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Dica da Semana
É hora de se despedir de 2011! Para fechar o ano em grande estilo, o Farol da Barra vai receber uma
multidão para a tradicional queima de fogos. O festejo conta com a participação da banda Parangolé,
Juliana Ribeiro e Magari, que prometem muita animação, curtição e emoção. Vale lembrar que esse réveillon
é conhecido como uma das maiores viradas de ano do país. A diversão começa às 21h, do sábado.
Por Luâine Almeida, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-feira 29/12
MÚSICA
George Dias
Happy hour com música ao vivo. O cantor George Dias faz a animação na Beach Stop no estilo pop
universitário.

Beach Stop, Stella Maris
18h
R$ 5
(71) 3374-1679

CINEMA

Os Muppets

Enquanto passava as férias em Los Angeles, Walter, o maior fã dos Muppets descobre que um
explorador de petróleo tem um plano de destruir o teatro Muppet para perfurar um poço recémdescoberto sob o teatro. Agora, ele precisa reunir os Muppets e arrecadar os R$10 milhões
necessários para salvar o teatro.
UCI Oriente Iguatemi, Pituba
11h20
R$ Sob consulta
(71)3533-0880

A Chave de Sarah
Uma jornalista americana que vive na frança é escolhida para cobrir as comemorações do 60º
aniversário do Vel dHiv, um episódio pouco divulgado da perseguição aos judeus. A história da
tragédia entrelaça-se com sua vida quando, ao apurar os fatos, descobre que o apartamento em
que pretende morar pertenceu aos Starzynski, uma família judia que fora desapossada pelo governo
francês da ocupação e decide descobrir o destino dos ocupantes anteriores. Assim descobre a
história de Sarah, a única sobrevivente dos Starzynski.
Espaço Unibanco, Praça Castro Alves
13h, 15h e 22h
R$ 13 e 6,50
(71)3011-4703

EXPOSIÇÃO
Insustentável Leveza de Giovana

A mostra criada pela artista visual baiana Giovana Dantas reúne cinco trabalhos que integram uma
videoinstalação. A mostra, que dialoga com o texto de Milan Kundera, A insustentável leveza do ser,
toma a relação entre peso e leveza com inspiração para suas obras. Nela, a artista chama a atenção
para os movimentos que a água e o vento produzem em certos objetos e que se apresentam nas
imagens em vídeo como metáforas dos aspectos abordados.
Palacete das Artes Rodin, Graça
10h às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6887

Música no Áudio
Mostra das trilhas sonoras que inspiraram as adaptações das obras de Jorge Amado para o cinema
e a televisão.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h às 21h
R$ Grátis
(71) 3117-6079

LITERATURA
Filosofando Com a Emília

Enquanto se visita a biblioteca, a boneca Emília leva o público para o mundo da filosofia.
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Barris
10h30 às 14h30
R$ Grátis
(71) 3117-1411

Sexta-feira, 30/12
MÚSICA
Dia de Samba
O sambista Titilo Oliveira, que está no samba desde 2002, fez parte da historia de alguns artistas da
terra como, Grupo Nosso Ritmo, Gal do Beco, entre outros, e como musico e/ou produtor musical
de artistas como Arlindo Cruz, Belo, Delcio Luiz, entre outros.
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
21h30
R$ 18
(71) 3334-8181

Ensaio dos Filhos de Jorge
O mais novo sucesso da música baiana investe no axé percussivo mesclando várias vertentes
mundiais. A banda chegou com tudo no panorama musical e realiza ensaios em um dos maiores
pontos turísticos de Salvador: o Mercado Modelo. A cada semana, a banda inova com convidados
especiais e atrai sempre um público animado. O repertório vai desde Caetano Veloso e Djavan até
Madonna.
Mercado Modelo, Comércio
21h
R$ 30 e 30
(71) 3241-5150

CINEMA
Leite e Ferro

Filme vencedor de Direção e Documentário no Festival de Paulínia 2010. No documentário é
mostrado o cotidiano de prisioneiras de um Centro de Atendimento Hospitalar à Mulher Presa. Os
depoimentos destas mulheres levam os espectadores a entrarem em contato com uma realidade
bem diferente.

Sala de Arte – Cine XIV, Pelourinho
14h e 19h
R$ Sob consulta
(71) 3321-2948

EXPOSIÇÃO
Exposição Gravuras Brasileiras

Grandes mestres e artistas da história das artes plásticas no país estarão expostos em mais de 60
gravuras. Dentre elas, obras originais de Alfredo Volpi, Tarsila do Amaral, Lasar Segall e Emiliano Di
Cavalcanti. A exposição conta com gravuras dos baianos Carybé, Floriano Teixeira e Emanoel
Araújo.
Armazém de Época, Rio Vermelho
9h às 18h
R$ Grátis
(71) 3334-4425

Sábado, 31/12
MÚSICA
Reveillon da AABB

A Associação Atlética Banco do Brasil, com seu belíssimo parque aquático dará boas-vindas a 2012
com seu tradicional réveillon. As bandas Los Guaranis e Carla Visi comandarão a festa.
Sede da AABB, Piatã
22h à 5h
R$ 60 (individual)
(71)2106-8250

EXPOSIÇÃO
Arte em movimento

Maria José Leal utiliza-se da técnica de arte francesa para apresentar suas telas.
Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, Rio Vermelho
8h30 às 13h
R$ Grátis
(71) 3116-5360

Fragmentos: Artefatos Populares, o Olhar de Lina Bo Bardi
Exposição com mais de 800 peças coletadas pela artista em estados nordestinos nos anos e 1950 e

60.
Centro Cultural Solar do Ferrão, Pelourinho
13 às 17h
R$ Grátis
(71) 3117-6079

INFANTIL
Os Três Porquinhos
O clássico infantil recebe inovações com a presença da personagem Pokemon, o herói dos porcos,
que ensina gestos de karatê aos porquinhos.
Teatro Gil Santana (Caballeros de Santiago), Rio Vermelho
15h
R$ 20 e 10
(71) 3334-4342

Domingo, 01/01
MÚSICA
Pôr do Som
O evento conta com a presença da cantora Daniela Mercury, no Farol da Barra. A proposta da
cantora é reunir artistas e repertório exclusivos, tudo para dar as boas vindas ao novo ano. Ao
longo de dez anos de projeto, já passaram pelo palco artistas como Zélia Duncan, Jammil,
Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Gabriel o Pensador, Fernanda Abreu, Chico César, Toni
Garrido e Lenine. Dentre os homenageados, figuram, entre outros, Renato Russo, Carmem Miranda
e Dorival Caymmi.
Farol da Barra, Barra
17h às 19h
R$ Grátis
(71) 3322-3865

Ensaio do Bloco Harém

Reunindo muita gente bonita, os ensaios trazem Tuca Fernandes no comando, que agita o público
com sucessos que marcaram sua passagem no Jammil e suas novas canções da sua carreira solo. A
cada semana, Tuca recebe convidados especiais que ajudam a fazer dessa festa uma das melhores
do verão baiano.
Alto do Andu, Paralela
18h
R$ 40 (feminino) 60 (masculino)
(71) 3330-3030

CINEMA
A Árvore do Amor

Durante a Revolução Cultural, a jovem estudante Jing é mandada com sua classe para o campo, no
processo de reeducação dos intelectuais urbanos. Lá ela conhece Sun, um jovem geólogo, de uma
família mais rica e prestigiada do que a dela. Apesar dos impedimentos, os dois se apaixonam. Do
diretor de O Clã das Adagas Voadoras e Lanternas Vermelhas.
Cinema do Museu, Avenida 7 de Setembro
20h35
R$ 18 e 9
Sob Consulta

GASTRONOMIA
Caminho de Casa
Com decoração rústica, ambiente aconchegante e informal, o restaurante oferece o melhor da
culinária regional. O carro-chefe do cardápio é a famosa carne de fumeiro, feita com lombinho de
suíno defumado servido na chapa, mas também é possível encontrar pratos como a maniçoba,
sarapatel, andu, dobradinha, rabada, carne-de-sol, picanha laminada com alho, salmão e tilápia na
chapa. Além das refeições típicas, o cliente pode se deliciar com os petiscos como o escondidinho,
arrumadinho, charque desfiado com purê de banana da terra, bolinho de peixe, entre outros. E o
almoço do domingo tem uma feijoada especial e um grupo de chorinho para animar os clientes.
Rua Anísio Teixeira, Itaigara
 24h
R$ Sob Consulta
(71) 3353-7036

Segunda-feira, 02/01
MÚSICA
Léo Pretto

O cantor, que toca sucessos variados da MPB e outros estilos leva a folia baiana por todo interior da
Bahia, Rio de Janeiro e Maceió, dentre outras cidades, lotando os lugares por onde passa com
muita alegria, brilho e encanto. O local traz shows de voz e violão que criam um clima agradável e
descontraído para a sua noite.
Moema Batataria, Rio Vermelho
20h às 23h
R$ 5
(71) 3335-3335

Segunda Gorda
O cantor J. Veloso e sua banda Os Cavaleiros de Jorge recebem convidados toda segunda-feira. O
cantor promete apresentar suas produções realizadas em parceria com Jorge Vercillo, Antonio
Villeroy, Targino Godim e Jorge Mautner e receber convidados especiais a cada semana para animar
sua noite com música de qualidade e muito estilo!
Padaria Bar, Rio Vermelho
21h
R$ 15
Sob Consulta

CINEMA
Um Conto Chinês

Roberto vive sozinho e é cheio de manias, até o dia em que Jun, um chinês que não fala espanhol,
cruza o seu caminho. Mesmo sem falarem a mesma língua, suas vidas irão mudar depois desse
encontro. Melhor filme no Festival de Roma 2011.
Cine Vivo – Shopping Paseo, Itaigara
18h30
R$ 19 e 9,50
(71) 3015-6867

EXPOSIÇÃO
Pierre Verger: Olhares de Crianças

A mostra reúne 36 fotografias em preto e branco, de crianças baianas, particularmente de
Salvador. Nas imagens, a simplicidade com a qual o fotógrafo francês se inseriu na vida dos
habitantes para então retratá-los. A exposição é resultado da parceria com a Fundação Pierre
Verger e com Instituto Feminino da Bahia. Além disso, conta com o apoio institucional da Aliança
Francesa.
Instituto Feminino da Bahia, Polietama
10h às 12h e 14h às 18h
R$ 1 kg de Alimento Não Perecível
(71) 3329-5520

Terça-feira, 03/01
MÚSICA
Ensaio de Verão do Olodum

O bloco afro Olodum iniciou sua temporada de ensaios que fazem parte da preparação para o
carnaval 2012 que terá como tema: O Vale dos Reis - As Sete Portas da Magia. No repertório, novas
canções e antigos sucessos como Avisa Lá e Alegria Geral prometem animar o público.

Praça Tereza Batista, Pelourinho
20h
R$ 50
(71) 3321-9198

CINEMA
Imortais

Quando a guerra contra o mundo grego é declarada pelo Rei Hiperión, os exercítos de Titãs presos
por Zeus são quase liberados do Monte Tártato. Na tentativa de detê-lo, Zeus seleciona Thesus, um
humano que comandará todo o exército grego junto com a sacerdotisa Phaera. Toda a guerra tem
um único objetivo: conseguir o arco invencível que será capaz de derrubar os deuses do Olimpo e
fazer de Hiperión o mestre indiscutível de seu mundo.
Shopping Iguatemi, Pituba
Sob Consulta
R$ 14 e 7,50
(71)3533-0880

EXPOSIÇÃO
Presépios

A mostra tem projeto expográfico do professor da Universidade Federal da Bahia, Afrânio Simões, e
dos 22 estudantes da disciplina Museografia II. Disposta em três módulos, a exposição traz peças
de arte sacra que integram o acervo do Museu Abelardo Rodrigues ao lado de plotagens de postais
pertencentes ao Museu Tempostal. Participaram das oficinas alunos do Projeto Axé, monitores do
Centro Estadual de Educação Profissional em Arte e Design, alunos do curso de Museologia da UFBA
e pessoas da comunidade do entorno do Pelourinho.
Galeria Solar do Ferrão, Pelourinho
10h às 18h
R$ Grátis
Sob Consulta

Quarta-feira, 04/01
MÚSICA
Ensaio da Banda Vixe Mainha
Sob novo comando, a banda Vixe Mainha continua os ensaios, Diggo de Deus, que assumiu o vocal
em setembro, foi revelado no Olodum Mirim e tem feito sucesso com a galera com seu talento
invejável e sua energia contagiante.
Zen – Dinning e Music

22h às 4h
R$ 35(fem.) 50(masc.)
(71) 3334-6556

TEATRO
Entradas e Bandeiras: A Rua É Nossa Aldeia

As cenas misturam teatro, dança e música e têm início no Largo do Pelourinho, de onde os cinco
coletivos e grupos de teatro de rua envolvidos Cia. Gente de Teatro da Bahia, Gueto Poético, 1º de
Maio, Filhos da Rua e Felinos, acompanhados por uma banda de sopro e percussão e outros grupos
artísticos convidados, seguem em cortejo pelas ruas históricas, encenando o nascimento de Jesus
através de manifestações populares que contam a nossa história, como as cantigas de roda, o
bumba meu boi, as folias de reis e o caboclo de lança, finalizando com uma apresentação central no
Terreiro de Jesus.
Centro Histórico, Pelourinho
16h
R$ Grátis
Sob Consulta

EVENTO
Labirinto do Terror
Portal do Alien, um labirinto onde as pessoas buscam a saída, mas antes devem passar por
assustadores personagens.


Salvador Norte Shopping, São Cristovão
9h às 22h
R$ 10
(71) 3417-6500

BARREIRAS
MÚSICA
Reveillon do Pilek
Quem vai comandar a festa nesta virada de ano é Tonynho e Cia, Denis e Dannyel e Dj Daniel
Judah.

Espaço Le Rêve
 23h, 31 de Dezembro
R$ Sob Consulta
(77) 3613-1413

CONCEIÇÃO DO COITÉ
MÚSICA
Reveillon
Com o objetivo de valorizar os artistas coiteenses e agradar todos os gostos musicais, as bandas
convidadas para participar do show da virada foram, Chaonda, Toque de Paixão e Manto Azul. Além
das apresentações das bandas, haverá show pirotécnico para começar 2012 com muita alegria

Praça da Matriz
22h às 3h, 31 de Dezembro
R$ Grátis
Sob Consulta

JACOBINA
MÚSICA
Reveillon do Dimas
A festa mais comentada da cidade e open bar.

Unichop
 22h 31 de Dezembro
R$ 50
Sob Consulta

FaçArte
Poesia: Receita de Ano Novo
Autor: Carlos Drummond de Andrade
Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor de arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação como todo o tempo já vivido
(mal vivido ou talvez sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser,
novo até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,

você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?).
Não precisa fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar de arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um ano-novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

Fontes:
http://www.funceb.ba.gov.br
http://www.pelourinho.ba.gov.br
http://www.saladearte.art.br
http://www.cineinsite.com.br
http://www.releituras.com
http://www.curtosim.com.br
IMPORTANTE: Eventuais alterações na programação acima são de responsabilidade dos organizadores
de cada evento. A Ascom recomenda confirmar as informações por meio dos respectivos telefones.

