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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
Este fim de semana começa mais cedo, e como não poderia deixar de ser, a dica da vez está
recheada de atrações. Para começar o feriadão com o pé direito, que tal curtir o dia pelas ruas
históricas de Salvador, assistindo ao desfile da independência do Brasil e refletindo acerca do
significado do cortejo? No sábado, a dica é pegar uma praia com a família e com os amigos, comer
aquela moqueca ou aquele peixinho frito, sem deixar de lado o queijo coalho, claro! Pensa que
acabou?! Que nada! Para terminar o dia tem Cidade Negra, Emmerson Nogueira e muitos outros
convidados a partir das 17h na terceira edição do Salvador Live Music, na praia de Piatã (ao lado do
Bali Beach), e o melhor, o evento custa apenas R$ 20,00 (meia). E ai, que tal? Gostou? Então se
prepara que ainda tem um domingo pela frente, e este tem que ser fechado com chave de ouro.
Que tal curtir a praia na Ribeira, regada com os deliciosos sabores da sorveteria? Para os que
preferirem esticar, ainda tem as pastelarias, barzinhos e pizzarias ‘Ribeirenses’ no fim da tarde, já
os que preferirem algo mais tranquilo, um cinema talvez seja uma boa. Bem, fique a vontade para
escolher, ou quem sabe, se jogar na pista e curtir à vontade! Excelente feriado!
Por Graziele Mercês, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 6/9
MÚSICA
Daniela Tourinho
Daniela Tourinho faz parte de uma geração de novíssimas cantoras que têm como propósito

mostrar o seu discurso através do trabalho autoral. A fruição das suas composições é tão natural
quanto a sua forma de cantar, saboreando sílabas e brincando com as linhas melódicas. Assim
como nos shows ao vivo, nas gravações, o violão tocado de forma particular pela artista aposta

numa sonoridade que aponta para uma baianidade pós-moderna.
Franco Lounge, Rio Vermelho
22h 30
R$ 15
(71) 3330-1755

Sampa Crew
Em comemoração aos 25 anos de carreira, a banda paulista de rap romântico lança, na véspera de
feriado, o seu DVD gravado na The Best Beach, casa de shows localizada no bairro da Ribeira.
The Best Beach, Ribeira
21h
R$ 40 e 25
Não disponível

Choro do Uirapuru
A proposta é interpretar peças do repertório em violão, sambas, choros instrumentais e choros
cantados de grandes mestres da música, como Pixinguinha, Cartola e Baden Powell.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 10
Não disponível

Pianista Guilhermo Sampaio
Com um repertório que inclui bossa nova, jazz, blues, tango e clássicos do cinema, o pianista faz
apresentação solo. Sucessos de Pixinguinha, Tom Jobim, Beatles, Elton John, Frank Sinatra, Elvis
Presley e Bee Gees, dentre outros, integram o variado repertório do músico.
Grill & Bar. Porto Trapiche
22h
R$ 10
(71) 3018-0496

TEATRO
Os Mentirosos
A peça é baseada em personagens do dia a dia, contendo cenas engraçadas e momentos onde a
moral humana é exposta. O público, de imediato, se reconhece e, por meio do riso, percebe que
qualquer pessoa é passível de usar mentiras, de acordo com a situação.
Espaço Xisto Bahia, Barris
19h
R$ 20 e 10
(71) 3117-6155

Ato de Comunhão
Livremente baseada num fato real que ficou conhecido na mídia como o do “canibal alemão”, a
peça do argentino Lautaro Vilo coloca em cena, com elaborada delicadeza, algumas complexidades
perturbadoras da vida contemporânea. Tecnologia, conexão, solidão, instinto, civilização, o
moderno e o arcaico permeiam esta história demasiado humana.
Espaço Cultural Barroquinha, Barroquinha
19h30
R$ 10 e 5
(71) 3334-7350

Mantenha Fora do Alcance das Crianças
Calor de um mundo terminal. A ausência de copos em um encontro familiar traz a tona o passado
esquecido. Faz um ano e ninguém se lembrou. Em meio a tanta histeria, os moradores comemoram
a chegada de mais um verão. E já se passou um ano. Ou não passou?
Teatro SESC/SENAC, Pelourinho
19h30
R$ 10 e 5
(71) 3324-4520

CINEMA
Os Mercenários 2
Sylvester Stallone lidera o maior e mais famoso grupo de mercenários do cinema! Ao aceitarem
uma missão aparentemente simples, o grupo é surpreendido e as coisas não saem como planejado.
O que era uma simples missão passa a ser uma questão de honra para a equipe. Além de
enfrentarem Van Damme e seu bando, o grupo terá que correr contra o tempo para evitar um
incidente nuclear.
Cinemark – Salvador Shopping, Pituba
Sob consulta
R$ 18 e 9
(71) 3417-6000

Abraham Lincoln: O Caçador de Vampiros
Nancy Lincoln (Robin McLeavy) é a mãe do presidente Abraham Lincoln (Benjamin Walker) e foi
assassinada por uma criatura sobrenatural. Inconformado com o fato, ele declara uma guerra sem
piedade contra os seres das trevas e começa a destruir todos os vampiros e os escravos que os
ajudam. Dirigido por Timur Bekmambetov (O Procurado) e estrelado por Benjamin Walker, Dominic
Cooper e Mary Elizabeth Winstead.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 14 e 7
(71) 3533-0880

EXPOSIÇÃO
Pulsações
Para elaborar esta série, 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

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) 3117-6382

Sexta-Feira, 7/9
MÚSICA
Fafá de Belém
Para celebrar os 66 anos do SESC e os seus quase 40 anos de carreira, a cantora retorna a Salvador
para três apresentações nos dias 7, 8 e 9 setembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio. No show
especial, um repertório só com os melhores momentos da carreira.
Teatro Sesc Casa do Comércio, Pituba
21h
R$ 60 e 30
(71) 3273-8543

Diego Orrico & The Blues Bullets
O gaitista se junta a um trio de baixo, guitarra e bateria e apresenta repertório com releituras de
clássicos do Chicago Blues, dos gaitistas do Westcoast Blues, além de músicas autorais.

Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
21h 30
R$ 15
(71) 9606-7881
diego.orrico@gmail.com

Banda Spectro
Grupo de cover apresenta repertório do mundialmente conhecido rock progressivo da banda Pink
Floyd.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 30 e 15
(71) 9134-9647

TEATRO
Namíbia, Não!

Uma comédia de argumento provocador, pois aborda, sem tentar resolver o assunto, a seguinte
situação hipotética: em 2016, o governo brasileiro obriga todos os afrodescendentes a regressem
imediatamente à África, causando, em pleno século XXI, o revés da diáspora vivida pelo povo
africano durante o Brasil escravocrata.
Teatro Eva Herz, Caminho das Árvores
20h
R$ 40 e 20
(71) 3117-4899

EXPOSIÇÃO
Fazendo Gente

'Fazendo Gente' mostra homens vestidos e mulheres nuas, figuras inteiras, em telas de grande
proporção que fazem parte da série inédita para essa mostra na Bahia, que o artista define como
“um contraponto entre o externo e o interno, o homem e a mulher, o nu onírico e as cenas
prosaicas com os personagens anônimo das ruas”.
Museu Rodin Bahia, Graça
13 às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6910

Jorge Amado e Universal
A iniciativa, chancelada pela Fundação Casa de Jorge Amado, com patrocínio do banco Santander,
traz fotografias, objetos, folhetos de cordel, filmes, entre outros itens, sendo que parte do conteúdo
nunca foi vista pelo público.
MAM BA, Av Contorno
13 às 19h
R$ Grátis
Não disponível

CINEMA

A Separação
Após se divorciar da esposa Simin (Leila Hatami), Nader (Peyman Moaadi) é obrigado a contratar
uma jovem para tomar conta de seu pai idoso que sofre de Alzheimer em estágio avançado. Porém
a diarista está grávida, e trabalhando sem o consentimento de seu marido, condições que junto a
um terrível incidente, levará as duas famílias a um julgamento de cunho moral e religioso.
 Cinemark Salvador Shopping, Caminho das Árvores
Sob consulta
R$ 16 e 8
(71) 3023-3916

Sábado, 8/9
MÚSICA
Os Informais
A banda promete embalar o público com um repertório recheado de sucessos do Pop rock Brasileiro
e internacional e ainda canções do seu último CD Em Busca do Som.
Europa Club, Rio Vermelho
10h
R$ 15 e 10 (antecipado)
(71) 3035-3355

Cyda Lyyma

A cantora apresenta seu mais novo projeto musical, o show Eu Só Peço a Deus, onde ela
interpreta canções que foram sucesso na voz de Cássia Eller e composições de sua própria autoria.
Restaurante Pedra da Sereia, Ondina
23h
R$ 15
(71) 3336-0556

TEATRO
Malasombra
Espetáculo de dança e teatro visual onde a magia cênica nos convida a viajar pelo imaginário
coletivo, mergulhar na obscuridade e na luz do ser humano.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
18h
R$ 10 e 5
Não disponível
www.filte.com.br

Susuné. Cuentos de Mujeres Negras
Num espaço cênico que sugere um grande arquivo da memória, a atriz/personagem/narradora—
junto a um percussionista— faz uma trajetória do processo de construção da sua identidade a partir
dos contos afrocolombianos de Amalialú Posso Figueroa.
Teatro Molière, Av. Sete de Setembro, Centro
20h
R$ 10 e 5
Não disponível
www.filte.com.br

Bicha Oca
A partir da literatura homoerótica do escritor pernambucano, Marcelino Freire, monólogo discute a
sexualidade.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
18h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Câncer
A história de uma conflituosa relação entre um proprietário e seu inquilino traz a tona uma espécie
de câncer presente nas relações ácidas e urgentes da contemporaneidade.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
17h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

EXPOSIÇÃO
Gigantes da Era do Gelo
Além de promover o entretenimento, a mostra tem uma proposta cultural e educativa. Serão
exibidas 11 réplicas de animais da Era Glacial, em tamanho real. As réplicas foram produzidas por
paleontólogos e paleoartistas, do Museu de História Natural de Pilsen, na República Tcheca.
Shopping Paralela, Paralela
10h
R$ Grátis
Não disponível

O Alquimista do Som
A mostra de longa-duração Smetak - O Alquimista do Som apresenta as peças do acervo da família
do músico suíço que viveu na Bahia entre 1937 e 1984, restauradas e expostas apenas no Museu
de Arte Moderna da Bahia e no de São Paulo, em 2007 e 2008, respectivamente.
Galeria Solar Ferrão, Pelourinho

14 às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6357

CINEMA
Para Roma Com Amor
Quatro histórias ambientadas em Roma: americano revive juventude; homem torna-se famoso;
casal se desencontra nas ruas da cidade; e diretor de ópera tenta fazer agente funerário cantar.
Saladearte Cinema do Museu, Museu Geológico, Corredor da Vitória
Sob Consulta
R$ 19 e 9,50
(71) 3338-2241

A Casa Silenciosa
Pai e filha decidem reformar a casa de campo que há tempos não é usada pela família. O lugar é
conhecido por ser silencioso, mas de repente tudo muda.
UCI Orient Aeroclube 9, Boca do Rio
Sob Consulta
R$ 12 e 6
(71) 3535-3030

Sim, Eu Sou Uma Delas – O filme
O documentário fala sobre o preconceito, discriminação, união civil, entre outros temas, através do
depoimento de sete mulheres, de jornalistas, professores e representantes de movimentos gays da
Bahia.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
17h
R$ 20 e 10
Não disponível

Domingo, 9/9
MÚSICA
Dead Fish

A banda capixaba de hardcore retorna a Salvador na turnê que comemora os seus 20 anos de
carreira.
A Onda, Patamares
15h
R$ 20

(71) 8153-6365
Barlavento
Com a proposta de preservar, divulgar e difundir o samba de roda, o grupo apresenta composições
de Davizinho de Mutá e Hamilton Reis e parceiros. O trabalho transpira baianidade em cada faixa,
com a cidade de Salvador sendo homenageada, e destaca a pluralidade do grupo, comprometido
com o sincretismo religioso e a tradição.
Parque da Cidade, Itaigara
11h
R$ Grátis
Não disponível

Lado Avesso

O partido alto da banda Lado Avesso está animando os domingos no bar Pra Começar, na Pituba.
No repertório, a energia da banda embala o show que recebe, a cada apresentação, convidados
especiais.
Bar Pra Começar, Pituba
18h
R$ 15 (Homens) e 10 (Mulheres)
(71) 3345-6450

Show da Banda Samba Maria
Muita animação, descontração, alegria e talento são os ingredientes principais das apresentações
realizadas pelas meninas da Banda Samba Maria.
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
19h
R$ 15
(71) 3334-8181

TEATRO
A Favela
A peça narra um dia comum de uma comunidade. Essa favela é apresentada por quatro
personagens que dão humor a essa realidade.
Teatro Sesc Casa do Comércio, Pituba
20h
R$ 60 e 30
Não disponível

TEATRO INFANTIL
A Galinha Pintadinha
No palco, os personagens Galinha Pintadinha, Sapo, Galo Carijó, Pintinho Amarelinho, Baratinha e

Borboletinha, cantam, brincam e dançam com a platéia que é convidada para interagir a todo
instante.
Teatro Iemanjá – Centro de Convenções, Stiep
11h
R$ 40 e 20
(71) 3117-3102

GASTRONOMIA
Caranguejo de Sergipe
Opção perfeita para saborear o melhor caranguejo da cidade, eleito por várias vezes pela revista
Veja. Seu cardápio, baseado em frutos do mar, é formado pelos melhores pratos da culinária
baiana, desde os mais variados caldos, moquecas e o famoso camarão alho e óleo.
 Avenida Otávio Mangabeira, 222, Pituba
11 às 14h
R$ 10 a 30
(71) 3248-3331

Shito Temaki
O cardápio do Shiro Temaki está repleto de nomes famosos, em especial, artistas baianos que
emprestam seus nomes aos diversos sabores disponíveis ali. As iguarias podem ser
saboreadas Diariamente a partir do meio dia.
 Rua da Graça, Graça
12h
R$ Sob consulta
(71) 3337-3732 / 3337-3196

Coco Bahia – Pizzaria e Tapiocaria
O Coco Bahia se caracteriza pela versatilidade, é bar, restaurante, creperia... uma diversidade de
especialidades e sabores. A decoração é uma mistura do rústico com o tropical, palhas de coqueiro
e o chão coberto de areia completam a decoração do lugar. No cardápio, pizzas, crepes, tapiocas e
uma grande diversidade de drinks agradam a todos os gostos.
 Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, Pituba
18 às 23h
R$ Sob consulta
(71) 3359-9000

Segunda-feira, 10/9
MÚSICA

Os Ingênuos e Convidados
Prosseguindo com a temporada de homenagens aos músicos brasileiros, a próxima apresentação do
regional do choro Os Ingênuos tem como convidado especial o cantor e compositor Firmino de
Itapuã, onde juntos comemoram seus 70 anos de vida.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
19h30
R$ 15
(71) 3616-7060

Sarau de Itapuã
O projeto recebe as apresentações dos grupos "Oxidante", "Orquestra de Pandeiros de Itapuã" e
"Jardim Baiano".
Casa da Música, Itapuã
18h
R$ Grátis
(71) 3116-1511

MusiCAS
Alunos e professores da escola de música do Colégio Adventista apresentam recital.
Teatro da Livraria Cultura – Salvador Shopping, Caminho das Árvores
19h
R$ Grátis
Não disponível

CINEMA
Para Poucos
Dois casais se envolvem em um tórrido romance e passam a viver uma relação a quatro. Sem
regras e sem mentiras, as coisas desandam e começam a lutar para tudo voltar a normalidade.
Saladearte Cine Vivo 2
Sob Consulta
R$ 20 e 10
(71) 3015-6867

EXPOSIÇÃO
Diálogo Na Escuridão
Vivencia sensorial e imaginativa é que propõe o projeto alemão. Em total escuridão, o público
vivencia situações cotidianas guiado por pessoas cegas ou com pouca visão.
Salvador Shopping, Caminho das Árvores
9 às 22h
R$ 40 e 20 e 40 (grupos escolares)

(71) 3033-4715
Cidadania e Reflexão
A montagem 'Cidadania e Reflexão', do artista baiano Menelaw Sete, traz como meditação o
exercício da cidadania através do colorido e da plástica peculiar das suas obras, permitindo a todos,
momentos de reflexão. A mostra foi organizada pelo artista plástico Evandro Sybine.
Instituto ACM, Aflitos
9h às 17h
R$ Grátis
Não disponível

Levando Os Elepês De Gal Para Passear
Pessoas de todo o mundo interagiram com o artista durante vários meses enviando fotografias com
os LPs de Gal nas mais variadas situações e lugares, como as ruas de Salvador, São Paulo, Rio de
Janeiro, Argentina e até Nova York, entre outros espaços.
Galeria ACBEU, Corredor da Vitória
14 às 20h
R$ Grátis
(71) 3444-4411

Festival Tailandês

Os visitantes poderão apreciar a cultura tailandesa com a exposição de fotos e a comercialização de
produtos artesanais como roupas, acessórios, esculturas e peças de decoração. A montagem do
cenário foi inspirada em uma vila da cidade de Chiang Mai, conhecida como a capital cultural do
país.
Salvador Shopping, Pituba
9 às 19h
R$ Grátis
(71) 3417-6000

Terça-feira, 11/9
MÚSICA
Cláudia Cunha
A paraense radicada na Bahia faz show em homenagem ao trabalho da cantora Gal Costa no
projeto Vila da Música.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4610

tvv.comunicacao@gmail.com
Cristiano Greco
Cantor e compositor apresenta o novo show Experimental, em que explora o seu trabalho autoral,
com músicas produzidas ao longo dos 10 anos de carreira.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 10
(71) 9615-1455

EXPOSIÇÃO
A realidade Possível
O artista plástico Leonel Brayner mostra 18 telas sobre óleo, reunidas exclusivamente para essa
exposição, onde retrata naturezas mortas e objetos.
Museu Rodin Bahia, Graça
13 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6982

Balaiodearte

A exposição do artista plástico feirense Ronaldo Lima aborda temas do cotidiano que afetam o
mundo inteiro, visando enfatizar todos os traços temáticos de passagem do homem nordestino
sobre o hemisfério terrestre, seus ideais, sua força e perseverança, seu labor diário, suas
dificuldades, suas riquezas e pobrezas.
Instituto ACM, Aflitos
9 às 17h
R$ Grátis
Não disponível

Máscaras: Identidade e Ancestralidade
Exposição da artista baiana Jamile Sena retrata a expressão plástica das máscaras africanas como
elemento de preservação identitária ancestral.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
18h
R$ Grátis
(71) 8778-7096

Irmandade Rosário dos Pretos: Quatro Séculos de Devoção
Exposição reúne textos e fotografias de Pierre Verger e Aristides Alves.
Igreja de Nossa Senhora do Rosario dos Pretos, Pelourinho
9 às 12h

R$ 2
(71) 3241-5781

Quarta-feira, 12/9
MÚSICA
Mostra Sesc de Música
Reúne shows e workshops ministrados pelos curadores do projeto, Aderbal Duarte, Letieres Leite e
Zeca Freitas, no intuito de valorizar a qualidade da música da Bahia.
Teatro Sesc Casa do Comércio, Pituba
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3273-8732
www.sescbahia.com.br/mostrasescdemusica

Marcos Saback
O violonista, intérprete e compositor traz no repertório temas de sua autoria e arranjos diversos de
clássicos da MPB e da música latino-andaluza.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 15
Não disponível

Cacau & Caetano

Vindos de Itapetinga, a dupla sertaneja traz uma musicalidade mesclada de elementos do sertão,
como a viola caipira e acordeom, além de elementos da capital baiana, como a percussão e
guitarras.
The Twist Pub, Rio Vermelho
21h
R$ 35 (Homens) e 30 (Mulheres)
(71) 3334-1520

DANÇA
Essa Tempestade
Balé Teatro Castro Alves faz apresentação inspirada no último texto de William Shakespeare, A
Tempestade, com coreografia elaborada por Cláudio Bernardo.
Sala do Coro do TCA, Campo Grande
16h
R$ Grátis

Não disponível
TEATRO
Soul Transformista
As dificuldades e superações do cenário LGBTT baiano, na busca por valorização e sobrevivência,
são assuntos abordados no espetáculo, onde sete artistas locais mostram a experiência do
transformismo e relatam suas experiências a partir dos bastidores de um camarim.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
Não disponível

Era Uma Vez...Contarina Poesia Andarilha
Com texto e criação da poeta Josin, espetáculo apresenta Contarina, que vem do interior para
declamar as histórias de suas andanças pela Bahia.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 9154-4467

Bela Adormecida – Picada da Morte
Através de quatro versões diferentes, o espetáculo discute a origem, porquês e consequências da
picada que causou o sono encantado da princesa contemporânea.
Dubliners Irish Pub, Rio Vermelho
21h
R$ Grátis
(71) 3245-2913

EXPOSIÇÃO
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 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6357

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

CURSO
Oficina Você no Palco
Leitura e dramatização de histórias infantis.
Biblioteca Publica Central, Barris
15h
R$ Grátis
(71) 3117-6000 / 6084

EM CAMAÇARI
MÚSICA
Independência Ou Rock
A banda Cascadura, em turnê do seu 5º álbum, Aleluia, se apresenta ao lado de Magdalene and
The Rock´n Roll Explosion e Moby Dick. Uma tenda eletrônica completa a festa. Dia 6/9.
Espaço Armazém, Camaçari
22h
R$ 15
Não disponível

LAURO DE FREITAS
TEATRO INFANTIL
A Cigarra e a Formiga
Texto baseado na Fabula de La Fontaine, a peça conta a história de uma formiga que nos verões,
trabalhava o tempo inteiro se preparando para a chegada do inverno. Enquanto que a cigarra vivia
somente a cantar. No inverno, porém a Cigarra procura a Formiga para pedir ajuda.
Centro de Cultura de Lauro de Freitas, Lauro de Freitas
10 e 15 (06/09)
R$ 10 e 5

Não disponível
www.filte.com.br

SERRINHA
EVENTO
Vaquejada de Serrinha
A Vaquejada em Serrinha completa 45 anos de sucesso. Construído em 1998 por Vardinho Serra e
Carlinhos Serra em homenagem a sua mãe, o Parque Maria do Carmo é o grande palco de alegria
de Serrinha sendo o maior Parque de Vaquejada do Brasil. São 4 dias de festa numa estrutura
moderna de 175.000m² às margens da BR 116, a 170 km de Salvador e a 60km de Feira de
Santana.
Parque Maria do Carmo – Serrinha
13h (6 a 9/9)
R$ Sob consulta

Não disponível
 http://ticketmix.com.br/site/pontos-de-venda

FaçArte
Poesia: Sonhos de Glória
Autor: Magdalena Léa
Quando eu crescer...
Hei de ser muito valente.
Das tropas irei à frente,
Com passo nobre e viril!
Diante do mundo inteiro,
Hei de ser um brasileiro
Capaz de honrar o Brasil!
Quando eu crescer...
Hei de ser, com orgulho e fé,
Talvez um Tamandaré,
Deodoro ou um Caxias!
Hei de defender, com a vida,
Minha bandeira querida,
Como fez Marcílio Dias!
Quando eu crescer...
Quero ser nobre e leal,
Morrer por um ideal
Como morreu Tiradentes!

Quero ser um bravo e um forte,
Nunca temer, mesmo a morte,
Como esses homens valentes!

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.

