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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
Em comemoração à Semana do Livro, acontece na Biblioteca Edvaldo Machado Boaventura a
exposição Paralaxis: Diferentes Olhares, dos artistas plásticos André Araujo, Claudia Cedraz, E.
Pimenta e Onaldo Dantas. A mostra vai estar aberta a visitação pública entre os dias 26 de outubro
a 26 de novembro, no mezanino da biblioteca do Campus I. Das 8h às 21h. Grátis.
Por Fernando Novaes, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 25/10
MÚSICA
Quarteto do Baeano
Formado por André Becker, Bruno Aranha, Ldson Galter e Hernan Voyzuk, o quarteto apresenta
versões de grandes, porém, desconhecidos compositores do jazz mundial. No repertório,
composições do Keith Jarrett, Jack Dejohnette, Joe Henderson, Branford Marsalis e outros.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
22h
R$ 10
Não disponível

Paulinho Alabart

O cantor mineiro volta a Salvador para uma temporada de shows. No repertório músicas próprias,
como o sucesso 'Meu Dengo' e todos os hits do momento: 'Humilde Residência' (Michel Telo), 'Lê Lê
Lê' (da novela Cheias de Charme da Globo) e tantas outras.
Municipal Lounge Bar, Pituba
23h
R$ 50 (Homens) e 25 (Mulheres)
Não disponível

TEATRO
A Lira da Sociedade Alternativa
A Lira da Sociedade Alternativa conta com direção de Isaque Pires e atuação do Grupo Feromônio,
é inspirada nas obras de Paulo César Coutinho e Raul Seixas, retrata conflitos familiares, trabalho,
religião, amor e sexo, tendo a ditadura militar como pano de fundo.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
21h
R$ 20 e 10
(71) 3616-7061

CINEMA
Atividade Paranormal 4
Cinco anos após Katie (Kathie Featherston) matar a irmã Kristi (Sprague Grayden) e o cunhado
Daniel (Brian Boland) e levar consigo o sobrinho Hunter, ela vive com o pequeno Robbie (Brady
Allen) em uma casa. Do outro lado da rua mora a adolescente Alice (Kathryn Newton), que
acompanha os passos do garoto juntamente com o amigo Alex (Matt Shively). Ambos acham Robbie
bastante estranho, principalmente quando ele fica alguns dias na casa de Alice após Katie ter um
problema e ir parar no hospital. Aos poucos Robbie se torna amigo de Wyatt, o irmão caçula de
Alice, atraindo-o para um universo perigoso.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 14 e 7
(71) 3535-0880

As Vantagens de Ser Invisível
Charlie (Logan Lerman) é um jovem que tem dificuldades para interagir em sua nova escola. Com
os nervos à flor da pele, ele se sente deslocado no ambiente. Sua professora de literatura, no
entanto, acredita nele e o vê como um gênio. Mas Charlie continua a pensar pouco de si… até o dia
em que dois amigos, Patrick (Ezra Miller) e Sam (Emma Watson), passam a andar com ele.


UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 14 e 7
(71) 3535-0880

Onde Vivem os Monstros

Max é um garoto travesso mandado de castigo para seu quarto depois de desobedecer a mãe.
Porém, a imaginação do menino está livre e o transporta para um reino desconhecido. Encantado,
Max parte para a terra dos Monstros Selvagens, onde ele é o rei.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3117-6000/6084

EXPOSIÇÃO
Cores e Contraste
Com uma rica variedade de temas o artista plástico, Salomão Zalcbergas, apresenta 15 obras que
estabelece um dialogo de contrastes com suas cores fortes e vibrantes que caracterizam o estilo e
suas pinceladas.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3329-2418

Sexta-Feira, 26/10
MÚSICA
O Círculo
A diversidade musical vai tomar conta da noite 26 de outubro, o "Circuito Musical Colomy" irá
aterrissar no Portela Café, trazendo o som das bandas MUV! e O Círculo, além da música eletrônica
do Black Swift.
Portela Café, Rio Vermelho
22h
R$ 25
(71) 3117-1509

Aquarela do Samba

O grupo formado por profissionais admiradores do verdadeiro samba clássico. O grupo também tem
composições próprias, como as músicas “Falando do Samba no Brasil” - música e letra de Wilson
Sales Barreto e “Agradeço ao destino por esse amor” letra de Wilson Sales Barreto e música de
Horácio Reis, que estão sendo executadas nas rádios, assim como "Quem sou eu" e "Respeito é
bom e eu gosto".
Associação Atlética da Bahia, Barra
21h
R$ 25
(71) 8265-9463

Banda Mil Milhas
Da voz potente, guitarra e violões de Fernando Barreto aos solos de guitarra impressionantes do
argentino Julio Moreno, o grupo garante uma sonoridade autêntica, que resulta do talento individual
de cada um dos músicos, representados ainda pelo veterano baterista Raul Carlos Gomes, parceiro
de Carlinhos Brown desde a época da antológica banda de rock Mar Revolto, e por Humberto
Batalha, que dá conta do contrabaixo e dos vocais.
Municipal Lounge Bar, Pituba
21h
R$ 40 (Masculino) e 20 (Feminino)
(71) 3035-8532

TEATRO
Guerreiro
Os artistas da Cia. Picolino homenageiam o cienasta Glauber Rocha no espetáculo 'Guerreiro', e
mostram o jeito de Glauber filmar, de pensar o Brasil, de lidar com a ditadura e de não ter medo de
assumir posições polêmicas. Os efeitos tecnológicos cênicos de imagem, luz e som utilizados, fazem
ainda de “Guerreiro” um espetáculo de multi-linguagens, em acordo com a estética proposta por
Glauber Rocha em suas obras.
Circo Picolino, Pituaçu
20h
R$ 10 e 5
(71) 3363-4069

Lumus
Para celebrar os seus três anos de pesquisa continuada pautada no Teatro Ritual e nos caminhos do
ator-sacerdote, o Núcleo Viansatã de Investigação Cênica estreia seu primeiro espetáculo, intitulado
Lumus. O trabalho põe em cena, de forma absolutamente não linear, as situações que mostram a
trajetória de personagens fruto da dramaturgia gerada no próprio grupo. Trata-se de seres

compulsivos, senhores de seus desejos, imperiosos sobre a excitação que os toma, que sorvem o
mundo com sede e pressa. A encenação se propõe a acender a luz no momento em que os
personagens se encontram e convida os espectadores, ali chamados de partícipes do banquete, a
partilhar desse encontro.
Auditório do Colégio Ypiranga, Dois de Julho
20h
R$ Grátis
(71) 3322-5968

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

Viagem Pelo Imaginário Infantil
A exposição do artista plástico baiano Chico Barreto traz telas que retratam brincadeiras populares.
Museu da Cidade, Pelourinho
10 às 18h
R$ Grátis
(71) 3321-1967

CINEMA
Os Candidatos
Cam Brady (Will Ferrell) é um político calejado, que conhece bem o meio em que trabalha, mas às
vésperas do período eleitoral ele realiza um comício que foi um verdadeiro fiasco. Para tirar proveito
do momento ruim de Brady, um grupo de empresários milionários resolve investir em um candidato
capaz de concorrer com o veterano nas eleições, o inexperiente Marty Huggins (Zach Galifianakis).
Marty, que trabalhava no ramo do turismo, aos poucos vai ganhando jogo de cintura e o carisma
necessário para preocupar Brady. O dia de votar se aproxima, a tensão entre os dois candidatos
cresce e eles vão fazer de tudo para se dar bem nas urnas.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta

R$ 18 e 9
(71) 3533-0880

Moonrise Kingdom
Anos 60, em uma pequena ilha localizada na costa da Nova Inglaterra, Sam (Jared Gilman) e Suzy
(Kara Hayward) sentem-se deslocados em meio às pessoas com que convivem. Após se
conhecerem em uma peça teatral na qual Suzy atuava, eles passam a trocar cartas regularmente.
Um dia, resolvem deixar tudo para trás e fugir juntos. O que não esperavam era que os pais de
Suzy (Bill Murray e Frances McDormand), o capitão Sharp (Bruce Willis) e o escoteiro-chefe Ward
(Edward Norton) fizessem todo o possível para reencontrá-los.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 18 e 9
(71) 3533-0880

Sábado, 27/10
MÚSICA
Paralamas do Sucesso

Os Paralamas do Sucesso estão com data marcada para uma nova apresentação ao público de
Salvador. No repertório, a banda ícone do rock nacional deve relembrar sucessos como 'Alagados',
'Bora-bora' e 'Meu erro'. O show de abertura fica por conta da cantora, compositora e guitarrista
baiana Thathi.
TCA, Campo Grande
18h
R$ 50 e 25
(71) 3117-4889

Festival Hallelluya
Entre as atrações confirmadas estão a banda Rosa de Saron, Ministério Adoração e
Vida, Missionário Shalom, Banda Alto Louvor, Missão Paráclito e a Banda Beattitude, além dos
finalistas do Festival de Artes Integradas Halleluya Salvador: Banda Hadron Kyrie e Grupo de Dança
Mensageiros da Luz.
Praça da Pituba, Pituba
17h
R$ Grátis
Não disponível

Som de Zilda
O Grupo Pirombeira apresenta seu repertório autoral, com diversas influências da música brasileira
e do mundo.
Bar Tenda da Deusa, Federação
20h
R$ Contribuições Espontâneas
(71) 9984-3355

Jau e Torres da Lapa
O swing baiano do cantor Jau e o sertanejo pop da banda Torres da Lapa vão animar a Ribeira.
The Best Beach, Ribeira
21h
R$ 25 (Pista)
Não disponível

TEATRO
Romance Volume II
O universo amoroso é o ingrediente principal do espetáculo. Conquista, paquera, altos e baixos,
fundo do poço. Descontraído, o show apresenta tiradas impagáveis sobre as relações.
Teatro Sesc Casa do Comércio, Pituba
21h
R$ 60
(71) 3273-8543

Entre Nós – Uma Comédia Sobre Diversidade
Assim como na vida real, Entre Nós – Uma Comédia Sobre Diversidade apresenta um nó difícil de
ser desatado. Enquanto os personagens Rodrigo e Fabinho encaram suas sexualidades com
naturalidade, os atores que os interpretam se constrangem, se confrontam e se atrapalham em
cenas carregadas de humor. Esses momentos são pontuados pela trilha sonora executada ao vivo
por Leonardo Bittencourt, que também assina a direção musical.
Teatro Molière, Centro
20h
R$ 10 e 5
(71) 3264-0014

EXPOSIÇÃO

A Saga de Canudos e o Cangaço

Cangaço Exposição de imagens e livros sobre o movimento liderado por Virgulino Ferreira da Silva,
o Lampião, e a Saga de Canudos, liderada por Antonio Conselheiro.
Biblioteca Juracy Magalhães, Rio Vermelho
8h30 às 13h
R$ Grátis
(71) 3116-5360

Cadê a Bonita?
Mostra do fotógrafo italiano radicado no Brasil, Marco Illuminati, é composta por 36 trabalhos, onde
mulheres moradoras do subúrbio foram fotografadas pelo artista, que conviveu durante dois anos
participando do projeto sociocultural e educativo Acervo da Laje. Parte do conjunto das peças são
apresentadas encaixadas em plataforma de madeira como suportes superpostos, que formarão
módulos distribuídos no chão em torno dos quais o público poderá circular.
Galeria Pierre Verger, Barris
16 às 21h
R$ Grátis
(71) 3103-4141

CINEMA
Os Infiéis
A infidelidade masculina analisada a partir do ponto de vista de sete diretores: Michel Hazanavicius,
Gilles Lellouche, Jean Dujardin, Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Eric Lartigau e Alexandre Courtès.
Cada um deles é responsável por uma esquete, que passa por uma conferência de hotel e também
um grupo de apoio para viciados em sexo.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 18 e 9
(71) 3533-0880

Domingo, 28/10
MÚSICA
Claudya Cos’tta

A cantora e compositora leva seu projeto intimista, o show Na Rima dos Versos para o palco. São
interpretadas canções autorais de compositores da terra, com releitura de clássicos nacionais e

internacionais que fizeram parte da sua formação musical, agregando ao trabalho inspirações do
samba, jazz, blues e uma MPB modernizada, com sutis ousadias eletrônicas.
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
13h
R$ 6
(71) 3334-8181

Romance Volume 2
Marisa Orth solta novamente a voz e apresenta seu projeto solo, neste espetáculo que traz
releituras de Hildon, Tim Maia, André Abujamra, Roberto Carlos, Rita Lee, Erasmo Carlos e outros
que traduzem em suas composições as dores e delícias de uma história de amor. Trata-se de um
show intimista, em formato de cabaré, no qual as músicas são entremeadas por muita conversa
com o público e o romantismo rasgado é temperado por uma grande dose de humor.
Teatro Sesc – Casa do Comércio, Pituba
20h
R$ 60 e 30
Não disponível

TEATRO
Jogo da Memória

Espetáculo sobre a memória e o esquecimento. O texto apresenta oito personagens envolvidos em
um incidente comum: um acidente de trânsito. Em diferentes locais e sob pontos de vistas distintos,
as personagens atravessam o fato e tentam reconstituí-lo a partir de suas percepções.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
21h
R$ 20 e 10
(71) 3616-7061

Os Filhos da Abolição
Com texto e direção de Cristóvão da Silva (Ó Pai Ó), o espetáculo é baseado em fatos reais, e
aborda a escravidão com realismo, respeito, convicção e seriedade do que acontecia no navio
negreiro.
Teatro Dias Gomes, Nazaré
18h
R$ 5
Não disponível

GASTRONOMIA
Baby Beef Bahia
O restaurante preparou um menu especial para outubro. Conhecido como Sugestão do Chef, o
cardápio elaborado pelo Chef Izaqueu Novais está irresistível. As opções são: Picadinho do Baby
Beef (cubos de filet mignon flambado na cachaça Itagiba com molho madeira), o Rondele de
Bacalhau, Filet Mignon à Guilherme (grelhado com molho de vinho tinto com pasta de castanha de
caju) e Tilápia à Belle Meuniere (filet de Tilápia grelhada com molho de camarão, alcaparras,
champion, manteiga e salsa picada).
Baby Beef Bahia, Avenida ACM, Pituba
Sob consulta
R$ 49 à 65
(71) 3270-3000

Bistrot Du Vin
Casa de Vinhos e restaurante, foi criado para valorizar e desenvolver a apreciação da bebida. No
restaurante, o chef prepara uma grande variedade de pratos desenvolvidos para harmonizar com
esta delícia derivada da uva. O ambiente aconchegante é ideal para quem quer aproveitar um
momento agradável.
Bistrot Du Vin, Pituba
Sob consulta
R$ Sob Consulta
(71) 3231-1933/ 7812-1072

Segunda-feira, 29/10
MÚSICA
Os Ingênuos
Conjunto musical, formado em 1975 e liderado por Edson Sete Cordas e Cacau do Pandeiro,
apresenta o melhor do chorinho.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
19h30
R$ 15
(71) 8115-7717

EXPOSIÇÃO

Risco
Risco é uma exposição do artista Zé de Rocha, com curadoria de Sonia Rangel, e mostra obras
criadas a partir da queima e fuligem provenientes das espadas de fogo, em grandes painéis de lona
e em vídeo.
Galeria do Conselho, Campo Grande
9 às 17h
R$ Grátis
(71) 3117-6193

Abissal
Utilizando suas experiências de infância como fonte de inspiração, Guel compôs as dezoito obras da
exposição. Nas telas, desenhos abstratos geométricos retratam um pouco as lembranças de
juventude do artista, de quando ele vivia no bairro do Rio vermelho. O cotidiano dos pescadores, os
movimentos dos seres marítimos – como as pinaúnas e as águas-vivas - serviram de inspiração
para Guel.
Zeca Fernandes Escritório de Arte, Comércio
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3019-9977

CINEMA
Relação Explosiva
Charlie Bronson (Dax Shepard) abandonou a vida do crime, quando costumava ser o motorista
oficial durante roubos. Hoje, ele adotou uma nova identidade graças ao programa de proteção às
testemunhas. No entanto, quando sua namorada (Kristen Bell) precisa de sua ajuda para chegar à
Los Angeles, Charlie coloca em risco sua proteção do governo para ajudá-la. No caminho, ele é
perseguido tanto pelo FBI quanto por sua antiga gangue.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 14 e 7
(71) 3533-0880

Procurando Nemo – 3D
O passado reserva tristes memórias para Marlin nos recifes de coral, onde perdeu sua esposa e
toda a ninhada. Agora, ele cria seu único filho Nemo com todo o cuidado do mundo, mas o
pequeno e simpático peixe-palhaço acaba exagerando durante uma simples discussão e acaba

sendo capturado por um mergulhador. Agora, o pai super protetor precisa entrar em ação e parte
numa busca incansável pelo mar aberto, na esperança de encontrar seu amado filhote.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 14 e 7
(71) 3533-0880

Terça-feira, 30/10
MÚSICA
Ian Lasserre

Iniciando seu trabalho autoral em carreira solo, cantor lança o EP Ideias e Pedaços, o primeiro
passo do artista na construção do álbum Pindorama.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 8763-9662

TEATRO
Eu sou o Blues
O espetáculo conta a história do blues e sua influência na música brasileira, relembrando o
preconceito e a discriminação sofridos pelos negros em território norte-americano, assim como a
superação destes, amparada pela música. Abordam também aspectos do comportamento humano,
suas mazelas e a relação nem sempre profícua com o sucesso.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4600

EXPOSIÇÃO
A Arte do Papercraft

Um método de construção de objetos tridimensionais a partir pedaços de papel cortados com
estilete e fixados uns aos outros com cola. Com simples encaixes e dobraduras, as peças se
transformam em réplicas perfeitas de personagens de games, filmes, mansões, super-heróis, motos

e muito mais.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 às 21h
R$ Grátis
(71) 3117-6000/6084

CINEMA
Até Que a Sorte Nos Separe
Tino (Leandro Hassum) é um pai de família de classe média que vê sua vida e, especialmente, seu
casamento com Jane (Danielle Winits), completamente transformados após ganhar na loteria. O
problema é que ele acaba perdendo tudo em dez anos de uma vida de ostentação. A partir daí, com
a ajuda do vizinho Amauri (Kiko Mascarenhas) e de seu melhor amigo Adelson (Aílton Graça), ele
cria uma série de situações hilárias para que sua esposa, grávida do terceiro filho, não perceba que
está falido.
Cinemark Salvador Shopping, Caminho das Árvores
Sob consulta
R$ 18 e 9
(71) 3535-0606

Intocáveis
Philippe (François Cluzet) é um aristocrata rico que, após sofrer um grave acidente, fica
tetraplégico. Precisando de um assistente, ele decide contratar Driss (Omar Sy), um jovem
problemático. De início eles enfrentam vários problemas, já que ambos têm temperamento forte,
mas aos poucos passam a aprender um com o outro.
Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha, Centro
Sob consulta
R$ 12 e 6
(71) 3322-0302

Quarta-feira, 31/10
MÚSICA
João Gonzaga
Cantor apresenta repertório do seu primeiro DVD Matarandiba, trazendo em sua mistura MPB com
toques de africanidade e a música regional do recôncavo.

Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 15
(71) 8769-6919

Alex Mesquita
Alex retoma sua carreira como guitarrista e violonista no cenário local, trazendo agora um
espetáculo puramente instrumental, ressaltando suas características de músico solo.
Caixa Cultural, Centro
14h
R$ 1Kg de alimento não perecível
(71) 3421-4200

TEATRO
Cabaré do Riso
Experimentações e apresentações cênicas buscam divulgar e renovar a cena do humor em
Salvador.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3324-2418

Rebento

O espetáculo retrata através da contação de Estórias, Lendas dos Mitos Africanos, a valorização da
cultura e tradições sob religiosidade e afirmação étnica com danças e musicalidade.
Espaço Cultural da Barroquinha, centro
20h
R$ Grátis
(71) 86371644

EXPOSIÇÃO
II Mostra Ícones do Cinema Baiano
A mostra reúne ilustrações de diversos artistas que, a partir de um olhar próprio, representam os
personagens vivos na memória dos baianos. Entre os trabalhos expostos estão as obras de Ângelo
Roberto, Augusto Mattos, Bruno Liberati, Caó Cruz Alves, Chico Liberato, Danilo Dias, Eric das
Virgens, Isadora Sabar, Jamile Coelho, Paulo Setúbal, Superior Afro e Zeca Foreheard. Sob a
curadoria da artista plástica, Niejila Brito.

Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 às 21h
R$ Grátis
(71) 3117-6000/6084

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 Eugênio Teixeira Leal, Pelourinho
9 às 18h
R$ Grátis
(71) 3321-8023

EM CAMAÇARI
MÚSICA
Laís Martins

A cantora Laís Martins se apresenta com seu novo show intitulado Música Boa Sem Rótulo.

Teatro Alberto Martins, Camaçari
21h (27/10)
R$ Grátis
(71) 9105-7081/ 8192-6887

LAURO DE FREITAS
EXPOSIÇÃO
Amada História
Cerca de 10 painéis, com fotografias e textos contam a história de um dos maiores escritores
brasileiros, o baiano Jorge Amado.
Cine Teatro Lauro de Freitas, Lauro de Freitas
9 às 12 e 14 às 18h
R$ Grátis

Não disponível

CINEMA
Mostra de Cinema Infantil da Florianópolis DVD 2
Curtas de Vários Autores: Minhocas; Peça por Peça se Constrói um Amigo; O Mistério do
Cachorrinho Perdido; Doce Turminha e o Bom Samaritano; Calango; Nas Asas do Condor; Rua das
Tulipas; A Lenda do Brilho da Lua; Minha Rainha; A Bruxa Lili e A Menina - Espantalho.
Cine Teatro Lauro de Freitas, Lauro de Freitas
10, 15 e 19h
R$ Grátis

Não disponível

JUAZEIRO
EVENTO
Se Essa Rua Fosse Minha

O Coletivo Trippé realiza o mini festival de experimentos para rua Se Essa Rua Fosse Minha que
ocupará ruas e praças das cidades de Petrolina-Pe e Juazeiro-Ba, além de uma ação performática
na ponte Presidente Dutra.
Juazeiro, Centro
16h (24 à 26/10)
R$ Grátis

Não disponível

FaçArte
Música: Ainda Bem
Autor: Marisa Monte
Ainda bem
Que agora encontrei você
Eu realmente não sei
O que eu fiz pra merecer
Você
Porque ninguém
Dava nada por mim

Quem dava eu não tava a fim
Até desacreditei
De mim
O meu coração
Já estava acostumado
Com a solidão quem diria
Que ao meu lado você iria ficar
Você veio pra ficar
Você que me faz feliz
Você que me faz cantar
Assim
O meu coração já estava aposentado
Sem nenhuma ilusão
Tinha sido maltratado
Tudo se transformou
Agora você chegou
Você que me faz feliz
Você que me faz cantar
Assim
Ainda bem
Nanananana Nanananaanana...

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.

