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A 19ª edição do Circular Campina Cidade Velha abre o mês em clima de Círio de
Nazaré, neste domingo, 1º de outubro.
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A 19ª edição do Circular Campina Cidade Velha abre o mês em clima de Círio de Nazaré
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A 19ª edição do Circular Campina Cidade Velha abre o mês em clima
de Círio de Nazaré, neste domingo, 1º de outubro. A programação vai
das 8h às 20h, em vários espaços culturais situados nos bairros da
Campina, Cidade Velha e Reduto, em Belém.
Lançado na Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA), já está
circulando na cidade o mini Guia Circular do Centro Histórico de Belém,
com exemplares gratuitos. Em edição bilíngue, a publicação traz
informações sobre o projeto, o centro histórico, e o mapa dos bairros da
Campina, Cidade Velha e Reduto traçando os roteiros dos espaços
parceiros do Circular.
Segundo a organização do projeto, é uma contribuição a um turismo
cultural no Centro Histórico de Belém. Além disso, a terceira edição
da Revista Circular digital traz assuntos pertinentes às políticas
públicas para o Centro Histórico e destaca ações da sociedade civil
para melhorias nos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto.
Após a circulação deste domingo, o Circular Campina Cidade Velha
será tema da mesa “Direito à Cultura: a cidade por direito”, dentro da
programação do projeto Interculturalidades, que será realizado de 2 a 8
de outubro, em Niterói - RJ. Em sua sétima edição, o projeto dialoga
com o ‘Territórios da Arte’, fruto de uma parceria do Centro de Artes da
Universidade Federal Fluminense e a Funarte.

Espaço novo no pedaço
A Feira do Gibi será realizada no Buraco da Palmeira, na Campina, e
está em sua 11ª edição. A ideia, que se iniciou como uma reunião de
amigos que buscavam um local onde pudessem conversar, vender e
trocar hqs, livros e objetos colecionáveis ligados à cultura pop, acabou
se tornando obrigatória e hoje é realizada todo mês, sempre no
primeiro domingo, no Espaço Palmeira.
Neste domingo haverá vários sorteios de brindes, que foram doados
pelos expositores convidados, além da participação de cosplayers que
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ficam circulando pelo espaço, interagindo com o público. E também
será divulgado o resultado do Concurso de Desenho - Nazica Pop, que
entre seus jurados estará o quadrinista Joe Bennett!
Também na Campina, a partir desta edição, está dentro do Circular, o
Centro Cultural Sesc Boulevard, que entra na circulação trazendo o
encerramento do projeto Mestras da Cultura Popular. A programação
se inicia às 10h, com a apresentação do Pássaro Tucano, conduzido
pela Mestra Iracema Oliveira - iniciada nessa área pelo pai Francisco
Oliveira, compositor e autor de peças. Ela, que já foi atriz e cantora de
radionovelas, cuida também do Grupo Parafolclórico Frutos do Pará, o
que lhe garante o status de ícone da cultura popular no estado.
Em seguida, às 11h, entra em cena o Boi Veludinho, com a Mestra
Socorro Corrêa, que fundou o Boi Veludinho em 93, e, desde então,
anima crianças e adolescentes com seus pierrots, cabeçudos e
orquestra, ao ritmo das tradições odivelenses do Boi de Máscaras. É
autodidata artesã, a única que em Belém faz os cabeçudos e
máscaras usadas nesta brincadeira.
Já o Espaço Bangalô, na Cidade Velha, chega com a ideia do
reaproveitamento e realiza o Bazar do Círio, com venda de vinis,
vestuário, livros, quadrinhos e artesanato, venda de petiscos e bebidas
e ainda o velho e bom som de vinil.
Além disso, estão de volta à circulação a Elf Galeria, com a exposição
“Natureza e Imanência”, individual do Armando Sobral, o Roteiro Geo
turÍstico que apresenta um passeio pelo Ver-o-Peso, e a Casa Oiam.
Também tem a exposição Nina Matos, uma parceria com a Elf Galeria.

Programações para todos os gostos e idades
Também tem Yoga e meditação, bate papo e um quintal com
discotecagem, comidinhas e música ao vivo. A Associação Fotoativa
também traz atividade de Yoga e café da manhã, além de várias
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oficinas e outras formas de interação, fechando o dia com a
apresentação do grupo Som de Pau Oco.
No Centro de Justiça Eleitoral, entre outras atividades, segue a
exposição “15 anos de gravura”, dos artistas Jean Ribeiro e Glauce
Santos e haverá, às 10h, “Roda de Conversa” com os artistas, que
falarão da sua trajetória com a exibição de vídeos de seu processo
criativo. A manhã se encerra com a Banda Barravento.
O Cine Olympia exibe, às 17h30, o filme “A Loucura entre nós”, de
Fernanda Vareille. No Espaço Valmir Bispo, o público confere as
exposições “Traços e Fé pela Amazônia”, “Identidade Amazônica” e
“Um Jardim dentro de Casa” – Design de interiores, Paisagismo de
Nathália Haber.
Ainda pela manhã tem apresentação artística de Jeff Moares e
lançamento do livro “Escrevitos”, de Cláudia Valeria F. Vidal, professora
de Estudos Literários em Língua Inglesa na UFPa. Haverá pequenas
leituras de seus escritos ao longo da programação. Tem apresentação
musical com Vitória Brasil e uma feirinha cheia de produtos criativos,
além da gastronomia orgânica da Toró Gastronômico. Na Kamara Kó,
segue a exposição coletiva “Lugares [in] Visíveis”, que traz obras de
Alberto Bitar, Ana Mokarzel, Mariano Klautau, Octavio Cardoso e Pedro
Cunha.
O Instituto Pavulagem dá início às oficinas para o Arrastão do Círio. É
só chegar e participar das rodas de percussão, dança e perna de pau.
O cortejo será dia 7 de outubro, após a Romaria Fluvial.
Acompanhe a programação completa.
BELÉM
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