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Ciclo Carnavalesco Fortaleza 2014 inicia programação oficial de atividades na
sexta (31)
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Fortaleza se transforma na cidade da folia. A partir desta sexta-feira (31), a programação oficial do
Ciclo Carnavalesco Fortaleza 2014 inicia as atividades com o Pré-Carnaval da cidade, numa
promoção da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria de Cultura (Secultfor), com
patrocínio master da cerveja Skol.
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O evento acontecerá durante os fins de
semana até o dia 23 de fevereiro, com shows no Aterrinho da Praia de Iracema, apresentações e
atividades no Estoril, além de desfiles de blocos
e ensaios abertos que prometem agitar as sete regionais da capital cearense.
O *Ciclo Carnavalesco Fortaleza 2014* prestará uma homenagem ao *Maracatu Cearense, tema
do evento este ano. A programação oficial do Carnaval iniciará no dia 28 de fevereiro e segue até o
dia 04 de março. *
Para abrir a temporada dos shows a serem realizados durante o período de pré-Carnaval, sempre
aos sábados, no Aterrinho da Praia de Iracema, a convidada da primeira noite de folia, neste
sábado, dia 01 de fevereiro, será a cantora Preta Gil. A baiana traz a Fortaleza seu mais novo
trabalho, o Bloco da Preta. No sábado seguinte (8), é a vez da Orquestra Popular da Bomba do
Hemetério (PE).
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No sábado (15), o grupo carioca Bangalafumenga anima os foliões. Os shows no Aterrinho vão até
o dia 23 de fevereiro com a apresentação da banda Móveis Coloniais de Acaju (DF)*. *Antes das
apresentações, o palco montado no Aterrinho recebe os blocos de pré-Carnaval que fazem a
dispersão após o desfile pelas ruas da Praia de Iracema.
O edital de Pré-Carnaval selecionou 60 blocos, sendo 10 destes estreantes, com uma só saída, 10
veteranos para duas saídas e 40 blocos veteranos com quatro saídas. Os blocos se apresentarão
todas as sextas, sábados e domingos, espalhados por vários bairros de Fortaleza. Além do
tradicional
circuito Dragão do Mar - Praia de Iracema (que, nesse ano, terá um trajeto diferente ao descer pela
Rua dos Tabajaras), outros bairros da capital como Benfica, Jardim América, Parque Manibura,
entre muitos outros, também estarão entre os polos de folia.

De segunda a domingo, durante o período do Ciclo Carnavalesco, a população poderá acompanhar
ensaios abertos dos grupos de Maracatu, manifestação típica da cultura cearense, e de vários
blocos, sempre com programação
promovida em diversos bairros.
Para não esquecer dos foliões mirins, a Secultfor montou um espaço especial para os domingos do
Pré-Carnaval em prol da criançada. O Passeio Público de Fortaleza amanhecerá diferente e será o
espaço para reunir crianças e paisem um piquenique. A programação terá a realização de várias
oficinas, como as de instrumentos musicais para o Carnaval, pintura facial para o Carnaval e de
máscaras e adereços para o Carnaval.
Outra novidade do Ciclo Carnavalesco e um preparativo dos foliões para o período momino serão as
tardes de folia no Mercado dos Pinhões do Ceará, com muito samba.
Carnaval com cinco dias de folia
A programação do Carnaval inicia com a apresentação do bloco Luxo da Aldeia no Aterrinho da
Praia de Iracema, na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e contará com estruturas montadas e
atividades nos polos do Estoril, na Avenida Domingos Olímpio, no Passeio Público e no Mercado
dos Pinhões.
A Avenida Domingos Olímpio será palco dos tradicionais desfiles de blocos e cordões, dos afoxés,
maracatus e escolas de samba. Já a estrutura montada no Aterrinho da Praia de Iracema garantirá
aos foliões da capital cearense
uma verdadeira diversidade de ritmos, com os shows de Pinduca e Felipe Cordeiro, no dia 01 de
março; da Banda Uó, no dia 02 de março; da cantora
Martinália, no dia 03 de março; e finalizando a programação com o show da banda Raça Negra, no
dia 04 de março.
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