Esta Agenda Cultural é organizada por Dagmar Barbosa, Graziele Mercês, Nadja Gomes e Vanessa
Lira (Núcleo de Relações Públicas da Ascom/UNEB)

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

Dica da Semana
Para se despedir do clima junino, que tal aproveitar o São Pedro curtindo o melhor do forró? A festa começa
no dia 28/06 e só termina dia 01/07, com uma programação especial para você aproveitar e se divertir
muito. O evento acontece no Mercado do Peixe do Rio Vermelho, com entrada gratuita e censura livre. Entre
as atrações que vão agitar a festa estão Val Macambira, Bando Virado no Mói de Coentro e o cantor Jota
Velloso.
Por Vanessa Lira, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 28/6
MÚSICA
Encontro de Compositores
Dentro da programação do Vila da Música, toda última quinta-feira do mês é momento de encontro
de dez compositores e seus convidados em interação com o público.
Cabaré dos Novos – Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$20 e 10
(71) 3083-4610

Open Up
Muita música e estilo marcam uma das melhores noites da cidade. Todas as quintas o público curte

uma festa open bar com a presença das bandas Os Paquitos e Mr Cats. O bar é open das 23h às
2h.
What’s Up?, Pituba
21h
R$20 (fem.) e 40 (mas.)
(71) 8777-1380

EXPOSIÇÃO
Samba de Roda: O Ritmo em Imagens

A Fundação Gregório de Mattos promove a exposição "Samba de Roda: O Ritmo em Imagens", que
retrata as expressões culturais do Recôncavo Baiano, através da beleza e riqueza do samba de
roda.
Fundação Gregório de Mattos, Centro
A partir das 8h
R$Grátis
(71) 3322-1486

CINEMA
Romance de Formação

O filme acompanha jovens que carregam consigo a responsabilidade de crescer dentro de grandes
instituições acadêmicas. Quatro estudantes vivem, no dia-a-dia, seus sonhos e anseios de uma vida
e profissão de grandes realizações. Nesse percurso, eles alcançam muitas conquistas e deixam para
trás várias ilusões.
Espaço Unibanco de Cinema – Glauber Rocha, Centro
13h30
R$10 e 5
(71) 3011-4706/ 3322-0302

INFANTIL
Musicalização para Crianças
A loja Zastras oferece muita diversão para os bebês. Pela manhã, o espaço oferece musicalização
para bebês, com a educadora Maria Elisa Jampietro. E pela tarde, as atividades continuam com a
oficina cultura e arte, com a educadora Patrícia Fernandes.
Espaço Cultural Infantil – Lojas Zastras, Caminho das Árvores
10 às 17h
R$30 (Matutino) | 45 (Vespertino) – Lanche não incluso
(71) 3353-0787/ 0889

Sexta-Feira, 29/6
MÚSICA
Carlos Villela homenageia Gonzagão
O músico faz uma apresentação especial em homenagem a Luiz Gonzaga, trazendo seu ritmo
autêntico, misturando o som da sanfona e da zabumba, ingredientes que fazem a diferença em seu
show.
Grande Sertão, Costa Azul
21h
R$15
(71) 3271-1119

EVENTO
Conversas Plugadas
O diretor da Fondazione Pontedera Teatro, o italiano Roberto Bacci, é o convidado do projeto.
Foyer da Sala Principal do TCA, Campo Grande
19h
R$Grátis
(71) 3353-0600

TEATRO
Cirandas em Lambe-lambe
Apresentação dos espetáculos Terezinha de Jesus e Pai Francisco em feiras livres de Salvador. O
projeto, apoiado pela Funarte, visa ao resgate da cultura popular brasileira.
Feira das Sete Portas, Sete Portas
9h
R$Grátis
(71) 8789-0814

Lisboa
A companhia italiana Fondazione Pontedera Teatro apresenta o espetáculo “Lisboa”, uma
performance poética de rua original em homenagem aos heterônimos de Pessoa, com 11 atoresmúsicos vestidos de preto, que atuam em bicicletas circulando, cantando, dançando e pedalando
em “direção ao céu”. A apresentação será em três cenários distintos da capital baiana: a Praça do
Campo Grande, a Praça Municipal e o Farol da Barra.

Praça do Campo Grande (em frente ao TCA)
16h
R$Grátis
Não informado

EXPOSIÇÃO
Sem medo da Cor

A mostra faz um panorama do primeiro ano de vivência e trabalho do pintor espanhol Fernando
Mestre em terras baianas. As obras do artista têm como principal filão a experimentação de
diferentes cores e texturas, num exercício de apropriação cromática e visual de elementos da Bahia.
Instituto ACM, Pelourinho
9h às 17h
R$Grátis
(71) 3321-8839

Sábado, 30/6
MÚSICA
Baile Black Boombastic
A festa traz atrações locais que vem fortalecendo o cenário musical baiano e promete uma noite de
muita black music em comemoração ao aniversário do rapper Afro Jhow. O evento será comandado
por Afro Jhow, trazendo o projeto “Misturando Ritmos e Emoções”, Mr. Armengue, e discotecagens
com os Dj's Leandro e Kiko, além da participação especial do rapper Coscarque.
Sankofa Afrincan Bar, Pelourinho
22h
R$10 (mas.) e 5 (fem.)
(71) 3321-6867

TEATRO
A Mulher de Roxo

Procurando resgatar parte da história baiana, o diretor Deolindo Checcucci, conta a história de
Florinda dos Santos, uma mulher que vivia perambulando e mendigando pelo Centro Histórico,
sempre vestindo a cor roxa.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
20h
R$30 e 15
(71) 3283-7862/ 3261-2179

INFANTIL
Aventuras de Peter Pan
Divirta-se nas Férias na Cultura com as histórias dos seus principais personagens como: Peter Pan,
Sininho,Wendy e Capitão Gancho interpretados pelo grupo Stripulia, e viver um pouco das
aventuras deste lugar mágico onde todo mundo pode ser criança para sempre!
Teatro Eva Herz – Livraria Cultura Salvador Shopping, Caminho das Árvores
14h
R$Mediante senha a ser distribuída a partir das 12h (max. 3 por pessoa)
(71) 3505-9050

ESPORTE
Pedal da Lua Cheia 2012

Projeto que propõe um lindo passeio no sábado mais próximo da lua cheia. O evento é aberto para
crianças acompanhadas dos responsáveis. O percurso têm 14km de extensão, e é recomendado a
utilização de equipamentos de segurança: capacete, luvas, piscas. A policia ambiental seguirá
juntamente com enfermeira e carro de apoio com motorista da Sema - Governo do Estado.
Parque de Pituaçu
20h30
R$2 ou 1Kg de alimento não perecível
(71) 3116-9161

EXPOSIÇÃO
Ateliê Interativo

O artista plástico Leonel Mattos, que é Presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos e Visuais da
Bahia possibilitando a aproximação dos clientes com a arte. Além de exposições de pinturas,
desenhos, objetos e esculturas, o ateliê vai oferecer nos finais de semana oficinas de arte gratuitas.
Piso L2 do Salvador Shopping, Caminho das Árvores
9h às 22h
R$1 lata de leite
(71) 3417-6000

Domingo, 01/7
MÚSICA

Festa de Caboclo

O evento será comandado pelo músico Magary Lord, trazendo seu black semba para agitar o
público, além de seus sucessos como “Circulou”, “Joelho” e “Inventando Moda”. Além de Magary a
festa conta ainda com a presença do músico Peu Meurray, da banda Pagoleiros e do Grupo
Botequim, apresentando o melhor do samba da Bahia. Quem inicia a apresentação da festa será o
grupo Filhos de São Francisco do Conde.
Clube Fantoches, Centro
14h
R$20
(71) 8721-9717

Arraiá da Capitá
Para fechar o período junino em grande estilo, nada melhor do que curtir uma festa especial. A
festa fica por conta das bandas Saia Rodada, 7 Belo, Pra Casar e do músico forrozeiro Geraldo
Azevedo, que promete trazer o melhor do arrasta pé.
Jardim dos Namorados, Jardim de Alah
A partir das 19h
R$Grátis
Não informado

INFANTIL
No Tempo da Vóvó...

No tempo da vovó, as histórias e brincadeiras eram diferentes, mas muito divertidas! A Tia Zezé vai
contar algumas dessas histórias mostrando como é bom conhecer personagens antigos em contos
que fazem parte das nossas vidas há muito tempo.
Teatro Eva Herz – Livraria Cultura Salvador Shopping, Caminho das Árvores
16h
R$Grátis
(71) 3505-9050

CINEMA
Diário de um Jornalista Bêbado

Em pleno anos 50, Paul Kemp (Johnny Depp) trabalha como jornalista freelancer e se encontra
numa tremenda crise existencial durante um período em que realiza um trabalho para um jornal em
Porto Rico. Lá, a rotina de autodestruição com a bebida só aumenta quando ele acaba mergulhando
num complicado triângulo amoroso, ao se apaixonar por Chenault (Amber Heard), que está noiva
de um certo Sanderson (Aaron Eckhart).
Cine Cena Unijorge – Shopping Itaigara, Itaigara
14h

R$10 e 5
(71) 3264-0014

GASTRONOMIA
Combo no Radish

Uma pausa para o lanche sempre é bem vinda, uma boa opção para matar a fome é o Combo Mix 6
da Radish com a opção de 6 mini-pastéis ou 6 mini kibes mais um refrigerante de 400ml.
Radish – Salvador Shopping, Caminho das Árvores
9h às 22h
R$9,50
(71) 3014-1266

EXPOSIÇÃO
Um Olhar, uma Fantasia

Refletindo em toda esteticidade do mundo carnavalesco, a exposição nos convida a experimentar
essa cultura tão colorida e mágica.
Livraria Cultura – Salvador Shopping, Caminho das Árvores
12h às 21h
R$Grátis
(71) 3505-9050

Segunda-feira, 02/7
MÚSICA
Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia

O concerto conta com regência do maestro Ricardo Castro e solo da pianista Simone Leitão,
fundadora da Brasil Classical. Durante o concerto serão prestigiadas obras dos famosos
compositores, como Beethoven e Tchaikovsky.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$4 e 2
(71) 3339-8000

EVENTO
Marcha das Vadias
Um dos acontecimentos que ganhou destaque na capital baiana, a marcha visa lutar pelos direitos

da mulher, buscando uma igualdade entre os sexos, além de respeito e liberdade.
Centro Social Urbano, Liberdade
A partir das 8h
R$Grátis
(71) 3117-1409

1º Passeio Ciclístico 2 de Julho

Em comemoração ao Dia da Independência do Brasil na Bahia, o passeio vai percorrer ruas do
centro da cidade, partindo do Dique do Tororó (obras da Arena Fonte Nova) em direção à Praça
Municipal. O evento tem como objetivo comemorar o heroísmo baiano, aliando esporte, história e
cultura. Para participar do evento os ciclistas deverão fazer inscrição até o dia 29 de junho (sextafeira), no site da Fundação Pedro Calmon e associações de ciclistas de Salvador.
Partida: no Dique do Tororó | Chegada: Praça Municipal
A partir das 13h
R$Grátis
http://www.fpc.ba.gov.br/

CINEMA
O 2 de Julho

Como parte das comemorações da independência da Bahia acontece o lançamento do áudio-vídeo
para os surdos, cegos e ouvintes, fornecendo material de estudo sobre a história que marca a data
da expulsão dos portugueses do Brasil.
Biblioteca Anísio Teixeira, Ladeira de São Bento
10h
R$Grátis
(71) 3117-6339

Terça-feira, 03/7
MÚSICA
Deco Andrade
Todas as terças o músico se apresenta com um show intimista, trazendo clássicos da música
brasileira para deixar sua noite ainda melhor.
Black & White, Campo Grande
20h
R$Sob Consulta
(71) 8622-1531

INFANTIL
Circuito Mini Carros
A criançada pode se divertir no circuito de mini carros instalado no Salvador Norte Shopping. São
mini motos, quadriciclos e mini buggies para os pequenos dirigirem e fazerem o circuito fechado no
estacionamento coberto do piso G.
Salvador Norte Shopping, São Cristóvão
9h às 22h
R$10 (5 voltas) e 20 (12 voltas)
(71) 3417-6500

EVENTO
Paredes em Movimento
A edição de julho se volta à dança de salão no estado. Entre os convidados para o evento, estão
diretores, pesquisadores, professores e dançarinos baianos que atuam na dança de salão, como
Marcelo Galvão, Maristela Lins, Warney Júnior, Pedro França, Sônia Bamberg, Jaime Neves, Jonas
Karlos, Fábio Martins, André Uzeda, Evie Souto, Lena Brasil, Sandro Guedes, Ed Santana, Ed Braga
e Jorge Chagas. Na conversa, eles vão trocar informações sobre trabalhos desenvolvidos e tratar de
questões pertinentes ao estilo, além de novas perspectivas.
Espaço Xisto, Barris
16h
R$Grátis
Não informado

Faculdade da Felicidade
Quem ainda não conhece todo o cuidado e o processo criativo com cada idoso que passa a semana
na Faculdade da Felicidade, tem esta chance agora. Com esta parceria de sucesso com o espaço
aconchegante da Livraria Cultura, a tarde promete ser prazerosa. Além de danças e muita música, a
palestra do Professor Garrido que é administrador conceituado e mestre em grandes faculdades da
capital, com o assunto “Educação é para Sempre”. Mostrando que a vontade de saber, de interagir
com a sociedade através de mais desenvolvimento, só vem acrescentar ainda mais ao cotidiano do
idoso.
Livraria Cultura – Salvador Shopping, Caminho das Árvores
13h30
R$Grátis
(71) 3015-4522 / 9290-1211
TEATRO

Um Rito de Mães, Rosas e Sangue

Após ganhar os prêmios de melhor figurino para Luciano Pontes e melhor iluminação para Luciana
Raposo no 17º Janeiro de Grandes Espetáculos (PE), o espetáculo inicia sua turnê nacional e será
apresentado em quatro capitais no mês de julho: Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.
Teatro do Movimento, Ondina
20h
R$20 e 10
(71) 3245-6412

Quarta-feira, 04/7
MÚSICA
Água Suja
A banda continua a temporada do projeto Blues Free Salvador trazendo muitos convidados
especiais e promovendo a tradicional Jam Session das noites de quarta da cidade.
The Dubliners Irish Pub, Rio Vermelho
22h
R$Grátis
(71) 3264-6698

LITERATURA
Fazer Poesia e Ficção na Bahia
Escritores de poesia e de ficção vão se encontrar para um bate-papo com o público na primeira
edição do projeto, que promove uma discussão centrada na produção e na importância destes
gêneros para a literatura baiana. A iniciativa celebra o Dia Nacional do Escritor (25 de julho) e se
dedica ao reconhecimento e valorização daqueles que criam escritos artísticos no estado.
Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
15h
R$Grátis
(71) 3324-8565

INFANTIL
Gourmets Mirins

Com auxílio do chef, os gourmets mirins aprendem a preparar receitas deliciosas e ainda se
divertem. A Turma da Oca prepara oficinas diversas para entreter a criançada.

Perini, Vasco da Gama | Pituba | Barra | Graça
A partir das 9h

R$Sob Consulta
(71) 3203-0062/ 3346-9999/ 3237-8888/ 3444-0004

TEATRO
Entrefaces: Entre tragédias há comédias

Resultado do curso de Direção Teatral, ministrado pelo professor Érico José de Oliveira e
desenvolvido com a turma do terceiro semestre da Escola de Teatro da Universidade Federal da
Bahia, a peça possui cenas adaptadas dos textos Antígona, de Sófocles, Prometeu Acorrentado, de
Ésquilo, Rei Lear, de Shakespeare, e O Doente Imaginário, de Molière.
Museu do Palácio da Aclamação, Campo Grande
16h
R$Grátis
(71) 3117-6147

EVENTO
Caboclo – Camarada Amigo Meu
Debate que une história e religiosidade. O evento dá continuidade às comemorações do dia 02 de
Julho, apresentando a 10ª edição da mesa redonda, que será realizada pela Associação Cultural de
Preservação do Patrimônio Bantu – ACBANTU, com a presença de povos indígenas e comunidades
de terreiro, com palestras, entrega de placas de homenagem e atividades culturais.

Teatro SESC-Senac, Pelourinho
14h30
R$Sob Consulta
(71) 3321-5135

EM CAETITÉ
EVENTO
Comemorações 2 de Julho

A Prefeitura da cidade, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Lazer e
demais Secretarias Municipais, convida toda a população para participar das festividades em
comemoração à Independência da Bahia, que aborda o tema “2 de Julho – Tradição em
Movimento/ Liberdade e Identidade”. Será realizado o Desfile Cívico, com Concentração no CETEP e
o hasteamento das Bandeiras na Praça da Catedral. O encerramento está previsto para meio dia.

Concentração: CETEP
 02/07, a partir das 8h
R$Grátis

Não informado

EM EUNÁPOLIS
EVENTO
Pedrão 2012

Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Michel Teló e mais uma galera que faz o povão levantar a
poeira nos arraiás baianos, vão esquentar a oitava edição da maior festa de São Pedro no interior
da Bahia, que acontece em Eunápolis. Passado o Ticomia, festa de forró que reúne um dos maiores
públicos nas festas desse período, o Pedrão de Eunápolis, é a primeira e principal concentração de
forrozeiros no sul do estado. Já denominado como o maior São Pedro do Brasil, o Pedrão completou
o esquenta nos principais bairros da cidade e já está com quase tudo pronto pra começar o arrastapé 2012.
Km 1, BR-367
29/06 a 02/07, horário sob consulta
R$Grátis
Não informado

EM PAULO AFONSO
EVENTO
São Pedro 2012
Mantendo a tradição dos grandes festejos juninos no município, os festejos terá um dos maiores
fenômenos de sucesso no momento: Pablo, além das banda França Forró da Pisada, Fogo na Saia,
Pisada de Bakana e Forró A2. O evento é coordenado pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte.
Campo do Flamengo, Bairro Tancredo Neves
29 e 30/06, 22h
R$Grátis
Não informado

FaçArte
Poema: Dois Quadros
Autor: Patativa do Assaré

Na seca inclemente do nosso Nordeste,
O sol é mais quente e o céu mais azul
E o povo se achando sem pão e sem veste,
Viaja à procura das terra do Sul.
De nuvem no espaço, não há um farrapo,
Se acaba a esperança da gente roceira,
Na mesma lagoa da festa do sapo,
Agita-se o vento levando a poeira.
A grama no campo não nasce, não cresce:
Outrora este campo tão verde e tão rico,
Agora é tão quente que até nos parece
Um forno queimando madeira de angico.
Na copa redonda de algum juazeiro
A aguda cigarra seu canto desata
E a linda araponga que chamam Ferreiro,
Martela o seu ferro por dentro da mata.
O dia desponta mostrando-se ingrato,
Um manto de cinza por cima da serra
E o sol do Nordeste nos mostra o retrato
De um bolo de sangue nascendo da terra.
Porém, quando chove, tudo é riso e festa,
O campo e a floresta prometem fartura,
Escutam-se as notas agudas e graves
Do canto das aves louvando a natura.
Alegre esvoaça e gargalha o jacu,
Apita o nambu e geme a juriti
E a brisa farfalha por entre as verduras,
Beijando os primores do meu Cariri.
De noite notamos as graças eternas
Nas lindas lanternas de mil vagalumes.
Na copa da mata os ramos embalam
E as flores exalam suaves perfumes.
Se o dia desponta, que doce harmonia!
A gente aprecia o mais belo compasso.
Além do balido das mansas ovelhas,
Enxames de abelhas zumbindo no espaço.
E o forte caboclo da sua palhoça,
No rumo da roça, de marcha apressada

Vai cheio de vida sorrindo, contente,
Lançar a semente na terra molhada.
Das mãos deste bravo caboclo roceiro
Fiel, prazenteiro, modesto e feliz,
É que o ouro branco sai para o processo
Fazer o progresso de nosso país.

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.curtosim.com.br/
http://cineinsite.atarde.uol.com.br/
http://www.jornaldepoesia.jor.br/
http://www.bahiaemfoco.com/
http://www.maisfesta.com.br/
http://www.eunapolis.ba.gov.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.

