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Esta Agenda Cultural é organizada por Fernando Novaes, Graziele Mercês e Nadja Gomes (Núcleo de
Relações Públicas da Ascom/UNEB)

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

Dica da Semana
O espetáculo solo, Sertão – Volta Seca - O Sentinela do Cangaço, escrito e interpretado por Edmar
Dias e dirigido por Fábio Nieto Lopez, é baseado na vida de Volta Seca, que foi recrutado ainda
criança para integrar o bando de Lampião. Com poesia, sonoridade e plasticidade, a montagem traz
a história do rapaz que foi testemunha do primeiro encontro de Virgulino Ferreira e Maria Bonita e
de batalhas históricas no sertão baiano, ricamente descrito no enredo. Preso aos 14 anos, Volta
Seca conheceu Irmã Dulce na cadeia e ainda virou personagem de Jorge Amado no
romance Capitães da Areia. Centro Cultural Ceciliano de Carvalho – Senhor do Bonfim, 15 e 16/9,
20h. Ingressos a 10 e 5 reais. Maiores Informações: (75) 3544-2150.
Por Fernando Novaes, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 13/9
MÚSICA
Sarau do Batifun
O repertório é sempre diferenciado e composto por releituras de samba, clássicos do axé e da MPB,
além dos sucessos autorais como 'Ziriguidum', 'Desejo de Amor', 'Hoje é pra sambar' e 'Batida do
Coração'.
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
21h
R$ 30
(71) 3334-8181

Samba D’Ju

Formada por Ju Moraes (voz), Nanda Duarte (violão) e Juan Santiago (cavaquinho), a Samba D'Ju é
um dos nomes promissores da música baiana, e continua imprimindo o seu ritmo e suingue com um
repertório composto pelo samba de raiz. Já a novidade da noite, a Chocolate Riversos, aposta no
ritmo cubano para embalar o público baiano.
Pra Começar, Pituba
21h
R$ 20
(71) 3345-6450

Sertanília

O grupo apresenta um trabalho autoral que faz referência direta ao sertão e à sua gente,
dialogando musicalmente, com as heranças musicais e literárias do sertão brasileiro.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 20 e10
(71) 3083-4600

Afrobailão Com Nara Gil e Pedro Morais
O público vai se divertir e dançar ao som de canções que irão do pop, rock e soul, ao brega, tecno,
funk e etc. O Afrobailão vem para celebrar a música, que espelha o colorido, a diversidade e a
criatividade dessa gente brasileira.
Zen Thai Restaurant, Rio Vermelho
22h
R$ Sob Consulta
(71) 3334-6556

TEATRO
Ópera Carmen
A ópera Carmen aborda a história de uma bela cigana que trabalha numa fábrica de cigarros na
Praça de Sevilha, Espanha, e, por onde passa, envolve os homens com sua beleza e personalidade.
O clássico foi escolhido para celebrar os 30 anos da Associação Lírica da Bahia (ALBA) e reúne a
Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), que este ano também completa 30 anos de fundação, o Coro
da ALBA, o Coro Infantil do NEOJIBÁ e o Balé da Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e
Espanhola (EDACE).
TCA, Campo Grande
20h
R$ 50 e 25
(71) 3117-4899

Cena Queer
No intuito de reunir trabalhos coreográficos, performances e outras formas de expressões artísticas

que abordem o tema gênero e sexualidade, fundamentados na teoria queer, termo usado
originalmente como insulto aos homossexuais, que quer dizer estranho, ridículo ou excêntrico. A
ideia é mais uma vez positivar o insulto.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Diário do Farol
Baseada no romance de João Ubaldo Ribeiro, a peça conta a história de uma mente transgressora e
amoral, que ilustra muitas psicopatias e a sede pelo poder nos enlaces humanos.
Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
20h
R$ 4 e 2
Não disponível

Gennesius
Grupo de Teatro Finos Trapos apresenta espetáculo dirigido por Roberto de Abreu, que conta a
história de um artista do interior da Bahia que atua como brincante, palhaço, acrobata e ator.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
20h
R$ 10 e 15
Não disponível
finostrapos@gmail.com

CINEMA
Totalmente Inocentes
Da Fé (Lucas de Jesus) é perdidamente apaixonado por Gildinha (Mariana Rios), irmã de Bracinho
(Gleison Silva), seu melhor amigo. Ele sonha em conquistá-la, apesar da concorrência com Do
Morro (Fábio Porchat), o novo dono do DDC, que assumiu o posto após entregar a Diaba Loira (Kiko
Mascarenhas) para a polícia. Para impressionar Gildinha, Da Fé resolve entrar para o mundo do
crime. Paralelamente, ela tenta conseguir com Do Morro uma entrevista exclusiva para Wanderlei
(Fábio Assunção), que trabalha com ela na revista Taras & Tiros.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 14 e 7
(71) 3533-0880

ParaNorman
Animação. Norman Babcock (Kodi Smit-McPhee) é um garoto que consegue ver e falar com os
mortos. Entretanto, o único que acredita em suas habilidades é Neil, um amigo excêntrico. Um dia,
o tio de Norman conta sobre um importante ritual anual realizado na cidade, com o objetivo de

protegê-la de uma maldição jogada por uma bruxa séculos atrás. Norman resolve ajudar no ritual,
mas as coisas não saem como planejado e uma nuvem mágica faz com que os mortos se levantem
das tumbas da cidade.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 14 e 7
(71) 3533-0880

Projeto Dinossauro
Em plena África, uma equipe de filmagens realiza uma expedição exploratória. Quando estão
chegando ao Congo eles são surpreendidos ao encontrar uma boa variedade de espécies de
dinossauros que deveriam estar extintos há 65 milhões de anos. Só que o tempo fez com que os
próprios dinossauros amadurecessem, fazendo com que eles se tornassem ainda mais perigosos
para a equipe que os descobriu.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 14 e 7
(71) 3533-0880

EXPOSIÇÃO
Capoeira – Luta, Dança e Jogo da Liberdade
A mostra apresenta fotografias de André Cypriano e é fruto da pesquisa para o livro homônimo –
com textos de Rodrigo de Almeida e Letícia Pimenta – lançado em 2009. Os trabalhos resgatam a
história da capoeira, desde seu surgimento no Brasil Colonial até os dias de hoje, ressaltando
aspectos de promoção e valorização da cultura nacional, além de sua função de agregação social.
Solar Ferrão, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
(71) 3116-6743

Os Lopes Rodrigues
Uma viagem no tempo que nos transporta ao século XIX para admirar as obras de dois grandes
artistas, João Francisco e Manoel Lopes Rodrigues. Há mais de cem anos que não se reúne os
trabalhos desses renomados pintores, sendo que a última exposição de Manoel Lopes Rodrigues foi
realizada no Teatro São João há cento e dezesseis anos.
Museu de Arte da Bahia – MAB, Corredor da Vitória
13 às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6902

Fragmentos: Artefatos Populares, O Olhar de Dina Bo Bardi

Exposição permanente traz mais de 800 peças coletadas pela artista em sua passagem pelo
Nordeste brasileiro nas décadas de 1950 e 1960.
Solar Ferrão, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6357

Sexta-Feira, 14/9
MÚSICA
Círculo Sonoro

Paralelamente à pré-produção do seu terceiro disco, a Banda O Círculo recebe o paraense Felipe
Cordeiro no “Círculo Sonoro”. O projeto promove o dialogo artístico entre a Banda O Círculo e
diversos nomes das cenas musicais nacionais e conectá-las ao público.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
21h
R$ 20 e 10
Não disponível

Cris Braun e os Fabulosos
Ex-integrante da banda Sex Beatles, famosa nos anos 90, a cantora radicada em Maceió apresenta
seu mais novo álbum Fábula ao lado da sua banda Os Fabulosos. O projeto é marcado pelo estilo
“Música Livre Brasileira” ou “Música Contemporânea Brasileira”, como a própria artista costuma
chamar.

Portela Café, Rio Vermelho
23h
R$ 20
(71) 3335-6855

Alexandre Leão
O cantor e compositor apresenta um repertório repleto de música popular brasileira, em temporada
no mês de setembro.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 20
(71) 3616-7061

Bossa From Bahia
Paulo Levita (violão acústico), Aroldo Macedo (bandolim e guitarra baiana), Palmyra Imbassahy e
Rebeca Falcone (vozes) uniram-se para fazer um som cuidadoso e delicado, tendo a Bossa Nova

como idioma e a sensualidade rítmica baiana como sotaque, apresentando releituras do Jazz
Standard, Axé Music, Beatles, Luiz Gonzaga e MPB em Bossa Nova.

Teatro SESC-SENAC, Pelourinho
20h
R$ Grátis
Não disponível

TEATRO
O sumiço da Santa
O espetáculo relata os problemas pelos quais a cidade de Salvador passa depois do sumiço de uma
imagem de Santa Bárbara vinda de Santo Amaro para uma exposição de arte sacra. A história se
passa durante a ditadura militar e reúne religiosidade e política.
Teatro ACBEU, Corredor da Vitória
20h
R$ 30 e 15
(71) 3444-4423

Calçola/ Dois
A intérprete-criadora Lisa Vietra, bacharel em Artes Cênicas e estudante do curso de Estudos de
Gênero e Diversidade da UFBA, levanta um debate sobre a construção cultural do Feminino e
Masculino no solo Calçolas (foto) e na instalação Dois. Como fugir dos padrões, expressar a libido,
ter autonomia emocional e social? São algumas questões abordadas, que fazem parte da pesquisa
da artista dentro do Coletivo Vagapara.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Drácula
Convergindo teatro, tecnologia e novas mídias, Drácula - obra homônima de Bram Stoker (1897), o
mais célebre romance de horror - será livremente adaptado e encenado em Salvador, sob a direção
de Márcio Meirelles. Na montagem, o lugar do protagonista será revisitado: não haverá ator
interpretando o Conde Drácula, mas sim uma série de projeções que percorrerá a sala de
espetáculos, com imagens, palavras e sons contracenando com o elenco.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 30 e 15
(71) 3083-4600

EXPOSIÇÃO
Pelourinho – Um cartão postal da Bahia

Composta por postais, fotografias e vídeos, a exposição apresenta as mudanças sofridas no
Pelourinho com o passar do tempo e traz uma reflexão sobre o patrimônio cultural como produto do
homem e de suas relações políticas, sociais e econômicas.
Museu Tempostal, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6383

Outros Mundos, Outras Histórias
Arte, tecnologia e experimentações interativas ganham os espaços do Museu de Arte Moderna da
Bahia (MAM-BA) para discutir questões sobre a cidade, deslocamento e interação social.
MAM BA, Av Contorno
13 às 19h
R$ Grátis
Não disponível

CINEMA
Mostra Panorama do Cinema Mundial
O evento reúne grandes filmes da Finlândia, Coréia do Sul, Filipinas, França, Itália e Estados Unidos,
de diretores consagrados ou iniciantes, badalados nos maiores festivais do mundo.
 Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
16 e 18h30
R$ Grátis
(71) 3117-6000/6084

O Ditador
Sacha Baron Cohen, roteirista/ator indicado ao Oscar e vencedor do Globo de Ouro e criador de
personagens indeléveis como Ali G, Borat e Brüno, agora veste o paletó cheio de condecorações do
General Haffaz Aladeen, um ditador que arrisca a vida para assegurar que a democracia nunca
chegue ao país que ele oprime tão carinhosamente, em O Ditador.
 Cinemark Salvador Shopping, Caminho das Árvores
Sob consulta
R$ 16 e 8
(71) 3023-3916

Sábado, 15/9
MÚSICA
Sonora Brasil

O Circuito Nacional SESC de Formação de Ouvintes Musicais, com o tema “Sotaques do Fole”, traz a
Salvador, na 2ª etapa 2012, Gilberto Monteiro & Grupo (RS) - Com a sua gaita ponto, o
instrumentista e compositor, nascido na cidade de Santiago do Boqueirão, é considerado um dos
mais importantes músicos sulistas e apresenta a sonoridade do fole gaúcho, acompanhado de
Eduardo Cantero (violão) e Fernando Gorrie (percussão).
Teatro SESC SENAC, Pelourinho
20h
R$ 10 e 5
Não disponível

George Lunna

O cantor e compositor George Lunna fará dos sábados de setembro uma boa opção para curtir boa
música. Lunna mostrará canções autorais, além de releituras de grandes nomes da MPB. Intitulado
Disritmia, o show receberá convidados especiais todos os sábados.
Visca Sabor & Arte – Rio Vermelho
21h
R$ 12
Não disponível

Danniel Vieira

O sertanejo com a cara da Bahia, Danniel Vieira comanda o projeto Circuito Sertanejo em todos os
sábados de setembro. Serão três horas de sertanejo, com um repertório composto por músicas
dele, como 'Pele Nua' e 'Caximblema'; além dos sucessos do momento.
Zen Dinning e Music – Rio Vermelho
21h
R$ 40 (Homens) e 30 (Mulheres)
(71) 3334-6556

Jau e Edson Gomes

Jau irá apresentar a nova música de trabalho, Libriano Coração, além dos grandes sucessos dos
seus 20 anos de carreira. Edson Gomes, um dos grandes nomes do reggae no Brasil, vai mostrar as
músicas que conquistaram o público que é fã de um bom reggae.
Bahia Café Hall, Paralela
21h
R$ 40 (Pista)
(71) 2105-6523

TEATRO
Quem Tem Medo das Ginas
A criação da artista plástica Beth Sousa mostra Gina, uma travesti, e Regina, uma modelo,
colocando em discussão questões sociais da contemporaneidade a partir da convivência destas
personagens, identificadas em gênero, apesar de terem sexos diferentes.

Teatro Gamboa Nova, Aflitos
17h
R$ 20 e 10
Não disponível

Essa Tempestade
A peça é uma história de vingança e amor, dor e reconciliação, sobre um homem que vive exilado
numa ilha e, com a ajuda de seus livros mágicos, naufraga uma embarcação invocando uma
tempestade que conduzirá à transformação humana libertatória, tanto nos náufragos quanto nos
habitantes da ilha.
Sala do Coro do TCA, Campo Grande
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3535-0600

Centralzona da Comédia

A peça 'CentralZona da Comédia' traz a tona esquetes com diversas personagens caricaturadas que
fazem parte do nosso cotidiano desde uma cabelereira sem papas na língua, passando por políticos
com propostas estapafúrdias a um pai de santo fajuto que atende um bando de velhinhas
sexualmente descontroladas.
Centro Cultural Ensaio, Garcia
20h
R$ 20 e 10
(71) 3018-7122/3328-3628

TEATRO INFANTIL
A Noite do Pijama

Dirigida por Fernanda Paquelet e Jarbas Oliver, também autor do texto, a peça narra aventuras de
crianças que se divertem ao descobrirem brincadeiras do passado.
Teatro Eva Herz – Livraria Cultura, Salvador Shopping, Caminho das Árvores
15h
R$ 30 e 15
(71) 3505-9050

EXPOSIÇÃO
Os Sertões de Euclides da Cunha em Xilogravuras de Gabriel Arcanjo
Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, é a inspiração para a exposição Os Sertões de Euclides
da Cunha em Xilogravuras de Gabriel Arcanjo, na qual o artista se debruça de forma mais detalhista
sobre a Guerra de Canudos em 20 xilogravuras inéditas.
Vão do Foyer – Biblioteca Pública dos Barris, Barris

8h30 às 12h
R$ Grátis
(71) 3117-6000/ 6084

Feira Baiana de Artesanato
Referência na comercialização de peças artesanais, a exposição reúne 80 barracas de artesanato e
20 de culinária, além de toldos com produtos de Economia Solidária, de entidades sociais, da
Associação de Artistas Plásticos e de artesanato indígena.
Jardim dos Namorados, Pituba
16h
R$ Grátis
Não disponível

Domingo, 16/9
MÚSICA
Projeto Samba no Parque
O evento será puxado pelo cantor e compositor Nelson Rufino, que no dia 12/09 estará
completando 70 anos e para celebrar, terá como convidado o cantor e também compositor carioca
Jorge Aragão e a prata da casa Edil Pacheco, Batifun, Bambeia, Neto Bala, Gal do Bêco e muito
mais.
Parque da Cidade, Pituba
11h
R$ Grátis
Não disponível

Vitor O – Revolucion Karibeana
O público soteropolitano conhecerá a criatividade de vanguarda do artista caribenho, Victor O, que
fará apresentação única. O artista se destacou no panorama internacional, especialmente na
França, com o trabalho de world music, intitulado República Karibenha, fazendo um passeio pelo
reggae, soul acoustique, slam e canções das tradições antilhanas.
Teatro Moliére, Barra
20h
R$ 30 e 15
Não disponível

TEATRO
Los Catedrásticos – Nova Mente
No elenco, velhos conhecidos do público e grandes nomes do teatro, os atores Cyra Coentro,
Jackson Costa, Maria Menezes e Ricardo Bittencourt. Clássico do teatro baiano, o grupo existe
desde 1988 com o espetáculo que faz uma sátira às composições da música produzida na Bahia.

Teatro Isba, Ondina
20h
R$ 50 e 25
(71) 4009-3689

EXPOSIÇÃO
Poliomatéricas
A mostra, composta por 70 obras - entre pinturas, desenhos, gravuras e esculturas - retratam as
várias nuanças da obra de Rossi.
Espaço Caixa Cultural Salvador, Centro
9 às 18h
R$ Gratuito
Não disponível

GASTRONOMIA
Fogo de Chão

A churrascaria está cada vez mais baiana. A casa, além da hospitalidade típica, passou a oferecer,
como diferencial, sobremesas regionais, a exemplo da cocada. Há também, para combinar com as
carnes servidas no esquema de rodízio, diferentes tipos de pimentas genuinamente baianas.
 Praça Colombo, 4, Rio Vermelho.
12 às 22h
R$ Sob consulta
(71) 3555-9292

Cantina Volpi
A casa oferece dois tipos de serviço: Rodízio e a La carte. Deliciosas entradas e sobremesas e
diversas opções de cervejas, nacionais e importadas, completam o cardápio. O cardápio é
incrementado três vezes ao ano pelo chef e proprietário Iuri Cruz.
 Rua Sabino Silva, 822, Ondina
Sob consulta
R$ Sob consulta
(71) 3332-6677

Outback - Steakhouse
Entre as opções de entrada, figuram a imensa cebola empanada e frita, que chega à mesa com
molho de raiz-forte, e o kookaburra wings, porção de sobre-asa empanada guarnecida de molho de
queijo. Para a refeição, o ribs on the barbie (para duas pessoas) é um dos cortes mais requisitados.
Trata-se da costela de porco defumada e grelhada, regada ao molho barbecue, que é servida com
batata frita.
 Shopping Iguatemi, Caminho das Árvores

12 às 22h30
R$ Sob consulta
(71) 3450-1280/1279

Segunda-feira, 17/9
MÚSICA
Coro Infantil do Neojibá
Formado por 15 alunos da Orquestra Pedagógica Experimental, se apresenta na Sala Principal do
TCA. Entre os destaques mirins está a violinista Maria Paula Martinez, de apenas seis anos.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 50 e 25
(71) 3535-0600

Bate Papo Musicado
Além dos shows e exposições, haverá ainda um bate-papo musicado, reunindo artistas, educadores
e pesquisadores para debater o papel da música na formação da cidadania, os cantadores e a
cultura sertaneja.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
16h
R$ Grátis
 (71) 3341-3906

TEATRO
UTI da Relação
Prepare-se para uma viagem aos bastidores dos relacionamentos modernos – Um espetáculo
profundo e irreverente, que vai ajudar na sua revolução pessoal e relacional trazendo à tona
bastidores das profundas questões sobre amor, fidelidade, traição, sexo, mentiras, desejos e todas
as possibilidades em relacionamentos nos dias de hoje.
Teatro Jorge Amado, Pituba
19h30
R$ 10 + 2 Kg de alimentos
(71) 3525-9720

EXPOSIÇÃO
A Moda na Intimidade

A parceria da Universidade Salvador (UNIFACS) e a Fundação Instituto Feminino da Bahia traz ao

público a exposição A Moda na Intimidade, que é composta por vestes do século XX, apresentando
a evolução da indústria de moda ao longo dos anos. O acervo de roupas é integrado também por
peças íntimas femininas e masculinas.
Instituto Feminino da Bahia, Politeama
14 às 17h
R$ 5 e 3
(71) 3329-5520 / 5522

Feminino – Figura e Cor
São obras executadas na técnica de pintura Acrílica sobre Tela (AST), algumas utilizando a
“collage”, e o foco é o feminino, com o poder e a beleza que ele espelha, não só através de figuras
como também de cores e formas diversas.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
9h
R$ Grátis
(71) 3034-1688

Menelaw Sete, Ronaldo Lima E APAE

Cidadania e Reflexão de Menelaw Sete; Balaiodearte de Ronaldo Lima e A Arte de Ser Diferente, de
alunos da APAE. Na primeira são doze telas inéditas e coloridas; na segunda, releituras de objetos
inspirados na Feira de São Joaquim; e na terceira, peças feitas com sucata.
Instituto ACM, Pelourinho
9 às 12h
R$ Grátis
(71) 3321-8839

Terça-feira, 18/9
MÚSICA
Andréia Pradho
Sob direção musical de Moisés Gabrielli e direção artística de Marcelo Praddo, cantora apresenta o
show Nova Cena, que conta com a participação do grupo Cozinha Baiana.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
21h
R$ 20 e 10
(71) 8899-4654

Caboco Capiroba

Sob batuta do maestro Hiran Monteiro, o grupo traz novos arranjos e inclusão de viola caipira, baixo
e flauta transversal no show Saindo do Mato, com ritmos como xote, baião e coco.

Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 10
(71) 9615-1455

EXPOSIÇÃO
Artesanato de Barra e Passagem
O artesanato no povoado de Passagem é caracterizado pelo seu caráter utilitário, como boiões,
potes, panelas, alguidares, cuscuzeiras, caqueiros, moringas e fogões de cerâmica em variados
tamanhos e formatos.
O fluxo intenso de vapores e gaiolas que aportavam em Barra foi responsável pela comercialização
de potes, moringas, filtros, talhas, vasos, enfim, dos vários produtos conhecidos na região pelo
termo louça de barro.
Sala do Artista Popular, Pelourinho
11h às 18h
R$ Grátis
Não disponível

Na Arte Com Eficiência
Exposição de pinturas feitas por pessoas que aprenderam a sustentar o pincel com a boca ou com
os dedos dos pés, por terem perdido a habilidade das mãos.
Museu Eugenio Teixeira Leal, Pelourinho
9 às 18h
R$ Grátis
(71) 3321-8023

Quarta-feira, 19/9
MÚSICA
Projeção Sonora do MAB

Promove uma série de oito projeções sonoras de composições eletroacústicas do Música de Agora

na Bahia.

Teatro Vila Velha, Campo Grande
Sob consulta
R$ 10 e 5
Não disponível
www.musicadeagoranabahia.com / alespinheira@gmail.com

Marcela Bellas

A cantora vai apresentar um repertório variado, composto de canções autorais, parcerias e
releituras, que incluem "Mais Que Nada", de Jorge Ben, "Bloco do Prazer", de Moraes Moreira e
Fausto Nilo, "Tantinho", de Carlinhos Brown, e "Telúrica", de Baby Consuelo, dentre outras.
Parque da Cidade, Pituba
11h
R$ Grátis
Não disponível

Mônica San Galo
Cantora e compositora baiana, que toca violão e ama se divertir com a música que faz. Nesse show
Mônica traz canções autorais do CD/DVD Confissões de Madame, além de canções populares de
diversos autores e épocas. Ah, e um pouco de humor, que ninguém é de ferro.
Santo Graal Lounge Gourmet, Pituba
22h
R$ Sob consulta
(71) 3351-3910

TEATRO
Uma Pitada de Sarau
No palco, o escritor, ator e diretor João Figuer desnuda seus versos de modo revelador em uma
mistura cênica que se utiliza de poesia e elementos audiovisuais para falar do amor e seus avessos,
das memórias e do tempo.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Dorotéia

Última peça do Ciclo Mítico de Nelson Rodrigues, espetáculo com direção de Hebe Alves entra na
rotina de três primas viúvas, mulheres que não se permitem ao prazer carnal e que se policiam para
nunca dormir – e não sonhar.
TCA, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 9196-8548

EXPOSIÇÃO
Pulsações
Para elaborar esta série, intitulada Pulsações, Cristina Sá trabalhou com uma variedade de meios

como pintura, colagem, desenho, costura e monotipia. Sua produção delicada e minuciosa traz uma
clara influência do Oriente, tanto nos desenhos como no material utilizado.
Galeria Paulo Darzé, Corredor da Vitória
9 às 19h
R$ Grátis
(71) 3267-0930

Boneca Sai da Caixa
São fotografias de diversos profissionais, com muitas cores, poses e fantasias, de diversos
personagens da cena gay, que cativam pela simpatia e espontaneidade, mesmo fazendo ainda de
um cenário social muitas vezes violento e homofóbico.
 Teatro Gamboa Nova, Aflitos
16 às 20h
R$ Grátis
Não disponível

CINEMA
A Volta de Chico Candango e Tocaia no Asfalto
O projeto Quartas Baianas faz uma homenagem ao cineasta Roberto Pires, responsável pela
realização do primeiro longa-metragem baiano, Redenção (1959). Na programação do dia, será
exibido o curta A Volta de Chico Candango e o longa Tocaia no Asfalto.
Biblioteca Publica Central, Barris
19h
R$ Grátis
(71) 3117-6000 / 6084

Violeta Foi Para o Céu
Um mergulho na vida de Violeta Parra, o maior nome da música chilena, equivalente em termos de
paixão nacional, à Édit Piaf para os franceses. A cinebiografia conta a história de mais um artista
incompreendido, que quis a todo custo espalhar e ensinar sua arte. Uma mulher que teve tudo o
que quis, de amantes mais jovens ao reconhecimento de mineiros e políticos chilenos, passando
pela burguesia cultural francesa; tudo foi alcançado por uma mulher insatisfeita por natureza e
voluntariosa ao extremo.
Cinema do Museu Geológico, Corredor da Vitória
16h30 e 20h30
R$ 14 e 7
(71) 3338-2241

EM CAMAÇARI

EXPOSIÇÃO
Natureza que Aflora
De 10 a 25 de setembro, fica em cartaz no foyer do Teatro Cidade do Saber a exposição Natureza
que Aflora. Organizado pelo Panorama Fotográfico e Afnatura, o evento promove o encontro de 87
fotógrafos amadores e profissionais, revelando belas imagens, traduzidas por observação aguçada,
contemplação e inquietação, inspiradas pela natureza. A mostra traz cerca de 100 das 208
fotografias do acervo.
Teatro Cidade do Saber, Camaçari
seg à sab, 8 às 12 e 13 às 18h
R$ Grátis
(71) 3644-9810

LAURO DE FREITAS
TEATRO
E Se Meus Pais Soubessem?
Comédia romântica apresenta o conflito que vive um adolescente com sua identidade sexual.
Preconceito, violência na escola e dificuldade de comunicação com os pais fazem parte de sua
realidade.
Centro de Cultura de Lauro de Freitas, Lauro de Freitas
20h (14/9)
R$ 20 e 10

Não disponível

FaçArte
Poesia: A Primavera
Autor: Olavo Bilac
Coro das quatro estações:
Cantemos! Fora a tristeza !
Saudemos a luz do dia:
Saudemos a Natureza !
Já nos voltou a alegria !
A Primavera:
Eu sou a Primavera !
Está limpa a atmosfera,
E o sol brilha sem véu !
Todos os passarinhos

Já saem dos seus ninhos,
Voando pelo céu.
Há risos na cascata,
Nos lagos e na mata,
Na serra e no vergel:
Andam os beija-flores
Pousando sobre as flores,
Sugando-lhes o mel.
Dou vida aos verdes ramos,
Dou voz aos gaturamos
E paz aos corações;
Cubro as paredes de hera;
Eu sou a Primavera,
A flor das estações !
Coro das quatro estações:
Cantemos! Fora a tristeza !
Saudemos a luz do dia:
Saudemos a Natureza !
Já nos voltou a alegria !

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.teatrogamboanova.com.br
http://www.teatrovilavelha.com.br
http://www.cineteixeira.com.br
http://forumdeculturadabahia.blogspot.com.br/
http://aldeianago.com.br
http://www.goethe.de/bahia
http://www.fgs.org.br
http://www.ibahia.com/
http://guiadoocio.com/
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.

