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VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Espaço Caramuru preservará a memória do Rio Vermelho 

A Biblioteca Juracy Magalhães Jr. (BJMJ) realiza nesta quarta-feira (25), às 15h30, a 
inauguração do Espaço Caramuru, destinado à memória do bairro do Rio Vermelho. 
Pesquisadores, leitores e o público em geral poderão ter acesso a um acervo rico e extenso 
que reconstrói a história de um dos mais importantes bairros de Salvador. Na ocasião, 
haverá também o lançamento do livro Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado, do 
escritor Ubaldo Marques Porto Filho. 

“O Espaço atrairá pesquisadores e leitores interessados na história do bairro do Rio 
Vermelho e divulgará um dos mais importantes acervos da BJMJ”, destaca Sônia Morelli, 
diretora da Biblioteca. Localizada no bairro desde 1968, a BJMJ oferece aos seus usuários 
um acervo composto por periódicos, fotografias, documentos e fitas gravadas por 
moradores do Rio Vermelho, contando a história do bairro. Além de local de preservação da 
memória, o Espaço Caramuru servirá também para a realização de atividades culturais na 
Biblioteca. 

A abertura da programação será realizada, às 15h30, com o debate “O Bairro do Rio 
Vermelho – ontem e hoje”, com a participação do diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, 
o prof.º Ubiratan Castro de Araújo. O público poderá conferir também depoimentos de 
moradores do bairro que irão compartilhar suas impressões e histórias. 

Lançamento 

Assessoria de Comunicação 



Autor dos livros recém lançados Dois de Fevereiro no Rio Vermelho e Dinha do Acarajé, 
Ubaldo Marques Porto Filho é consagrado como historiador do Bairro. Na sua mais recente 
obra, Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado, Marques dará destaque a chegada do 
Diogo Álvares Corrêa, o célebre Caramuru, que marca os 500 anos do Rio Vermelho, 
comemorado em 2009. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Projeto trabalha por resgate da cidadania com a prática da 
música 

Mantida por instituição religiosa, iniciativa contribui para melhor desempenho 
escolar 

CRISTINA SANTOS PITA  
 
Santo Antônio de Jesus Mariana Pacheco Pereira, de 11 anos,aluna da4ªsérie do 
Educandário Paroquial a Jesus por Maria (EPJAM), no município de Cachoeira (a 110 km de 
Salvador), toca um instrumento chamado requinta. Ela mora com os pais e um irmão no 
bairro Cucuí de Caboclo, um dos mais carentes e populosos do município, e não tem 
dúvidas quando revela que pretende ser uma grande musicista no futuro. “Pretendo fazer 
muitos concertos, viajar e conhecer outras cidades tocando”. 
 
Mariana e mais 20 adolescentes e jovens de Cachoeira fazem parte da Filarmônica 25 de 
Junho, que está formando jovens músicos. 
 
O bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, dom Roque Cardoso Nonato, é o idealizador 
da Escola de Música Julieta Nonato e da Filarmônica 25 de Junho, cuja estreia foi no ato de 
hasteamento das bandeiras em 25 de junho, dia em que se comemora a festa da 
Independência baiana em Cachoeira. 
 
A paróquia de São Cosme e São Damião, onde funciona a escola, fica no bairro Cucuí e tem 
tido um papel importante na formação de jovens carentes. 
 
A escola tem alunos de 7 a 20 anos. Mariana Pacheco conta que depois que começou a 
aprender música passou a ter um melhor desempenho escolar. “Antes eu ficava brincando 
durante as aulas. 
 
Agora, a minha nota em comportamento é 8,5”, conta com orgulho. 
 
Doações Outro exemplo é o adolescente Jeferson de Oliveira dos Santos, 13 anos, 
estudante da 6ª série. Ele toca trompete e é filho único. O garoto conta que a vida dele 
melhorou bastante depois que iniciou os estudos musicais. “Eu ficava só brincando quando 
terminava minhas aulas. Depois que comecei a frequentar a escola de música e a fazer 
parte da Filarmônica 25 de Junho, faço o dever de casa e depois estudo música”, relata 
Jeferson. 
 
A mãe do estudante, Ana Paula Ferreira de Oliveira, 31 anos, confirma as palavras do filho. 
“Achoque a música está contribuindo para melhorar comportamento dele. Ele estuda 
música em casa, repassa as aulas com um tio, que também é músico, e tem um bom 
desempenho na escola. É gratificante saber que o meu filho está participando de um 
projeto como esse”, diz. 
 
A Escola de Música Julieta Nonato e a Filarmônica 25 de Junho contam como trabalho de 
oito voluntários e de doações de instrumentos, fardas e partituras. Os alunos têm aula 
teórica e prática de segunda a sexta. A filarmônica acabou de recebera doação de novos 
instrumentos. 
 
A oferta foi feita por uma rede de lojas de móveis e eletrodomésticos. 



 
Violinos e um violoncelo agora vão fazer parte do ensino de música da Escola Julieta 
Nonato. Além disso, uma quantia de R$ 7 mil permitirá a aquisição de novos instrumentos 
para a formação de uma sinfônica. 
 
O regente Paulo Vítor Mascarenhas revela que a meta agora é transformar, em dois anos, a 
filarmônica na primeira banda sinfônica de Cachoeira com a inclusão de instrumentos de 
corda. O ato de entrega dos instrumentos contou com a presença de pais dos alunos que 
ouviram um apelo emocionado de dom Roque. 
 
“Acompanhem seus filhos para as aulas de música, compartilhem com eles essa alegria do 
aprendizado. Aqui, além da música, eles estão aprendendo cidadania, respeito e amor ao 
próximo”, disse o religioso. 

A Igreja Católica Apostólica Brasileira, que mantém a escola de música, é uma 
cisão do catolicismo tradicional. 
 
Surgiu em 1945 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Na rota das bibliotecas 

Espaços para ler não faltam na cidade, com livros, jornais, revistas e HQs e até filmes e 
discos 

DIEGO DAMASCENO  
 
Quem conhece Antonio José Santos de perto sabe que alugar livros não está em sua rotina. 
Morador do bairro da Massaranduba, está próximo à Biblioteca Municipal Reitor Edgard 
Santos. 
 
Mas sobra-lhe trabalho – "sou pintor, pedreiro, cozinheiro..." – e falta interesse. Da leitura 
dos outros, porém, Antonio gosta de cuidar. Na última quinta-feira ele deixava uma pilha 
de livros usados na recepção da biblioteca. 
 
"Estes são de minha madrinha. 
 
Ela está bem velha, não quer mais", conta. Não é sua primeira doação. “Nunca jogo fora. 
Aqui tem sempre alunos das escolas, é bom passar [o livro] adiante”. 
 
Única municipal, a Edgard Santos junta-se a outras cinco estaduais no rol das bibliotecas 
públicas abertas ao público geral em Salvador. Há também bibliotecas privadas, como as 
mantidas por instituições estrangeiras, cursos de línguas, faculdades e museus. Espaços 
para ler não faltam (falta uma melhor distribuição no mapa). Seja para aprender línguas, 
escrever, estudar para concurso, ver filmes, ouvir discos, ler jornais, revistas, HQs ou até 
livros, ou mesmo como local por excelência de registro e armazenamento da cultura de um 
povo, é difícil contestar a importância da biblioteca. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Bibliotecas oferecem leituras de todos os tipos em vários 
bairros 

Da literatura policial aos clássicos, passando pelos didáticos para o vesti bular, pode-se 
ampliar o conhecimento gratuitamente em espaços distribuídos pela cidade 



DIEGO DAMASCENO  
 
Nem T.S. Elliot, nem Guimarães Rosa, nem Bernard Shaw. A popularidade dos grandes não 
é páreo para tramas de mistério de Agatha Christie e companhia na preferênciados leitores 
da Biblioteca Juracy Magalhães, no Rio Vermelho. "Policial é o que mais sai", garante Elvira 
Santa na, bibliotecária há 35 anos. 
 
O dado indica que biblioteca também nasceu para distrair. 
 
Mas talvez o que defina melhor o espírito de um bom espaço de leitura seja a diversidade. 
“Em segundo, sai muito livro de vestibular. 
 
Temos todos”, comemora a senhora que, depois de se aposentar, decidiu voltar ao cargo. 
 
Depois de cinco anos em espaço provisório, a Juracy Magalhães reabriu em 2004. O espaço 
infantil tem contação de história e exibição de filmes – basta chegar e pedir. Há também 
literaturas brasileira e estrangeira e, no setor de pesquisa, livros de segundo grau. 
 
O diferencial da biblioteca é a memória do bairro em que está. 
 
Uma seção guarda documentos, fotografias e livros que contam a história do Rio Vermelho. 
 
Livros de química, física, matemática, ciências humanas também estão na Biblioteca 
Municipal Reitor Edgar Santos, na Ribeira. Lá ocupam boa parte das prateleiras, que 
também oferecem literatura adulta e infanto juvenil e religião. Alérgicos, no entanto, 
devem tomar cuidado: antigos, os livros exalam um cheiro forte. 
 
Memória Praxe das bibliotecas públicas, a Thales de Azevedo, no Costa Azul, também 
oferece acervo variado. 
 
Há uma parte dedicada ao folclore e os clássicos da ficção brasileira estão quase todos lá. 
 
Da França, destaca-se os 17 volumes da Comédia Humana de Balzac, em bom estado. 
 
Este ano, a Thales recebeu o acervo do sociólogo baiano que lhe empresta o nome. Além 
de obras do próprio, como Povoamento da cidade de Salvador, há uma coleção de 
periódicos nacionais e estrangeiros, de ciências humanas e religião. Línguas Como espaço 
para estudo, a biblioteca da Acbeu é o local preferido do professor Fernando Carvalho. 
 
Lá ele prepara aulas e consulta livros e periódicos. “Venho há mais de dez anos. É tranquilo 
e tem bom material de pesquisa“, diz. 
 
A Avenida Sete de Setembro concentra cinco centros de língua estrangeira. Na Ladeira da 
Barra, o Instituto Cervantes, cuja novíssima biblioteca tem apenas livros e filmes em 
espanhol, oferece obras quase completas de García Márquez, Borges e Cortázar,coleções 
sobre história da Espanha e livros de estudo. 
 
Ali próximo, a Aliança Francesa tem de Émile Zola e Victor Hugo ao prêmio Nobel de 2008 
Le Clésio. Há uma boa coleção de HQs (Asterix, Tintim) e filmes. 
 
Na biblioteca do Goethe-Institut, Corredor da Vitória, germanófilos vão encontrar cerca de 
mil obras de ciências humanas, literatura e filosofia, além de revistas sobre cultura alemã. 
O acervo, bem conservado, tem também CDs (sobretudo eruditos) e filmes (alguns com 
legenda em português). 
 
Mais modesta,a biblioteca da Casa D‘Itália foca na literatura – há muito de Ítalo Calvino, 
Umberto Eco, Cesare Pavese e Natalia Ginzburg –, mas também tem obras sobre outras 
áreas, filmes em VHS e uma coleção de documentários da rede de televisão italiana RAI. 
 



Clássicos absolutos, como Camões e Pessoa, dividem espaço com José Saramago no 
Gabinete Português de Leitura. Entre as mais procuradas, as obras completas de Florbela 
Espanca, revela a bibliotecária Aguinúbia Oliveira, há 15 anos no cargo. 
 
Central Das bibliotecas que compõem a Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Barris), a 
infantil é a preferida da estudante Áurea Dórea Gomes. Toda semana ela leva o filho 
Douglas, 9, para ler. “A professora sugeriu“, comenta. Se funciona, não se sabe:Em 
Itabuna, onde morava, Áurea desconhecia bibliotecas infantis. 
 
A biblioteca receberá, em 2010, R$ 3,5milhões para reforma, dos quais R$ 300 mil serão 
para compra de livros. 

R$ 3,5 mi de verba federal vai garantir à Biblioteca Pública do Estado da Bahia uma nova 
pintura, melhorias na acessibilidade, compra de livros e o conserto de infiltrações que 
afetam a sala Walter da Silveira 

9 milhões é o número de produtos do acervo da Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro), entre 
livros, manuscritos, mapas, estampas, revistas, fotografias, partituras musicais e outros 

A TARDE digitalizado chega aos Barris e ao Arquivo Público 
Dos primeiros jornais publicados no País, a partir de 1808, passando por almanaques 
infantis do meio do século passado, a coleções antigas e atuais de revistas internacionais 
de renome, a oferta de periódicos nas bibliotecas de Salvador é um grande atrativo. 
 
Às vezes, porém, a ação do tempo dificulta (quando não inviabiliza) a consulta a obras 
muito antigas. Perecível por natureza, o papel exige condições especiais de 
armazenamento, condições que nem sempre são possíveis de se prover. 
 
Concorre contra este problema a iniciativa de digitalização dos arquivos do jornal A TARDE, 
desde sua primeira edição, publicada em 15 de outubro de 1912, até os dias atuais. 
 
A partir de dezembro, por terminais de computadores instalados na Biblioteca Pública do 
Estado da Bahia (Barris) e no Arquivo Público (Baixa de Quintas), qualquer pessoa poderá 
visualizar as páginas do jornal. 
 
Nesta primeira fase do projeto, serão disponibilizados os arquivos dos primeiros 44 anos do 
jornal (1912 a 1955). Durante o primeiro semestre de 2010, duas complementações de 
conteúdo serão feitas. 
 
Visualização Nos terminais, o usuário poderá fazer buscas por termo ou por data. Como 
resultado, o leitor visualizará não apenas os textos, mas as páginas do jornal tais como 
foram impressas. 
 
Orçado em R$ 700 mil, o projeto de digitalização obteve aprovação na Lei Rouanet, o apoio 
do Fundo de Cultura do Governo do Estado e conta com o patrocínio da Odebrecht, 
Monsanto, Coelba e Bahiagás, até o momento. 
 
Para Maurício Villela, coordenador do centro de documentação do Grupo A TARDE e do 
projeto,“ o acesso ao conteúdo digitalizado proporcionará à comunidade o conhecimento e 
o resgate da evolução histórica ao longo do século passado, especialmente do Estado da 
Bahia e de sua capital”, conclui. 
 
 
Livros, teatro e música para crianças  
Na única biblioteca pública infantil da cidade, adulto também pode entrar. É que, da 
coleção de aproximadamente 45 mil livros infanto-juvenis, a Biblioteca Monteiro Lobato 
(Praça Almeida Couto, s/n, Nazaré) oferece espaço para estudos, pesquisa escolar e leitura 
de periódicos (jornais e revistas nacionais). 



 
Para ambos os públicos, um auditório tem apresentações de teatro e música. Na sessão de 
memória estão guardadas HQs desde os anos 1930. O acervo não é aberto para o público. 
A biblioteca funciona de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e aos sábados, de 9 horas ao 
meio dia. 
 
 
Periódicos em francês e italiano 
Dos primeiros jornais editados no País, no ano de 1808 (Biblioteca dos Barris), passando 
por almanaques Tico-Tico da década de 1950 (Thales de Azevedo) e pelo arquivo de 
revistas como Cahiers du Cinéma (Aliança Francesa) e L‘expresso (Casa D‘Itália), as 
bibliotecas de Salvador oferecem grande variedade de periódicos para leitura e pesquisa. 
Na Monteiro Lobato é possível ainda pesquisar, por tema, em pastas com recortes de 
jornais e revistas. A maioria das bibliotecas visitadas pela reportagem de A TARDE aceita 
doações. 
 
Não é qualquer livro, porém, que é incorporado aos acervos. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Singeleza marca trabalho do Grupo Nariz de Cogumelo, que 
tem estética mambembe 

 
EDUARDA UZÊDA  
 
O grupo de clown Nariz de Cogumelo, integrado pelos atores palhaços Lucas Couto 
(Peitchola), Luisa Bocca (Calçolina), Larissa Oliveira (Furabolo), além do músico Diogo 
Flores, promove a alegria das crianças (e de muitos adultos também) durante 
apresentações despretensiosas realizadas, todos os domingos, no Campo Grande. 
 
No último fim de semana, a trupe mambembe, que foi criada em 2006 e que se dedica à 
pesquisa da linguagem do palhaço, chegou à praça carregando malas. Enquanto o músico 
experimentava a bateria e tocava a escaleta, os clowns se arrumavam diante do público. 
 
É, então, a vez de os palhaços vestirem a roupa, passarem a maquiagem no rosto, 
calçarem os enormes sapatos e fazerem o aquecimento coletivo, em meio a muitas caretas 
e reboladas. 
 
“Faltam 5 minutos!”, “Faltam apenas 5 minutos!”, gritam para o público, enquanto se 
preparam. 
 
As crianças, já sentadas no chão, fazem um semicírculo em volta dos palhaços, que iniciam 
o espetáculo com releituras de números circenses clássicos. Números simples, nada 
rebuscados, marcados pela ingenuidade e comicidade popular. 
 
Na primeira cena, uma palhaça surrupia o copo de suco da outra colega, em meio aos 
gritos da criançada, que quer avisar à palhaça distraída das ações da palhaça folgada. 
Neste número, a que representa a desligada, apesar dos avisos da meninada, parece nada 
perceber, comendo tranqüilamente em uma pequena tijela. 
 
Isto se repete muitas vezes, até que ela se dá conta e pega no flagra a palhaça larápia. Em 
outro número, uma criança é convidada a interagir com os palhaços em número que 
envolve bochechos de água e sustos no público. 
 
Em outro, um clown procura piolhos na cabeça de crianças que se divertem com esta 
situação. 
 
Levitação O número que os palhaços chamam de “levitação” é aquele que chama mais a 



atenção da meninada. Quatro homens da plateia são convidados a ficarem deitados em 
quatro bancos de madeira e ajustados de maneira que se amparem mutuamente. 
 
Aos poucos, em clima de suspense, os palhaços retiram os bancos, mas, para surpresa 
geral, os quatro não caem. 
 
O espetáculo é rápido – apenas 45 minutos – e tem estética de circo mambembe. Tudo é 
muito simples. Os palhaços são jovens aprendizes. Se em algumas cenas são bem 
engraçados, em outras demonstram que precisam se aperfeiçoar no ofício, precisam ainda 
de maior experiência. 
 
Mas cumprem a função de divertir a meninada e destacam-se pela singeleza. 
 
A lamentar, só o atraso do grupo para as apresentações. Divulgado para começar às 16 
horas, só começa uma hora depois, o que foi motivo de reclamação por parte de alguns 
pais. Na verdade, em função do sol quente, os palhaços parecem que estão preferindo 
fazer apresentação um pouco mais tarde. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Ingressos à venda do grupo suíço 
 
Pela segunda vez na Bahia, Mummenschanz, grupo suíço, apresenta o espetáculo 3 X 11. 
 
Já estão à venda os ingressos para a apresentação única do grupo artístico, que sobe ao 
palco no próximo dia 1º, às 21 horas, Sala Principal do TCA. Consagrados por criarem uma 
arte inovadora, que mistura circo, teatro, fantoches e comédia dell’arte, a companhia traz a 
Salvador montagem comemorativa dos seus 33 anos de existência. 
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A Tarde  TCA encerra terça inscrições para curso 
 
Os interessados em participar dos cursos de Desenho Artístico e Desenho Técnico para 
Figurino com Olga Gomez e Miguel Carvalho, promovidos pelo Centro Técnico do Teatro 
Castro Alves (TCA), têm até o dia 24 para efetuar as inscrições, das 14 às 18 horas, no 
Núcleo de Produção do TCA,mediante apresentação do currículo e fotocópias da carteira de 
identidade e CPF, e pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 10. Tel.: 3117-4882 
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A Tarde  Dia do Samba vai celebrar Noel Rosa 
 
Os cantores Ivan Lins, Jair Rodrigues, Sanny Alves e Roque Ferreira são algumas das 
atrações confirmadas do show do Dia do S amba, que acontece no dia 2 de dezembro, às 
17 horas, na Praça Municipal. O homenageado deste ano é Noel Rosa. A programação 
começa no dia 26, com exposições, palestras e pocket shows no Pelourinho. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde  MUDANÇAS NA TVE - Revista da TV 
 
Gostei da matéria sobre as mudanças na TVE. Observo que a RTV não costuma inserir 
muita matéria sobre a TV pública (um vacilo). Há algum tempo as mudanças na 
programação da TVE vêm merecendo destaque, pela inovação e pelos programas de 
utilidade pública na grade da programação. O Entenda Direito é um deles porque 
acompanha a linha de trabalho defendida pelo Jornal A Tarde. Não sou ligado a ninguém da 
TVE, nem tenho qualquer vínculo com a mesma. Entretanto, defendo a visibilidade dos 
programas de maior proveito para a população ou segmento. O TVE Debate, terças e 
reapresentação aos domingos, é um grande fomentador de ideias. Outro que segue essa 
linha é o Canal Livre, na rede Band (domingos). Nem precisamos citar o Roda Viva e 



Observatório de imprensa. Acredito que a TV Pública merece visibilidade e a audiência 
popular, em benefício da própria população. 
 
E o Grupo A Tarde poderia utilizar espaços, dentro do IRDEB para promover alguns dos 
seus debates. SINÉAS SANTOS 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde  Tradição do samba-chula resgatada em CD, DVDs e livretos - 
Revista muito 

Canto de labor, de origem sudanesa, a chula do Recôncavo ganha registro em DVD, dois 
CDs e um livreto 

Sentado num banquinho de madeira, picareta na mão, chapéu na cabeça, João retira a 
grama que cresceu entre os paralelepípedos. A farda vermelha indica que está a serviço. 
 
À nossa passagem, sorri com sua boca rareada de dentes, pedindo reconhecimento. 
 
Mas nem sempre quem passa vê; então é preciso perguntar. Onde está João do Boi? Ali, 
ele mesmo. A quem não sabe, João é chuleiro. Guarda na cabeça tantas chulas para 
“gritar“ no samba que nunca pensou em contar. Escrever, então, tarefa ainda mais difícil, 
já que não passou por escola, como conta, econômico, ali mesmo. 
 
Lembra das chulas que aprendeu com o pai – quando menino, ia escondido para os sambas 
depois das noites de reza (“papai reclamava com mamãe: ‘Olha o moleque onde tava, lá no 
meio de homem‘“) – e também das que cria quando vai pescar, quando repara no que 
alguém diz ou vê mulher bonita passar. Algumas delas foram parar no CD Quando dou 
minha risada Ha Ha, que venceu na Bahia o Projeto Pixinguinha e foi lançado domingo 
passado, em Jequié, e na quinta, em Salvador. 
 
Nos shows e no disco, João vai acompanhado pelos amigos do Samba Chula de São Braz. 
São Braz, distrito de Santo Amaro, é onde nasceu há 65 anos João Saturno, seu nome de 
batismo. Não raro o grupo recebe convites para se apresentar em Salvador e até em São 
Paulo, que João amou. 
 
Mesmo com aquele tanto de prédio? “É bom, porque é um local diferente. E o povo lá 
gostou demais. Ave Maria! Se faço vontade daquele povo, não ia mais embora“. 
 
Quando entra no quarto de um hotel chique, ele vira menino, quer se embolar pelo chão. O 
dinheiro não é muito, geralmente R$ 3 mil, para dividir entre 10 pessoas. 
 
Mas pergunte a João do Boi se ele hoje ganha algum com samba. Ele diz que sim, claro. 
Pra quem cantava só pelo divertimento – só? –, todo dinheiro é dinheiro. 
 
Ainda mais para João, que sempre trabalhou pelo pouco da sobrevivência, “botando cana 
no tempo da usina, carreando boi e na pescaria da maré“. 
 
Não é que hoje viva do samba, nem daria. 
 
Continua pescando, no rio que corre ali perto de sua casa – “só não sei nadar“–, e 
trabalhando para a prefeitura, como mostrava a farda. O que ele lamenta mesmo é que em 
São Braz estejam se acabando os sambas. “Antes, sempre quando tinha reza, caruru, tinha 
samba. Era três, quatro por noite, e ia até umas hora. Mas hoje o caruru tá se acabando, 
tá todo mundo indo pra lei de crente. Eu, graças a Deus, gosto do samba e hei de morrer é 
nisso“. 
 
Fernando Santana, produtor e integrante do Samba Chula de São Braz, teme a chegada 
desse dia. “Quando seu João do Boi morrer, acabou-se a chula do Recôncavo“. 
 



É que quase ninguém mais quer aprender, “a juventude só se interessa por pagode“, diz 
Fernando. 
 
Pela casa de seu João se tira. Dos 21 filhos que ele teve – “19 com essa minha mulher, 
dois na rua“ –, seis sobreviveram. 
 
Nenhum se interessou pelas chulas que saem da cabeça do pai. “Tenho uns dois netos que 
às vezes vai comigo e grita um sambinha meio doido, mas grita“. 
 
Pois enquanto “Deus vai dando força“, seu João do Boi segue sambando. “Todas as minha 
chula é preferida. E é chula que dá pra encher esse seu caderno e olhe lá. Da boca da noite 
até o nascer do dia“. 
 
“REPARE O QUE É A CHULA“ Ali perto, em São Francisco do Conde, mora o mestre Zeca 
Afonso, que dá a explicação bem explicada do que é a chula. 
 
Primeiro, levanta do sofá e vai botar no som um CD. “Ouça. Repare o que é o sambachula: 
essa parte do coro é o relativo. 
 
Quando não tem ninguém cantando, é a sambadeira que está no meio da roda sambando. 
 
Uma de cada vez. E a dupla vai recitando a chula“. Não é só música, é rito. 
 
Então, prossegue, “o samba-chula é uma manifestação folclórica. Veio da África no século 
18 trazida pelos escravos, quando vieram plantar cana aqui no Recôncavo. 
 
Sei porque meu tataravô foi um dos escravos. 
 
Foi passando de geração pra geração, porque era uma coisa de muito valor, era como um 
ouro, uma coisa tirada do céu“. 
 
Quando tinha 5 anos, seu avô fez com que Zequinha fosse morar com ele, para lhe ensinar 
a sambar. O primo Chiquinho também foi recrutado, já que a chula tradicional é cantada 
em dupla. “Na idade de 12 anos, a gente já tomava espaço dos sambadores famosos“. 
 
Um dia, o avô quebrou o fêmur e passou a viver em cima da cama. Mandou chamar 
Zequinha e disse: ”Meu filho, quero lhe pedir um favor. Sei que daqui só levanto para o 
cemitério. Quero que você me diga agora se você vai dar continuidade ao samba. 
 
Não deixe se acabar“. Zequinha deu garantia. 
 
Com seis dias, o avô morreu. 
 
Como se disse, os sambas aconteciam de costume depois das rezas, e sucedeu que, alguns 
anos depois, os dois rezadores da região, “dona Miúda e seu Américo“, não puderam mais 
cantar a reza, vai contando José Afonso Gomes, a memória ainda prodigiosa aos 74 anos. 
Então, o que ele fez? Para não descumprir a promessa, foi pedir ao padre para lhe ensinar, 
e ele aceitou. 
 
“Voltei pra casa tão alegre como se tivesse ganhado na Esportiva. Mas minha contenteza 
era pra voltar o samba, não era por causa da reza“. 
 
Depois de quatro terças-feiras indo religiosamente à igreja, aprendeu o ofício. 
 
“Fui logo procurar D. Salu, porque ela rezava os três santos: Santo Antônio, em junho, por 
13 noites; São Cosme, em 27 de setembro; e São Roque, em 16 de agosto“. 
 
Voltaram as rezas, voltou o samba. 
 



VIOLA MACHETE A chula também é conhecida como samba de viola, seu Zeca volta a 
explicar por quê. “A chula tem os instrumentos certos. E tem que ter a viola machete, de 
dez cordas“. 
 
E vai buscar a sua, novinha, feita em cima de uma antiga, que se esfarelou de velha, 
depois de 50 anos de uso. Raridade no Recôncavo é ainda achar uma. À viola machete se 
unem quatro pandeiros, tamborim e marcação. 
 
O CD que ele botou no som é do grupo que criou, em 1966, o Filhos da Pitangueira, com 
38 integrantes, grande parte familiares seus – filhos, netos e até bisnetos. 
 
“Temos uma escola para estimular as pessoas pra o futuro. Agora mesmo, o violeiro que 
tocava com a gente há 40 anos morreu. 
 
Mas ele deixou três alunos que fazem o mesmo trabalho que ele“. 
 
Em 2006, eles ganharam o Sonora Brasil e viajaram meio País cantando chula. Foram 63 
apresentações em 90 dias. No fim, gravaram o CD. Já fizeram show até no Theatro 
Municipal, no Rio, mas não teve chiqueza maior do que a apresentação no evento que 
transformou o samba em Patrimônio Imaterial da Humanidade, em 2005. “Chegou uma 
carta aqui do Ministério da Cultura dizendo que era pra gente se apresentar lá em Brasília. 
Eu não acreditei, liguei pra Gil na hora. Aí ele me explicou que era verdade“. 
 
Antes da apresentação, mestre Zeca Afonso conversou com o presidente Lula por “24 
minutos“ (tem amor por ser preciso) e o achou “muito simples“. Corre para pegar o 
registro fotográfico do encontro Tem que se orgulhar, se tem. Estava ali no Planalto um 
antigo carreiro, que ainda lembra todos os nomes dos oito bois que conseguiu comprar 
após passar tempos capinando cana. Depois virou ajudante de pedreiro, até se aposentar 
como chefe do Departamento de Obras. Acima de tudo, por promessa ao avô, chuleiro. 
Anota num papel todas as chulas que cria, algumas mais velhas que muita gente, com 
mais de 60 anos. 
 
O FILME O sucesso e relativo reconhecimento de seu Zeca Afonso, e de João do Boi em 
menor escala, é exceção. Quem ainda de memória guarda chulas, do samba só tira alegria, 
nem reconhecimento, nem dinheiro. 
 
É o que mostra o documentário Cantador de Chula, lançado no dia 20/10. 
 
Durante um ano e meio, a equipe visitou 12 cidades da Bahia e entrevistou 16 
sambadores, João do Boi e Zeca Afonso entre eles. O projeto teve patrocínio da Avon, por 
meio da Lei Rouanet. Além do documentário, dirigido por Marcelo Rabelo, os registros raros 
também estão em áudio (dois CDs) e num livreto. “A cultura popular não tem sido uma 
prioridade no Estado. O samba virou Patrimônio Imaterial da Humanidade, mas muito 
pouca coisa vem sendo feita. É preciso transformar o imaterial em material“, provoca 
Rabelo. 
 
É também o que diz a mestre em etnomusicologia Katharina Döring, idealizadora do 
projeto – ela está envolvida no CD que o Samba Chula de São Braz acabou de lançar. 
 
“Você não vê na Bahia uma valorização do samba-chula, que é ainda mais profundo que o 
samba-de-roda. Acaba virando uma coisa folclórica... Os grupos, quando conseguem tocar, 
ganham um cachê miserável. 
 
É terrível isso“. 
 
Curiosamente, Katharina, que é alemã, participou em 2004 do inventário que tombou o 
samba do Recôncavo, mas diz que, como houve pouco tempo para enviar o estudo ao 
Iphan – apenas quatro meses –, muitas estratégias deixaram de ser previstas, como apoio 
aos mestres sambadores e registro dos seus saberes. “Deram aquela Casa do Samba, em 



Santo Amaro, mas sem muito apoio para o funcionamento. É quase um elefante-branco“. 
 
Todos os sambadores envolvidos no projeto estiveram no lançamento do filme, no Teatro 
Dona Canô, em Santo Amaro (nenhuma autoridade foi). Seu Zeca Afonso não gostou de 
todo do que viu. “Muita coisa ali não é chula“. Katharina diz que não quis ser 
“extremamente técnica“ . “O comportamento musical não é restrito, sofre uma série de 
variações. No Recôncavo, a chula é mais tradicional. Já na ilha, predomina o samba corrido 
e, no agreste, a chula é chamada de coco“. 
 
É do samba corrido, de pergunta e resposta e sem ordem na dança, que gosta Aurinda 
Raimunda da Anunciação, 73. Ela só tinha ido ao cinema menina, quando voltou foi agora, 
para se ver na tela grande. Nascida e criada na Ilha de Itaparica, costumava acompanhar 
as chulas do irmão, mestre Quadrado, que aprendeu o samba em Santo Amaro. Enquanto 
ele cantava e tocava pandeiro, D. Aurinda batia o prato. ”Era só ver o sambão que eu caía 
dentro. 
 
Até esquecia que tinha casa”. Uma vez, quando vieram se apresentar em Salvador, com o 
Samba Tradicional da Ilha, ela ia ”bancar a tabaroa”. ”Quando eu vi aquela fumaça toda, 
pensei: ‘Tá é pegando fogo‘. Só não corri pra não meter vergonha”. 
 
Há cinco anos, o irmão morreu, mas D. Aurinda seguiu no samba. 
 
”Aqui na ilha, não tem mais ninguém que toque prato, só eu”, diz com aqueles seus 
olhinhos enviesados, que de lado tudo veem. 
 
Pega a faquinha e seu prato de esmalte, encosta bem pertinho do ouvido e tome música. 
”Só não achei a quem ensinar. O povo não tem essa simpatia, não”. Sua neta, Liane, 10, 
depois de muitos pedidos, ganha a roda, mas deixa claro: ”Quero ser modelo”. 
 
O LIVRO No ano passado, o músico Roberto Mendes e o jornalista Waldomiro Júnior 
lançaram Chula – Comportamento Traduzido em Canção . O livro traça um paralelo entre o 
blues, que surgiu nas plantações de algodão do Mississipi, e a chula, que nasceu das 
plantações de cana do Recôncavo. ”A chula é um canto de labor”, diz Roberto, que 
pesquisa o gênero há mais de 30 anos e a considera a ”música mãe de toda a musicalidade 
brasileira”. 
 
À sonoridade dos escravos sudaneses, trazidos após o fechamento da Baía do Benin, 
somou-se a viola machete, vinda da Ilha da Madeira, em Portugal. ”Não é coincidência o 
fato de os registros históricos indicarem o surgimento da chula no Recôncavo em meados 
de 1800, logo depois da chegada dos sudaneses (...). Foram eles, com o conhecimento 
musical que trouxeram da outra margem do grande rio de águas salgadas, que deram à 
viola portuguesa a sonoridade da cultura africana, o traço marcante da chula”, registra o 
livro. Ao samba primeiro, todas as bênçãos. « 
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A Tarde  Arte e cultura nas areias da Barra – Aninha Franco 
 
A Barra sempre foi nossa mãe. Gea. Areia. Água morna. Ceci. Iramaia. Única do mundo 
onde se pode ver o nascer e o pôr-do-sol do mar. De lá, nossos antepassados tupinambás 
avistaram as galeotas dos nossos antepassados portugueses, e de lá a gente das galeotas 
desceu, assombrada com o tamanho da mata atlântica, a brancura da areia branca, e a 
mornidão da água morna do Porto, pensando que tudo aquilo era deles. Mãe terra.água ar 
não é de ninguém porque é de todo mundo. E assim foi. É. E será. As criações que 
precederam o lundu, ignoradas, o lundu, o bossa-novismo, o cinema-novismo, o 
Tropicalismo, e a baianidade que não seca, que perpassa tudo, de Gregório de Mattos a 
cada um de nós, mesmo aqueles que se pensam imunes, beberam nas amuradas da Barra 
água de coco, cerveja, ideias. 
 



Todo baiano tem um santo, um artista e uma fábula com a Barra... Tomou um chope no 
Barravento. 
 
Assistiu a um espetáculo do Oceania. 
 
Ou no seu defronte. De teatro. De música. De Carnaval. 
 
Adorou ou odiou a sunga de Caetano e comparou o tamanho da de Caetano à de crochê de 
Gabeira. Ouviu a chegada de Carmem, de Bethânia, de Gal, de Sarajane, de Margareth, de 
Daniela e de Ivete. Saiu da praia mais cedo pra assistir aos Amadores dos Fantoches, Nilda 
Spencer, os Novos, Possi Neto, a Cia. 
 
Baiana de Patifaria, o Bando, os Catedrásticos, Frank Menezes, Rita Assemany e Ricardo 
Castro. Comprou a primeira de todas as gravações de Chega de Saudade, em vinil, na Roni 
Discos, no Porto, de onde saíram o Barril e o Jacu em direção ao Centro e para onde Brown 
veio, do Candeal, trazendo o Vai Quem Vem. 
 
Carybé não nasceu na Barra, mas deve ter arquitetado a Grande Mulata III nos seus pesos. 
 
A Barra é o umbigo da Baía e o fluxo e refluxo de sua criatividade. Todo mundo bateu uma 
DR no Porto, no Farol, na Barra. E curou uma ressaca e criou uma ressaca em suas águas. 
E aplaudiu seu pôr-do-sol e acendeu um em seu Farol. E deu e recebeu no mar calmo de 
suas águas. A Barra está feia, triste e pede socorro. Vinte e nove de novembro, 10 horas, é 
tempo de dar amor à mãe, no Farol, de beca branca. Quem não pediu, pida! 
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Tribuna da Bahia Imprensa, Livros e Bibliotecas - Agentes de Cultura e 
Cidadania 

Até a chegada da Família Real ao Brasil o país não tinha acesso à imprensa, aos livros e as 
bibliotecas. Com a vinda de D. João VI, iniciou o movimento editorial no Brasil. Para 
lembrar um pouco dessa história o setor de Obras Raras da Biblioteca Pública do Estado da 
Bahia (Barris) realizará de 03 a 30 de novembro, das 8h30 às 18h, a exposição Imprensa, 
Livros e Bibliotecas - Agentes de Cultura e Cidadania. 

O objetivo da mostra é destacar a importância desses agentes de conhecimento e 
transformação social para a construção editorial do país, celebrando também o Dia 
Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro. A data é uma homenagem à fundação 
da Biblioteca Nacional, que ocorreu em 1810. 

A exposição é composta de livros que contam a historia da imprensa baiana, nacional e 
internacional, com destaque para grandes nomes do jornalismo brasileiro, a exemplo de 
Rui Barbosa e Machado de Assis. O público também poderá conferir o histórico dos 
primeiros jornais do país, como o Correio Braziliense, cujo primeiro número saiu no dia 1º 
de junho de 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro, que teve o primeiro número datado de 10 
de setembro de 1808 e o Idade d'Ouro do Brazil, primeiro jornal publicado em Salvador, 
em 14 de maio de 1811. 

Período: 03 a 30/11 
Horário: 08:30 às 18:00 
Preço: entrada gratuita 
Local: Biblioteca Pública do Estado da Bahia          
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IBahia Orquestra no Pelô homenageia Roberto Carlos 

A agenda de segunda-feira (23) do Pelourinho Cultural, levao ao palco do Largo Pedro 
Archanjo, a partir das 20h de segunda-feira (23), a Orquestra Fred Dantas fará uma 
homenagem ao Rei Roberto Carlos com o show Eu, Roberto Carlos e as Baleias. Para o 
evento, a orquestra preparou um repertório com arranjos instrumentais e de voz, com base 
na obra do aclamado compositor. 

E quem gosta de boa música, independente do estilo, pode aproveitar a noite e seguir do 
show da orquestra direto para o ensaio do Cortejo Afro, do outro lado da rua. O bloco, que 
se apresentará às 21h no Largo Tereza Batista, mistura influências africanas a batidas 
eletrônicas, estilo batizado por eles de música afro-baiana. 

Confira outras atrações do Pelourinho Cultural no site. 


