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Circular: 4 anos e 20 edições neste domingo
2 SEMANAS ATRÁS

O clima de final de ano vai dar o tom da circulação deste domingo, 3 de dezembro, na 20ª edição do Circular
Campina Cidade Velha. Economia criativa, feiras e shows, além de exposição, passeios a pé e ciclístico,
celebrações religiosas, cinema e comidinhas deliciosas para você confraternizar com os amigos e ainda demonstrar
seu carinho por Belém em pleno centro histórico. O convite é para um mergulho na diversidade cultural paraense.
Confira toda a programação aqui no site: http://www.projetocircular.com.br/programacao/
O projeto está comemorando quatro anos de existência e de conquistas, parcerias e sonhos realizados. Um deles se
concretizou na última terça-feira, 28, no Cinema Olympia, com o lançamento do documentário “Experiência
Circular – Encontros e Afetos no Centro Histórico de Belém”. Foi uma noite sensacional, parecia que já era
domingo de Circular. Muitos abraços e alegria, refletidos na emoção da plateia.
O filme ainda vai ganhar várias sessões na cidade e poderá ser visto, inclusive neste domingo, 3, no telão no Sesc
Boulevard, às 11h, e no Porto do Sal (Coletivo Aparelho), às 15h. Ainda haverá uma sessão no Museu da Imagem e
do Som, que vai abrir com exposição e mostras de curtas, das 9h às 13h.
Realizado pelo Circular Campina Cidade Velha em parceria com a Macieira Filmes, com direção de Mário Costa, o
doc faz um recorte das circulações domingueiras do projeto nos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto. A
soma de esforços e alegrias, desejos e reflexões sobre os potenciais do centro histórico de Belém, que é a essência
do Circular, é reforçada no documentário pelos depoimentos de fazedores de cultura, gestores de espaços culturais
parceiros, empreendedores criativos, moradores e turistas, que participam dos domingos de circulação.
Ao longo de quatro anos, o projeto Circular Campina Cidade Velha vem conquistando um olhar mais sensível da
população, empresariado e setores do poder público. O projeto é uma realização coletiva, mediada pela Kamara Kó
Fotografia e Ministério da Cultura, com apoio da Lei Rouanet, com a qual se obteve patrocínio do Banco da
Amazônia, da 6ª a 19ª edição, via Governo Federal.
http://www.projetocircular.com.br/2017/11/circular-4-anos-e-20-edicoes-neste-domingo/
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Há ainda colaboração de Milton Kanashiro, Esther Benchimol, Tatiana Sá, Jorane Castro e Elna Trindade, por meio
de Doação de Pessoa Física da Lei Rouanet. E copatrocínio da Cultura – Rede de Comunicação, e apoio
institucional do Iphan, Setur – Secretaria de Turismo do Estado do Pará, Imprensa Oficial do Estado – IOE-PA e
UFPA, por meio das Faculdades de Turismo e Geografia e NAEA.
Foto em destaque por: Irene Almeida
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