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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
Uma boa pedida pra curtir uma das mais belas vistas da cidade, o “Delícias do Porto” é uma feira de
culinária e artesanato promovida pelo Instituto Mauá todas as sextas-feiras, a partir das 15h, no
Largo do Porto da Barra e aberta ao público. A feira reúne dez barracas de culinária e 15 de
artesanato. Os quitutes e pratos típicos da culinária regional são a atração principal. No cardápio
variado, feijoada e maniçoba dividem espaço com espetinhos, beijus, arrumadinho e o tradicional
acarajé. E o público também pode conferir uma amostra da legítima arte baiana, entre esculturas
de cerâmica, bonecas de cabaça, roupas e acessórios de crochê, miniaturas feitas com material
reciclado e bijuterias de sementes e ossos. Para animar o happy hour, o “Delícias do Porto” ainda
conta com apresentações musicais e performances artísticas.
Por Fernando Novaes, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 20/9
MÚSICA
Encontro de Cantadores
Segunda edição do projeto Encontro de Cantadores, com shows de grandes nomes do cancioneiro

popular. No primeiro dia de festa, as atrações são: Grupo Sertanília, Celo Costa, João Sereno
e Xangai.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
20h
R$ Gratuito
(71) 3321-8272

Fábio Haendel – Bob Dylan em Recortes
Além do show de Fábio Haendel e banda o projeto conta com cenário exclusivo, produzido com
desenhos de Fábio Haendel, ilustrando a biografia de Bob Dylan, com a participação do músico e
produtor musical Irmão Carlos, discotecagem da produtora cultural Carol Morena (festa “A Bolha”) e
as apresentações dos poetas Nilson Galvão, Kátia Borges e Mariana Paiva, recitando poesias da
geração Beat, inspiração constante das composições do cantor norte-americano.
Portela Café, Rio Vermelho
22h
R$ 20
(71) 3335-6855

Carla Lis
A cantora da famosa banda Didá, Carla Lis, invade o palco com sua voz e sua energia bem baiana
para encantar a todos os clientes que já se acostumaram com o que tem de melhor na voz
soteropolitana.
Shopping Center Lapa, Nazaré
18h45
R$ Grátis
(71) 3021-6001

Quintas Dancehall
Sob a inspiração de uma das mais sólidas tradições jamaicanas surgida nos anos 50, o
MINISTEREOPUBLICO é o único soundsystem de Salvador especializada em reggae, dub, ragga,
dancehall e jungle. Ao longo dos anos, o sistema de som vem ocupando ruas, praças, bairros e
casas noturnas da cidade, com o intuito de popularizar e fortalecer a cultura de soundsystem na
Bahia. O grupo tem como proposta de trabalho realizar intervenções artístico-urbanas, levando arte
às comunidades.
Sunshine Bar e Restaurante, Rio Vermelho
22h
R$ 10
(71) 3334-1179

Concerto Orquestra Afro Sinfônica
Com regência de Ubiratan Marques e execução de músicas sinfônico-populares, a orquestra estreia
em Salvador projeto de circulação estadual, e realiza também workshop de Harmonia.
Cine - Teatro Solar Boa Vista
14 às 16h (workshop), 20h (concerto)
R$ Grátis
(71) 3116-2000

Tico Santa Cruz e o Rebu
O vocalista do grupo Detonautas, Tico Santa Cruz desembarca em Salvador com o projeto Tico
Santa Cruz e o Rebu, onde apresenta versões de clássicos do rock nacional e internacional. O

cantor fará versões de canções de Zé Ramalho, Mutantes, Raul Seixas, além de Pearl Jam, The
Doors, Hendrix e The Cult.
Zen – Dining e Music
21h
R$ 50 (Homens) e 30 (Mulheres)
(71) 3334-6556

TEATRO
Trespassado
Documentário cênico, onde os atores expõem fatos reais que se entrelaçam com ideias fantasiosas.
No elenco Thiago Romero e Ricardo Albuquerque unem-se para discutir as relações homoafetivas,
suas formas de amar e o formato das aproximações humanas.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Auto da Gamela
Dirigido por Roberto de Abreu, espetáculo do Grupo de Teatro Finos Trapos apresenta uma trupe
de saltimbancos nordestinos que chega a um vilarejo sertanejo para encenar número dramático.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
20h
R$ 10 e 5
Não disponível
finostrapos@gmail.com

Os Românticos
Com direção e apresentação de Marcos Antônio dos Santos e poesias de representantes do
romantismo brasileiro, entre eles: Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Castro Alves. O
espetáculo também aborda o amor entre o Poeta Abolicionista e Eugenia Câmara, atriz portuguesa
e musa de Castro Alves.
Biblioteca Juracy Magalhães Junior, Rio Vermelho
14h30
R$ Grátis
(71) 3116-5369/ 5360

CINEMA
Tropicália

Tropicália aborda o importante movimento musical homônimo liderado por Caetano Veloso e
Gilberto Gil, no final dos anos 60. O documentário resgata uma fase na história do Brasil em que

cena musical fervilhava e os festivais revelavam vários novos talentos. Ao mesmo tempo, o país
estava submetido à ditadura dos generais no poder.
Cine Vivo Shopping Paseo, Itaigara
17h20 e 21h10
R$ 20 e 10
(71) 3533-0880

Vizinhos Imediatos de 3° Grau
Quatro sujeitos comuns que se juntam para formar o grupo de vigilância da vizinhança, porém tudo
não passa de uma desculpa para escaparem de suas vidas sem graça, ao menos uma vez por
semana. Tudo muda quando acidentalmente eles descobrem que a sua cidade foi invadida por
extraterrestres que se passam por humanos. Eles não têm outra escolha: devem salvar a vizinhança
e o mundo!
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 21 e 10,50
(71) 3533-0880

E a Vida Continua
Ernesto (Luiz Bacelli) tem 50 anos e carrega consigo uma tragédia do passado, a qual esconde
através de um sorriso bem humorado. Ele conhece Evelina (Amanda Acosta), de 25 anos, ao ajudála na estrada, após o carro dela enguiçar. Ambos estão indo ao mesmo hotel e, aos poucos,
constroem uma amizade sólida baseada também nas dificuldades enfrentadas ao longo da vida, já
que Evelina está machucada emocionalmente devido à infidelidade do marido.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 21 e 10,50
(71) 3533-0880

EXPOSIÇÃO
Mostra de Instrumentos Musicais Tradicionais
O acervo completo possui mais de mil peças catalogadas, vindas de cinco diferentes continentes,
todas reunidas durante anos de turnês nacionais e internacionais. Na Casa da Música os visitantes
terão oportunidade de conhecer cerca de 40 instrumentos de corda, sopro e percussão desta
coleção.
Casa da Música, Itapuã
9 às 17h
R$ Grátis
Não disponível

Bahia – Litoral e Sertão

Fotografias e postais datadas do início do século XX, de diferentes cidades do interior do Estado,
revelam a importância da nossa formação geopolítica, ressaltando o impacto da exploração colonial,
do povoamento heterogêneo, e a pluralidade de atividades econômicas exercidas tanto na região
litorânea quanto no sertão.
Museu Tempostal, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6382

Auguste Rodin – Homem e Gênio
A mostra apresenta 62 esculturas do artista francês Auguste Rodin, entre elas, algumas de suas
obras mais famosas, como O Pensador e O Beijo. Elas foram cedidas em comodato de três anos
pelo governo francês para a realização da exposição e devem voltar a Paris, podendo ser feito um
novo contrato com outras coleções do autor. As peças expostas são originais registradas no
inventário das coleções públicas francesas, sendo consideradas propriedades inalienáveis do Estado
Francês.
Museu Rodin Bahia, Graça
13 às 19h
R$ Grátis

Body Art e Performance

Artista visual e performático premiado, José Mário Peixoto Santos, conhecido como Zmário,
apresenta exposição que celebra seus 15 anos de trabalho na área. Com performances diversas e
participação especial de Bia Medeiros e Corpos Informáticos da UNB-DF, a mostra divulga
resultados de pesquisas em exposições de artes visuais e festivais diversos.
Galeria ACBEU, Corredor da Vitória
14 às 20h
R$ Grátis
(71) 3444-4411

CURSO
XV Festival Nacional 5 Minutos
Estão abertas as inscrições para as oficinas de formação e aperfeiçoamento profissional da 15ª
edição do Festival Nacional 5 Minutos, uma realização da Diretoria de Audiovisual (DIMAS) da
Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), unidade da Secretaria de Cultura do estado da
Bahia (SecultBA). As oficinas são gratuitas e acontecerão durante o festival, entre os dias 15 e 20
de outubro. As inscrições podem ser feitas de 13 a 23 de setembro na página do 5 Minutos no site
da DIMAS (http://www.dimas.ba.gov.br). As listas com os selecionados para cada curso serão
divulgadas até o dia 5 de outubro no mesmo endereço. Cada participante só poderá se inscrever em
uma oficina.

DIMAS/ FUNCEB/ SecultBA
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3240-6344/6366
www.dimas.ba.gov.br

Sexta-Feira, 21/9
MÚSICA
Estakacústica
No show, o repertório será composto, principalmente, pelos xotes românticos que consagraram a
banda durante mais de uma década de estrada como Lua Minha, Sapatilha 37, Algo especial,
Encosta N´Eu, entre outras.
Coliseu do Forró, Praia de Patamares
22h
R$ 40
(71) 9316-7901

Encontro de Cantadores – 2° Dia
Segunda edição do projeto Encontro de Cantadores, com shows de grandes nomes do cancioneiro

popular. No segundo dia de festa, as atrações são: Dinho Oliveira, Flavia Wenceslau, Grupo 4
Cabeça, do Rio de Janeiro.

Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
20h
R$ Gratuito
(71) 3321-8272

Scambo – Face a Face
Banda baiana que despontou no cenário musical soteropolitano no início do ano 2000 e está de
volta com Pedro Pondé no vocal. Integrante e fomentadora de movimentos musicais e culturais da
Bahia, teve oito indicações do Troféu Caymmi de 2004 com seis estatuetas premiadas, préselecionada ao Prêmio Tim de Música Brasileira, e uma turnê em 2006 pelo sudeste do país.

Portela Café, Rio Vermelho
22h
R$ 15
(71) 3335-6855

Paula C e Sergio Bahia
A cantora argentina Paula Castagnet e o violonista bahiano Sérgio Bahia apresentam Músicas do
Mundo, com ênfase na América Latina e arranjos próprios, no novo Beco Da Rosália.


Beco da Rosália, Barris
20h
R$ 7
(71) 3328-2417

TEATRO
Favela
A peça mostra ao público quatro personagens criados pela atriz: Clarete, uma vendedora de
calcinha barraqueira; Dona Santinha, uma pregadora suspeita; Fininho, o chefe da favela; e a
sedutora Janete, a radialista que dá dicas de sedução.
Teatro Sesc – Casa do Comércio, Pituba
21h
R$ 50 e 25
(71) 3273-8543

A Brava
Espetáculo inspirado na história da heroína Joana d’Arc mostrada de forma épica, propondo uma
reflexão sobre objetivos, rumos e escolhas e nossa postura frente às consequências dessas
escolhas.
Largo Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho
17h
R$ Grátis
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Toque de Luz – Um Novo Olhar Sobre a Obra de Udo Knoff
Comemorando o centenário do nascimento do artista plástico alemão, exposição apresenta cerca de
30 obras do artista, com formas e texturas, tendo como público-alvo pessoas com deficiência visual.
Museu Udo Knoff, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6389

O Cuidado Traduzido em Arte
Réplicas de obras de grandes artistas nacionais e internacionais que tenham retratado o cuidar em
seus trabalhos, como Michelangelo, Di Cavalcante, Pablo Picasso e Renoir.
Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery, Pelourinho
9 às 17h
R$ 3

(71) 3321-3819
CURSO
Conversas Ilustradas Com a Obra de Jorge Amado:
Confluências Entre o Verbal e o Visual
Estão abertas as inscrições para a oficina teórico-prática “Conversas ilustradas com a obra de Jorge
Amado: Confluências entre o verbal e o visual”, com a convidada Adriana Pucci – professora do
Instituto de Letras da UFBA e doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUCSP. O encontro integra o Ciclo de debates sobre artes da programação educativa da mostra Jorge
Amado e Universal, em cartaz até 14 de outubro
MAM-BA, Comércio
14h30 às 18h30
R$ Grátis
(71) 3117-6139

EVENTO
Concurso Miss e Mister Uati 2012
O certame contará com 12 participantes, sendo dez do sexo feminino e dois do masculino, todos
com idade superior a 60 anos, que irão desfilar em traje social, moda verão e esporte fino.
Teatro UNEB, Cabula
14h
R$ Grátis
(71) 3117-2275

TEDX Pelourinho

É com o tema “Cidade Inteligente” que TEDx Pelourinho volta à capital baiana neste sábado. O
evento – que segue o modelo TED surgido em 1984 como uma conferência anual na Califórnia,
para apresentar “ideias que merecem ser espalhadas” e que contribuam para um mundo melhor, na
busca de modernizar as relações humanas, aumentar a qualidade de vida da população e,
principalmente, pensar em saídas sustentáveis para a vida nas grandes cidades.
Teatro Sesc Senac, Pelourinho
Sob consulta
R$ Sob consulta
(71) 3324-4520
http://www.tedxpelourinho.com.br/2012/

Feira Beneficente
Brechó, bazar, espaço infantil e barracas com comidas típicas regionais e internacionais, compõem a
Feira da Paróquia de Sant’Ana deste ano. Durante a feira haverá uma serie de shows.
Passeio Público, Campo Grande
18 às 23h
R$ Grátis

Não disponível
CINEMA
Ted Tub

Seth MacFarlane, criador da série Family Guy, traz sua marca que estende as fronteiras do humor
para os cinemas, pela primeira vez como roteirista, diretor e dublador em Ted. Na comédia de live
action/animação, ele conta a história de John Bennett, um homem adulto que tem que lidar com
seu estimado ursinho de pelúcia que ganhou vida como resultado de um desejo de infância e que
se recusa a deixá-lo desde então.
UCI Aeroclube, Boca do Rio
23h
R$ 12
Não disponível

O Legado Bourne
Aaron Cross (Jeremy Renner) é agente secreto do governo que se envolve em um programa de
lavagem cerebral muito mais perigoso do que aquele pelo qual passou Jason Bourne (vivido por
Matt Damon na trilogia original), desencadeando situações que saem do controle.
 Cinemark Salvador Shopping, Caminho das Árvores
Sob consulta
R$ 18 e 9
(71) 3023-3916

Sábado, 22/9
MÚSICA
Encontro de Cantadores – 3° Dia
Segunda edição do projeto Encontro de Cantadores, com shows de grandes nomes do cancioneiro
popular. No terceiro dia de festa, as atrações são: Carlos Vilela (BA), Maviael Melo (PE), Alisson
Menezes (BA), Socorro Lira (PB).
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
20h
R$ 20
(71) 3321-8272

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

Kiko Salli & Jeanne e Oliver Menezes
A dupla sertaneja Kiko Salli & Jeanne comanda a festa ao lado de Oliver Menezes. Os irmãos, Kiko e
Jeanne, compartilham a experiência musical e a paixão pelo sertanejo, num encontro que promete
animar a casa.
Pra Começar, Pituba
21h
R$ 35 (Homens) e 20 (Mulheres)
(71) 3345-6450

TEATRO
Conga Drink Show
Conga Drink, personagem criado pelo Teatro da Queda em 2009 na peça Córtex, reaparece agora
como apresentadora de um programa de TV Conga Drink Show, onde ela recebe convidados, faz
brincadeiras, discute temas relacionados a homossexualidade.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
Não disponível

Humor sem Regras

À frente do espetáculo Humor Sem Regras, Guga Walla, artista baiano, vai mostrar um show
cômico, sem classificações, com uma proposta irreverente que une a simplicidade do stand-up
comedy com encenações de personagens performáticos.
Teatro Módulo, Pituba
20h
R$ 40 e 20
(71) 2102-1350

Este Lado Para Cima
Com o subtítulo “isto não é um espetáculo”, é a montagem mais recente da Brava Companhia,
resultado de uma pesquisa que teve como mote inicial o questionamento sobre “o mundo de
imagens e aparências” no qual a sociedade se encontra imersa hoje.
Terreiro de Jesus, Pelourinho
17h
R$ Grátis
Não disponível

A Mãe Desbundada
A peça, com tradução e adaptação de Sérgio Melo, conta a história de uma jovem senhora em fuga
que resolve entrar em uma igreja e, para despistar seus perseguidores, entra no confessionário
onde narra sua vida.
Palacete das Artes Rodin Bahia, Graça
18h
R$ Grátis
Não disponível

TEATRO INFANTIL
Chaves
A criançada terá a oportunidade de assistir ao espetáculo Chaves. Os personagens Chaves, Kiko,
Chiquinha e Nhonho participam do espetáculo que envolve música, história e interação com
crianças e adultos.
Teatro Jorge Amado, Pituba
16h
R$ 50
(71) 3525-9708

Cachinhos Dourados e Os Três Ursos
Era uma vez, uma família de ursinhos; o Pai Urso, a Mãe Urso e o Pequeno Urso. Os três moravam
numa bela casinha, bem no meio da floresta. Certa manhã, ao se levantarem, Mamãe Urso fez um
delicioso mingau, como era de costume. Porém, o mingau estava muito quente. Sendo assim,
saíram para dar uma voltinha juntos pela floresta, enquanto o mingau esfriava. Enquanto eles
estavam fora, apareceu por ali uma menina de cabelos loiros cacheados, que era conhecida como
Cachinhos Dourados.
Caballeros de Santiago, Rio Vermelho
Sob consulta
R$ 25
(71) 3334-4342/ 0241

A Casinha que Fugiu de Casa
Espetáculo conta as aventuras de uma casa que se sente infeliz ao perceber que, ao seu redor, só
existem prédios, e foge em busca de um novo lugar para morar.
Teatro Gil Santana, Rio Vermelho
17h
R$ 25 e 12,50
(71) 3489-2917

A Vaquinha Cantora
O espetáculo mostra a chegada de uma vaquinha numa fazenda, dona de uma bela voz que

desperta a atenção dos moradores daquele lugar. A galinha Tutti Frutti, dona do terreiro, também
quer ser cantora e formar uma banda. Daí começa uma disputa para ver quem vai ser a estrela do
conjunto. Eis que aparece um lobo mau, que, disfarçado de empresário musical, tenta levar os
bichinhos para o caldeirão.
Teatro Gil Santana, Rio Vermelho
16h
R$ 25 e 12,50
(71) 3489-2917

Meia Dúzia de Pepinos
A peça traz seis problemas vivenciados pelas crianças na escola ou na família. O primeiro pepino é o
de Glória, a menina que está acima do peso e vai refletir com seu pai sobre o tamanho das baleias;
o segundo é o de Taís que embora criança, já se preocupa com o fato de ser baixinha; Daniel
acabou de ganhar um irmão mais novo e sofre com o fato de ter que repartir seu mundo. Marília
esta cansada de seus cabelos encaracolados e quer entrar para o clube da "chapinha"; Heloísa quer
ser aceita no grupo das meninas mais populares da escola; Lucas é chamado de orelhudo; e juntos
vão enfrentar o vilão das histórias a quem chamamos de "O Zotro”.
Espaço Xisto Bahia, Barris
16h
R$ 10 e 5
(71) 3117-6155/6156

EVENTO
Desfile Gender Trouble
Com idealização da estilista Carol Barreto – pesquisadora e professora do Bacharelado em Estudos
de Gênero da UFBA e sob a direção de Marcelo Sousa Brito, o Desfile Gender Trouble é uma
performance com vários participantes que trata de temas como corpo, moda e sexualidade
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
17h
R$ 20 e 10
Não disponível

CINEMA
Lago dos Cisnes
O espetáculo será exibido em 3D e os ingressos já podem ser adquiridos pelo site da rede Cinemark
ou na bilheteria dos cinemas. A peça, coreografada por Matthew Bourne, é particularmente
conhecida por substituir as tradicionais personagens femininas da coreografia clássica por um grupo
de homens.
Cinemark Salvador Shopping, Caminho das Árvores
11h
R$ Sob consulta

(71) 3417-6000

Domingo, 23/9
MÚSICA
Roberto Mendes
Intitulado de Quem vem lá sou eu, o show apresenta uma prévia do seu cd homônimo (ainda

inédito), no qual entoa xaréus, canto de puxada de rede, feitos em parceria com Nizaldo Costa,
Capinan e Jorge Portugal. Ele também revisita suas composições, canta as tradicionais chulas do
Recôncavo Baiano e assim expõe no palco sua relação com o tempo.
TCA, Campo Grande
11h
R$ 1
Não disponível

Encontro de Cantadores – 4° Dia
Segunda edição do projeto Encontro de Cantadores, com shows de grandes nomes do cancioneiro

popular. No último dia de festa, as atrações são: Paulo Matricó (DF), Raimundo
Sodré (BA), Verlando Gomes (BA), Maciel Melo (PE), Juraildes da Cruz (TO).
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
20h
R$ Gratuito
(71) 3321-8272

Alana Sena e Banda Gan

Cantora apresenta lançamento do show Identidades com participações, performances artísticas e
mistura de ritmos como MPB, pop e reggae.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
19h
R$ 10
(71) 8778-7096

Elas Cantam Riachão
Para este show, o trio feminino, Claudete Macedo, Clécia Queiroz e Juliana Ribeiro, traz ao palco
composições clássicas de Riachão como Retrato da Bahia, Cada Macaco no seu Galho, Baleia e Vá
Morar com o Diabo, e outras menos conhecidas como Lavagem do Bonfim e Quando o Galo Cantou.
Parque da Cidade, Itaigara
11h
R$ Gratuito
Não disponível

TEATRO
7 Conto - A Comédia
Comemorando sete anos de sucesso, o ator baiano Luís Miranda retorna a Salvador com o
espetáculo '7 Conto – A Comédia', com direção de Ingrid Guimarães.
Teatro Jorge Amado, Pituba
19h
R$ 50 e 25
(71) 3525-9720

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 Marcio 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

TEATRO INFANTIL
De Sol, De Céu e De Lua
A montagem é uma iniciativa da atriz Mariana Moreno e do Grupo Teca-Teatro, que trabalham com
o teatro feito com e para crianças, em especial no desafio de atingir o público da primeira infância –
de zero a seis anos. As cenas apresentam uma colagem de brincadeiras e lembranças da infância
destes criadores, inspirados pela poesia de Manoel de Barros e pelos quadros de Joan Miró.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
16h30
R$ 30 e 15
(71) 3616-7070

Alice no País das Maravilhas
Montagem baseada na obra de Lewis Carrol narra as aventuras da menina Alice, que, ao mergulhar
no seu próprio universo, descobre um mundo fantástico que é só seu.
Teatro Gil Santana, Rio Vermelho
16h30
R$ 25 e 12,50
(71) 3489-2917

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 17h
R$ Gratuito
(71) 3117-6382

Outros Mundos, Outras Histórias

A mostra apresenta vídeos, instalações e mapas interativos criados pelos alunos dos cursos de
iniciação e formação continuada do Projeto de Formação em Audiovisual Contemporâneo e Mídias
Locativas (FACMIL), realizado no museu de março a agosto deste ano. O projeto inaugurou o
espaço LABMAM, que abrigará o desenvolvimento de projetos ligados às tecnologias digitais.
MAM-BA, Comércio
14 às 19h
R$ Gratuito
Não disponível

Capoeira – Luta, Dança e Jogo da Liberdade
A mostra fotográfica itinerante apresenta ao público fotografias de André Cypriano acompanhadas
de ilustrações de Debret e Auguste Earle, que contam a história da capoeira no Brasil.
Galeria Solar Ferrão, Pelourinho
12 às 17h
R$ Gratuito
(71) 3117-6357

EVENTO
Feira de Adoção
A União de Proteção Animal de Salvador (Upas) realiza uma feira de adoção de cães e gatos. O
evento acontece mensalmente e, para adotar um animal, é necessário apresentar RG e cópia, CPF e
comprovante de residência, além de pagar uma taxa simbólica de R$ 30. Cerca de 30 animais
estarão no local, disponíveis para a adoção.
Farol da Barra, Barra
10 às 14h
R$ Grátis
Não disponível

GASTRONOMIA
Alaíde do Feijão

Alaíde Conceição passou para as filhas, Daniela e Jaqueline, todos os segredos culinários que
aprendeu com a mãe. Juntas, as três comandam a cozinha do restaurante, famoso pela feijoada
baiana. Preparado com feijão-mulatinho, carne de sertão, costela, calabresa e bacon, o prato é
servido com arroz e salada de alface e tomate. Outra opção para dois é a rabada, levada à mesa
com pirão e agrião. A bebida que mistura pau de catuaba, mel, limão, cachaça e vinho tinto faz
sucesso como aperitivo.
 Alaíde do Feijão, Pelourinho
Sob consulta
R$ 25,00
(71) 3321-6775/3634

Trapiche Adelaide
O Trapiche Adelaide está localizado em um lugar especial, em frente à Baía de Todos os Santos. O
local tem várias opções para você aproveitar e curtir cada momento. Boas bebidas e atendimento
de qualidade.
 Trapiche Adelaide, Comércio
Sob consulta
R$ Sob consulta
(71) 3332-2211

A venda
O regionalismo nordestino é encontrado em praticamente todos os pratos do boteco que é
conhecido pela ótima maniçoba e a carne de fumeiro.
 A Venda, Boca do Rio
Sob consulta
R$ Sob consulta
(71) 3362-5673

Segunda-feira, 24/9
MÚSICA
Os Ingênuos
Em setembro de 1975 surgiu em Salvador o conjunto musical Os Ingênuos, tendo como líderes
Edson Sete Cordas e Cacau do Pandeiro. Foi principal responsável pelo movimento do choro em
Salvador, tendo fundado o Clube do Choro em 1977, ao lado de Paulinho da Viola, no Teatro Castro
Alves. O conjunto musical “Os Ingênuos” apresentará em seu repertório, o melhor do chorinho
brasileiro.
Varanda do Sesi, Rio Vermelho
19h30
R$ 15

(71) 3616-7061
TEATRO INFANTIL
O Pássaro do Sol
A milenar técnica de teatro de sombras vai encantar diversas crianças se adolescentes. Por meio do
projeto Caminhos da Arte, da Secretaria Municipal de Educação de Salvador.
Teatro Sesc – Senac, Pelourinho
Sob Consulta
R$ Grátis
(71) 3324-4520/4527

DANÇA
Grupo Experimental de Jazz – Portas
O Grupo apresenta, em sessão única, a montagem do espetáculo “Portas”. O espetáculo abordará
questões referentes à condição do homem enquanto observador e julgador do outro e enquanto ser
que também é observado e julgado, apropriando-se da temática dos sete pecados capitais sob o
ponto de vista autobiográfico dos artistas-intérpretes.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4600

EXPOSIÇÃO
Festival de Flores
Em homenagem à primavera, o Shopping Piedade promove a terceira edição do Festival de Flores.
O shopping, em parceria com o quiosque Mundo das Flores, proporciona aos clientes uma exposição
com muitas flores e plantas ornamentais e exóticas, além de sete oficinas, como as de Bonsai, de
Orquídeas e de Arranjos Florais.
Shopping Piedade, Barris
10h
R$ Gratuito
(71) 3444-1555

CURSO
Moderno de Música
Dentro do Programa de Qualificação em Música, núcleo coordenado por Bira Marques apresenta
técnicas musicais para composição, criação de arranjos musicais e orquestração para Música Erudita
Popular.

Centro de Formação em Artes da FUNCEB, Pelourinho
10h
R$ Grátis
(71) 3117-6366

Dança e Percussão
Curso introduz danças e ritmos populares da Bahia, como samba, samba reggae, samba de roda e
percussão clássica, com Slleyk da Bahia, coreógrafo do Olodum.
Casa do Benin, Pelourinho
10 às 12h
R$ Sob consulta
(71) 8851-0596

Terça-feira, 25/9
MÚSICA
Andréia Pradho

Andréia Pradho estreia o show intitulado Nova Cena. A artista apresentará ao público um show
plural, com destaque para suas composições e parcerias, além de músicas de artistas consagrados a
exemplo do cantor e compositor Zé Ramalho.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
21h
R$ 20 e 10
Não disponível

Tate Lima

A cantora passeia pela Música Popular Brasileira. No repertório, sambas de Morais Moreira, Novos
Baianos, Carlinhos Brown, Jorge Ben Jor, Baby do Brasil e Caetano Veloso.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 10
(71) 3616-7061

EXPOSIÇÃO
Soment
Exposição de 20 quadros que retratam, através da técnica do mosaico, o rosto de importantes
mulheres baianas como Mãe Menininha, Irmã Dulce e Zélia Gattai.
Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, Santo Antônio Além do Carmo.

8 às 18h
R$ Grátis
(71) 3405-6859/ 8639-9698

Reciclando Com Arte
Na busca intensa pela arte, Luter Vaz apropria-se de materiais descartáveis nos seus trabalhos
artísticos e artesanais, ampliando assim seu potencial criativo. Nesta mostra, recicla – filtro usado
de café – criando obras de arte, destacando-se Caravella II e Astrolábio, premiados em salões
artísticos.
Museu Náutico da Bahia, Barra
8h30 às 19h
R$ 10 e 5
(71) 3264-3296

A Criatividade na Expressão Visual
A exposição reúne cerca de 30 quadros em técnica mista e acrílica sobre tela, no novo estilo que o
artista vem desenvolvendo há alguns meses, baseado no método de despertar a criatividade
“Recorte, Monte e Reconte – Uma Pedagogia do Olhar” que ele criou na década de setenta. As
novas telas são inspiradas em paisagens que já existem e outras tiradas da imaginação do artista e
em coisas que acontecem no seu dia a dia nos cursos e oficinas que ministrou dentro e fora da
Bahia.
EBEC Galeria de Arte, Pituba
9 às 19h
R$ Grátis
(71) 3328-7399

CINEMA
Joelma
Joelma é um curta-metragem de ficção baseado na história de uma das primeiras transexuais da
Bahia. O roteiro escrito por Edson Bastos, foi selecionado pelo Edital de Cultura LBGT da Fundação
Pedro Calmon e patrocinado pelo Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura do Governo do Estado
da Bahia. Ganhou o prêmio de público do 19º Festival Mix Brasil em São Paulo. Após a exibição do
filme haverá uma ação performática que mistura depoimentos ligados a questão da homofobia,
show de transformismo e cenas que retratam o tema.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 10 e5
(71) 3083-4600

Moral da História

Projeto visa à reflexão de valores a partir de filmes infanto-juvenis. O filme deste mês, Soul Surfer –

Coragem de Viver, mostra como o jovem pode vencer obstáculos através do esporte.
Cine-Teatro Góes Calmon, Pelourinho
14h
R$ Grátis
(71) 3321-8023

EVENTO
Xirê Das Pretas: Histórias, Cantigas e Poesias

Espaço de vivências, troca de saberes e experiências de jovens e mulheres, com objetivo de afirmar
a identidade feminina e resgatar a ancestralidade africana.
Casa do Benin, Pelourinho
16h
R$ 10 e 5
(71) 9188-5432

Acessibilidade
Para celebrar a chegada da primavera e o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o
projeto Primavera Inclusiva oferece atrações diversas para discutir a acessibilidade artística e temas
relativos à garantia dos direitos de deficientes. Entre as atividades, haverá apresentações culturais,
feira de livros, ações de debate e formação, torneio de xadrez para cegos e o II Festival Tocante
Primavera, com coral, recitais, música e esquete. No encerramento, show da banda O Quadro.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3117-6002

Quarta-feira, 26/9
MÚSICA
Mallu Magalhães

A cantora paulista chega a Salvador para apresentar seu último trabalho, o álbum Pitanga,
considerado um dos melhores de 2011 pela revista Rolling Stone. O show faz parte do projeto Vila
da Música, que acontece no Teatro Vila Velha.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 60 e 30
(71) 3083-4600

Juraci Tavares
Intitulado Vocábulos Caminhantes, o show reverencia as matrizes africanas com poesia e música
pra dançar. No repertório, destaque para a canção “Negrume da Noite”, composta por Juraci
Tavares e seus parceiros do bloco afro Ilê Aiyê, que gravou a música. Tavares é acompanhado por
Marcio Pereira no violão, arranjos e direção musical, e por Nielton Marinho na percussão.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
21h
R$ 12
Não disponível

Blues Free

O evento que anima as noites de quarta da cidade com blues e rock completa um ano. No palco, a
tradicional jam session que já é a marca registrada desse projeto. A principal atração da festa é a
banda Água Suja. O grupo prepara um repertório dançante, com os principais clássicos do blues,
R&B, Soul Music e Classic Rock. Formado pelo baixista Jerry Marlon, pelo guitarrista Oyama
Bittencourt, pelo tecladista Zito Moura e pelo baterista Brian Knave.
Dubliners Irish Pub, Rio Vermelho
22h
R$ Gratuito
Não disponível

DANÇA
Fricção
Criado em 2011, o solo Fricção, da dançarina Isaura Tupiniquim, organiza sua dramaturgia através
de imagens e textos sobre a guerra traduzidos por diversos artistas.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

EVENTO
Nosso Patrono Miguel Santana

Iniciativas comunitárias comemoram o aniversário de nascimento do primeiro Obá Aré do Axé Opô
Afonjá, Miguel Archanjo de Sant’Anna, que representa uma história de luta e superação.
Teatro Miguel Santana, Pelourinho
16 às 18h
R$ Grátis
(71) 3321-4738

XXII Encontro de Vivências Musicais
Evento anual reúne educadores e estudantes de música de todo o Brasil para vivenciarem enfoques

da pedagogia musical. Entre professores convidados, estão Estevão Marques e Uirá Kuhlmann.
Centro de Pastorais, Garcia
8h30 às 18h
R$ Sob consulta
(71) 3326-1239

EXPOSIÇÃO
Estética da Devoção
Exposição individual da artista plástica Mônica Silva sobre a indumentária sagrada das irmandades
negras da Bahia.
Casa do Benin, Pelourinho
9 às 17h
R$ Grátis
(71) 3241-5679

Azulejos de Udo
Ampliada com 14 obras, mostra de longa duração constrói leitura histórica do cenário urbano
através de azulejos que representam parte da arquitetura soteropolitana.
 Museu Udo Knoff, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
Não disponível

100 Anos de A TARDE
O público terá a oportunidade de conhecer os cincos ambientes que passam em revista os 100 anos
de A TARDE, ao mesmo tempo em que lembram os acontecimentos mais importantes do século XX.
 Salvador Shopping, Caminho das Árvores
10 às 21h
R$ Grátis
(71) 3417-6000

Arte Urbana

Pessoas circulando, carros, mas também expressões de dança e música revelam a dupla
potencialidade do que, para muitos, é apenas caos instalado. São 23 trabalhos produzidos de 2005
até hoje, em que o artista utiliza-se de diversos suportes e técnicas, fazendo de seu trabalho uma
instigante experimentação.
 Espaço Unibanco de Cinema, Praça Castro Alves
15 às 22h
R$ Grátis
Não disponível

CINEMA
Anatomia do Inferno
Uma mulher conhece um homem numa boate gay, sente-se atraída por ele e tenta se aproximar,
mas é rejeitada. No banheiro, ela corta os pulsos com uma lâmina de barbear e só não morre
porque o homem surge para salvá-la. Ele a leva para casa dela. A mulher o convida para vir mais
vezes. Ele não quer. Ela oferece dinheiro para que venha e ele aceita. Assim, durante quatro noites,
o homem é apresentado a diversos aspectos do sexo feminino.
Sala Walter da Silveira, Barris
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3116-8100

As Neves do Kilimanjaro
Michel (Jean-Pierre Darroussin) e Marie-Claire (Ariane Ascaride) são casados há 30 anos e vivem em
paz, rodeados pelos familiares e amigos. Até que, um dia, o casal é abordado com violência e
assaltado. Todo o dinheiro que eles vinham juntando para conhecer o monte Kilimanjaro, um sonho
dos dois, é levado. Quando os autores do crime são descobertos, Michel e Marie-Cllaire agem de
forma inesperada, diante do histórico que possuem.
Cinemark Salvador Shopping, Caminho das Árvores
Sob consulta
R$ 14 e 7
(71) 3417-6000

EM CAMAÇARI
EXPOSIÇÃO
Fórum Internacional de Teatro Amador – Fita

Camaçari sedia a 9ª edição do Fórum Internacional de Teatro Amador (Fita), que acontece de 14/9
a 22/9. O evento conta com a apresentação de diversos espetáculos nos teatros da cidade, e a
realização de palestras e oficinas. Os espetáculos podem ser vistos a preços populares.
Camaçari, Camaçari
Sob consulta
R$ 4 e 2
Não disponível
http://www.cidadedosaber.org.br/wp/2012/09/11/programacao-do-fita-2012/

LAURO DE FREITAS

MÚSICA
Vander Lee e Thati
Acompanhado de seu violão, o cantor apresenta um espetáculo diversificado musicalmente. No ano
que completa quinze anos de carreira, o músico toca os grandes sucessos de seu repertório como
'Românticos', 'Contra o Tempo', 'Iluminado', 'Esperando Aviões' e 'Eu e Ela'. Apresenta também
músicas inéditas de seu novo disco Sambarroco, como 'Boramar', 'Terno Cinza', 'Beleza Fria' e
'Estrela' (lançada anteriormente por Maria Bethânia), entre outras. A noite ainda conta com a
apresentação da compositora, cantora e guitarrista Thathi.
Armazém Vilas, Vilas do Atlântico
21h (22/9)
R$ 40

(71) 3379-5360

FaçArte
Poesia: Além da Terra, Além do Céu
Autor: Carlos Drumond de Andrade
Além da Terra, além do Céu,
no trampolim do sem-fim das estrelas,
no rastro dos astros,
na magnólia das nebulosas.
Além, muito além do sistema solar,
até onde alcançam o pensamento e o coração,
vamos!
Vamos conjugar
o verbo fundamental essencial,
o verbo transcendente, acima das gramáticas
e do medo e da moeda e da política,
o verbo sempreamar,
o verbo pluriamar,
razão de ser e de viver.

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.

