
Filosofia nas diversas 
culturas antigas, além 
de Aulas Práticas de 
Meditação. Inscrições e 
informações: 3476.9507 
/ 9626.1541 / 8879.1422. 
Entrada Franca. Visite o 
site: www.ageac.org
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira
Atrações: 17h: “A 
mente interior: o poder 
da intuição” e 18h30: 
“Karma: lei de causa e 
efeito”

20h às 22h
Revival 
A programação é um 
tributo aos grandes 
nomes da música 
nacional e internacional 
por meio da releitura 
de suas obras. Em 
tempos de pré-
carnaval, a Banda Maria 
Escandalosa apresenta 
o show Marchinhas e 
Frevos - Um tributo aos 
interpretes de antigos 
carnavais.
Atração: Banda Maria 
Escandalosa
Onde: Estoril

Sexta-feira, 29/1

Biblioteca além do 
espaço físico

O projeto oferece 
apresentação cênica de 
contos, poesias, crônicas 
de autores universais, 
com o ator Cícero 
Teixeira, atendemos 
em bibliotecas, escolas, 
universidades, etc. 
Mediante agendamento.
Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

18h30
Cine 24 Quadros
Mostra: Clássicos do 
Cinema Europeu
Filme: Era Uma Vez no 
Oeste
Sinopse: Em virtude das 
terras que possuía serem 
futuramente a rota da 
estrada de ferro, um pai 
e todos os filhos são 
brutalmente assassinados 
por um matador 
profissional. Entretanto, 
ninguém sabia que 
ele, viúvo há seis anos, 
tinha se casado com 
um prostituta de Nova 
Orleans, que passa ser a 
dona do local e recebe 
a proteção de um hábil 
atirador.
Onde: Vila das Artes

19h
Bloco Luxo da Aldeia
A animação e a folia do 
pré-carnaval continuam 
firmes às sextas-feiras 
de janeiro com o Luxo da 
Aldeia, que pelo terceiro 
ano se apresenta no 
Mercado.
Onde: Mercado dos 
Pinhões

Programação
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xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx

Sábado, 30/1

xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

9h às 12h e 13h às 17h
Dia Nacional do 
Quadrinho 
A Gibiteca da Dolor 
recebe a 6ª edição do Dia 
do Quadrinho Nacional 
reunindo diversos 
artistas do quadrinho 
local, lançamentos 
de publicações 
independentes, Gibitroca, 
Gibiarte, palestras 
e oficinas. Confira 
programação na pagina 
da Gibiteca de Fortaleza 
no Facebook a partir 
do dia 10 janeiro. 
Responsáveis: David 
Tomás e Eduardo da 
Silva. Contatos: (85) 
98787- 4297 e-mail: 
eduardodsilvapereira@
yahoo.com.br

Onde: Biblioteca Dolor 
Barreira

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 
dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 
belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Macaúba e 
Tarcísio Sardinha

16h
Encontro dos Blocos da 
Aerolândia
Atrações: Blocos Melhor 
Idade, Mercafolia e Vou 
com Esse
Onde: Mercado da 
Aerolândia

Domingo, 31/1

9h30
Piquenique Bailinho
Nos domingos de pré, 
a meninada que for ao 
Piquenique cairá na folia 
e poderá se esbaldar com 
o Bailinho.
Onde: Passeio Público 

12h30
Passeio Instrumental
No fim de semana, a 
dica para o almoço é 
uma deliciosa feijoada 
com o melhor da música 
instrumental. Tudo isso 
numa das praças mais 

belas e arborizadas da 
cidade.
Onde: Passeio Público
Atração: Brenna Freire e 
Alysson Felix

17h às 20h
Show com Tarcísio 
Sardinha e Banda 
Fortaleza Alegria
Onde: Mercado da 
Aerolândia

17h às 22h
Polo Multicultural 
do Bloco Tambores 
Carnavalescos
Nos domingos de 
pré-carnaval, o 
Estoril apresenta o 
Polo Multicultural 
do Bloco Tambores 
Carnavalescos. Neste dia 
31, a festa contará com 
a participação do Afoxé 
Acabaca, Bloco Tambores 
Carnavalescos (Caravana 
Cultural), Malungada e 
DJ Doido. 
Onde: Estoril

19h
Forró no Mercado 
A tradicional 
programação dominical 
fecha bem o fim de 
semana no embalo 
daquele forrozinho pé 
de serra
Onde: Mercado dos 
Pinhões
Atração: Cumpade 
Barbosa

Foto: Thiago Gaspar
Foto: N

ely Rosa
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Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira
Fundada em fevereiro de 1971 e reinaugurada em 2009, possui cerca de 26 mil obras nas diversas áreas 
do conhecimento. A Dolor recebe, além dos usuários e visitantes, grupos da capital e interior do Estado 
formados por estudantes, organizações não governamentais, projetos sociais, associações de moradores, 
abrigos, centros de atenção psicossocial (CAPS), creches e centros de formação profissional. Mantém uma 
programação cultural diversificada para adultos e crianças.
Endereço: Av. da Universidade, 2572 – Benfica. Fone: 3105.1299 

Estoril
Antiga Vila Morena e reduto da boemia fortalezense, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990, o Estoril 
é um equipamento tombado pelo Município. Foi reaberto à população e mantém uma programação 
cultural desde de junho de 2013. Por lá, os destaques são, principalmente, shows musicais, exposições, 
feiras, lançamentos de livros, espetáculos, festivais e mais.
Endereço: Rua dos Tabajaras, 397 – Praia de Iracema

Mercado dos Pinhões
Bem cultural tombado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, uma das características do Mercado é a sua 
estrutura de ferro, pré-fabricada na França, nas oficinas Guillot Pelletier, em Orleans. Sua vasta programa-
ção cultural inclui projetos de sucesso, como o Forró no Mercado, Quarta Coletiva, Feira Orgânica, dentre 
outros.
Endereço: Praça Visconde de Pelotas, S/N. Centro 

Passeio Público
A mais antiga e arborizada praça da Cidade, o Passeio Público é um dos Patrimônios históricos, culturais 
e afetivos de Fortaleza. Tombado pelos três poderes (municipal, estadual e federal), a praça foi totalmente 
recuperada e reaberta à visitação pública em 2007. Conta com uma programação cultural variada e 
também atende a demandas espontâneas. 
Endereço: Rua Dr. João Moreira, S/N – Centro 

Teatro Antonieta Noronha
O Teatro Antonieta Noronha foi inaugurado no dia 26 de maio de 2004 com a peça “Um minuto de 
silêncio”, interpretada pela atriz Antonieta Noronha. Em 29 de abril de 2012, reabriu suas portas recu-
perado em sua estrutura física. Atualmente, o TAN conta com uma programação diversa, que incluí além 
de espetáculos teatrais, apresentações musicais, seminários, oficinas, ensaios etc.
Endereço: Rua Pereira Filgueiras, 4 - Centro Fone: 3105.1292 

Vila das Artes
Lugar de formação, difusão, pesquisa e produção nas diversas linguagens artísticas, a Vila é uma aposta 
do poder público na potência das artes, um convite ao encontro e uma intervenção no espaço urbano. 
A Vila das Artes oferece diferentes formatos de cursos nas áreas de artes visuais, audiovisual, dança e 
teatro. As atividades têm o intuito de potencializar os processos de criação e abrir espaço para o debate e 
o pensamento sobre as questões do mundo contemporâneo.
Endereço: Rua 24 de Maio, 1221 - Centro Fone: 3252.1444 

Mercado da Aerolândia
Possui estrutura em ferro fundido, remanescente de uma das partes do Mercado de Ferro, construído em 
fevereiro de 1896 e inaugurado a 18 de abril de 1897, na área central de Fortaleza. O Mercado de Ferro foi 
desmembrado em 1938 para criação de dois novos mercados: o Mercado dos Pinhões e o Mercado da 
Aerolândia. Em 2015, a Prefeitura de Fortaleza entrega o equipamento para a população completamente 
restaurado.
Endereço: BR-116, 5431 - Aerolândia
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