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VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Banda angolana Next faz mais um show em Salvador 

Na próxima terça-feira (1º), o público baiano terá mais uma oportunidade para assistir ao 
show de um dos grandes nomes da música africana contemporânea: Next. A banda 
angolana, que marcou a abertura da exposição internacional Luanda, Smooth and Rave 1 
na Galeria Solar Ferrão/Pelourinho, no último dia 20, apresentará o CD inédito States of 
Mind, que está sendo gravado em Salvador. 

O espetáculo é gratuito e será no Cabaré dos Novos – Teatro Vila Velha, a partir das 20h. O 
evento é uma realização da Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia (Ipac), Fundação Sindika Dokolo e Soso Arte Contemporânea Africana. 

 

 

 

Assessoria de Comunicação 



VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Ampla participação popular marca abertura da III 
Conferência Estadual de Cultura, em Ilhéus 

Mais de mil pessoas lotaram, nesta quinta-feira (26), o auditório do Centro de Convenções 
de Ilhéus, no litoral sul, durante a abertura da III Conferência Estadual de Cultura da 
Bahia. O evento, que segue até domingo (29), com o tema Cultura, Diversidade, Cidadania 
e Desenvolvimento, transformou a cidade na capital cultural do estado, com um enorme 
trânsito de artistas, produtores, dirigentes e delegados de cultura eleitos nas 26 
conferências territoriais, realizadas após as 368 municipais em todo o estado.  
Ao todo, a realização da III Conferência mobilizou 50 mil pessoas. O objetivo é levantar 
contribuições e propostas para a Conferência Nacional, que ocorre em 2010, em Brasília, e 
para a construção de uma Lei Orgânica da Cultura para a Bahia.  
“Nós estamos vivendo, desde o início da gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura 
(Minc, uma verdadeira transformação comportamental nessa área, e é o diálogo com a 
sociedade que legitima as políticas públicas para a cultura que agora estamos 
implementando também na Bahia”, afirmou o secretário estadual de cultura, Márcio 
Meirelles.  
Num discurso bastante emocionado, o ministro Juca Ferreira, sucessor de Gil no Minc, 
destacou a necessidade de promover o acesso a bens e serviços culturais para toda a 
população. “Não existe possibilidade de desenvolvimento, sem inclusão cultural”.  
O governador Jaques Wagner exaltou a importância do diálogo na construção de políticas 
públicas. “A grande mobilização gerada pelas conferências que temos realizado demonstra 
que a população tem sede de participação democrática", defendeu.  
Participação - De acordo com a superintendente de Cultura e coordenadora da conferência, 
Ângela Andrade, o evento contou com 10% a mais de participantes em sua etapa municipal 
em relação à edição de 2007. Segundo ela, houve uma redução de 8% no número de 
prefeituras envolvidas, mas um aumento de 10% no número de inscritos, além do 
envolvimento direto das administrações municipais na realização dos eventos, por meio de 
decreto e publicação de regulamentos. “É um avanço na institucionalização desse 
instrumento de construção participativa de políticas públicas”. O número de municípios 
envolvidos chega a mais de 80% do total de 417 municípios baianos.  
A apresentação da Orquestra Juvenil 2 de Julho, que integra o Núcleos de Orquestras 
Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), projeto coordenado pelo maestro Ricardo Castro, foi 
um capítulo à parte. Um público atento e participativo assistiu ao concerto que apresentou 
peças como a Sinfonia Novo Mundo, movimentos 3 e 4, de Dvorak, e Danzon n° 2, de 
Arturo Marquez, além de Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, e Asa Branca, do 
mestre Luiz Gonzaga. O público agradeceu de pé. 
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Agecom  Sai resultado do Edital do TCA.Núcleo 

Publicado 27/11/2009 12:30 

A trajetória de dois jovens heróis que viajam pelo tempo e espaço para salvar a 
humanidade de um terrível vilão. Este é o argumento principal do musical As Aventuras do 
Maluco Beleza, espetáculo contemplado com o 1º lugar na categoria infanto-juvenil do 
Edital de Montagem do Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves (TCA.Núcleo), edição 
2009-2010. 

O anúncio do resultado foi feito nesta quinta-feira (26) pelo diretor-geral do TCA, Moacyr 
Gramacho, que divulgou ainda a não-seleção de espetáculo na categoria de temática livre. 
“Tivemos apenas um projeto inscrito nessa categoria, que acabou sendo desabilitado 
porque o seu proponente não atendia a um dos requisitos do edital. A proposta nem 
chegou a ser avaliada pela comissão julgadora”, afirmou. 



Devido à situação, um novo edital será aberto na próxima semana e um novo período de 
45 dias será estabelecido para novas inscrições na categoria livre. “Legalmente, diante da 
falta de projetos inscritos, poderíamos indicar qualquer espetáculo para a montagem. 
Entretanto, preferimos manter o caráter democrático do TCA.Núcleo e abrir novo processo 
de seleção”, disse Gramacho. 

O musical As Aventuras do Maluco Beleza, como o próprio título indica, transita pelo 
universo musical criado pelo cantor e compositor baiano Raul Seixas. No espetáculo, escrito 
por Edvard Passos e Ivan Seixas, filho de Plínio Seixas, irmão de Raul, os garotos Raulzito 
e Plininho partem em uma viagem para salvar o planeta, ao lado do cientista Mêlo. Mas a 
aventura é pano de fundo para a abordagem de temas como a liberdade de expressão e o 
respeito às diferenças. 

Com direção de Edvard Passos, o espetáculo terá elenco e equipes de cenografia, figurinos, 
adereços definidos, após oficinas que serão ministradas no Centro Técnico do TCA, por 
profissionais renomados da classe artística. A estreia de As Aventuras do Maluco Beleza 
está prevista para julho de 2010 e o de temática livre para setembro. 
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A Tarde Musical sobre Raul vence edital do TCA 
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Bahia Já BANDA ANGOLANA NEXT FAZ SHOW NO CABARÉ DOS NOVOS 
DO TEATRO VILA VELHA 

 
Na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, o público 
baiano terá mais uma oportunidade para assistir o show de 
um dos grandes nomes da música africana contemporânea: 
a NEXT - som afro eletro acústico.  
 
A banda angolana, que marcou a abertura da exposição 
internacional Luanda, Smooth And Rave 1 - Luanda, Suave 
E Frenética 1 (Galeria Solar Ferrão/Pelourinho), no último 
dia 20 de novembro, apresentará o CD inédito States of 
mind (Estados de espírito), que está sendo gravado aqui 
em Salvador. 
  
O espetáculo é gratuito e será no Cabaré dos Novos - 

Teatro Vila Velha, a partir das 20h. O evento é uma realização da Diretoria de Museus do 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia/SECULT, Fundação Sindika Dokolo e 
SOSO arte contemporânea africana. 

De acordo com o diretor de Museus do IPAC, Daniel Rangel, a atividade, que está entre os 
desdobramentos da exposição, consolida uma afetiva relação entre a produção artística de 
Brasil e Angola. "A Next é um grupo musical único.  
 
Além de ter um som inusitado e contemporâneo, possui, ainda, uma relação direta com as 
artes visuais. Primeiro, por ter um curador, o Fernando Alvim, que também é músico; 
depois, suas apresentações sempre são acompanhadas de projeções de imagens de 
artistas angolanos. A decisão de fazer a residência deles aqui possibilitou consolidar ainda 
mais o elo entre Luanda e Bahia", explica. 

 

Foto: Catarina Rangel 

Show será realizado no 
próximo dia 1º a partir das 
20h com entrada "free" 



Residência artística em Salvador  

Para o curador da banda NEXT e da mostra Luanda, Smooth and Rave 1 - Luanda, Suave e 
Frenética 1, Fernando Alvim, o contato com a cultura baiana foi decisivo para que o grupo 
resolvesse gravar o CD em Salvador. "Nós iríamos gravar em São Paulo. Estávamos com 
tudo fechado por lá.  
 
Mas, depois da exposição e do contato com esta cidade, decidimos ficar aqui. Salvador nos 
é familiar, pois nos traz um estado de espírito muito parecido com o que vivemos em 
Luanda", revela. Para Alvim, a música feita pelo grupo, que, como a exposição, também 
tem curadoria, pretende ir além de um simples registro de áudio. "Não queremos apenas 
gravar discos e sim fazer pequenas experimentações, que são frutos das influências que 
recebemos de cada lugar em que tocamos", conclui. 

A NEXT 

Bienal de Bordeaux, Museu Nacional de Arte Contemporânea Museu do Chiado Lisboa, 
Miami Beach. Desde 2008, a NEXT se apresenta em diversas cidades do mundo com a 
proposta de pesquisar e experimentar a sonoridade angolana no seu diálogo com as 
referências sonoras mundiais.  
 
Para o vocalista, Nuno Mingas, o grupo faz um estilo denominado "afro-eletro-acústico", 
através de um trabalho de resgate de composições dos anos 70, 80 e 90, acrescentando 
ritmos modernos, como o blues norte-americano. Além de Nuno, a NEXT é formada 
também por Marita Silva (baixo), Ricardo Faria (baixo solo), Divaldo Cardoso (guitarra 
solo), Ivo Mingas (violão e harmonia) e Fernando Alvim (bateria eletrônica e conceitos 
sonoros). 
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Bahia Já BALINHO DA QUINTA NO LARGO TEREZA BATISTA AO SOM 
DE MARCHINHAS 

 
 O clima do bailes está volta à cena cultural de Salvador. 
Trata-se do projeto Bailinho de Quinta, comandado pelo 
guitarrista do Scambo, Graco Vieira, pelo baterista Thiago 
Trad, do Cascadura, pela cantora Juliana Leite, da 
Orquestra do Maestro Zeca Freitas, além do baixista 
Renato Hishihara e do soprista Léo Couto. O evento, que 
acontecerá no dia 05 de dezembro, a partir das 21h, no 
Largo Tereza Batista, é uma realização do Pelourinho 
Cultural, programa da Secretaria de Cultura do Estado da 
Bahia.  

 
O primeiro contato de Graco Vieira com os bailes de 
carnaval foi na companhia dos pais, ainda criança. O 

interesse em realizar uma pesquisa musical do gênero surgiu ao ouvir o programa da Rádio 
Educadora, Pra Falar de Saudade.  
 
"O projeto surgiu através de uma pesquisa musical, em que eu trabalhei com alguns 
gêneros, algo que vai além do resgate histórico, pois temos muito cuidado com a estética e 
com a musicalidade, através de uma roupagem mais moderna, mas respeitando as versões 
originais", conta Graco. "As marchinhas surgiram das marchas militares portuguesas e são 
responsáveis pela criação de uma identidade nacional. É um ritmo genuinamente brasileiro, 
ao contrário da bossa nova, que é fortemente influenciada pelo jazz norte-americano", 
afirma. 

Foto: Divulgação 

A turma da Banda de Zeca 
Freitas com a cantora 
Juliana Leite animará a 
festa 



O Bailinho de Quinta busca congregar e trazer para todos alguns dos momentos mais 
memoráveis da história musical brasileira, desta que é hoje a mais aguardada festa do 
carnaval baiano - o carnaval. O projeto se propõe a reviver aquela saudosa alegria 
catártica e espontânea dos saudosos bailes de carnaval de forma criativa e atual. 
Composições que já fazem parte do imaginário popular ecoarão pelo Centro Histórico de 
Salvador, convidando todos para a folia, como Mamãe Eu Quero, Balancê, A Banda, 
Bandeira Branca e A Filha da Chiquita. 
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Tribuna da Bahia Arte do Aleijadinho em Salvador para movimentar a cena 
cultural - Valdemir Santana 

Depois das badaladas esculturas do francês Auguste Rodin, e da instigante mostra “Benin 
está vivo”, outro lote de arte promete sacudir a cena cultural da Bahia. Desta vez são 
obras do escultor mineiro Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que chegam para uma 
exposição cuja produção e curadoria ainda são segredos guardados a sete chaves.  
A mostra deve ficar no Museu da Misericórdia, mas por enquanto não há detalhes se é um 
novo trabalho em cima da obra do gênio do barroco, ou se é um revival da bombástica 
“Aleijadinho – Fé, Engenho e Arte” que há dois anos bateu records de públicos no Rio de 
Janeiro, onde foi vista por quase 1 milhão de pessoas, e mais ainda em Brasília e São 
Paulo, mas nem olhou para Salvador.  
Entre santos e oratórios reunidos na exposição de 2007, havia até o fabuloso trono que 
Aleijadinho esculpiu para o bispo de Sabará. Enfim, toda a apoteose que a poderosa Minas 
Gerais viveu na virada do século XVIII para o XIX  finalmente chega à Bahia em forma de 
arte.  
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Tribuna da Bahia Secult e Prefeitura da Filadélfia se unem pela educação 
pública 

 
Está oficialmente garantida a parceria entre a Secretaria Municipal da Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (Secult) e a Prefeitura da Filadélfia, nos Estados Unidos. O secretário de 
Educação, Carlos Ribeiro Soares, assinou um Memorando de Entendimento entre as 
cidades, que tem como objetivo fortalecer projetos de interesse dos alunos brasileiros e 
americanos. 

As cidades possuem características extremamente parecidas. São centros urbanos que 
contam com população afrodescendente em sua maioria, além de terem sido oficializadas 
as primeiras capitais dos seus respectivos países. Agora a ligação entre elas ganhou ainda 
mais força e dinamismo. Serão desenvolvidos programas educacionais, culturais e 
esportivos, que vão mobilizar milhares de pessoas das duas capitais. A proposta é realizar 
intercâmbios estudantis e os soteropolitanos terão a oportunidade de vivenciar 
experiências em escolas dos Estados Unidos, assim como os americanos conhecerão a 
realidade brasileira. 

O representante da Prefeitura da Filadélfia, Stanley Straughper, demonstrou toda a sua 
satisfação em firmar esse termo de cooperação técnica e não economizou em elogios à 
Secult pela responsabilidade que a sua gestão tem com os assuntos relacionados à cultura 
negra. “Certamente esta parceria vai trazer muitos benefícios para as nossas cidades”, 
declarou Stanley, que hoje vai conhecer a Escola Municipal Eugênia Anna, unidade 
considerada referência pelas ações voltadas aos costumes africanos, localizada dentro do 
terreiro Ilê Axé Opô Afunjá, em São Gonçalo do Retiro. 

O secretário Carlos Ribeiro Soares reforçou o seu compromisso à frente da Secult e 
garantiu que a sua equipe estará empenhada para a realização de seminários, oficinas e 
cursos de capacitação, que envolvam toda a comunidade estudantil da rede municipal. O 
titular da pasta da educação municipal também destacou a importância da Lei 10.639, que 



trata da obrigatoriedade da temática africana no currículo das escolas. “A nossa proposta é 
envolver desde os jovens aos idosos na luta pela igualdade racial”, declarou Soares. 

Mesmo sendo tão recente, a parceria já vislumbra grandes ações na capital baiana, como o 
Fórum Internacional de Mulheres, que já está marcado para novembro de 2010. O 
encontro vai reunir lideranças do movimento negro dos Estados Unidos, Brasil e Nigéria e 
será organizado pelo Fundo Municipal de Inclusão Educacional de Mulheres 
Afrodescendentes – FIEMA, que vem promovendo atividades voltadas para as mães de 
alunos da rede municipal. A iniciativa da Secult contou com a parceria da Assessoria de 
Relações Internacionais da Prefeitura de Salvador, liderada pelo chefe de gabinete do 
prefeito João Henrique Carneiro, Leonel Leal. 
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Agora OnLine 
(Itabuna) 

Ilhéus é a capital da cultura na Bahia até este domingo 

28/11/2009  

As propostas irão compor o projeto de Lei Orgânica da Cultura a ser encaminhado para 
aprovação da . Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 

Foi aberta na noite desta quinta-feira (26), em Ilhéus, a III Conferência Estadual de 
Cultura da Bahia. O evento reuniu cerca de 2 mil pessoas no auditório do Centro de 
Convenções Luís Eduardo Magalhães e até domingo (29) contará com uma ampla 
programação, cultural e de debates, tendo como tema Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento. Durante esses quatros dias, serão eleitos os delegados que 
representarão o estado e levantadas as propostas baianas que ser 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário  
(sul da Bahia) 

Conferência discute cultura em Ilhéus 

27/11/2009 (2 dias atrás) às 16:12 

Foi aberta na noite de ontem (26) em Ilhéus a III Conferência Estadual de Cultura da 
Bahia. O evento reuniu cerca de duas mil pessoas no auditório do Centro de Convenções 
Luís Eduardo Magalhães e até domingo (29) contará com uma ampla programação, cultural 
e de debates, tendo como tema “Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento”. 
Durante esses quatros dias serão eleitos os delegados que representarão o estado e 
levantadas as propostas baianas que serão apresentadas na II Conferência Nacional de 
Cultura, que acontece em março de 2010 em Brasília. 

As propostas irão compor o projeto de Lei Orgânica da Cultura que será encaminhado para 
aprovação da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia. O encontro acontece após a 
realização de trezentos e sessenta e oito conferências municipais, vinte e sete territoriais e 
setoriais, que representam áreas especificas, como audiovisual, museus, bibliotecas, 
arquivos, culturas afro-brasileiras, entre outras. Deputados federais e estaduais, lideranças 
locais, prefeitos de diversos municípios e demais autoridades participaram do evento. 

Confira fotos: 

Abertura da Confêrencia de Cultura (Foto: Mary Melgaço) 
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A Região 
(Itabuna) 

Wagner abriu Conferência em Ilhéus 

Sexta-feira, Novembro 27, 2009 1:24 AM   |    

O governador Jaques Wagner abriu, nestsa quinta-feira, a 3ª Conferência Estadual de 
Cultura, que prossegue até domingo (29) com representantes de 368 municípios baianos.  

O encontro, que tem como tema a relação entre cultura, diversidade, cidadania e 
desenvolvimento, vai apontar diretrizes para a elaboração da Lei Orgânica de Cultura do 
Estado da Bahia.  

Também vai reunir sugestões para a Conferência Nacional de Cultura, que acontece em 
março, em Brasília. Wagner ressaltou a importância de abrir o diálogo no momento de 
elaborar políticas públicas.  

"Este governo entende que não vamos ser um grande estado, nem uma grande nação, sem 
reconhecer o valor de cada etnia, de cada região. Precisamos de desenvolvimento, mas 
antes precisamos conhecer nossa identidade".  

Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, que também esteve em Ilhéus, "o Brasil está 
substituindo o autoritarismo e a decisão unilateral pelo diálogo. A cultura na Bahia sempre 
privilegiou os prósperos e excluiu os demais".  

Juca acrescentou que "hoje todos são representados na hora de decidir" e lembrou alguns 
dados sobre cultura. "Só 8% dos brasileiros já entraram num museu, 12% foram ao 
cinema e apenas 17% já compraram livros".  

O secretário estadual de Cultura, Márcio Meirelles, lembrou que a conferência vai ajudar a 
elaborar a legislação específica para a área, que ainda não existe. "Isso é um dos principais 
entraves para a democratização da cultura".  

Um momento constrangedor aconteceu durante a fala do governador Wagner. Um grupo de 
pequenos produtores rurais de Ilhéus foi ao evento para falar com ele sobre a demarcação 
de terras para índios desejada pela Funai.  

Wagner abordou o assunto e disse que vai buscar uma solução que faça justiça restituindo 
aos índios terras tomadas há séculos, mas sem prejudicar famílias que trabalham a terra 
por gerações. "Tem que ser negociado".  

Um pouco depois, enquanto ele abordava o tema cultura, o grupo dos produtores levantou, 
virou as costas e começou a sair do auditório. A cena, de rara falta de educação, foi 
condenada por todos.  
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A Região 
(Itabuna) 

Cidade é capital da cultura com governador 

Cidade é capital da cultura com governador e ministro na abertura da 3ª Conferência 
Estadual de Cultura na noite de quinta-feira, no Centro de Convenções, onde 
representantes de 368 municípios baianos debatem a política do setor.  
      O encontro, que tem como tema a relação entre cultura, diversidade, cidadania e 
desenvolvimento, vai apontar diretrizes para a Lei Orgânica de Cultura da Bahia e 
sugestões para a Conferência Nacional de Cultura, que acontece em março, em Brasília.  
      Durante a cerimônia de abertura, o governador Jaques Wagner ressaltou a importância 
de abrir o diálogo no momento de elaborar políticas públicas.  
      "Este governo entende que não vamos ser um grande estado, nem uma grande nação, 



sem reconhecer o valor de cada etnia, de cada região. Precisamos de desenvolvimento 
econômico, mas antes de tudo precisamos conhecer nossa identidade".  
      Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, 
que também esteve em Ilhéus, "o Brasil está 
substituindo o autoritarismo e a decisão 
unilateral pelo diálogo. A cultura na Bahia 
sempre privilegiou os prósperos e excluiu os 
demais. Hoje, todos são representados para 
decidir".  
      Legislação  
      O secretário estadual de Cultura, Márcio 
Meirelles, lembrou que a conferência vai 
ajudar a elaborar a legislação específica para 
a área, que ainda não existe. Segundo ele, 
esse é um dos principais entraves para a democratização da cultura.  
      "Espero que os ares de Ilhéus, que tanto inspiraram Jorge Amado, nos ajudem e que a 
gente saia daqui mais fortalecido, com novas ideias e propostas concretas para ampliar o 
acesso e garantir o direito de todos à cultura".  
      Durante a Conferência Estadual de Cultura foram anunciados pelo Ministério da Cultura 
(Minc) os projetos escolhidos no edital de microprojetos do programa Mais Cultura.  
      Em todo o Brasil foram três mil inscritos, dentre os quais mil saíram da Bahia. Foi um 
resultado que chamou a atenção para o trabalho de capacitação e incentivo à produção 
cultural realizado pelo Estado.  
      "Essa participação massiva de baianos é resultado desse trabalho. Isso é um exemplo 
a ser seguido e não só pela quantidade, mas pela qualidade do que foi apresentado", 
comentou a secretária de Articulação Institucional do Minc, Silvana Lumachi Meireles. 
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Jornal da mídia  Qualifica Bahia capacita jovens do Centro Histórico de 
Salvador 

 
Salvador - Monitor de turismo, garçom, ajudante de garçom, operador de caixa, supervisor 
de vendas, técnicas de venda e culinária baiana. Esses são os cursos oferecidos a 160 
jovens moradores do Centro Histórico de Salvador, dentro do Programa Qualifica Bahia, 
lançado, este ano, pelo Governo do Estado e coordenado pela Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esporte (Setre) e que tem carga horária de 160 e 200 horas. 
 
Em janeiro de 2010 serão abertas mais 70 vagas aos jovens da área do centro antigo para 
cursos de habilitação para recepcionista e supervisor de venda. Com recursos do Fundo de 
Amparo e Combate à Pobreza (Funcep), na ordem de R$ 4,9 milhões, o Qualifica Bahia 
atenderá a 13 mil homens e mulheres em 213 municípios, tendo como prioridade, pessoas 
vulneráveis econômica e socialmente, particularmente aquelas com baixa escolaridade e 
populações sujeitas às diversas formas de discriminação social. 
 
"O objetivo do programa é oferecer cursos necessários a uma melhor qualificação 
profissional do trabalhador em articulação com as demandas das cadeias produtivas da 
agricultura familiar e economia solidária, comércio e serviços, turismo, construção civil, 
empreendedor individual, construção naval, portuário e mineração, petróleo e gás", explica 
a superintendente do Desenvolvimento do Trabalho da Setre, Maria Thereza Andrade. 
 
Ainda de acordo com a superintendente, “os cursos que estão sendo realizados no 
Pelourinho atendem a uma demanda dos segmentos de serviços e comércio, que, na alta 
estação, aumentam a procura por trabalhadores qualificados”. A perspectiva é que sejam 
criadas, nos próximos dois meses, mais cinco mil vagas temporárias nesses setores, a 
maioria concentrada na Região Metropolitana de Salvador.  
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Folha da Praia 
(sul da Bahia) 

Atrações artísticas da III Conferência Estadual de Cultura 
mudam cotidiano de Ilhéus 

 
23.11.2009, 10:00pm  

“Surfaces”, idéia concebida pelo cenotécnico Joãozito, traz vídeos dos territórios de 
identidade que serão projetados em estrutura circular metálica instalada na avenida Soares 

Lopes. Show de encerramento traz Saul Barbosa, Clécia Queiroz e convidados. 

A III Conferência Estadual de Cultura (III CEC) vai mudar o cotidiano da cidade de Ilhéus. 
É a primeira vez que uma série de atrações artísticas e culturais tomará conta de diferentes 
pontos do município – e gratuitamente.  

 


