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Veja a TR também no BLOG UNEB: www.blog.uneb.br

Dica da Semana
Para os amantes do forró que estarão em Salvador durante o período dos festejos juninos uma boa opção é
curtir a grande festa no Pelourinho. O evento acontecerá de 21 a 24 de junho, no Largo Pedro Archanjo, a
partir das 18h. Os artistas que irão participar do evento prometem fazer uma grande festa, animando a
todos que estarão presentes nas ruas do Centro Histórico. Entre as principais atrações estão as bandas
Estakazero e Cangaia de Jegue, além dos cantores Adelmário Coelho e Zelito Miranda. Vai ser uma festa
imperdível!
Por Vanessa Lira, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 21/6
MÚSICA
Música de Agora na Bahia

Até dezembro, a Oficina de Composição Agora (OCA) realiza o Música de Agora na Bahia (MAB),
programa dedicado à música de concerto contemporânea feita na Bahia. São diversas atividades
voltadas à divulgação deste cenário: intervenções urbanas, palestras, seminários, projeções de
música e recitais.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$10 e 5
http://www.musicadeagoranabahia.com

Arraiá da Casa da Música

Em homenagem aos 100 anos do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Casa da Música traz o forró pé de
serra e toda ambientação de um autêntico arraiá. A animação da noite fica por conta de várias
bandas, apresentando um repertório recheado de clássicos do forró.
Casa da Música, Itapuã
19h
R$1Kg de alimento não perecível
(71) 3116-1511/ 1512

EXPOSIÇÃO
Impressões Carnavalescas

Exposição coletiva com os trabalhos dos artistas Cassandre Sturbois e Roberto de Souza. As obras
farão parte da exposição “Impressões Carnavalescas”, mostrando a visão de cada um deles a cerca
do Carnaval.
Teatro ACBEU, Vitória
14h às 20h
R$Sob Consulta
(71) 3444-4411

CINEMA
Apenas Uma Noite

Michael e Joanna Reed formam um casal jovem, atraente e bem sucedido. No entanto, tudo muda
quando os Reeds vão a uma festa de trabalho de Michael, na qual Joanna presencia um momento
suspeito entre o marido e sua nova colega de trabalho Laura. O incidente é fugaz e ambíguo e
Joanna não tem certeza do que presenciou, mas a sombra da dúvida na relação do casal contamina
seu amor.
Cine Vivo – Shopping Paseo, Itaigara
14h | 17h10 | 18h35
R$20 e 10
(71) 3015-6867

LITERATURA
Mostra Cem Nelson

Acontece no Sebo Praia dos Livros o encerramento da Mostra Cem Nelson com um sarau com
leituras dramáticas dos contos do Anjo Pornográfico, expondo a dramaticidade nas histórias de
Nelson Rodrigues. A mostra é realizada por acadêmicos da Oficina de Produção Cultural e possui
entrada gratuita.

Sebo Praia dos Livros, Barra
19h30
R$Grátis
(71) 3015-0093

Sexta-Feira, 22/6
MÚSICA
Sexta com Flor Serena

Para comemorar o centenário do grandioso Luiz Gonzaga, a banda Flor Serena decidiu fazer uma
singela homenagem ao grande rei do baião. A banda promete animar o público com grandes
sucessos de Gonzaga, sem deixar de lado as músicas de autoria do próprio grupo. Fazendo parte
desta grande comemoração, a banda Flor Serena terá como participação especial o Trio Nordestino.
Coliseu do Forró, Patamares
22h
R$25
Não informado

Forró no Bohemia

O Bohemia está preparando uma noite especial para você curtir o melhor do forró. A festa será
comandada pelas bandas Fora da Lei, trazendo o melhor do sertanejo universitário, além da Banda
Vuou.
Bohemia Music Bar, Jardim Brasil
21h
R$15 (fem.) e 20 (mas.) – das 21h às 23h | 20 (fem.) e 30 (mas.) – depois das 23h – NOMES NA LISTA
(71) 3332-5774

CINEMA
As Idades do Amor

Três histórias paralelas que se passam em Roma, apresentam o romance em diferentes fases da
vida e entre pessoas que, por ironia do destino, acabam se conhecendo e se encantando uns pelos
outros.
Cine Vivo – Shopping Paseo, Itaigara
14h35 e 20h25
R$23 e 11,50
(71) 3015-6867

LITERATURA

Projeto Letras Musicadas – Edição Nelson Rodrigues

O projeto é composto por apresentações cênico-musicais, criando um diálogo entre três linguagens
artísticas independentes: o teatro, a música e a literatura. Cada leitura conta com artistas
diferentes, especialmente convidados para o evento, não havendo um elenco fixo.
Teatro ICBA, Vitória
20h
R$Grátis
(71) 9319-6719/ 9932-0685/ 8759-3137

EXPOSIÇÃO
Esculturas de Caribé e Mário Cravo

Após a reforma, em 1962, o jardim foi transformado em Parque das Esculturas, exibindo peças de
artistas como Caribé e Mário Cravo. Com sua coleção de esculturas modernistas e contemporâneas,
o Parque contribui para imprimir ao MAM um caráter mais popular e acessível.
Solar do Unhão, Comércio
13h às 19h
R$Grátis
(71) 3117-6139

Sábado, 23/6
MÚSICA
Blackmaré

A banda faz uma apresentação completamente diferenciada, trazendo em seu repertório várias
canções de clássicos do rock, pop, funk, além de muito samba e axé. Nessa nova estética da banda,
na linha de percussão segue os beats do axé music, mas a linha da bateria é groovada, estilo
soul, Black music, e em muitas vezes pop ou até rock’n roll. O dj convidado fica responsável por
esquentar a pista.
Zen – Dining e Music, Rio Vermelho
21h
R$30 (fem.) e 40 (mas.)
(71) 3335-3335/ 3334-6556

Arraiá do Caná 2012
Para os amantes do São João que não vão poder viajar e quer curtir a festa de qualquer maneira,
nada melhor do que aproveitar a noite no '2º Arraiá do Caná do Imbuí'. A festa será comandada
pelas bandas Chico di Amor, Ferreirinha e Lobos do Forró, que prometem embalar o público com

muito forró. Além da música, quem conferir a festa vai poder provar das comidas típicas, além do
melhor licor que irá compor a noite.
Praça do Imbuí
20h
R$Grátis
Não informado

TEATRO
Todo Mundo tem Problemas Sexuais

O espetáculo baseado em fatos reais conta a história de seis cartas anônimas recebidas pelo
psicanalista Alberto Godin, para serem publicadas anonimamente na sua coluna no jornal O Globo.
Teatro Jorge Amado, Pituba
20h
R$50 e 25
(71) 3525-9708

INFANTIL
Branca de Neve e os Sete Anões

A história é de uma bela menina que desperta a fúria e a maldade de sua madrasta malvada por
causa de sua beleza. Branca foge para a floresta e encontra sete Anões amigos dispostos a ajudála. Mas a Rainha malvada logo descobre pelo espelho mágico que ela está viva e, disfarçada de
velhinha, vem lhe vender maçãs envenenadas. Só um príncipe poderá salvá-la.
Teatro Gil Santana – Caballeros de Santiago, Rio Vermelho
18h
R$25 e 12,50
(71) 3334-4342

EXPOSIÇÃO
Mostra Altares Juninos

Em homenagem aos santos que recebem homenagens no mês de Junho - Santo Antônio, São João
e São Pedro - a mostra traz altares especiais para devoção aos ícones do catolicismo. Além das
imagens, um filme com depoimentos dos moradores do Centro Histórico é apresentado aos
visitantes da exposição.
Centro Cultural Solar Ferrão, Pelourinho
12h às 17h
R$Grátis
(71) 3117-6357

Exposição Moda & Estilo

São oferecidas 30 vagas para o workshop onde o ator Rodolfo Lima retrata sua experiência de
adaptação de peças.
Salvador Norte Shopping, São Cristóvão
Sob Consulta
R$Grátis
(71) 3417-6500

Domingo, 24/6
MÚSICA
Samba Maria

Muita animação, descontração, alegria e talento são os ingredientes principais das apresentações
realizadas pelas meninas da banda. Sucesso aos domingos, sempre recebe convidados especiais.
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
19h
R$15
(71) 3334-8181

EM FAMÍLIA
Andando de Pedalinho

Criada artificialmente em 1906, com a construção da barragem do rio Pituaçu para o abastecimento
de Salvador, a lagoa dispõe de um píer onde é possível passear de pedalinho. Uma ótima opção
para toda a família!
Parque Metropolitano de Pituaçu
8h e 18h
R$Sob Consulta
(71) 3116-9161

EVENTO
Ônibus do Forró

Um projeto diferenciado onde os turistas poderão aproveitar os festejos juninos na capital baiana.
Essa é a proposta da Salvador Bus, que se transforma no 'Ônibus do Forró' para fazer um roteiro
especial aos visitantes, transportando gratuitamente turistas para curtir a programação do São
João, no Centro Histórico da cidade. O serviço é um atrativo a mais para os visitantes que chegam à
região nesse período do ano, além da população local.

Praça Castro Alves, Centro
A partir das 18h30
R$Grátis
(71) 3356-6425

CINEMA
Flores do Oriente

Em 1937, durante a guerra entre a China e Japão, um agente funerário chega a uma igreja católica
numa cidade da China (Nanjing) para preparar um padre para seu enterro. Nessa jornada ele passa
a se ver como protetor de um grupo de alunas de um convento e prostitutas de um bordel próximo.

Cine Vivo – Shopping Paseo, Itaigara
15h50
R$24 e 12
(71) 3015-6867

GASTRONOMIA
Festival Junino

O festival tem de tudo, bolos saborosos, mingaus, amendoim cozido, licor, canjicas, cuscuz e alguns
produtos você encontra em opção light. E se você é um apreciador das comidas típicas, mas não
tem tempo, a Perini permite fazer encomendas com o prazo de antecedência de 24h.
Perini, Barra | Vasco da Gama | Pituba | Graça
6h às 22h
R$Sob Consulta
(71) 3203-0064 (Para pedidos)

EXPOSIÇÃO
Recortes Cotidianos

Diversas vertentes da visão da artista Anita Dominoni demonstram a assimilação, fusão e
transformação de estilos com toda a "baianidade".
Palacete das Artes Rodin, Graça
13h às 19h
R$Grátis
(71) 3117-6910

Segunda-feira, 25/6
CINEMA

Eu Receberia as Piores Notícias do seus Lindos Lábios

Um triângulo amoroso envolvendo Cauby, um fotógrafo de passagem pelo interior da Amazônia, a
bela e instável Lavínia e seu marido, o pastor Ernani, que acredita ser possível consertar as
contradições do mundo.
Cinema da UFBA, Canela
12h
R$6
(71) 3235-9879

DANÇA
Balé Folclórico da Bahia

O espetáculo da companhia, que tem reconhecimento nacional e internacional, enfatiza as danças
dos orixás em seis quadros: Pantheon dos Orixás – Os deuses africanos, Dança do Fogo, Puxada de
Rede, Maculelê, Capoeira e Samba de Roda. A direção é de Walson Botelho e coreografia de
Zebrinha.
Teatro Miguel Santana, Pelourinho
20h
R$30
(71) 3322-1962

EM FAMÍLIA
Visita ao Forte São Marcelo

Os visitantes podem apreciar exposições como Memórias do Mar, Memórias do Forte e Memórias da
Cidade, além de conhecer um dos mais belos cartões-postais da cidade de Salvador. O forte fica em
frente ao cais e ao Mercado Modelo e está aberto à visitação pública. Para ter acesso ao forte é
preciso pegar um barco a partir do Centro Náutico.
Forte São Marcelo, Baia de Todos os Santos
9h às 18h
R$Travessia e entrada: 10 | 5 para estudantes
Não informado

EXPOSIÇÃO
Escultura Nova

Trazendo novos nomes da arte conteporânea, a mostra reúne obras de Adriana Araújo, Andrés
Rúbio, Davi Caramelo, João Oliveira, Lico Santana, Marcius Kaoru, Milena Oliveira, Sarah Hellelujah
e Vinícius S.A que discutem sobre o papel das esculturas e suas representações na arte.
Galeria ACBEU, Vitória

14h às 20h
R$Grátis
(71) 3444-4423

Terça-feira, 26/6
MÚSICA
Afromen

Elementos da música negra brasileira, baiana e do “raggamuffing jamaicano” interpretados no show
Filho do Afro Pop.
Varanda do Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$10
(71) 8851-6416

TEATRO
Ópera do Malandro

O Curso Livre de Teatro do SESC apresenta o espetáculo “ÓPERA DO MALANDRO”. O musical
inspirado no clássico de John Gay e no musical A Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht e Kurt
Weill em II atos de Chico Buarque.
Cine Teatro SESC Casa do Comércio, Caminho das Árvores
20h
R$Grátis
(71)3273-8543/ 8765

ESPORTE
Pedal Noturno Amigos de Bike

Todas as terças, com exceção das terças chuvosas e feriados, o grupo Amigos de Bike realiza o
Pedal Noturno. O percurso é definido no momento de partida do grupo, podendo ser modificado ao
longo do caminho, variando de 25 a 40 Km com velocidade entre 18 a 20km/h. Todos os
participantes devem comparecer munidos dos equipamentos obrigatórios de segurança (capacete,
luvas e pisca), podendo não participar, caso não os utilize.
Aeroclube, Boca do Rio
20h40 (concentração) | 21h (saída)
R$Grátis
http://www.amigosdebike.com.br/

EXPOSIÇÃO
Anna Nery: Heroína e Patrona da Enfermagem Brasileira

A história da baiana que se dedicou de corpo e alma aos cuidados dos feridos na guerra do
Paraguai no século XIX. Realizada pelo Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery (MuNEAN), a
exposição retrata a vida de Anna Justina Ferreira Nery através de painéis, destacando a
perseverança desta mulher na prática do cuidar do próximo.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
A partir das 8h30
R$Grátis
(71) 3117-6000/ 6084

Quarta-feira, 27/6
MÚSICA
Partido Alto

O Palhoça está com uma programação especial para você curtir cada dia da semana. Nas quartas o
público poderá sambar ao ritmo de muito partido alto que rola solto no boteco. O local recebe toda
semana um convidado especial para tocar muito samba pra você dançar.
Palhoça, Pituba
18h
R$Sob Consulta
(71) 3013-4411

ESPORTE
Quartas Radicais

Todas as quartas a equipe Limite Vertical Adventure, realiza descidas de rapel. A equipe Limite
Vertical, que atua em esportes de aventura, tendo seu foco voltado para a uma das técnicas do
montanhismo o “Rapel”, sempre buscando integração e interação com a natureza e utilizando-se
das técnicas do montanhismo.
Passarela do Salvador Shopping, Caminho das Árvores
16h
R$Grátis
(71) 3417-6000

CINEMA
O Homem que não Dormia

Numa mesma noite, cinco pessoas de uma cidadezinha do interior são acometidas por um mesmo
pesadelo envolvendo um homem sinistro e um tesouro enterrado. Com a chegada de um misterioso
peregrino, o vilarejo é arrebatado da rotina medíocre e os personagens são lançados num vórtice
de acontecimentos insólitos. Será assim que cada um terá sua verdade trazida à luz e se libertará
do jugo perverso das hipocrisias, medos e doenças, assumindo as rédeas de seus destinos e
reescrevendo suas vidas.
Cine XIV, Pelourinho
17h30
R$6 (Preço fixo)
(71) 3321-1948

EXPOSIÇÃO
Momento Atroplástico

O artista plástico Lula Martins traz para Salvador a exposição Momento Antroplástico, composta
por 40 pinturas na técnica vinil sobre tela e 10 pinturas digitais, além da projeção de 10 slides com
curadoria de Walter Lima. O renomado artista expõe uma linguagem baseada nos instintos naturais.

Centro Cultural Correios, Pelourinho
10h às 17h
R$Grátis
(71) 3321-6665

EM CAMAÇARI
EVENTO
Camaforró

Como em todos os anos, a grade de atrações musicais do Camaforró traz grandes nomes do cenário
nacional. Durante a festa o público vai assistir aos shows do cantor Luan Santana, da dupla
sertaneja, Fernando e Sorocaba, da banda Calypso, entre outros artistas.
Espaço Camaçari
22 a 24/06, 19h
R$Grátis
Não informado

EM IRECÊ
EVENTO

São João

Um dos melhores e mais tradicionais festejos juninos da Bahia reunirá de 21 a 24 de junho um
grande público para curtir os shows de diversas atrações: Cangaia de Jegue, Waldonys do
Acordeon, Zezo e Renato Fechine são alguns destaques da programação, que também será
recheada de artistas locais e regionais. Planejada para o conforto do público, a Praça do São João
recebe uma cenografia que homenageia também os Santos Juninos, tendo mais de 100 barracas
padronizadas, onde serão vendidas comidas e bebidas típicas.

Praça de São João
21 a 24/06, horário sob consulta
R$Grátis
Não informado

EM ITABERABA
EVENTO
Arraiá de Ita 2012

Entre as atrações desse ano estão as bandas Limão Com Mel, Adelmário Coelho, Arreio de Ouro e
Dominguinhos. A festa é uma tradição nordestina e ocorre na terceira semana de Junho. Além
destas bandas, o Arraiá da Ita contará também com a participação de bandas , forró pé de serra, as
tradicionais quadrilhas nos bairros e muito mais.
Sob Consulta
21 a 24/06, atrações a partir das 15h
R$Grátis
Não informado

FaçArte
Música: Fogueira de São João
Intérprete: Luiz Gonzaga
Na fogueira de São João
Eu quero brincar
Quero soltar meu balão
E foguinhos queimar
(Na fogueira de São João
Eu quero brincar
Quero soltar meu balão

E foguinhos queimar)
Seu Januário
Venha ser o meu parceiro
Não esqueça da sanfona
Para animar o terreiro
Traga a famia
Que nós tem muito prazer
De dançar com suas fia
‘Té o dia amanhecer
(Na fogueira de São João
Eu quero brincar
Quero soltar meu balão
E foguinhos queimar)
Seu Januário
Venha ser o meu parceiro
Não esqueça da sanfona
Para animar o terreiro
Traga a famia
Que nós tem muito prazer
De dançar com suas fia
‘Té o dia amanhecer

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.saladearte.art.br/
http://www.curtosim.com.br/
http://www.vagalume.com.br/
http://www.itaberabanoticias.com.br/
http://www.jacofesta.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.

