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Espaço de terra largo e plano. Praça. 

Largo dentro da povoação. Porção de terra 

cultivável. Lugar que antecede a casa,
 
local de chegada do pouso que antecede o

descanso, onde primeiro recebemos os amigos,

mas o Terreiro também é esse 

lugar de deslocamentos que faz com que as
 
ideias desenvolvidas aqui não

pareçam conceitos estáticos, meros conteúdos,
 
mas que sinalizem traços de um

signo em transito que se move no tempo 

e no espaço. Assim nos colocamos em 

movimento, deslocamo-nos por aqui 

passando e repassando, dançando,

batucando e girando.



Em 2012, numa parceria com o MINC/Funarte através do Edital de Manutenção de Espaço 
aCênico, demos inicio o Projeto Terreiradas Culturais – Café Teatro das Marias – 1 . 

Edição, nessa edição com dois Eixos: Formação (oficinas de 144h/aula nas modalidades 
dança contemporânea, circo, teatro, contação de historia, percussão nordestina, 
percussão afro-étnica, pratica de conjunto, copismo, áudio visual e capoeira) e o Eixo 
Difusão onde fizemos uma convocatória, e elencamos nas áreas de musica e artes 
cênicas 32 grupos artísticos do Ceará, Brasil e África.

TERREIRADAS 1ª EDICÃO:



Em 2013 numa parceria com o Governo do Estado do Ceara, através do Fundo Estadual de Cultura 
a

fizemos o Terreiradas Culturais – Café Teatro das Marias – 2 . Edição, uma versão menor, mas 
seguindo o mesmo formato, com Eixo Formação, com oficinas de 60h nas modalidades Musica de 
rabeca, Percussão Nordestina, Circo e Dança Contemporânea e fizemos uma convocatória com 
recorte Região Nordeste, para grupos musicais com musicas autorais brasileiras  contemplando 12 
grupos que tiveram seus trabalhos apresentados no Projeto durante o segundo semestre de 
2013/2014.

TERREIRADAS 2ª EDICÃO:



EM em 2014 conseguimos através de uma convocatória com os grupos musicais artísticos da 
a

cidade, organizar Terreiradas Cultural – Café Teatro das Marias - 3 . Edição, dessa vez sem 
nenhum apoio público, mas com produção do Café Teatro das Marias (espaço, som e luz) , que com a 
parceria das próprias Bandas complementando o material de som e Luz do Teatro deu muito certo, 
foram 10 Bandas Cearenses que trouxeram pras Marias seus mais novos trabalhos, entre elas (Fulo 
D'Aurora, Dona Zefinha, Lorena Nunes, Tiago Lemos, Davi Silvino, Lia Veras, Carlos Hardy, Artur 
Menezes entre outras, onde a bilheteria do show foi revertida 30% pro Teatro e 70% pras Bandas.

TERREIRADAS 3ª EDICÃO:



O Terreiradas Culturais – Café Teatro das Marias – 4ª. Edição,  queremos que seja um projeto 
concebido a partir da vontade de fomentar ações de difusão da música popular brasileira criada por 
artistas cearenses dentro da musica autoral, com foco no Movimento Cabaçal, movimento esse que 
esta ancorado nas pesquisas de grupos musicais a cerca de ritmos tradicionais nordestinos cearenses 
e diálogos com o movimento da musica pop contemporânea. Aqui fazendo um recorte de trabalhos 
realizados por artistas de Fortaleza/Região Metropolitana e Cariri (Crato, Juazeiro do Norte e 
Barbalha) e mais Nova Olinda, lugares por onde nós gestores desse espaço muito nos inspiramos, 
por entender estar ai uma grande potencia de inovação de diálogos entre a musica tradicional 
cearense e a musica pop contemporânea, dando pra cena musical local um lugar de destaque, e 
sedimentando o Movimento Cabaçal lançado por nós em 2003.
Tendo o espaço do Café Teatro das Marias como um grande terreiro onde os encontros são possíveis 
através do aprendizado, da produção e da fruição de arte, este projeto pretende aproximar a música 
feita no interior do Ceará da música produzida na capital cearense, e terá duração de 4 meses.
 
Através deste projeto, iremos melhorar o equipamento de som e luz do Café Teatro das Marias, além 
de melhorias no palco e contratar, para os meses de mostra, operador de som e Luz, diretor de palco e 
produtores específicos pra cada Banda, além de um cinegrafista/captação de áudio que farão 
filmagem/captação de áudio de cada Banda que compuser a Mostra.
 
Chamaremos um curador que temos em vista André Magalhaes, um forte conhecedor do material 
musical produzido no Ceará, para fazer a curadoria, e faremos uma chamada pública aos Grupos 

aMusicais, nos locais atendidos pelo Projeto Terreiradas Culturais – Café Teatro das Marias - 4 . 
Edição.
 
Com foco no fazer artístico e na interação entre os distintos “jeitos de fazer” MPB (música Popular 

aBrasileira) o Terreiradas Culturais – Café Teatro das Marias -  4 . Edição  pretende ampliar o 
conhecimento técnico, estético, histórico e prático de seus participantes nas áreas abrangidas 
(musica de raiz, musica com impulso na tradição, musica com foco na contemporaneidade, musica 
de cordel, etc. Desde que autoral), através de mesas redondas onde pretendemos refletir sobre o 
Movimento Cabaçal cearense.
 

O QUE QUEREMOS NAS TERREIRADAS 4ª EDICÃO:
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FOLDERS/CARTAZES/JORNAIS
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 Direção Geral
Valéria Pinheiro

Coordenadoria Curatorial 
André Magalhães

 Produção Executiva – Rosina Popp
Administração – Edmar Cândido

Contador 
Sérgio Granja

Programação Visual
Linhares Junior

 Assessoria de Imprensa 
Roberta Bonfin

Direção musical do DVD final 
André Magalhães

Técnicos: Operador de som e luz
(a serem contratados via sindicato dos técnicos de Fortaleza)

 Fotografo: 
Fernanda Leal;

 Equipe da gravação do DVD/captação de audio  
Marcelo Paes de Carvalho ( Incartaz)

FICHA TÉCNICA -
 4ª TERREIRADAS CULTURAIS
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