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
Em três noites, o “Rock Concha”, que já havia ocorrido em 1989 e 90, retorna com uma grade que, além de
incluir grandes nomes vindos de outros estados, reconhece a presença do rock da Bahia no panorama da
música brasileira, em dobradinhas. No dia 13, estarão Cascadura e Agridoce (Pitty e Martin); dia 14, Vivendo
do Ócio e Titãs; e no dia 15, Maglore e Frejat. O evento será na Concha Acústica do TCA, a partir das 19h.
Vai ser imperdível!
Por Vanessa Lira, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 12/7
MÚSICA
Vendo 147
A banda baiana de música instrumental, Vendo 147, retorna aos palcos do Teatro Vila Velha para
comemorar um ano do lançamento do álbum “Godofredo”. O grupo participa do projeto Vila da
Música e promete relembrar os bons momentos que este álbum vem proporcionando.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$20 e 10
(71) 3083-4600

LITERATURA

Quincas Berro d’Água
O historiador Nelson Souza faz comentário sobre o livro, em homenagem ao centenário de Jorge
Amado.
Biblioteca Juracy Magalhães Jr., Rio Vermelho
14h
R$Grátis
(71) 3116-5360

CINEMA
Anísio Teixeira, o Educador

Exibição do documentário que apresenta a vida e obra do educador Anísio Teixeira.
Biblioteca Anísio Teixeira, Ladeira de São Bento
9h e 14h
R$Grátis
(71) 3117-6339

Mostra Cual, Etc e Tal…

Na 8ª edição, a mostra do Coletivo Urgente de Audiovisual (CUAL) exibe filmes de curta-metragem
do cinema brasileiro contemporâneo e inéditos realizados pelo grupo, seguidos de debate.
Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
19h30
R$Grátis
(71) 3116-2000

EXPOSIÇÃO
O Ciclo do Tempo
Exposição busca promover uma reflexão acerca da criação, sustentação e transformação da vida
através de 24 telas.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 às 21h
R$Grátis
(71) 3328-0863

Sexta-Feira, 13/7
MÚSICA

Ana Paula Albuquerque
Cantora lança seu CD em show com participações especiais.
Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
20h
R$Grátis
(71) 3116-2000

Carlos Blanco
O violonista interpreta diferentes estilos de flamenco tradicional, combinando-o com a música
contemporânea.
Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$20 e 10
favelacult@gmail.com

EVENTO
Arte e Educação: A experiência Estética e o Exercício dos Sentidos

Conversa com professores sobre as ações educativas propostas nos espaços do museu, a partir da
obra de Dias & Riedweg.
Cinema do MAM, Comércio
14h às 17h
R$Grátis
(71) 3117-6141

EXPOSIÇÃO
Anísio Teixeira
Exposição bibliográfica e fotográfica sobre o jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro, no
mês em que se comemora seu aniversário.
Biblioteca Anísio Teixeira, Ladeira de São Bento
Sob Consulta
R$Grátis
(71) 3117-6339

CINEMA
E aí, Comeu?
Recém separado, Fernando passa boa parte do seu tempo tentando compreender os motivos do
fracasso de seu casamento com Vitória, enquanto que Honório é um jornalista machão casado com

Leila. Já Fonsinho é um escritor solteiro metido à intelectual. Juntos, eles buscam entender o papel
do homem neste mundo atual povoado por mulheres de ideias modernas.
Cine Vivo – Shopping Paseo, Itaigara
16h10 e 21h
R$23 e 11,50
(71) 3015-6867

Sábado, 14/7
MÚSICA
Raul Seixas X Elvis Presley
Valdir toca Raul e Capitão Parafina e os Haoles fazem tributo aos reis do rock do Brasil e do mundo.
Groove Bar, Barra
22h
R$ 35 (homem) e 25 (mulher); lista de desconto: 25 (homem) e R$ 20 (mulher)
 http://www.groovebar.com.br

LITERATURA
Fala Escritor
No quadro Quem é o Escritor, o projeto recebe o jornalista e poeta James Martins e a jornalista e
documentarista Lucymar Soares, que lança seu livro de poesia. Também ocorrem intervenções
musicais de Iara Castro e recital de poesia.
Livraria Saraiva – Shopping Iguatemi, Pituba
18h
R$Grátis
(71) 8805-4708

INFANTIL
Cocar do Caboclo e Chapéu do Soldado

Confecção destes adereços após a leitura de uma história.

Biblioteca Pública Thales de Azevedo, Costa Azul
11h
R$Grátis
(71) 3116-5891

CINEMA

Escritores da Liberdade
O filme em cartaz apresenta uma abordagem dos escritores da liberdade.
Biblioteca Anísio Teixeira, Ladeira de São Bento
9h
R$Grátis
(71) 3117-6339

TEATRO
O Mágico de Oz
O clássico infantil conta a história de Dorothy, uma menina que tem a sua casa carregada por um
ciclone e acaba em um lugar encantado, a terra de Oz. O problema é que ela se perde nesse
mundo e, para achar o caminho de volta, sai à procura de um famoso mágico da região a fim de
achar o caminho de volta para casa. No percurso, ela conhece os amigos Espantalho sem cérebro, o
Homem de Lata sem coração, e o Leão sem coragem e com muito medo de se tornar um animal
em extinção.
Cine-teatro SESC Casa do Comércio, Pituba
11h e 16h
R$50 e 25
(71) 3273-8543

Domingo, 15/7
MÚSICA
MPB Petrobrás com Rosa Passos
O projeto MPB Petrobras, que completa 15 anos de existência, retorna aos palcos da capital baiana.
O projeto trará a cantora Rosa Passos, que apresenta um repertório especial. O show de abertura
fica por conta da cantora Marcela Bellas.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$20 e 10
(71) 3117-4899

CINEMA
Paredes Pintadas
Quatro mulheres que lutaram contra o golpe militar de 64 e foram militantes da organização
clandestina Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), lembram de 40 anos atrás e descobrem que

existe um passado que insiste em não passar. Vencedor dos Prêmios de Direitos Humanos de
Jornalismo OAB/RS 2010 e Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2010.

Cinema da UFBA, Canela
12h
R$19 e 9,50
(71) 3235-9879

DANÇA
Soco no Vento
Concebido em 2002, o espetáculo foi responsável pelo agrupamento de artistas que deram origem à
companhia João Perene Núcleo de Investigação Coreográfica, em 2004. Dez anos depois, a obra é
revisitada e conta com a participação de jovens bailarinos da Escola de Dança da FUNCEB. A
coreografia busca uma dança de riscos, sensações e imagens, com intérpretes que se provocam,
fazendo surgir a cumplicidade e o conflito.
Espaço Xisto Bahia, Barris
20h
R$Grátis
(71) 3117-6156

GASTRONOMIA
Bar Quebra-copo
Na volta das compras, quando já for dando a hora do almoço, ali no Quebra-Copo sai uma original
e saborosa moqueca de fato com carne do sertão, camarão e maxixe - receita criada por seu José.
Inventar receitas, aliás, é de praxe entre os cozinheiros da feira. A moqueca é uma das mais
procuradas na Feira do São Joaquim. O prato sai por menos de R$ 10.

 Feira de São Joaquim, Box BR15 , Comércio
A partir das 7h
R$Sob Consulta
(71) 9965-8535

TEATRO
Os Javalis
Uma metáfora política que critica o consumo excessivo e a perda de identidades, apresenta os
atores Carlos Betão e Marcelo Praddo, que, em cena, sobrevivem a um ataque de javalis em fúria.

Teatro Moliére – Aliança Francesa, Barra
20h
R$20 e 10
Não informado

Humor Sem Regras
Cenas da vida cotidiana e acontecimentos corriqueiros ganham uma roupagem cômica e inusitada
no espetáculo Humor Sem Regras. Guga Walla tem como matéria-prima o cotidiano. É dele que o
artista extrai as anedotas da vida comum e faz a platéia enxergar o “ridículo”, o “inexplicável”, o
“absurdo”, o “patético”, enfim, a comédia nem sempre percebida que nos ronda a cada dia.

Cine-teatro SESC Casa do Comércio, Pituba
21h
R$40 e 20
(71) 3273-8543/8765

LITERATURA
Domingo na Praça – Biblioteca Móvel
Leitura ao ar livre de jornais, revistas e livros, além de recital poético com o cordelista Jotacê
Freitas, explorando a temática do 2 de Julho.
Praça da Lua (Nova Constituinte), Periperi
8h às 12h
R$Grátis
(71) 3117-6035

INFANTIL
A Galinha Pintadinha - Cover
Um espetáculo que emociona adultos e crianças. A Galinha Pintadinha já gravou dois DVDs com
canções de domínio público. 250 mil cópias já foram vendidas em vários estados brasileiros. Os
personagens mais queridos da criançada na atualidade vão alegrar o público com as músicas
preferidas dos pequenos como: A Barata, A Galinha e o Galo Carijó, Alecrim, Formiguinha, Mariana
Conta, Meu Lanchinho, O Sapo, Pintinho Amarelinho, Quem está Feliz, Sapo Cururu, Se essa Rua
Fosse Minha e outras.
Teatro Jorge Amado, Pituba
11h e 16h
R$50 e 25
(71) 3525-9797 \ 3525-9708

Segunda-feira, 16/7
MÚSICA
Os Ingênuos
O grupo Os Ingênuos se apresenta, levando o melhor da música brasileira, trazendo convidados

especiais para participar desta grande festa. Para esta semana (09/07), o grupo de choro Casa
Verde irá comandar o evento, substituindo Os Ingênuos.

Jequitibá Café – Varanda do Teatro SESI, Rio Vermelho
19h30
R$15
(71) 3321-5814/ 8725-4876

CINEMA
O Dia em que Eu Não Nasci
Durante uma escala em Buenos Aires, Maria reconhece uma canção de ninar cantada por uma
jovem mãe. Ela não sabe uma palavra de Espanhol, mas começa a cantar acompanhando a jovem
mulher. Ao comentar sobre esse sentimento com seu pai, ela fará uma descoberta que mudará sua
história. Premiado no Festival de Montreal e Melhor Filme no Festival de Zurich, o longa relata as
verdades e mentiras ocorridas durante a ditadura Argentina nas décadas de 70 e 80.
Cinema da UFBA, Canela
20h45
R$15 e 7,50
(71) 3235-9879

EXPOSIÇÃO
Pictoriais
O fotógrafo Rodrigo Frota exibe na exposição intitulada Pictoriais Frota apresenta uma linguagem
que vai do regional ao universal.
Galeria de Arte Paulo Darzé, Vitória
9h às 19h
R$Grátis
(71) 3267-0930

TEATRO
Homens que Amam Demais

No elenco, os atores Daniel Becker e Caíca Alves fazem uma dupla inusitada que mistura textos
filosóficos e a música brega das décadas de 60 e 70. O repertório vem recheado de canções de
Valdick Soriano, Lindomar Castilho, Fernando Mendes e também Aguinaldo Timóteo e Reginaldo
Rossi, prometendo um saudosismo divertido à plateia.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$40 e 20
(71) 3329-2418

Terça-feira, 17/7
MÚSICA
Aderbal Duarte

O maestro e compositor apresenta um show com repertório musical da bossa nova, além de
composições com informações a respeito da linguagem musical.
Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$20 e 10
(71) 8213-2012

INFANTIL
Moral da História
Exibição do filme Soul Surfer – Coragem de Viver, seguida de discussão sobre valores como amor
ao próximo, solidariedade, responsabilidade e respeito.

Cine-teatro Góes Calmon, Pelourinho
9h e 14h
R$Grátis (agendamento prévio)
(71) 3321-8023

O que é o 2 de Julho?
Oficina de arte literária em que as crianças escrevem a sua interpretação da história do 2 de Julho.
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Nazaré
15h
R$Grátis
(71) 3117-1411

CINEMA
Sombras da Noite
No ano de 1752, o casal Joshua e Naomi Collins, com o jovem filho Barnabas, partem de navio de
Liverpool, Inglaterra, para começar uma nova vida na América. Mas nem mesmo um oceano foi
suficiente para livrá-los da misteriosa maldição que atormenta a família. Duas décadas se passam e
Barnabas tem o mundo aos seus pés - ou pelo menos a cidade de Collinsport, Maine. Dono da
Collinwood Manor, Barnabas é rico, poderoso e um playboy inveterado... Até que ele comete o
grave erro de partir o coração de Angelique Bouchard.

Espaço Unibanco de Cinema – Glauber Rocha, Centro
20h50
R$10 e 5
(71) 3011-4706 / 3322-0302

EXPOSIÇÃO
Azulejos de Udo
O cenário urbano de Salvador visto através dos mais de 300 azulejos do ceramista Udo Knoff, que
mostram parte significativa da arquitetura da capital baiana.

Museu Udo Knoff, Pelourinho
10h ás 18h
R$Grátis
(71) 3241-5679

Quarta-feira, 18/7
MÚSICA
Netto Bala
Cantor apresenta seu show ao público.

Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$25
(71) 8857-9637

DANÇA
Brincadeira de Criança
Na programação do Quarta que Dança, espetáculo infanto-juvenil de Carine Andrade retrata as
brincadeiras tradicionais brasileiras, reunindo dança, poesia e música.
Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
15h
R$2 e 1
 http://www.quartaquedanca2012.blogspot.com.br

INFANTIL
Ter Amigo É Legal
Em comemoração ao Dia do Amigo (20/7), as crianças escrevem um recado aos seus melhores
amigos, após leitura de texto sobre o tema.

Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
15h
R$Grátis
(71) 3117-6093

TEATRO
Trajeto Criativo Protocolo Lunar
Espetáculo apoiado pelo Prêmio Myriam Muniz de Circulação passa por Salvador e Vitória da
Conquista, também realizando bate-papo e oficina de teatro de animação.

Teatro Martim Gonçalves, Canela
20h
R$10 e 5
(71) 3283-7851

LITERATURA
Passatempo Cultural
Jovens terão de consultar livros para resolver passatempos sobre datas comemorativas e grandes
escritores.
Biblioteca Pública Thales de Azevedo, Costa Azul
10h e 15h
R$Grátis
(71) 3116-5891

EM CAMAÇARI
MÚSICA
The Beatles – 50 Anos
Evento em homenagem ao quarteto de Liverpool reúne a banda Urublues, a Orquestra Beatles de
Câmara e convidados especiais: Armandinho, Bule Bule, Nadja Meirelles, Paulinho Boca e Fernando
Barreto.
Teatro Cidade do Saber
13/07, 20h
R$Sob Consulta
(71) 3644-9840

EM GUANAMBI
MÚSICA
Ai Se Eu Te Pego
A festa traz uma das melhores bandas de forró da atualidade, a Cangaia de Jegue, que ficou
famosa pelo hit “Ai Se Eu Te Pego”. Além da atração principal, o evento conta o show da dupla Max
e Leo. Vai ser bolo doido!
Clube do Campo
14/07, 22h
R$Sob Consulta
(77) 9102-0338/ 3452-2673

EM TEIXEIRA DE FREITAS
MÚSICA
Pablo, A Voz Romântica
Cantor precursor do ritmo que já é o maior sucesso na Bahia e agora está conquistando todo o
Brasil traz seus principais hits, “Baby”, “Pecado de Amor” e “A Casa ao Lado”, para fazer um show
inesquecível.

Villa Country
 14/07, 22h59
R$Sob Consulta
 Não informado

FaçArte
Música: É Preciso Saber Viver
Intérprete: Titãs
Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, Saber viver

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.curtosim.com.br/
http://www.saladearte.art.br/
http://cineinsite.atarde.uol.com.br/
http://www.lobomau.com.br/
http://www.vagalume.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.

