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Cultura e lazer na capital e no 
interior para a garotada

Mêsda
Criança



2   MÊS DA CRIANÇA MATÉRIA DE CAPA  3

10 artes visuais

18 cine e vídeo

22 dança

26 literatura

32 música

44 teatro

62 cursos…

56 infantil

76 editais

78 cultos afro

82 endereços

72 eventos

editorial outubro

Neste Mês das Crianças, a Agenda Cultural 
destaca, entre muitas opções, o 8º Festival 
Internacional de Cinema Infantil, o Circuito 
Crianças no Pelô, o Vilerê – festival de teatro 
infanto-juvenil do Teatro Vila Velha, em Salva-
dor, e a 3ª edição do Festival Nacional de Tea-
tro Infantil de Feira de Santana.

A Série TCA se despede com duas atrações in-
ternacionais: o tango jazzístico do grupo Go-
tan Project e o lirismo da soprano americana 
Jessye Norman. O Pelourinho se transforma no 
palco da cena musical independente e recebe 
o 3º Festival Bigbands e a 12ª edição da festa 
DARKTRONIC.

O Festival Internacional de Artes Cênicas – FIAC 
ocupa os palcos de Salvador com uma varie-
dade de espetáculos, palestras, oficinas e 
encontros. Jequié sedia o I Festival de Teatro 
de Bonecos da Bahia. Já o Balé Teatro Castro 
Alves estreia novo espetáculo com coreogra-
fia de Ismael Ivo, e o projeto Circuito da Dança 
leva gratuitamente a praças da capital os es-
petáculos Almejo e Triscou, Pegou!. 

A seção Mestres da Cultura resgata a impor-
tante trajetória de Mestre Didi, e Mani-
festações da Cultura Popular, a tradição 
do folguedo nordestino Maneiro Pau.

Agende-se e aproveite a programação 
de outubro em toda a Bahia.

Gisele Nussbaumer
Diretora da Fundação Cultural

www.agendacultural.ba.gov.br
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Brincadeiras, espetáculos, 
programações especiais: as 
crianças são a estrela do mês 
de outubro e tem um bocado de 
coisa acontecendo especialmente 
para festejá-las. Divirtam-se, 
meninos e meninas da Bahia!

nfantis
Sonhos

I
no mês das crianças

DANÇA: Alunos da Escola de Dança da FUNCEB apresentam coreogra-
fias encenadas de crianças para crianças. Presença também da Coleção 
Emilia Biancardi e dos grupos Enigma Dance, Vamos Dançar no Gueto 
e Apocalipse Dance. TEATRO: O Grupo de Teatro de Lambe-Lambe traz 
espetáculos exclusivos, para um único espectador por vez, e ainda faz 
contação de histórias. Já a Cabriola Cia. de Teatro apresenta Quem Conta 
Faz-de-Conta, montagem com música, dança e bonecos. CIRCO: Núme-
ros com malabaristas, pernas de pau, contorcionistas, palhaços e moto-
ciclista. CINEMA: Exibição de curtas e animações, em parceria com a Oi 
Kabum!. EXPOSIÇÃO ANIMADA: A história do teatro de bonecos popular 
do Nordeste. MÚSICA: Ray Gramacho e Banda Folia fazem baile infantil. 
LITERATURA: Leitura ao ar livre, recital de poesia, jogos e brinquedos 
através da Biblioteca Móvel da Fundação Pedro Calmon. Já no Sarau Bem 
Legal, um recital de poesia com o grupo Este Tal Recital, com interven-
ções, varal poético e grafitagem. MUSEUS: Visitas guiadas ao Museu da 
Gastronomia da Bahia e ao Palácio Rio Branco. ITINERANTES: Boiada 
Multicor, Os Bonecões, Meninos do Pelô e Meninos da Rocinha tomam as 
ruas do Pelourinho. OfICINAS: A criançada poderá experimentar o fazer 
artístico através das oficinas Vivência Audiovisual, Toy Art – Recriando 
Monstros, Origami e Pintura. o Pelourinho q 12/10, 9h às 18h30 $ Grátis 
s www.pelourinho.ba.gov.br r Pelourinho Cultural/ fUNCEb/ IPAC/ SecultbA

No dia 12 de outubro, o Pelourinho é lugar das crianças! Pelo 
segundo ano, o Pelourinho Cultural realiza o Circuito Crianças 
no Pelô, com diversas atrações especialmente destinadas 
para o público infantil e suas famílias.

CIRCUITO 
CRIANÇAS NO PELÔ
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8º fESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA INfANTIL
Mais de 90 filmes compõem a programação deste festival que faz um 
panorama do cinema direcionado às crianças. No Programa Internacio-
nal, títulos inéditos de diversos países. Em Pré-estreia Brasil, a garotada 
verá em primeira mão os lançamentos Eu e Meu Guarda-Chuva e Antes 
que o Mundo Acabe. Tem também uma seleção especial de filmes em 3D, 
com Up! Altas Aventuras, Viagem ao Centro da Terra e Toy Story 3, além 
dos lançamentos Bugigangue, Controle Remoto e Batalha por T.E.R.A. Na 
sessão Dublagem ao Vivo, fitas de diversas origens dão a chance de se 
conhecer o trabalho de dubladores. Haverá espaço especial para filmes 
portugueses e poloneses. Ainda tem a Sessão Clássicos, o programa No-
vos Jovens, com tramas da pré-adolescência, o projeto A Tela na Sala de 
Aula, que se volta a escolas, e diversas oficinas de cinema e animação. 
Por fim, através do Prêmio Brasil de Cinema Infantil, mostras competiti-
vas e não-competitivas estimulam e premiam a produção nacional. o Ci-
nemark – Salvador Shopping q 22/10 a 31/10 (consultar horários e programação 
no site) $ 8 e 4 s www.fici.com.br 

DOMINGO NA PRAÇA
Leitura ao ar livre, artesanato, oficinas literárias, recital de poesias, con-
tação de histórias e jogos recreativos e educativos, com presença do Pa-
lhaço Espiga, nos domingos de outubro. o Parque da Cidade (3/10); Dique 
do Tororó (10/10); Praça Ana Lúcia Magalhães (17/10); Dique do Tororó (24/10); fa-
rol da barra (31/10) q 3/10 a 31/10, aos domingos, 8h às 12h $ Grátis

MEU QUINTAL
O Sitorne – Estúdio de Artes Cênicas apresenta Meu Quintal, montagem 
do grupo Viapalco, dirigida por João Lima. A peça, cheia de aventuras 
como uma viagem espacial e um passeio de navio com piratas, resgata as 
brincadeiras tradicionais do folclore e do imaginário infantil. o Praça Pau 
brasil – Rio Vermelho q 2/10, 17h $ Grátis 

DOMINGO NO TCA
Projeto apresenta o espetáculo infantil Áfricas, do Bando de Teatro Olo-
dum. A peça traz à cena o continente através da sua história, seu povo, 
seus mitos e religiosidade. Paralelamente, acontece também o projeto 
Vão das Letras, ocupando o Vão Livre do TCA, com feira de livros e atra-
ções artísticas. o Teatro Castro Alves q 17/10 (Áfricas: 11h; Vão das Letras: 
9h às 17h) $ 1 (Áfricas) e Grátis (Vão das Letras) 

A RODA DA DIVERSIDADE
Para promover a produção cultural infantil e valores sociais, o Espaço Xis-
to Bahia realiza este projeto. Espetáculos, exposição, oficinas interativas, 
atividades de arte-educação e palestras contribuem para a educação de 
crianças e jovens a partir do reconhecimento da diversidade cultural que 
norteia a sua história e a sua cidade. o Espaço Xisto bahia q 4/10 a 31/10, 10h 
às 12h e 15h às 17h $ Valores variados 

LObATO
No Dia das Crianças, Alaor Lopes Filho representa Monteiro Lobato. o 

biblioteca Infantil Monteiro Lobato q 12/10, 15h $ Grátis 

CIRCO NA MOSTRA SESC DE ARTES 
Universo circense em cartaz! Tem João Lima em O Circo de um Homem Só 
(9/10), com as atrapalhações de um palhaço que tenta fazer um espetácu-
lo sozinho, e o cortejo musical A Era Clown – É Tempo de Palhaço (12/10 e 
16/10), com o grupo Palhaços para Sempre, abrindo rodas nas ruas, com 
números clássicos de circo. Ainda vem a peça lúdica e dinâmica Palharia, 
Palhaço, Palhaçaria (14/10), da Cia. Zirigui2 de Teatro, e a apresentação de 
Principito (15/10), do Grupo Estado Dramático e Circo do Capão. o Teatro 
Sesc-Senac Pelourinho e Cruzeiro de São francisco q 9/10 (17h), 12/10 (17h), 14/10 
(16h), 15/10 (16h e 19h) e 16/10 (16h) $ Grátis
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A CRIANÇA NO MUSEU
A Fundação Hansen Bahia promove uma tarde de cultura e arte para o públi-
co infantil.  Após uma visita monitorada sobre a vida e a obra de Hansen, o 
artista plástico local Davi Rodrigues contará as lendas sobre o Recôncavo, 
coordenando uma oficina de pintura, cujos trabalhos serão expostos em um 
varal na área externa do museu. o Casa dos Hansen – São félix q 13/10, 14h às 
17h $ Grátis s www.fundacaohansenbahia.com.br r fundação Hansen bahia

O PEQUENINO GRÃO DE AREIA
Primeira montagem do grupo de teatro infanto-juvenil O Grão, formado 
por artistas locais e adolescentes. O espetáculo musical, com uma ban-
da ao vivo, conta a história de um grão sonhador que se apaixona por 
uma estrela. o Centro de Cultura de Alagoinhas q 23/10, 19h;  24/10, 16h e 19h 
$ 10 e 5 s www.teatrograo.com r Grupo O Grão

OS SALTIMbANCOS
Um dos maiores clássicos dos musicais infantis. o Teatro Municipal de 
Ilhéus q 23/10 e 24/10, 17h $ 14 e 7

3º fESTIVAL NACIONAL DE TEATRO INfANTIL DE 
fEIRA DE SANTANA 
Contemplado com o Prêmio Funarte para Festivais de Artes Cênicas, do 
Ministério da Cultura, o FENATIS é realizado pela Cia. Cuca de Teatro e 
ocupa todos os teatros e principais praças públicas de Feira de Santana. 
Na programação, a Mostra Nacional e a Mostra Interior do Nordeste apre-
sentam espetáculos selecionados dentre 82 inscritos de 15 estados brasi-
leiros. Nas mostras Talentos Mirins e Jovens Talentos, estão confirmadas 
dez montagens de alunos e grupos de instituições feirenses e de cidades 
do Portal do Sertão. Debates, oficinas e outras atividades paralelas com-
pletam a programação. o Teatros e praças de feira de Santana q 4/10 a 12/10 
(consultar horários e programação no site) $ Grátis; valores variados s www.cia-
cucadeteatro.com.br r Cia. Cuca de Teatro/ funarte/ MinC

AfINAL QUE HISTÓRIA É ESSA?
Espetáculo apresenta a bruxa Nicacia na missão de libertar o palhaço do 
circo místico, que fora raptado pelo vilão Urubuzinho com o intuito de tirar 
toda defesa, alegria e proteção das crianças do planeta. o Teatro Cidade do 
Saber – Camaçari q 6/10 e 7/10, 9h30 e 14h30 $ 10 s www.cidadedosaber.org.br

SOLDADINHO DE CHUMbO NO CIRCO DOS SONHOS
Com texto de Patricia Gonçalves, espetáculo é uma adaptação do clás-
sico O Soldadinho de Chumbo, de Hans Christian Andersen, para o mun-
do mágico do circo. Um valente soldadinho de chumbo enfrenta perigos 
pelo amor da sua amada bailarina num musical ao vivo, dentro do colori-
do Circo dos Sonhos, com malabares, palhaços e equilibristas. o Centro 
de Cultura de Alagoinhas q 10/10, 10h e 15h o Teatro Dona Canô – Santo Amaro q 

12/10, 10h e 16h o Teatro Artesão da Paz q 16/10 e 17/10, 16h $ 10 e 5
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técnicas diferenciadas

Difundir e valorizar a produção de uma arte mais engajada é a 
proposta da mostra Opinião, que reúne o trabalho de oito artistas 
baianos que buscam estimular reflexões e questionamentos, crian-
do obras contemporâneas em relação direta com a arte conceitual 
e de vanguarda. Adriano Castro, Erivam Morais, Fábio Magalhães, 
Henrique Dantas, Maristela Ribeiro, Maurício Alfaya, Wiliam A. e Vi-
nicius de Almeida apresentam trabalhos de técnicas diferenciadas, 
como gravura, instalação, objeto, fotografia, vídeo, entre outras, 
abordando aspectos sociais, religiosos, tecnológicos e compor-
tamentais. A curadoria é do artista plástico e cineasta Henrique 
Dantas (diretor do documentário Os Filhos de João). Dentro da ex-
posição, que foi contemplada pelo edital Matilde Matos – Apoio à 
Curadoria e Montagem de Exposições, da FUNCEB/SecultBA, serão 
realizados dois debates para discutir o papel da arte na atualidade. 
o Galeria do Conselho Estadual de Cultura – Palácio da Aclamação q Aber-
tura: 8/10, 19h; Visitação: 9/10 a 9/11, seg a sex, 9h às 17h30 $ Grátis t 71 
3117-6193 r Aldente Produções e Eventos/ fUNCEb/ SecultbA

identidade patrimônio

Exposição multimídia 
Festas Populares de 
Salvador
A mostra resgata os significados 
das manifestações culturais com 
videoinstalações, fotoclipes e um 
videodocumentário, elaborados 
por jovens de comunidades po-
pulares do Núcleo de Produção 
da Escola de Arte e Tecnologia Oi 
Kabum! em parceria com profissio-
nais. São 17 festas populares de 
Salvador: de Santa Bárbara, pas-
sando pelo carnaval e pelos feste-
jos juninos, até fechar com Cosme 
e Damião.o Galeria Solar ferrão e 
Galeria Oi Kabum! q Abertura: 7/10, 
19h; Visitação: Solar ferrão – 8/10 a 
21/11, seg a sex, 10h às 18h; sáb, dom 
e feriados, 13h às 17h; Oi Kabum – 8/10 
a 17/12, seg a sex, 10h às 18h $ Grátis 
t 71 3117-6357/ 3345-5657 s www.fes-
taspopularesdesalvador.blogspot.com 
r Cipó Comunicação Interativa/ Avon/ 
Rip Serviços Industriais/ DIMUS/ IPAC 

Bens culturais do 
Centro Histórico 
recebem visitas
O Palácio Rio Branco, a Casa das 
Sete Mortes, as igrejas de Nossa 
Senhora da Conceição do Boquei-
rão, do Rosário dos Homens Pretos 
e do Pilar, todos localizados no 
Centro Histórico da capital baiana, 
recebem grupos de até 40 pesso-
as, em visitas previamente agenda-
das, dentro do Plano de Reabilita-
ção Participativo do Centro Antigo 
de Salvador. o Palácio Rio branco 
q terças e quintas, 10h e 15h; sába-
dos, 13h30 o Casa das Sete Mortes q 

28/10 e 25/11, 15h o Igreja de N.Sra. da 
Conceição do boqueirão q 7/10, 4/11 
e 2/12, 15h o Igreja de N.Sra. do Pilar 
q 14/10, 11/11 e 9/12, 9h o Igreja de 
N.Sra. do Rosário dos Homens Pretos 
q 21/10, 18/11 e 16/12, 15h $ Grátis 
t 71 3117-6491 s www.ipac.ba.gov.br 
@ visitasguiadas.ipac@gmail.com r 

Prefeitura de Salvador/ UNESCO/ IPAC/ 
ERCAS/ SecultbA/ Governo federal

Mostra coletiva de arte contemporânea
na Galeria do Conselho
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sexta 1
Canção pra Menininha Exposição 
multimídia apresenta a cultura 
africana através dos orixás e 
práticas do candomblé, onde a 
natureza aparece em seus quatro 
elementos: água, terra, fogo e 
ar. o Espaço Alafé – boca do Rio q 

Abertura: 1/10, 19h; Visitação: 3/10 a 
30/10, 9h às 17h $ Grátis t 71 3232-
3376 r Espaço Cultural Alafé

Erotomania Priscila Pimentel 
apresenta cenas trabalhadas qua-
dro a quadro, nascidas a partir de 
um ensaio fotográfico. o Galeria 
Jayme fygura – Teatro Gamboa Nova 
q Até 3/10, qua a dom, 16h $ Grátis t 

71 3329-2418 r Teatro Gamboa Nova/ 
Priscila Pimentel

Thomas farkas: O Tempo Dis-
solvido Mais de 100 imagens, 
muitas delas inéditas, de um dos 
pioneiros da fotografia moderna 
do país. o Museu de Arte Moderna 
da bahia q Visitação: Até 5/10, ter a 
dom, 12h às 19h; sáb, 13h às 21h $ 

Grátis t 71 3117-6139 r MAM-bA/ 
Pinacoteca de São Paulo/ Casa da 
Photografia

Convivendo Mostra da paraibana 
Rosilda Sá, composta de obras 
como Inventário, Cerâmicas e mais 

Cerâmicas e Imagens Amadas, re-
sultado da pesquisa Redes Vivas. 
o Galeria Cañizares q Até 8/10, seg 
a sex, 9h às 17h $ Grátis t 71 3283-
7930 r Galeria Cañizares/ EbA/ UfbA

Arquitetura Religiosa na 
bahia Através de 75 imagens, 
mostra revela detalhes preciosos 
de algumas igrejas de Salvador e do 
Recôncavo baiano. o Museu Tempos-
tal q Até 31/10, ter a sex, 10h às 18h; 
sáb, dom e feriados, 13h às 17h $ Grátis 
t 71 3117-6382 r DIMUS/ IPAC

Alquimia do barro e das formas Ra-
miro Bernabó, Ediane do Monte 
e Naco Salles apresentam obras 
sustentadas na ideia da arte livre e 
na relação com a argila. o Museu de 
Cerâmica Udo Knoff q Até 31/10, ter a 
sex, 10h às 18h; sáb, dom e feriados, 13h 
às 17h $ Grátis r DIMUS/ IPAC

Azulejos de Udo Mostra do artista 
Udo Knoff faz uma leitura histórica 
sobre particularidades do cenário 
urbano e contextualiza o papel 
social e artístico da cerâmica. o 

Museu de Cerâmica Udo Knoff q Até 
31/10, ter a sex, 10h às 18h; sáb, dom 
e feriados, 13h às 17h $ Grátis t 71 
3117-6388 r DIMUS/ IPAC

Retratos da Chapada Diamantina 
e Outros Devaneios A artista 
Sheila Santos apresenta retratos, 
paisagens e pinturas que abordam 
a violência e a solidão no universo 
da mulher. o Casa Afrânio Peixoto 
– Lençóis q Até 9/10 $ Grátis t 75 
3334-1728 r fPC 

A Saga de Canudos Imagens retra-
tam a guerra marcada pelo con-
fronto entre o exército brasileiro e 
o movimento popular liderado por 
Antônio Conselheiro. o biblioteca 
Pública do Estado da bahia q Até 
10/10, 8h30 às 18h $ Grátis t 71 3117-
8094 r fPC 

Salvador/Hamburgo/Marselha Fo-
tografias registram marcas deixa-
das nas três cidades portuárias 
pela dinâmica da globalização, 
desde as conquistas territoriais 
do passado até as transformações 

do século XXI. o Galeria Goethe 
Institut-ICbA e Aliança francesa q Até 
16/10, ICbA, seg a sex, 9h às 18h30; 
sáb, 9h às 13h; Aliança: seg a sex, 8h 
às 19h; sáb, 8h30 às 11h $ Grátis t 

71 3338-4700/ 3336-7599 r Goethe 
Institut-ICbA/ Aliança francesa

Nossa História e Nossos Presiden-
tes Exposição sobre os presi-
dentes da República Federativa 
do Brasil desde a Proclamação 
da República até os dias atuais, 
incluindo os mandatários anterio-
res à República. o Museu Eugênio 
Teixeira Leal q Até 27/10 $ Grátis 
t 71 3321-9551 r Museu Eugênio 
Teixeira Leal

Museu do Recolhimento dos 
Humildes Acervo com cristais, 
pratarias, mobiliário, porcelanas, 
paramentos, rendas, alfaias 
(objetos litúrgicos) e imagens 
que pertenceram às internas do 
convento. o Museu do Recolhimento 
dos Humildes – Santo Amaro q Até 
30/10, seg a sáb, 9h às 13h $ Grátis t 

75 3241-4996 r DIMUS/ IPAC 
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fragmentos: Artefatos Populares, 
o Olhar de Lina bo bardi Mostra 
com mais de 800 peças do Nordes-
te brasileiro, apresenta livre design 
de expressão popular coletado 
pela arquiteta italiana. o Centro 
Cultural Solar ferrão q Até 31/10, ter 
a sex, 10h às 18h; sáb, dom e feriados, 

Desenhos de Cena O artista 
visual Miguel Carvalho apresenta 
seu processo de criação a partir 
da busca de uma poética do vestir 
cênico. o foyer do Teatro SESC-
-SENAC Pelourinho q Até 31/10, seg 
a sáb, 14h às 21h t 71 3324-4520 $ 

Grátis r SESC bAHIA

bahia: Litoral e Sertão Fotografias 
e postais do início do século XX 
apresentam a relação econômica 
e social entre as duas regiões do 
estado. o Museu Tempostal q Até 
31/10, ter a sex, 10h às 18h; sáb, dom 
e feriados, 13h às 17h $ Grátis t 71 
3117-6382 r Museu Tempostal 

CAMAPET: Desenvolvimento Sus-
tentável Transformando Resíduos 
em Criatividade Trabalhos de-
senvolvidos pela Cooperativa de 
Coleta Seletiva, Processamento 
de Plástico e Proteção Ambiental, 
através do reaproveitamento de 
resíduos sólidos. o biblioteca 
Pública do Estado da bahia q Até 
31/10, 8h30 às 18h30 $ Grátis t 71 
3117-6084 r fPC

Cidade Mãe Resultado de expe-
riências estéticas e de leituras 
artísticas dos temas de formação 
para a cidadania, produzidos 
pelos educandos das Empresas 
Educativas da Fundação Cidade 
Mãe. o foyer do Teatro Vila Velha q 

Até 31/10 $ Grátis t 71 3083-4600 r 

fundação Cidade Mãe

13h às 17h $ Grátis t 71 3117-6357 r 

DIMUS/ IPAC

Panáfrica Exposição de mais de 
mil objetos da Coleção Cláudio 
Masella, que retratam o requinte 
e a diversidade cultural africana. 
o Centro Cultural Solar ferrão q Até 
31/10, ter a sex, 10h às 18h; sáb, dom e 
feriados, 13h às 17h $ Grátis t 71 3317-
6357 r DIMUS/ IPAC

Castro Alves Mostra de objetos do 
poeta: fotografias, manuscritos, 
indumentárias, adornos pessoais, 
utensílios domésticos e artes 
visuais que datam dos séculos XIX 
e XX. o Parque Histórico de Castro 
Alves – Cabaceiras do Paraguaçu q 

Até 31/10, ter a dom, 9h às 12h e 14h às 
17h $ Grátis t 75 3681-1102 r Parque 
Histórico Castro Alves/ DIMUS/ IPAC

Pelos Caminhos de Salvador Fo-
tografias que retratam as diversas 
transformações ocorridas no 
tecido urbano da cidade, iniciadas 
em fins do século XIX. o Museu 
Tempostal q Até 31/10, ter a sex, 10h 
às 18h; sáb, dom e feriados, 13h às 17h 
$ Grátis t 71 3117-6382 r DIMUS/ 
IPAC

Tunga: À Luz de Dois Mundos Mos-
tra brasileira da instalação À La Lu-
miere de Deux Mondes, de Tunga, 
apresenta quatro peças inéditas, 
desenhos e estudos da época da 

Corpo Circuito Exposição da artista 
Aurea Madeira, com trabalhos que 
abordam o equilíbrio, desequilíbrio 
e reeequilíbrio do corpo no espaço. 
o Escola de belas Artes q Até 31/10, 

seg a sex, 9h às 17h $ Grátis r Galeria 
Cañizares/ EbA/ UfbA

produção do trabalho, além de 
cartazes e vídeos da mostra no 
exterior. o Palacete das Artes Rodin 
bahia q Até 31/10, ter a sex, 10h às 
18h; sáb, dom e feriados, 13h às 17h $ 

Grátis t 71 3117-6910 r DIMUS/ IPAC
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Imagens Seculares e Uma Histó-
ria com Novos Olhares Exposição 
composta de dois segmentos: 
em um, 40 artistas contemporâ-
neos fazem uma leitura de Nossa 
Senhora Santana; em outro, ima-
gens barrocas dos séculos XVIII 
e XIX resgatam a imaginária da 
Senhora. o Museu de Arte Moderna 
da bahia q Até 7/11, ter a sex, 14h às 
19h; sáb e dom, 14h30 às 18h30 $ 

Grátis t 71 3117-6900 r MAb

Marcantonio Vilaça Mostra 
composta de 33 obras de técnicas 
variadas dos cinco artistas 
vencedores da edição 2009/2010 
do Prêmio CNI SESI Marcantonio 
Vilaça para as Artes Plásticas. o 
Museu de Arte Moderna da bahia q 
Até 14/11, ter a dom, 13h às 19h; sáb, 
13h às 21h $ Grátis t 71 3117-6139 
s www.sesi.org.br/premioartes r 
MAM-bA/ SESI/ CNI
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sexta 8 segunda 18

sábado 23

quinta 14

Os Últimos Palhaços Pinturas em 
técnica mista do artista Zeca Oli-
veira apresentam o universo dos 
sentimentos e emoções humanas 
através da figura do palhaço. o 

Galeria Xisto bahia q Abertura: 7/10, 
19h; Visitação: 8/10 a 7/11, seg a sex, 
9h às 17h30; sáb, dom e feriados, 16h 
às 21h $ Grátis t 71 3116-6953 r 

fUNCEb

Lúdico Imaginário O artista visual 
Antonino apresenta exposição de 
pinturas, esculturas e cerâmicas 
sobre temas que transitam pelo 
cotidiano, religião, mitologia e 
temas alegóricos. o Consulado da 
Holanda–Pelourinho q 14/10 a 5/11, 
14h às 17h $ Grátis t 71 8829-8026

Afrofilisminogravura Ayam U’Brais 
apresenta trabalho em filismino-
gravura sobre a trajetória de luta 
e resistência dos quilombolas da 
comunidade de Porto de Trás, em 
Itacaré, sul da Bahia, um dos maio-
res quilombos urbanos do estado. 
o Centro de Cultura Adonias filho – 
Itabuna q 23/10 a 3/11 $ Grátis t 73 
3211-1215 r Núproart/ Panorâmica 
Produções/ fUNCEb

Rosana Dutoit

Vicente Sampaio

segunda 4

Capão, Memórias e Cores Mos-
tra iconográfica de Salomão Zal-
cbergas, conhecido pelo registro 
da Chapada Diamantina, reúne 
obras sobre o Vale do Capão. o 

biblioteca Pública do Estado q 4/10 
a 31/10, 8h30 às 21h $ Grátis t 71 
3117-6084 r fPC 

Origami, Transformando o Papel 
em Arte Jornais, revistas e recor-
tes, juntamente com os trabalhos 
de origami de Emanuel Vieira. o 

biblioteca Pública do Estado q 4/10 
a 31/10, 8h30 às 21h $ Grátis r fPC

quinta 7
Expo Expandida Ruas do Centro 
Histórico de Salvador são cenário 
para intervenções urbanas 
inspiradas na cultura da Bahia, da 
artista visual e designer Bárbara 
Tercia, que pretende transformar 
o local em mais uma opção de 
suporte para as artes visuais. o 

Diversas ruas do Centro Histórico q 

7/10 a 11/11, às quintas, 19h $ Grátis 
r Pelourinho Cultural/ IPAC

Matéria Efêmera Exposição de Sa-
rah Hallelujah apresenta trabalhos 
em diversas técnicas, com destaque 
para um vídeo e fotografias capta-
das pelo fotógrafo Vicente Sampaio. 
o Galeria ACbEU q Abertura: 8/10, 
19h às 22h; Visitação: 9/10 a 30/10, seg 
a sex, 14h às 20h; sáb, 16h às 20h $ 

Grátis t 71 3444-4411 r ACbEU

Vauluizio bezerra Grande instala-
ção envolvendo variadas lingua-
gens, como esculturas de grande 
porte em resina, relevos, desenhos 
e manuscritos, além de mídias ele-
trônicas. o Museu de Arte Moderna da 
bahia q 18/10 a 28/11, ter a dom, 13h 
às 19h; sáb, 13h às 21h $ Grátis t 71 
3117-6137 r MAM-bA
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destaca jovens talentos e novas tecnologias

A proposta da 1ª edição do Festival de Cinema Universitário 
da Bahia é transformar a capital baiana em um polo de dis-
cussão e difusão do cinema universitário brasileiro. O even-
to visa, ainda, destacar experimentações com linguagem 
cinematográfica própria, em diversos formatos, com ênfase 
nas novas tecnologias e na produção audiovisual de jovens 
talentos. Dos filmes selecionados pelo júri do evento, dez se-
guem para a Mostra Competitiva Oficial e disputam prêmios 
em dinheiro que somam R$ 12 mil, além de premiações nas 
categorias Júri Popular e Prêmio ABCV; os demais trabalhos 
compõem a Mostra Informativa. A programação, totalmente 
gratuita, conta ainda com oficinas, debates e mesas-redon-
das sobre temas como produção de roteiro de ficção e novos 
modos de produção audiovisual. “A ideia é que o evento fun-
cione como uma vitrine e que, ao mesmo tempo, possa pre-
parar estudantes que se interessam pelo audiovisual, dando 
aquele empurrãozinho inicial”, explica o diretor cinematográ-
fico Max Bittencourt, idealizador do Festival. o Circuito de Cine-
ma Saladearte q 14/10 a 18/10, qui a seg, horários variados $ Grátis 
s www.festivaluniversitario.wordpress.com r Multi Planejamento 
Cultural/ Vivo Arte.mov/ fazCultura/ Unijorge/ DIMAS/ fUNCEb

Festival de Cinema
Universitário da Bahia

I Festival de Curtas 
Metragens – CURTA5’ 
acontece em Eunápolis
O evento, realizado pelo Institu-
to Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Bahia – Campus 
Eunápolis, exibe vídeos de até 
cinco minutos, com temática livre, 
produzidos por estudantes de es-
colas públicas e privadas, além 
de profissionais e universitários. 
O CURTA5’ acontece durante a 
programação da Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia do IFBA. o 

IfbA – Campus Eunápolis q 18/10 a 
22/10, seg a sex, horários sob consulta 
$ Grátis t 73 3281-2267 s www.eu-
napolis.ifba.edu.br @ festivalcurta5@
hotmail.com r IfbA

Circuitinho reapresenta 
programação do 
Animaí! 2010
Durante todo o Mês da Criança, o 
Circuito Popular de Cinema e Vídeo 
se transforma no Circuitinho e exibe 
novamente a programação da quar-
ta edição do Animaí! em espaços de 
Salvador e Região Metropolitana, e 
ainda circula pelos centros de cultu-
ra administrados pela FUNCEB em 
10 cidades do interior baiano. Além 
da grade do Animaí!, mais impor-
tante evento dedicado à linguagem 
da animação da Bahia, o Circuitinho 
celebra o Dia Internacional da Ani-
mação (28/10) com uma mostra de 
curtas-metragens nacionais e inter-
nacionais, através de parceria com 
a Associação Brasileira de Cinema 
de Animação. o Consultar espaços 
no site do projeto q 1/10 a 31/10, horá-
rios variados $ Grátis s www.circui-
topopular.wordpress.com @ diretoria.
espacos@funceb.ba.gov.br r fUNCEb/ 
IRDEb/ bNb/ bNDES

crianças5 minutos
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sexta 1

terça 5

quarta 6

Ensaio de Amor Estreia do filme 
que narra a relação de amizade e 
obsessão entre duas amigas de 
infância. o Sala Walter da Silveira q 

1/10 a 7/10 (exceto 6/10), 19h $ Grátis 
t 71 3116-8100 s www.dimas.ba.gov.
br r DIMAS/ fUNCEb

Cinema de Artista Projeto homena-
geia neste mês o artista baiano Ca-
etano Dias, cujas obras mesclam a 
linguagem do vídeo com fotografia 
digital, objetos e instalações mul-
timídias. o Museu de Arte Moderna 
da bahia q 5/10 a 22/10, ter a sex, 16h 
$ Grátis t 71 3117-6137 s www.mam.
ba.gov.br @ mam@mam.ba.gov.br r 

MAM/ SESI/ CNI

Vida na Classe Exibição do docu-
mentário brasileiro Pro Dia Nascer 
Feliz, inserida na mostra de filmes 

filmes na biblioteca Exibição de 
filmes recomendados para vestibu-
lares, como Deus e o Diabo na Terra 
do Sol e O Pagador de Promessas. 
o biblioteca Pública do Estado da 
bahia q 6/10 a 27/10, às quartas, 10h e 
15h $ Grátis t 71 3117-6084 s www.
fpc.ba.gov.br @ bpeb.fpc@fpc.ba.gov.
br r fPC

bahia de Euclides da Cunha Docu-
mentário oferece um panorama dos 
passos de Euclides da Cunha a par-
tir de depoimentos de estudiosos e 
do escritor Oleone Coelho Fontes. 
o Sala Walter da Silveira q 6/10, 
20h $ Grátis t 71 3116-8100 s www.
dimas.ba.gov.br r DIMAS/ fUNCEb

alemães Verdades e Mentiras: o 
Cinema Vai à Escola. o Cine-Teatro 
do Goethe-Institut q 5/10, 20h $ 

Grátis t 71 3338-4700 s www.goe-
the.de/bahia @ film@salvadorbahia.
goethe.org r Goethe-Institut/ ICbA

quarta 13

sexta 15

quarta 20

sexta 29

Canudos no Quartas baianas Exi-
bição de Macete: Memória da Terra 
e do Povo e Virgulino Ferreira da 
Silva, Vulgo Lampião: Governador 
do Sertão, que retratam a memória 
de Lampião e Antônio Conselheiro. 
o Sala Walter da Silveira q 13/10, 
20h $ Grátis t 71 3116-8100 s www.
dimas.ba.gov.br r DIMAS/ fUNCEb

Cinegrãos O projeto Cinema na 
Casa Afrânio Peixoto, em parceria 
com Associação Grãos de Luz e Gri-
ôs, exibe filmes como A Viagem de 
Chihiro e A Ostra e o Vento. o Casa 
Afrânio Peixoto – Lençóis q 15/10 a 
29/10, seg e sex, 18h30 $ Grátis t 

75 3334-1728 s www.fpc.ba.gov.br 
@ casaafraniopeixoto@fpc.ba.gov.

Sophia Midian no Quartas baia-
nas Exibição de filmes da jovem 
cineasta: Pati, o que Vale esse 
Povo? e A Visão de Dentro. o Sala 
Walter da Silveira q 20/10, 20h $ 

Grátis t 71 3116-8100 s www.dimas.
ba.gov.br r DIMAS/ fUNCEb

br r Casa Afrânio Peixoto/ Cineclu-
be Orlando Senna/ fPC

O Intruso Estreia do filme dirigido 
por Claire Denis, que conta a 
história de Louis Trebor, um homem 
solitário e doente que deseja en-
contrar o filho que foi para o Taiti. 
o Sala Walter da Silveira q 15/10 a 
21/10 (exceto 20/10), 19h $ Grátis t 71 
3116-8100 s www.dimas.ba.gov.br r 

DIMAS/ fUNCEb

Cinema, Capoeira e Samba Exibi-
ção de Mestre Filipe, documentário 
dirigido por Gabriela Barreto e 
Matheus Bologni. o Academia João 
Pequeno de Pastinha – forte Santo 
Antônio Além do Carmo q 29/10, 19h $ 

Grátis t 71 3323-0708 s www.cecajpp.
blogspot.com r Centro Esportivo de Ca-
poeira Angola João Pequeno de Pastinha

sexta 8
A Carne e o Diabo Filme conta a 
história de dois amigos de infância 
que se envolvem num triângulo 
amoroso. o Sala Walter da Silveira 
q 8/10 a 14/10 (exceto 13/10), 19h $ 

Grátis t 71 3116-8100 s www.dimas.
ba.gov.br r DIMAS/ fUNCEb
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O balé Teatro Castro Alves (bTCA) estreia, durante a progra-
mação do Festival Internacional de Artes Cênicas (FIAC), a 
montagem À Flor da Pele, coreografia de Ismael Ivo, com dire-
ção artística de Jorge Vermelho, encerrando a trilogia iniciada 
em 2010 com 1POR1PRAUM e seguida por A Quem Possa In-
teressar. Enquanto o primeiro espetáculo contava com core-
ografias individuais apresentadas para um único espectador 
por vez, e o segundo reunia as experiências de cada membro 
do balé, em À Flor da Pele os intérpretes são convidados a 
fragmentar e compartilhar, uns com os outros, momentos da 
vida e transformações. A montagem aborda situações limítro-
fes em que somos forçados a realizar metamorfoses, através 
de experiências que deixam marcas profundas no corpo. Du-
rante o processo de elaboração da obra, foi retomado o proje-
to Observatório de Criação, através do qual bailarinos e coreó-

grafos que não integram o BTCA puderam 
acompanhar o cotidiano e o processo 

criativo da companhia. o Teatro 
Castro Alves q 29/10 e 30/10, sex e 
sáb, 20h $ 10 e 5 r bTCA

Apoiado pelo Fundo de Cultura da 
Bahia, o projeto idealizado pela 
Cia. de Dança Robson Correia leva 
para diversas praças de Salvador 
dois espetáculos, dando acesso 
gratuito a produções de dança. Se-
rão apresentados o infantil Triscou, 
Pegou!, uma viagem ao colorido e 
fantástico mundo das tradições 
de brincadeiras, e o adulto Almejo, 
que explora cenicamente as rea-
ções da desidratação e representa 
o universo hostil que maltrata o 
povo sertanejo. o Largo do Papagaio 
q 7/10 e 8/10, 16h o Abaeté q 12/10, 
15h e 17h o Praça São brás q 16/10 e 
17/10, 16h o Cruzeiro de São francisco 
q 21/10 e 22/10, 16h o Praça da Sé q 
28/10 e 29/10, 16h o Praça da Revolu-
ção q 30/10 e 31/10, 16h $ Grátis s 
www.ciadedancarobsoncorreia.blogs-
pot.com r Robson Correia/ fCbA

O projeto apresenta seis espe-
táculos estrelados por grupos e 
artistas de dança independen-
tes e originários de Salvador, 
incluindo a linguagem na rotina 
do Pelourinho. Participam da 
programação o Grupo de Dança 
Contemporânea, a Mazurca Cria-
ções, a Bamberg Cia. de Dança, 
o CoMteMpu’s e o dançarino Le-
andro de Oliveira. A iniciativa é 
viabilizada pelo edital Tô no Pelô. 
o Largo Pedro Archanjo q 4/10 a 
8/11, às segundas, 18h $ Grátis t 71 
8844-4787/ 9172-0203 @ ajosci.co-
municacao@gmail.com r Tô no Pelô/ 
SecultbA 

estreia

Bailarinos do BTCA
popular

Circuito da Dança em 
praças públicas de 
Salvador

pelourinho

Curta Dança, às Seis no 
Pelô anima as noites 
de segunda à flor da pele
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terça 5

sexta 8

sábado 9

sexta 22

sábado 23
1POR1PRAUM BTCA apresenta 
espetáculo no qual um bailarino 
dança para apenas um espec-
tador, em cabine individual. o 
Goethe-Institut/ICbA q 23/10, 18h; 
24/10, 16h $ Sob consulta r bTCA

Aulas Abertas BTCA realiza aulas 
abertas para interessados em 
conhecer mais sobre as práticas 
do grupo; vagas limitadas. o Sala 
de Ensaio do bTCA q 5/10, 7/10, 13/10, 
15/10 e 18/10, 13h15 às 14h30 $ Grátis 
t 71 3116-8872 r bTCA

Partes sem Roteiros Projeto 
contemplado pelo Edital Ninho 
Reis prevê apresentações de 
dança, bate-papos, palestras e 
workshops sobre o corpo con-
temporâneo inserido no contexto 
urbano. o Centro de Cultura Olivia 
barradas – Valença q Palestra: 8/10, 
17h; Workshop: 9/10, 17h $ Grátis t 
75 3641-3594 o Ponto de Cultura Vio-
la de bolso – Eunápolis q Palestra: 
15/10, 17h; Workshop: 16/10, 17h $ 
Grátis s www.hiscontemporaneode-
danca.blogspot.com r His Contempo-
râneo de Dança/ fUNCEb

Ensaios Abertos BTCA realiza en-
saios abertos para o público; vagas 
limitadas. o Sala de Ensaio do bTCA 
q 8/10 e 15/10, 15h às 16h30 o Sala 
Principal do TCA q 28/10, 17h (À Flor da 
Pele) $ Grátis t 71 3116-8872 r bTCA

Mostra SESC de Artes Apresen-
tação dos espetáculos Faladores, 
da Cia. Mário Nascimento (MG), e 
Brecha, de Leonardo França (BA). 
o Teatro SESC-SENAC Pelourinho q 
Faladores: 9/10 e 10/10, 19h; Brecha: 
11/10, 19h $ 10 e 5 t 71 3324-4520 r 
Teatro SESC-SENAC Pelourinho

Autólise Solo de dança con-
temporânea de Tiago Enoque 
acontece em um casarão e utiliza 
recursos como videoinstalações 
para refletir sobre o consumismo 
desenfreado. o Espaço KriyaCura q 
22/10 a 31/10, sex a dom, 20h $ 8 e 4 
t 71 8811-4180 s www.autoliseobce-
na.blogspot.com @ ciaobcena@gmail.
com r CiaObcena

mestre didi
Uma obra que dispensa palavras.

D
eoscóredes Maximiliano dos 
Santos nasceu em Salvador, 
em 1917. Filho da ialorixá Mãe 
Senhora, Mestre Didi, como 

ficou internacionalmente conhecido, 
iniciou-se nas artes visuais ainda criança, ao representar mitos, lendas 
e objetos de culto aos orixás através de esculturas de madeira, cimento 
e barro, que aos poucos foram sendo enriquecidas com contas, búzios, 
tecidos e texturas de folhas. Suas peças integram acervos importantes 
do Museu de Arte Moderna da Bahia e do Rio de Janeiro, além do Museu 
Picasso e do Centro Georges Pompidou, ambos em Paris. 

Sacerdote do culto aos ancestrais Egungun, Mestre Didi também se de-
dicou à pesquisa e à produção de mais de vinte livros sobre histórias 

de terreiros e contos da tradição negra 
da Bahia. Foi membro de diversos 

institutos de estudos africanos e 
afro-brasileiros, e conselheiro em 
congressos realizados no Brasil e 
no exterior. Independentemente 
do juramento que o impede de se 

pronunciar em público fora dos es-
paços religiosos, a obra material e o 

legado intelectual de um dos maiores 
nomes da cultura afro-brasileira 

falam por si mesmos.

MESTRES
DA CULTURA
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A Série Perfis Literários apresenta a vida e a obra de um dos mais impor-
tantes poetas do classicismo na Alemanha, friedrich Hölderlin. Palestras, 
projeção de filmes, exposição de livros e leitura dramática de alguns po-
emas contam parte da trajetória do alemão, que conseguiu sintetizar o 
espírito da Grécia antiga, os pontos de vista românticos sobre a natureza 
e uma forma não-ortodoxa de cristianismo. Desconhecido até a metade do 
século XIX, hoje é considerado grande destaque entre os maiores poetas 
germânicos. O evento tem a presença do professor Marco Aurélio Werle, 
que promove palestra de abertura com o tema “Hölderlin: intuição e inti-
midade”.  o Academia de Letras da bahia q Palestra de abertura: 20/10, qua, 19h 
$ Grátis t 71 3321-4308 o biblioteca do ICbA q 20/10 a 25/10, horários variados $ 
Grátis t 71 3338-4706 r Academia de Letras/ UfbA/ Goethe-Institut 

poesia

Venda de livros a preços popula-
res e atividades de poesia, tea-
tro, música e intervenções multi-
mídias marcam mais uma edição 
do projeto. A programação inclui 
recital de poesias com grupos 
literários como o Fala Escritor, 
ArtPoesia, Cepa, Òmnira e Grupo 
de Ação Cultural. O escritor Lima 
Trindade participa de um bate-
-papo com o público e o grupo 
musical Opanijé aborda, através 
de um estilo próprio de rap, le-
tras que exaltam a cultura negra 
e a ancestralidade africana. o Vão 
livre do Teatro Castro Alves q 17/10, 
12h às 18h $ Grátis t 71 3116-6677 
s www.fpc.ba.gov.br @ nlll.fpc@fpc.
ba.gov.br r NLLL/ fPC/ TCA/ Câmara 
baiana do Livro

O evento, que reúne 80 institui-
ções culturais baianas, visa ao re-
conhecimento e regulamentação 
dessas entidades e à criação do 
Fórum Permanente de Academias 
do Interior. As mesas de discus-
são abordam temas como “Ado-
ção da literatura baiana ao currí-
culo escolar”, “O escritor baiano 
e o mercado editorial” e “Leis e 
editais de fomento ao mercado 
editorial”. o Centro de Cultura Olívia 
barradas – Valença q Abertura: 15/10, 
18h; Encontro: 16/10, 9h às 18h; 17/10, 
9h às 12h $ Grátis t 71 3116- 6637/ 
3116-6918 s www.fpc.ba.gov.br @ 
ascom.fpc@fpc.ba.gov.br r fPC

diversidade imortais

Feira de Livros Vão das 
Letras no TCA

I Encontro de 
Academias de Letras 
e Artes da Bahia 
acontece em ValençaSemana 

Friedrich Hölderlin 
apresenta
expoente da literatura alemã
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sexta 8

sábado 9

domingo 10

sábado 16

domingo 17

quarta 20

quinta 21

sábado 23

Encontro com o Escritor Roberto 
Leal responde dúvidas sobre o 
que é ser escritor, como começar 
a escrever e chegar ao primeiro 
livro. o biblioteca Anísio Teixeira q 
8/10, 14h30 $ Grátis t 71 3117-6339 
s www.fpc.ba.gov.br @ bat.fpc@fpc.
ba.gov.br r fPC

fala Escritor Lançamento dos 
livros A Mulher Dos Sonhos e 
Outras Histórias de Humor, de 
Alaiton Fonseca, e Ecos do Passa-
do, de Fátima Trinchão, seguido 
de palestra com Roberto Leal. o 
Livraria Saraiva MegaStore – Shop-
ping Iguatemi q 9/10, 19h $ Grátis t 
71 3450-7728 s www.falaescritor.blo-
gspot.com @ falaescritor@hotmail.
com r Projeto fala Escritor

Cordel e Cartum Lançamento 
dos livros Atirei o Pau no Gato 
e Pai Francisco Entrou na Roda, 
do cordelista Antonio Barreto, 
ilustrados por Antonio Cedraz, 
cartunista e criador da Turma 
do Xaxado. o biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato q 10/10, 11h $ 
Grátis t 71 3116-6677 s www.fpc.
ba.gov.br @ nlll.fpc@fpc.ba.gov.
br r fPC 

Mostra SESC de Artes – Aldeia 
Pelourinho Lançamento do livro 
de Bule-Bule, cantor, compositor 
e repentista baiano. o foyer Teatro 
SESC-SENAC Pelourinho q 16/10, 19h 
$ Grátis t 71 3324-4520 r SESC/ 
SENAC

fala Menino Lançamento do 
livro do quadrinista Luís Augusto 
conta com uma programação de 
apresentações musicais, teatro e 
contação de histórias. o biblioteca 
Infantil Monteiro Lobato q 17/10, 
13h30 $ Grátis t 71 3116-6677 s 
www.fpc.ba.gov.br @ nlll.fpc@fpc.
ba.gov.br r fPC

Cuida bem de Mim: Teatro, Afeto 
e Violência nas Escolas Lança-
mento do livro de Ney Wendell, 
educador e mestre em artes 
cênicas, seguido de palestra 
sobre violência e experiências 
de transformação pela arte. o 
Livraria Saraiva MegaStore – Salvador 
Shopping q 20/10, 19h $ Grátis t 71 

Encontro com o Escritor Bate-
-papo com o jornalista e escritor 
Carlos Barbosa, que falará sobre 
suas obras, processo criativo e 
perspectivas enquanto escritor 
baiano. o biblioteca Pública Thales 
de Azevedo q 21/10, 15h $ Grátis t 
71 3116-5891 s www.fpc.ba.gov.br @ 
nlll.fpc@fpc.ba.gov.br r fPC 

feira de Livros na bibliote-
ca Obras a preços especiais para 
promover a leitura e celebrar a 
Semana Nacional do Livro e da Bi-
blioteca. o biblioteca Anísio Teixeira 
q 23/10 a 29/10, 9h às 17h $ Grátis t 
71 3117-6339 s www.fpc.ba.gov.br @ 
bat.fpc@fpc.ba.gov.br r fPC

3341-7020 s www.livrariasaraiva.
com.br r Editora EDITUS
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Desfile Poético sob a Chuva Ca-
rine Araújo lança seu livro de 
poesias com ilustrações do artista 
plástico Billy Oliveira e participa-
ção do grupo Chorões do Recônca-
vo. o Câmara Municipal de Muritiba 
q 28/10, 20h $ Grátis; 10 (valor de 

domingo 24

quarta 27

quinta 28

sábado 30

domingo 31

Salada de frutas Recital com o 
grupo infantil Isto e Aquilo, forma-
do por crianças frequentadoras 
da Biblioteca Infanto-juvenil Betty 
Coelho. o biblioteca Infantil Mon-
teiro Lobato q 24/10, 11h $ Grátis t 
71 3116-6677 s www.fpc.ba.gov.br @ 
nlll.fpc@fpc.ba.gov.br r fPC

Livro Encontro com o Escritor Resul-
tado do projeto com o mesmo nome, 
a obra traz textos de 66 autores, 
de gêneros literários variados, que 
participaram dos encontros; em 
seguida acontece o Seminário Novas 
Letras, do Núcleo do Livro, Leitura e 
Literatura - NLLL. o biblioteca Pública 
do Estado da bahia q 27/10, 14h $ 
Grátis t 71 3117-6000 r fPC

Sarau bem Legal Recital de 
poesia realizado por crianças e 
adolescentes, sob coordenação de 
Nelson Maca. o biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato q 31/10, 11h $ Grátis 
t 71 3116-6677 s www.fpc.ba.gov.br 
@ nlll.fpc@fpc.ba.gov.br r fPC 

Poesia Nossa de Cada Dia Projeto 
apresenta recital interativo e inte-
gra o Dia Nacional da Poesia, com 
objetivo de criar um espaço para 
manifestações poéticas integra-
das com música, dança e teatro. 
o Residência Universitária da UfbA q 
30/10, 15h $ Grátis t 71 3321-4738 @ 
culturapopular@bol.com.br r Núcleo 
de Cultura Popular da bahia/ Projeto 
Poesia Nossa de Cada Dia/ feira de Tro-
cas Solidárias/ Camerata Castro Alves

lançamento do livro) t 71 3018-5012 s 
www.tabuleiroproducoes.wordpress.
com @ tabuleiroproducoes@gmail.com 

r Tabuleiro Produções

intervalo

Acervo Escola de Dança da FUNCEB
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As duas últimas edições da Série TCA – Ano XV  trazem pela primeira vez 
a Salvador duas grandes atrações da música internacional: o grupo Go-
tan Project e a intérprete Jessye Norman. De volta ao Brasil por ocasião 
da turnê mundial de lançamento do disco Tango 3.0, o Gotan Project, que 
faz show no dia 13, chama a atenção pela sofisticação nas releituras e 
inovações eletrônicas que aproximam o tango tradicional argentino das 
influências do jazz norte-americano. Já a soprano Jessye Norman, ganha-
dora de quatro prêmios Grammy, apresenta no dia 15 um repertório de 
árias de óperas e spirituals, já conferido por plateias de 25 países, em 
mais de 200 recitais.o Teatro Castro Alves GOTAN PROJECT q 13/10, qua, 21h 
$ 140 e 70 (filas A a P); 120 e 60 (Q a Z); 80 e 40 (Z1 a Z11) JESSYE NORMAN q 

15/10, sex, 21h $ 80 e 40 (filas A a P); 60 e 30 (Q a Z); 40 e 20 (Z1 a Z11)

Gotan Project 
Jessye 
Norman

e

Série TCA apresenta
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sexta 1

sábado 2
TraVoltA Toca Rock Versões de 
clássicos do rock dos anos 1950 e 
sucessos do pop e da soul music. 
o 30 Segundos q 1/10 a 29/10, 
às sextas, 22h $ 20 (homem) e 10 
(mulher), com nome na lista por e-mail 
s www.travoltatocarock.com.br @ 

lista@travoltatocarock.com.br

Aderbal Duarte Maestro e 
compositor apresenta arranjos de 
clássicos do nosso cancioneiro e 
explica a importância do ritmo. o 

Teatro SESI Rio Vermelho q 1/10, 20h 
$ 20 e 10; grátis para industriários e 
dependentes

Unidos no Reggae Show das 
bandas Reza Verde, Irmandade 
Brasmorra e Shamáyim Zion. o 

Zauber Multicultura q 1/10, 22h $ 12

PercPan Festa de encerramen-
to da 17ª edição do Panorama 
Percussivo Mundial, com Nortec 

JAM no MAM Banda base coman-
dada por Ivan Huol segue convi-
dando músicos a improvisarem e 
executarem clássicos do jazz, blues 
e outros ritmos. o Museu de Arte 
Moderna q 2/10 a 30/10, aos sábados, 
18h $ 5 e 2,50 s www.jamnomam.com.
br @ cacildapovoas@uol.com.br r Huol 
Criações

Salada Mista Repertório de 
música popular brasileira, fazendo 
releituras de canções de samba. 
o Jequitibar Café q 2/10 a 30/10, aos 
sábados, 21h30 $ 10 

Ramon Lima Acompanhado do 
baterista Yuri, cantor apresenta can-
ções próprias e sucessos da música. 
o bar e Restaurante J&K – Pelourinho q 

2/10 a 30/10, sáb, 15h; qua, 17h $ 2 s 

www.palcomp3.com/ramonlima r J&K

Festival Bigbands 
reúne em Salvador 
apostas da cena 
independente 
O coletivo baiano Quina Cultural, 
associado à rede Fora do Eixo, reali-
za a 3ª edição do Festival Bigbands, 
uma das mais importantes mostras 
do cenário musical alternativo da 
Bahia. O Bigbands reúne bandas lo-
cais e nacionais e promove o inter-
câmbio entre músicos e produtores 
de todo o Brasil. Dentre as atrações 
confirmadas, estão Vendo 147, de 
Salvador, Ladrões de Vinil, de Vitó-
ria da Conquista, e Desalma, de Re-
cife. o Largo Pedro Archanjo – Pelouri-
nho q 20/10, 20h; 23/10 e 24/10, 16h $ 

Grátis o A confirmar q 21/10 $ A con-
firmar o Tarrafa botequim q 22/10, 20h 
$ 5 s www.festivalbigbands.blogspot.
com @ festivalbigbands@gmail.com r 

Quina Cultural/ Tô no Pelô – SecultbA

rock alternativo

Pelourinho recebe 12ª 
edição do DARKTRONIC 
Explorando a temática gótica, a 
tradicional festa DARKTRONIC re-
úne bandas e DJs com repertórios 
que vão do rock à música eletrôni-
ca. Além do palco principal, esta 
edição, batizada de DARKTRONIC 
LIVE, vem com uma arena eletrôni-
ca e um lounge multimídia, dando 
espaço para mostras de cinema, 
debates, palestras e performan-
ces diversas, inclusive um zombie 
walk. O DJ Bacana (SP) e a Plas-
tique Noir (CE) são algumas das 
atrações confirmadas. o Largo Pe-
dro Archanjo (9/10 e 16/10); Largo Tere-
za batista (6/11 e 13/11) q 9/10, 16/10, 
6/11 e 13/11, 14h $ Uma mídia musical 
original (CD, DVD ou vinil) r Raven 
Produções/ Tô no Pelô – SecultbA

Collective e Edcity. o Concha Acús-
tica do Teatro Castro Alves q 1/10, 
18h30 $ 20 e 10
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quinta 7 sexta 8

OSbA Orquestra apresenta mais 
uma edição do Concerto Didático, 
que objetiva a formação de pla-
teia. o Teatro Castro Alves q 6/10, 
16h $ Grátis

Natuerê Grupo apresenta reper-
tório autoral que mistura elemen-
tos do samba, baião e jazz. o bar 
e Restaurante Sertões q 6/10 a 27/10, 
às quartas, 20h $ 10 e 5 @ natuere@
hotmail.com 

Grupo de forró O pé-de-serra 
toma conta das noites de quarta-
-feira. o Jequitibar Café q 6/10 a 
27/10, às quartas, 21h30 $ 7

Wellington das Mercês Inter-
pretação de música popular 
brasileira, passando por bossa 
nova e maracatu, com forte veia 
jazzística. o Teatro Gamboa Nova q 

Grupo Mandaia Banda apresenta 
repertório de chorinho. o Jequiti-
bar Café q 7/10 a 28/10, às quintas, 
21h30 $ 10

Origem da Terra Estreia do proje-
to visa valorizar artistas baianos. 
o Teatro do IRDEb SANbONE PAGODE 
ORQUESTRA q 7/10, 20h; MUNDA-
MUNDISTAS q 14/10, 20h; ELIPÊ q 

15/10, 20h; bOP SAMbA q 21/10, 
20h; RHENDRA NADYER q 22/10, 20h; 
GRUPO JACARANDÁ q 28/10, 20h; 
fOLHA DE CHÁ q 29/10, 20h $ 6 e 3 
e 1kg de alimento r Guaxe Produção 
e Marketing

Alexandre Leão Cantor e compo-
sitor apresenta músicas autorais 
e grandes sucessos da música 
brasileira. o Jequitibar Café q 1/10 
a 29/10, às sextas, 21h30 $ 10

quartas, 21h $ 20 t 71 3353-2348 
s www.blogsandrasimoes.blogspot.
com r flávia Motta

7/10 e 14/10, 20h $ 10 e 5 t 71 3329-
2418 s www.teatrogamboanova.com.
br r Teatro Gamboa Nova

domingo 3

segunda 4

Restart Sucesso entre os 
adolescentes de todo o Brasil, 
se apresenta pela primeira vez 
em Salvador, ao lado da banda 
Só na Paquera. o Madrre q 3/10, 
14h $ 40 (camarote) e 25 (pista) t 71 
3346-0012

Rock & Soul Evento reúne as 
bandas Aborígenes e Base Punk. 
o Centro Cultural de Alagoinhas q 

3/10, 20h $ 10 e 5 t 75 8841-6173 r 

Som de base Eventos

Vila do Choro Grupo Novato e 
convidados especiais apresentam 
o melhor da música instrumen-
tal brasileira em clássicos do 
chorinho. o Cabaré dos Novos – 
Teatro Vila Velha q 4/10 a 18/10, às 
segundas, 18h $ 10 e 5 

Ô de Casa Projeto leva concer-
tos da Orquestra Afro Sinfônica 
a comunidades populares de 
Salvador. o Centro Comunitário do 
bairro da Paz q 2/10, 15h o Largo 
Tereza batista q 11/10, 19h $ Grá-
tis s www.myspace.com/orques-
traafrosinfonica @ salamandrapro-
ducoes@gmail.com r Salamandra 
Produções

terça 5
Música na Casa Afrânio Pei-
xoto Aulas para aprendizes e 
ensaios dos músicos da Lyra 
Phylarmônica Popular de Lençóis. 
o Casa Afrânio Peixoto – Lençóis q 

5/10 a 28/10, ter e qui (exceto 12/10), 
19h às 22h $ Grátis t 75 3334-1728 
s www.fpc.ba.gov.br @ casaafranio-
peixoto@fpc.ba.gov.br r fPC

Carlos barros Cantor apresenta 
show com repertório variado para 
animar a noite. o Jequitibar Café q 
5/10 a 26/10, às terças, 21h30 $ 8

quarta 6
Sandra Simões Cantora reinicia 
temporada de shows, recebendo 
convidados especiais. o b-23 
Lounge Music bar q 6/10 a 27/10, às 
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quarta 13

quinta 14

sábado 16

Dia do Jazz no Pelô Evento passa 
a ter duas datas mensais; em 
outubro, recebe Aderbal Duarte e 
Frank Negrão (13/10), e Quarteto 
Contraste e TupiFazTudo (27/10). 
o Largo Pedro Archanjo q 13/10 e 
27/10, 20h $ Grátis r CUfA Itapuã

As Rosas Não falam Pedro Mo-
rais interpreta canções do cantor 

Louvorzão Gospel Evento conta com 
a presença do cantor Hélio Silveira. 
o Centro Social Urbano de Pernambués 

q 16/10, 14h $ 1kg de alimento

baile Esquema Novo Em mais uma 
edição da festa, DJs camilofróes 
e El Cabong tocam clássicos e 
novidades, passeando pelo rock, 
samba e xote, dentre outros. o 

Teatro Vila Velha q 16/10, 23h $ 15

Marques apresentam canções 
autorais e clássicos do samba. o 

Cabaré dos Novos – Teatro Vila Velha 
q 12/10 e 19/10, 20h $ 10

Circuito Guitarra baiana Júlio 
Caldas e Choro Rock recebem 
convidados especiais para mais 
uma edição do projeto. o Teatro 
SESI Rio Vermelho q 12/10, 20h $ 

20 e 10

e compositor Cartola. o Teatro 
Vila Velha q 14/10, 20h $ 20 e 10 s 

www.pedromoraisshow.blogspot.com 
r Clarissa Oliveira/ Pedro Morais

Limusine Banda apresenta show 
animado, mesclando música, 
humor e performance; casadinha 
com o espetáculo Mercadorias 
e Futuro (20h); classificação 12 
anos. o Teatro SESC-SENAC Pelouri-

nho q 16/10, 21h30 $ 10 e 5

sábado 9
Suinga Grupo lança o irreveren-
te Se Passar meu Estação, Não 
Empurra, Não, e convida a banda 
Maglore. o Tom do Sabor q 9/10, 
22h $ 10 s www.suinga.com.br

Nadja Meirelles Cantora e compo-
sitora apresenta o show Nordesti-
namente Acústico. o Teatro Cidade 

Humanenochum Com direção mu-
sical de Paulo Mutti, show traz Ana 
Paula Albuquerque e Fred Dantas 
para homenagear o sambista Ria-
chão. o Teatro SESI Rio Vermelho q 

8/10, 20h $ 20 e 10 t 71 3494-3023 s 

www.escolalabaianadecantopopular.
wordpress.com 

Mafaro André Abujamra mescla 
músicas autorais com a de 
instrumentistas de todo o mundo 
através de projeção audiovisual; 
classificação 10 anos. o Arena 
do Teatro SESC-SENAC Pelourinho q 

8/10, 20h $ 10 e 5

do Saber – Camaçari q 9/10, 20h $ 20 
e 10 t 71 3644-2777 @ teatrocidadedo-
saber@cidadedosaber.org.br

domingo 10

Os Multipétalos Grupo cênico-
-musical passeia pelo universo 
tropicalista. o biblioteca Pública do 
Estado da bahia q 10/10 a 31/10, aos 
domingos, 10h às 16h $ Grátis t 71 
3117-6084 s www.fpc.ba.gov.br r fPC

terça 12

Roda de Samba do brasil Pan-
deiro João Jonga de Lima e Dú 
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quinta 21

terça 26

sábado 30

Encontro de Compositores Time 
de artistas anima a noite com 
música e bate-papo. o Cabaré dos 
Novos – Teatro Vila Velha q 21/10, 
20h $ 10 e 5

Sovox banda Vocal Grupo recria 
sucessos nacionais e internacio-
nais fazendo com a própria voz o 
som dos instrumentos. o Teatro 
Gamboa Nova q 21/10 e 28/10, 20h 
$ 10 e 5 t 71 3329-2418 s www.
teatrogamboanova.com.br r Teatro 
Gamboa Nova

Valdir Lopes Show celebra o CD 
Coysa Kom Coysa e conta com a 

Terças Musicais no Carmo Cam-
panha Órgão Vivo 2010 Evento 
busca valorizar e preservar a 
música organística na Bahia. o 

Ordem Terceira do Carmo de Salvador 
q 26/10, 17h $ Grátis @ ordem3car-
mossa@yahoo.com.br r Projeto 
Memória Musical da bahia/ Núcleo de 
Amigos do Órgão de Tubos

Nobre balanço Dão e a Caravana 
Black apresentam repertório de 
seu próximo CD, antecipando as 
comemorações do Dia da Cons-
ciência Negra. o Tom do Sabor q 

30/10, 22h30 $ 15 s www.myspace.
com/plataformadelancamen to @ pla-
taformadelancamento@gmail.com

participação do ator Fábio Borba. 
o Teatro SESI Rio Vermelho q 21/10, 
20h $ 20 e 10

Lui Muritiba Cantor e convidados 
especiais executam canções que 
estiveram presentes em filmes e 
peças teatrais de grandes auto-
rais nacionais. o Praça Quincas 
berro d’Água – Pelourinho q 16/10 a 
6/11, aos sábados, 21h $ Grátis 

domingo 17
Los Hermanos A banda carioca, 
em recesso desde 2007, volta 
ao Nordeste brasileiro para uma 
miniturnê. o Concha Acústica do 
TCA q 17/10 e 18/10, 18h30 $ 60 e 30 
(ingressos esgotados) s www.tca.
ba.gov.br

terça 19
Projeto Instrumental Popu-
lar Márcio de Oliveira apresenta, 
pela primeira vez, suas composi-
ções. o Teatro SESI Rio Vermelho q 

19/10, 20h $ Grátis

OSbA Com a participação de 
músicos do Neojibá, Orquestra 
apresenta mais uma edição da 
Série Concertos Acadêmicos. o Te-
atro Castro Alves q 19/10, 16h; 20/10, 
20h $ Grátis (19/10); 10 e 5 (20/10)

quarta 20
Música na biblioteca A Associa-
ção Pais e Amigos dos Deficientes 
Auditivos faz apresentação com 
instrumentos de percussão. o 

biblioteca Juracy Magalhães Júnior q 

20/10, 10h $ Grátis t 71 3116-5360 
s www.fpc.ba.gov.br @ bjmjr.fpc@
fpc.ba.gov.br r fPC

Quinteto Persch Com 11 anos de 
carreira, grupo do Rio Grande do 
Sul chega a Salvador, contempla-
do com o Prêmio Circuito Funarte 
de Música Clássica 2010. o Teatro 
Vila Velha q 20/10, 20h $ Grátis t 

71 3083-4600 s www.quintetopers-
ch.com 
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Maneiro Pau
Tradição em Santa Brígida

1

2

3

fotos 1 e 2 adenor gondin
3 maurício requião/ Acervo IRDEB

MANIFESTAÇÕES
DA CULTURA POPULAR

O Maneiro Pau é um folguedo típico do Nordeste brasileiro, cuja ori-
gem remonta à época do Cangaço. Também conhecido como Mineiro Pau 
ou Coco de Cacete, teria surgido em Juazeiro do Norte, na Região Metro-
politana do Cariri, no Ceará, e sido levado ao município baiano de Santa 
Brígida através do beato e taumaturgo Pedro Batista, na década de 1950. 
A dança dramática é bailada exclusivamente por homens, que portam 
um ou dois bastões feitos da madeira do jucá (cacetes), com os quais 
realizam, em roda ou em fila, coreografias marcadas por fortes batidas 
no chão e por duelos entre pares, semelhante ao maculelê. 

O grupo traja indumentárias azuis, lenços vermelhos, chapéus de couro 
e cartucheiras, e se apresenta em festas religiosas ou a pedido de pro-
messeiros. A dança se desenrola ao som do entrechoque ritmado dos 

cacetes e do coro dos dançarinos 
entoando “Maneiro Pau!”. O acom-
panhamento musical é feito com 
sanfona, zabumba, caixa, triângulo, 
chocalho, pandeiro ou banda de pí-
fanos, variável conforme o estado. 
Alguns grupos integram o bumba-
-meu-boi à apresentação. Atualmen-
te, o senhor Manoel Inácio da Silva, 
um agricultor de 72 anos, lidera e 
mantém viva a tradição do Maneiro 
Pau na Bahia.
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intercâmbio

Em seu terceiro ano, o fIAC continua com o compro-
misso de inserir a bahia no circuito das artes cênicas 
internacionais,, traçando um panorama da pluralida-
de de propostas que marca a cena contemporânea. 
São mais de 20 montagens vindas de cinco países, 
de diversos gêneros, distribuídas em teatros e tam-
bém em espaços públicos e alternativos de Salvador. 
As atrações dialogam com a produção cênica local, 
presente na programação e, além disso, oferecem ati-
vidades que complementam o intercâmbio, como pa-
lestras, bate-papos, oficinas e encontros. O festival 
estimula a reflexão crítica do fazer teatral, a formação 
profissional, o fortalecimento das diretrizes culturais 
de democratização e descentralização com foco nas 
estéticas inovadoras, pesquisa de linguagem e pro-
postas ousadas.o Teatros: Castro Alves, Sala do Coro do 
TCA, Vila Velha, SESC-SENAC Pelourinho, Martim Gonçalves, 
Sesi Rio Vermelho, Gamboa Nova, ISbA, Goethe-Institut, 
Espaço Cultural barroquinha, praças públicas e espaços al-
ternativos q 23/10 a 30/10, horários variados $ Grátis (es-
paços públicos); 10 e 5 (teatros) s www.fiacbahia.com  @  
joceval.santana@gmail.com r Oi futuro/ Caixa/ Petrobras/ 
fazcultura/ SecultbA/ funarte/ MinC

Salvador sedia 

Artes Cênicas
FIAC

Festival
deInternacional
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sexta 1

Matilde – La Cambiadora de 
Cuerpos Texto crítico e bem-
-humorado revela o universo 
da mídia e seus personagens. 
Dirigido por Hebe Alves, com as 
atrizes Elaine Cardim e Tatiana 
de Lima, espetáculo é vencedor 
do edital Manoel Lopes Pontes – 
Apoio à Montagem de Espetácu-
los, da FUNCEB/SecultBA. o Tea-

tro Vila Velha q 1/10 a 17/10, sex a 

dom, 20h $ 20 e 10 t 71 3083-4600 

r Cia A4/ fUNCEb/ SecultbA

Honra Quatro monólogos contam 
a história de Pedro, rapaz que 
troca cartas com sua avó Emeren-
ciana, narrando uma vida gloriosa 
que não teve. o Café Teatro Sitorne 
q 1/10 a 3/10, sex a dom, 20h $ Grá-
tis t 71 3347-7089 s www.sitorne.
com.br r Sitorne Estúdio de Artes 
Cênicas/ Petrobras

homenagem

Monstro, com Yumara 
Rodrigues, estreia no 
Gamboa 
Na peça, Yumara dá vida a fian-
deira mítica Aracne, transformada 
em aranha após desafiar e vencer 
a deusa tecelã Atená. O título da 
montagem é uma alusão a ex-
pressão “monstro sagrado”, que 
designa artistas por seus imensos 
feitos acumulados. Desta forma, o 
espetáculo se evidencia pela valo-
rização da palavra, dos abismos e 
vastidões abertos ao imaginário 
da atriz que completa 50 anos de 
carreira. Com direção de Paulo 
Dourado e texto de Marcos Bar-
bosa, Monstro integra o programa 
Mestres da Cena – iniciativa da 
Secretaria de Cultura do Estado da 
Bahia, através da Fundação Cultu-
ral. o Teatro Gamboa Nova q 15/10 a 
31/10, sex a dom, 20h $ 10 e 5 t 71 
3329-2418 s www.teatrogamboano-
va.com.br r fUNCEb/ SecultbA

sudoeste

I Festival de Teatro 
de Bonecos da Bahia 
acontece em Jequié
Grupos amadores e profissionais 
de teatro de boneco participam 
da iniciativa que beneficia artistas 
do sudoeste da Bahia. Com apoio 
da Secretaria de Cultura do Esta-
do da Bahia, por meio do Fundo 
de Cultura, o Festival, além das 
apresentações, promove oficinas 
gratuitas direcionadas para es-
colas municipais e estaduais da 
região, nas quais os alunos terão 
oportunidade de aprender desde 
a manipulação dos bonecos até a 
sua construção, com aulas teóri-
cas e práticas.o Centro de Cultura 
ACM – Jequié q 11/10 a 17/10 $ Grátis 
t 73 3526-8051 s www.enfoquecul-
tural.blogspot.com r Álvaro Araújo/ 
fUNCEb/ fCbA/ SecultbA

Alaor Monólogo acompanhado 
por música, teatro e improvisa-
ção retrata a vida do ator Alaor 
Lopes Filho. o Teatro Cidade do 
Saber – Camaçari q até 4/10, 17h 
$ 10 e 5 t 71 3644-2777 r Alaor 
Lopes filho

Os Enamorados Comédia aborda 
a relação de amor e ciúme entre 
Eugênia e Fulgêncio. o Sala do 
Coro do TCA q 1/10 a 17/10 (exceto 
3/10), sex a dom, 20h $ 20 e 10 t 71 
3117-4883 s www.espetaculoosena-
morados.blogspot.com @ espeta-
culoosenamorados@gmail.com r 

Supernova Teatro

Um Caso de Língua com Urias 
Lima Peça aborda a formação 
do idioma nacional, através 
de figuras pitorescas e das 
influências linguísticas africana, 
portuguesa e tupi. o Teatro 
Gamboa Nova q 1/10 a 10/10, sex a 
dom, 20h $ 10 e 5 t 71 3329-2418 s 

www.teatrogamboanova.com.br r 

Teatro Gamboa Nova
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segunda 4

terça 5

quarta 6

A Quadrilha Três casamentos 
estão prestes a acontecer, mas a 
comunidade da pacata Mirandela 
do Norte fica estarrecida com 
atitudes provocadas pelo padre 
da cidade. o Centro Cultural Ensaio 
– Garcia q 2/10 a 31/10, sáb e dom, 
20h $ 7 e 3,50 t 71 3244-0337 s 

www.cialuzesdenarciso.blogspot.com 
r Cia. de Teatro Luzes de Narciso 

Vai Ter que Casar Comédia 
aborda as relações amorosas ini-
ciadas e mantidas pela internet. 
o bond Canto – Rio Vermelho q 2/10 
e 30/10, 19h $ sob consulta t 71 
3335-3737 r Alaor Lopes filho

Curta-Cena de Teatro Mostras com-
petitivas de esquetes, com temas e 
gêneros livres, que visam incentivar 
estudantes de teatro e atores a 

Deu um Pum na farofa Com direção 
e texto de Alaor Lopes Filho, monó-
logo faz uma sátira da vida baiana. 
o Praça das Artes – Pelourinho q 5/10, 
18h $ Grátis t 71 3117-6456/ 9911-
0343 r Cia. faz  o Riso CáCáCá

Gaiola–O Caçador de Solidão Léo 
Santis interpreta um homem que 
decide se isolar e viver por si só, 
criando ambientes onde encontre 
apenas o que deseja. o Teatro 
Gamboa Nova q 6/10 a 27/10, às 
quartas, 20h $ 10 e 5 t 71 3329-2418 
r Teatro Gamboa Nova

Ulgo Oliveira

produzir trabalhos com cenas curtas 
e elenco reduzido. o Teatro SESI Rio 
Vermelho q 4/10 a 7/10 e 14/10 e 15/10, 
20h $ 1 lata de leite t 71 3616-7070 r 

Teatro SESI Rio Vermelho

7 Conto Comédia aponta as 
diferenças do Brasil através de sete 
personagens interpretados por Luis 
Miranda. o Teatro Jorge Amado q 1/10 
a 31/10, sex e sáb, 22h; dom, 20h $ 40 e 
20 t 71 3525-9720 r Cocada Puxa

Guerra aos Homens Com direção 
de Joana Schnitman, comédia 
integra a moderna dramaturgia 
de Afrânio Peixoto. o Casa Afrânio 
Peixoto – Lençóis q 1/10 a 9/10, sex e 
sáb, 19h $ Grátis t 75 3334-1728 s 

www.fpc.ba.gov.br @ casaafraniopei-
xoto@fpc.ba.gov.br r Casa Afrânio 
Peixoto/ IPHAN/ CERPV/ SECTUR

Maldito Coração Monólogo apre-
senta mulher de meia idade em 
profunda solidão, mergulhada em 
suas nostálgicas lembranças. o 

Espaço Cultural Raul Seixas q 1/10 a 
9/10, sex e sáb, 20h $ 10 + 1kg de ali-
mento t 71 3329-2333 r Tânia Tôko

sábado 2

Ogum, Deus e Homem Peça narra 
a história da divindade yorubá, 
revelando sua trajetória de ‘se-
nhor da tecnologia’, tendo como 

ponto de partida seis lendas do 
orixá. o Teatro Martim Gonçalves q 

1/10 a 3/10, sex a dom, 20h $ Grátis 
(senhas a partir das 19h) t 71 3283-
7851 r fundação Palmares/ Cadon/ 
Petrobras/ MinC

Vingança, Vingança, Vingan-
ça!!! Os irmãos Ubiratã, Ubiracy e 
Ubirajara são obrigados a dividir 
um kitinete após anos sem se falar, 
vivenciando diversos episódios de 
hostilidade. o Teatro Jorge Amado q 

1/10 a 20/10, sex e sáb, 20h $ 30 e 15 
(sex) e 40 e 20 (sáb) t 71 3525-9720 r 

Viva – Agências de Ideias
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sábado 9

segunda 11

terça 12

Zero Atores, máscaras e bonecos 
da Cia. Mevitevendo (SP) recriam 
conto de fadas inspirado na obra 
O Rouxinol e o Imperador, de Hans 
Christian Andersen. o Teatro 

SESC-SENAC Pelourinho q 9/10 e 

10/10, sáb e dom, 16h $ 10 e 5 t 71 

3324-4520 r SESC-SENAC

A farsa da Grande fortuna Mon-
tagem apresentada em locais pú-
blicos propõe uma reflexão sobre 
as questões de desenvolvimento 
dos países, incluindo o Brasil. 
o Parque da Cidade (9/10); Praça do 

Imbuí (16/10); Praça Ana Lúcia Maga-

Cleber Laguna
Ele Precisa Começar A Cia. de Fo-
guetes Maravilha (RJ) traz à cena 
um homem de 35 anos, que, ao 
se fechar em um quarto de hotel, 
resolve escrever uma peça de 
teatro. o Teatro SESI Rio Vermelho 

q 11/10 e 13/10, 20h $ 10 e 5 t 71 

3616-7070 r SESC-SENAC

E Se... Atores da Cia. Tato Criação 
Cênica (PB) dão vida a duas ido-
sas que moram juntas, destacan-
do a velhice, a solidão e a rotina 
das personagens. o Teatro SESC-

-SENAC Pelourinho q 12/10, 16h $ 8 

e 4 t 71 3324-4520 r SESC-SENAC 

lhães (17/10); Campo Grande (23/10); 

Largo de Santana (29/10) q 16h e 18h 

$ Grátis t 71 9165-2581 r Deusi 

Magalhães/ fCbA/ SecultbA

sexta 8

Três Possibilidades Peça aborda 
a relação de desejo e amizade que 
envolve os personagens Alexia, 
Vinícius e Leo. o Teatro Municipal 
de Ilhéus q 8/10 a 10/10, sex a dom, 
20h30 $ 30 e 15 t 73 3231-7264/ 
3634-4721 @ teatroilheus@gmail.com

A Gente Canta Padilha Trata da 
possível transformação de uma 
personagem espanhola, Doña 
María de Padilla, na entidade da 
umbanda brasileira contempo-
rânea, Maria Padilha. o Teatro 
Martim Gonçalves q 8/10 a 17/10, 
sex a dom, 20h $ 5 t 71 3283-7851 

s www.cantapadilha.blogspot.com 
r Armindo bião

O Amargo Santo da Purificação A 
Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui 
Traveiz, do Rio Grande do Sul, 
apresenta uma visão da vida do 
revolucionário Carlos Mariguella. 
o Terreiro de Jesus – Pelourinho q 

8/10 e 9/10, 16h $ Grátis t 71 3324-
4520 r SESC-SENAC

Melelego Espetáculo trata da 
diversidade cultural e religiosa 
da antiga e da atual cidade de 
Canudos, com os personagens 
fortes de cada época. o Memorial 
Antônio Conselheiro – Canudos q 

8/10, 16h o Educandário Oliveira 
brito – Euclides da Cunha q 16/10, 
20h $ Grátis r Carlos Carneiro

Orixás Center em Cena Proposta 
cênica de quatro trajetos para 
quatro performers que bus-
cam revitalizar poeticamente o 
estacionamento São Raimundo 
e seu entorno. o Centro Comercial 
Orixás Center q 8/10 a 30/10, sex e 
sáb, 12h $ 10 e 5 (Grátis para quem 
for assistir vestido de branco) t 71 
8848-0150 s http://orixascente-
remcena.wordpress.com r Paulina 
Dagnino Ojeda/ UfbA

3Horizontes O grupo Tapetes 
Contadores (RJ) apresenta espe-

táculo inédito que mescla teatro 
de objetos, narração de histórias 
e poesia, baseado na obra de 
Margarite Yourcenar. o Caixa 
Cultural Salvador q 8/10 e 9/10, 20h; 
10/10, 19h $ 1kg de alimento s www.
tapetescontadores.com.br
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sexta 15

rapazes do interior que moram 
em uma república e dividem os 
conflitos pessoais do universo 
jovem masculino. o Centro de 
Cultura Adonias filho – Itabuna q 

14/10, 20h $ 30 e 15 @ franncis@
uol.com.br o Teatro Municipal de 
Ilhéus q 15/10 a 17/10, 20h $ 30 e 
15 t 73 3231-7264 @ lucianodelu-
cas@gmail.com 

Insuportável, uma Comédia 
de batom Vermelho Narra os 
desejos e frustrações de Tereza, 
que, presa em um espaço de 
ideias, cria diversos enredos 
e interpreta diferentes perso-
nagens. o Teatro Caballeros de 
Santiago q 15/10 a 23/10, sex e sáb, 
20h $ 20 e 10 t 71 3334-0241 s 

www.comediainsuportavel.blogspot.
com @ jones-mota@hotmail.com r 

Nossos Trecos Trupe de Teatro

Mercadorias e futuro José Paes 
de Lira, o Lirinha, de Pernambuco, 
vive um comerciante que tenta 
convencer as pessoas a comprar 
seu livro de profecias. o Teatro 
SESC-SENAC Pelourinho q 15/10 e 
16/10, 20h $ 10 e 5 t 71 3324-4520 r 

SESC-SENAC

Mulher no Volante, Perigo Cons-
tante? Outra do Lado, Perigo 
Dobrado! Comédia trata da 
ansiedade de duas amigas que 
estão às vésperas do teste para 
tirar a carteira de motorista. o 

Espaço Cultural Raul Seixas q 15/10 
a 30/10, sex e sáb, 20h $ 10 e 5 t 71 
3329-2333 s www.ciateatrosolida-
rio.blogspot.com r Cia. de Teatro 
Solidário de brotas

Os bregas e Chiques Comédia 
aborda o cotidiano de casais de 
classes sociais diferentes, utili-
zando vários estilos teatrais. o 

Educandário Oliveira brito – Euclides 
da Cunha q 15/10, 20h $ Grátis t 75 
9984-7987 r Cia. Teatral foco

Tropeço Espetáculo de animação 
da Cia. Tato Criação Cênica (PB) 
aborda a realidade urbana bra-
sileira por meio de personagens 
que vivem na rua. o Teatro SESC-
-SENAC Pelourinho q 12/10, 19h $ 8 
e 4 t 71 3324-4520 r SESC-SENAC

Vereda da Salvação Grupo Ser 
Tão Teatro (PB) aborda temas 
como a miséria, o fanatismo 
religioso e o conflito de terra para 
retratar um fato verídico ocorrido 
em 1955, em Minas Gerais. o 

Cine-Teatro SESC Casa do Comércio 
q 12/10, 19h; 13/10 e 14/10, 20h $ 

Grátis t 71 3273-8732 r SESC-SENAC

quarta 13
Mi Muñequita Peça conta a histó-
ria de La Nena, menina que para 
crescer precisa se libertar da vio-
lência de sua família desajustada. 
o Teatro SESC-SENAC Pelourinho q 

13/10 e 14/10, 20h $ 10 e 5 t 71 3324-
4520 r SESC-SENAC

quinta 14

Dias de folia Espetáculo aborda 
as diferentes formas, atuações 
e ânimos das ocasiões festivas 
como aniversários, casamentos, 
carnaval, Natal, dentre outros. 
o Centro Cultural Plataforma q 

14/10 a 30/10, qui a sáb, 16h e 19h $ 

4 e 2 t 71 3117-8106 @ diasdefolia@
gmail.com r Huol Criações/ TCA.
Núcleo

Claudio Simões – 20 Anos de 
Dramaturgia Leituras dramáti-
cas seguidas de debates, monta-
gem e exposição para comemo-
rar 20 anos de carreira do ator e 
diretor. o Teatro Módulo q 14/10 a 
28/10, às quintas, 20h $ Grátis t 71 
2102-1392 @ contato.multi@gmail.
com r Multi Planejamento Cultural 

Os Campeões Inspirado na obra 
As Meninas, de Lygia Fagundes 
Telles, conta a história de três 
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sábado 16

domingo 17

sábado 23

segunda 25

quarta 27

Infância Roubada Aborda 
a questão da exploração e 
trabalho infantil e os direitos e 
deveres regidos pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente. o 

Educandário Oliveira brito – Euclides 
da Cunha q 16/10, 20h $ Grátis r 

Cia. Teatral foco

Você me Ama?? Espetáculo com 
Déia Sampaio, João Marcelo Dan-
tas e Vânia Vigo. o biblioteca Infan-
til Monteiro Lobato q 17/10 $ Grátis t 

71 3117-1433 r Alaor Lopes filho

fernando + 55 Retrata passagens 
da carreira do ator Fernando 
Neves e seus 55 anos de história 

no teatro, cinema e televisão. o 

Teatro Dias Gomes q 23/10 a 9/12, 
sáb e dom, 20h $ 16 e 8 t 71 3322-
5522 r Hessel Produções

festival do Intérprete Teatral de 
Salvador Apresentação dos 56 
espetáculos que concorreram em 
três categorias: melhor interpre-
tação, melhor texto e votação 
popular, tendo recebido o troféu 
“Téspis de Teatro”. o Centro Cul-

tural Ensaio – Garcia q 25/10 a 31/10 

$ 10 e 5 t 71 8873-3568/ 8245-1625 

@ fabio_producao@hotmail.com r 

Centro Cultural Ensaio

Lençóis de História Em cena, 
os alunos da 6ª e 7ª séries da 
Escola Arco-Íris apresentam 
o resultado da monografia do 
curso “Especialização em Arte-
-Educação”, da professora Suzy 
Brasil. o Casa Afrânio Peixoto – 
Lençóis q 27/10, 19h $ Grátis t 75 
3334-1728 s www.fpc.ba.gov.br @ 

casaafraniopeixoto@fpc.ba.gov.br r 

Casa Afrânio Peixoto/ fPC

intervalo

Alex Oliveira www.flickr.com/oliveiralex
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O Vilerê, festival de teatro infanto-juvenil do Teatro Vila Velha, chega 
à 6ª edição com espetáculos em cartaz durante o Mês das Crianças. A 
peça Uni Duni Tê, do Grupo Teatrando, conta a história de crianças que 
vão ao teatro pela primeira vez e, ao invadirem o palco, vivem situações 
inusitadas. O musical Donos da Terra, do Grupo Pim, passeia pelas cul-
turas nordestinas, com textos de Castro Alves, João Cabral de Mello Neto 
e Clarice Lispector, além de trilha sonora composta por canções interpre-
tadas por Gilberto Gil, Gal Costa, Milton Nascimento e Martinho da Vila, 
dentre outros. A montagem Dança em Quadrinhos, dirigida por Leandro 
Oliveira, do Núcleo Viladança, aproxima as linguagens da dança e das 
histórias em quadrinhos, com inspiração na mitologia africana. Já Len-
das e Contos Africanos, do grupo Beje Eró, retrata os costumes, mitos e 
religiosidade dos povos da África e dá visibilidade aos heróis negros que 
não foram registrados pela história. o Teatro Vila Velha UNI DUNI TÊ q 2/10, 
16h $ 20 e 10; adulto acompanhado de duas crianças ganha um convite DONOS 
DA TERRA q 9/10 e 10/10, 16h $ Um brinquedo novo LENDAS E CONTOS AfRICA-
NOS q 13/10 e 20/10, 15h $ 10 e 5 DANÇA EM QUADRINHOS q 16/10 e 17/10, 16h 
$ 20 e 10; adulto acompanhado de duas crianças ganha um convite

Teatro Vila Velha 
celebra

Vilerê

Mêsda
Criança

com
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sexta 1

sábado 2

A Criança Sou Eu Espetáculo 
infantil com a Cia. Faz o Riso Cá-
CáCá. o biblioteca Infantil Monteiro 
Lobato q 1/10, 15h $ Grátis

Teatro de fantoches Espetáculo 
conta de forma lúdica um pouco 
da história de Monteiro Lobato e 
de Denise Tavares. o biblioteca 
Infantil Monteiro Lobato q 1/10 a 
29/10, ter a sex, 9h às 14h $ Grátis t 

71 3117-1433 s www.fpc.ba.gov.br @ 

biml.fpc@fpc.ba.gov.br r fPC

brincando de Ler Com texto e 
direção de Sérgio Mício, peça dá 
vida à Leiturândia, lugar onde 
todas as crianças gostam de 
ler. o biblioteca Infantil Monteiro 
Lobato q 1/10 a 29/10, às sextas, 
14h30 $ Grátis t 71 3117-1433 s 

www.fpc.ba.gov.br @ biml.fpc@fpc.
ba.gov.br r fPC

A Lenda do Dragão Encanta-
do Com texto e direção de Joylson 
Nunes, espetáculo é inspirado 
em antigas lendas medievais. o 

Teatro SESI Rio Vermelho q 2/10 a 
28/11, sáb e dom, 16h $ 12 e 6; grátis 

Aventuras do Maluco beleza Mu-
sical inspirado na infância do 
cantor e compositor baiano Raul 
Seixas. o Sala do Coro do TCA q 

2/10 a 17/10, sáb e dom, 16h $ 20 e 10 
s www.aventurasdomalucobeleza.
blogspot.com r TCA.Núcleo/ Viva 
Agência de Ideias

Papagaio Peça mescla músicas 
inéditas de Chico César com con-
tos de fadas, jogos de infância e 
referências à cultura nordestina. 
o Teatro Jorge Amado q 2/10 a 
31/10, sáb e dom, 17h $ 30 e 15 t 71 
3525-9720

TCA recebe o mundo 
de Peter Pan, o menino 
que nunca cresce
As aventuras do menino Peter Pan 
chegam ao palco do Teatro Castro 
Alves em um espetáculo musical 
que retrata o dia em que Peter 
convenceu algumas crianças a 
viajarem para a Terra do Nunca, o 
lugar onde ele vive. Ao chegar lá, 
todos terão que enfrentar o malva-
do Capitão Gancho, passando por 
muitas peripécias. Adultos que as-
sistirem à peça acompanhados de 
uma criança pagam meia-entrada. 
o Teatro Castro Alves q 8/10 a 10/10, 
16h e 19h $ 140 e 70 (filas A a P); 120 
e 60 (Q a Z); 80 e 40 (Z1 a Z9); 50 e 25 
(Z10 a Z11)

Teatro Gamboa Nova 
apresenta Leiturinhas 
Musicadas: Filho de 
Peixe, Peixinho É
As atrizes Aicha Marques, Márcia 
Andrade, Evelin Buchegger, Zeca 
Abreu, Katia Leal, Marita Ventura, 
Karina Allatta e Morgana Dávila 
sobem ao palco do Gamboa Nova 
para dramatizar leituras de histó-
rias infantis, acompanhadas de 
seus filhos e dos músicos André 
Luba, Sandra Simões e Emerson 
Cabral. Dentre os textos escolhi-
dos, estão Chapeuzinho Amarelo, 
de Chico Buarque, e Quando Dur-
mo, Acordo, de Maria de Souza, 
que também participa da leitura. 
o Teatro Gamboa Nova q 9/10 a 
30/10, aos sábados, 17h $ 10 e 5 t 71 
3329-2418 s www.teatrogamboano-
va.com.br r Teatro Gamboa Nova

magia mães e filhos para industriários e dependentes t 71 
3616-7050 r Cia. de Teatro O Ar da 
Caixola



INFANTIL  I  6160   o onde q  quando $ quanto t tel s site  @ e-mail r realização

sexta 22

sábado 30

domingo 31

Salada de frutas Grupo infantil 
Isto e Aquilo recita poemas 
de escritores como Carlos 
Drummond de Andrade e Cecília 
Meireles. o biblioteca do TRE 
(22/10); biblioteca Infantil Monteiro 

O Mundo É Mágico Espetáculo 
com direção de Vanusa Mel e pro-
dução de Alaor Lopes. o biblioteca 
Infantil Monteiro Lobato q 30/10, 15h 
$ 4 e 2 r Cia. faz o Riso CáCáCá

A bruxinha Musical conta a 
história de uma bruxinha que se 
torna a melhor amiga das crian-
ças. o biblioteca Infantil Monteiro 
Lobato q 31/10, 14h $ Grátis r Cia. 
faz o Riso CáCáCá

Lobato (24/10) q 22/10 e 24/10, 11h 
$ Grátis t 71 8123-0873

Coral Infantil do Adventista O 
coral do Colégio Adventista de 
Salvador apresenta clássicos 
da MPB e músicas sacras. o 

biblioteca Infantil Monteiro Lobato q 

17/10, 11h $ Grátis t 71 3117-1433 s 

www.fpc.ba.gov.br @ biml.fpc@fpc.
ba.gov.br r fPC

domingo 17

domingo 3

sábado 9

domingo 10

quinta 14

Domingo na biblioteca Encontro 
promove diversas atividades 
para incentivar a leitura. o biblio-
teca Infantil Monteiro Lobato q 3/10 
a 31/10, aos domingos, 10h $ Grátis 
t 71 3117-1433 s www.fpc.ba.gov.br 
@ biml.fpc@fpc.ba.gov.br r fPC

Histórias do Arco-da-Velha Peça 
da Cabriola Cia. de Teatro aborda 
histórias da cultura popular. o 

fala Escritor Mirim Bate-papo 
sobre livros e leituras, coordena-
do por Renata Rimet. o biblioteca 
Infantil Monteiro Lobato q 10/10, 
13h30 $ Grátis t 71 3117-1433 s 

www.fpc.ba.gov.br @ biml.fpc@fpc.
ba.gov.br r fPC

Animações Jogos lúdicos e 
animações infantis. o Núcleo de 
Crianças com Paralisia Cerebral q 

14/10 e 15/10, 10h e 14h $ Grátis r 

Cia. faz o Riso CáCáCá

biblioteca Juracy Magalhães Júnior 
q 9/10, 11h o biblioteca Pública do 
Estado da bahia q 10/10 a 31/10, aos 
domingos, 11h o biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato q 10/10 a 31/10, aos 
domingos, 16h $ Grátis t 71 3116-
6918 s www.fpc.ba.gov.br @ ascom.
fpc@fpc.ba.gov.br r fPC

Passarinho à Toa Grupo Tapetes 
Contadores (RJ) apresenta 
espetáculo inédito que mescla 
teatro de objetos, narração de 
histórias e poesia, baseado 
na obra de Manoel de Barros. 
o Caixa Cultural Salvador q 2/10 
e 3/10, 17h $ 1kg de alimento s 

www.tapetescontadores.com.br
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O curso teatral Performances Ur-
banas, ministrado pelo professor 
Fábio Araújo, é uma opção para 
os maiores de 18 anos que dese-
jem vivenciar a construção de uma 
dramaturgia pessoal. O objetivo é 
explorar o teatro dentro das ações 
cotidianas, transformando-as, 
posteriormente, em um espetá-
culo. o Teatro Griô – ICbA q 20/10 
a 18/12, às quartas, 18h às 20h $ 
160 (mensalidade) t 71 3018-4888 s 
www.teatrogrio.com.br @ teatro@tea-
trogrio.com.br r Teatro Griô

Responsável pelas negociações 
entre a Organização das Nações 
Unidas com diversos grupos 
sobre questões de desenvolvi-
mento sustentável, Nikhil Chan-
davarkar ministra palestra com 
o tema “Água, um líquido precio-
so”. Membro da ONU desde 1979 
e doutor pela Universidade de 
Georgetown (EUA), Chandavarkar 
assessora governos na América 
Latina, Ásia e África sobre políti-
cas de desenvolvimento humano 
e sustentável. o Instituto Cervan-
tes q 19/10, 19h $ Grátis r Instituto 
Cervantes/ ONU

especial

Cursos e oficinas especiais 
para crianças, no mês que é delas

arte cotidiana

Teatro Griô oferece 
curso que explora a 
teatralidade no dia-a-
dia

sustentabilidade

Nikhil Chandavarkar 
ministra palestra em 
Salvador

A infância é um período muito importante em nossas vidas, e que 
auxilia na formação da personalidade e nas escolhas futuras, se-
jam elas de caráter profissional ou pessoal. Pensando nisso e co-
memorando o Dia das Crianças, alguns espaços oferecem cursos 
especiais este mês. O Festival Vilerê, promovido pelo Teatro Vila 
Velha, apresenta duas oficinas: Arte-educação e Reciclagem, que 
tem como foco o cuidado com o meio ambiente, e Teatro para Crian-
ças. A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato disponibiliza cursos de 
violão e teatro para o público infanto-juvenil, ministrados por pro-
fissionais da Biblioteca e por integrantes da Cia. Artística Faz o Riso 
CáCáCá. O Teatro Griô tem oficina para crianças entre 7 e 11 anos 
de idade, ministrada por Tânia Soares. o Teatro Vila Velha q Teatro 
para Crianças: 9/10 e 10/10, 10h às 12h; Arte-educação e Reciclagem: 16/10 
e 17/10, 14h $ Grátis t 71 3083-4616 s www.teatrovilavelha.com.br @ co-
municacao@teatrovilavelha.com.br r festival Vilerê o biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato q Curso de Teatro Primeiros Passos: às quintas, 9h às 11h; 
Curso de Violão: aos domingos, 10h; Curso de Teatro: aos domingos, 14h 
$ Grátis t 71 3117-1433 s www.fpc.ba.gov.br @ biml.fpc@fpc.ba.gov.br r 
fPC o Teatro Griô – ICbA q Teatro para Crianças – Turma Camaleãozinho: 
2/10 a 18/12, aos sábados, 14h às 16h $ 160 (mensalidade) t 71 3018-4888 
s www.teatrogrio.com.br @ teatro@teatrogrio.com.br r Teatro Griô
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artes visuais

autoconhecimento

circo corpo

Cinema Oficina intensiva de inter-
pretação. o Rua belo Horizonte, 501, 
barra Avenida q 16/10 a 31/10, sáb e 
dom, 13h às 18h $ 250 @ curtafil-
mess@hotmail.com r Curta filmes/ 
Espaço Alto

O Olhar de Luciana Cattani e 
Gabriel boieiras Fotógrafos 
paulistas criadores do coletivo 
Território da Foto falam sobre o 
projeto Brasil em Festas. o Galeria 
do Olhar q 6/10, 19h30 $ Grátis t 71 
3242-0036 s www.galeriadoolhar.
com.br @ contato@galeriadoolhar.
com.br r Galeria do Olhar

Conversas Circulares Grupo de 
bate-papo discute questões de 
autoconhecimento, desta vez 
associando alimentos e cultura. 
o Loja 05/ Racional Center – Pituba q 
2/10, 16h às 18h $ Grátis (mediante 
inscrição prévia) t 71 3013-6304 @ 
jsconsultores@terra.com.br 

Gnosis Curso aborda temas da 
filosofia, alquimia, meditação, 
entre outros. o AGEACAC q Sob 
consulta $ Grátis t 71 9277-4571 s 
www.cursodegnosis.net r AGEACAC

I Simpósio Internacional sobre 
Consciência Encontro expõe 

e reflete as pesquisas mais 
recentes sobre o tema. o Centro 
de Convenções da bahia q 22/10 e 
23/10 $ Estudante: 120; Profissional: 
200; Infanto-juvenil: 70 s www.sim-
posioconsciencia.com.br r fundação 
Ocidemnte

O Prazer de Ser Palhaço Ofici-
na das principais técnicas de 
palhaçaria. o Teatro Griô – ICbA q 
20/10 a 18/12, às quartas, 20h às 22h 
$ 160 (mensalidade) t 71 3018-4888 
s www.teatrogrio.com.br @ teatro@
teatrogrio.com.br

Pilates Exercícios trabalham 
postura, respiração e consciência 
corporal. o Espaço AKASH q seg a 
sex, horários sob consulta $ 85 e 80 
t 71 8237-2006 s www.nancisam-
paio.multiply.com @ nancisampaio@
hotmail.com r Nanci Sampaio

Swásthya Yôga Exercícios de 
respiração, meditação e técnicas 
corporais. o Espaço AKASH q seg 
a sex, horário sob consulta $ 95 e 90 
s www.nancisampaio.multiply.com @ 
nancisampaio@hotmail.com r Nanci 
Sampaio

Touch for Health Palestra com o 
terapeuta holístico Celso Amohi 
expõe método de toques e mas-
sagens que harmoniza sistemas 
do corpo humano. o Casa Afrânio 
Peixoto – Lençóis q 13/10, 19h $ 
Grátis t 75 3334-1728 s www.fpc.
ba.gov.br @ casaafraniopeixoto@
fpc.ba.gov.br r Casa Afrânio Pei-
xoto/ fPC

Processos Criativos em Artes Visu-
ais Oficina para público entre 16 e 
21 anos aborda a criação artística. 
o Espaço Cultural Alagados q qui e 
sex, 14h às 17h $ Grátis t 71 3117-6517/ 
3117-6518 @ marioaleluia@yahoo.com.
br r fUNCEb/ Mário Aleluia

Técnicas de Iluminação Criativa 
para fotografia Aulas individuais 
sobre o uso dos flashes compac-
tos, segundo a técnica strobist. o 
A combinar q A combinar $ 300 t 71 
9167-6014 s www.ivespadilhafoto-
grafia.blogspot.com 

Palhaçaria Oficina faz introdução 
à arte do palhaço, abordando 

improvisação e composição. o 
Teatro SESC-SENAC Pelourinho q 
Inscrições: até 11/10; Curso: 11/10 a 
16/10, 14h às 18h t 71 3324-4520 $ 
Grátis s www.palhacosparasempre.
blogspot.com @ demianreis@yahoo.
com.br r Palhaços para Sempre
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dança

humanas

línguas

benin Aulas de dança afro, balé, 
dança de salão e dança do ven-
tre. o Casa do benin – Pelourinho 
q ter e qui, 19h às 21h $ Grátis t 71 
3241-5679 @ casadobenin@yahoo.
com.br

Cia. Slleyk bahia Dance Aulas de 
samba, samba de roda, samba 
reggae e dança afro. o Casa do be-
nin – Pelourinho q seg, 16h às 18h; qua 
e sex, 16h às 18h e 18h30 às 20h30 t 71 
8851-0596 @ sllykdabahia@gmail.com 

Cigana Curso utiliza diversos 
adereços para desvendar a dança 
cigana. o Espaço AKASH q seg a 
sex, horários sob consulta $ 85 t 71 
8237-2006 s www.nancisampaio.
multiply.com @ nancisampaio@
hotmail.com r Nanci Sampaio

Consciência Corporal Através da 
dança do ventre e danças folclóri-
cas árabes. o Espaço AKASH q ter a 
dom, horário sob consulta $ 20 a 130 

t 71 8237-2006 s www.nancisam-
paio.multiply.com @ nancisampaio@
hotmail.com

Escola Daniel Sena Cursos de 
bolero, samba no pé, forró, tango, 
salsa, valsa e samba gafieira 
para iniciantes e avançados. o 
Shopping Liberdade, sala 138 q seg 

a qui, 16h30 às 20h; sex, 18h às 20h; 
sáb, 16h30 às 20h $ 20; 30 (tango) t 
71 3243-6774

flamenco Oficina sobre a dança 
espanhola ministrada pela 
bailarina mineira Laura Pacheco. 
o Teatro Vila Velha q 2/10 a 30/10, 
10h às 12h $ 100 t 71 3083-4616 @ 
comunicacao@teatrovilavelha.com.br 
r Teatro Vila Velha

X Semana da Cultura Italiana no 
Mundo Encontro traz como tema 
“O Italiano dos outros e o nosso”, 
com a exibição do filme A Estrela 
Imaginária. o Associação Cultural 
Ítalo-brasileira Dante Alighieri q 
22/10, 19h $ Grátis s www.dantea-
lighieribahia.com.br @ danteba.dir@
gmail.com r ACIbDA

Caminhos da Pesquisa Palestra 
com a professora Nadia Fialho 
e participação de Lys Vinhas e 
Ivan Novaes trata da pesquisa 
em educação. o Auditório Jurandir 
Oliveira – UNEb q 26/10, 9h $ Grátis 
t 71 3117-2338 s www.uneb.br @ 
ascom@listas.uneb.br r Programa de 
Artes Sertão Mar/ PROEX/ UNEb

Cultura, Universidade e Educa-
ção básica Mesa-redonda com 

Paulo Lima (música), Luiz Marfuz 
(teatro) e João Augusto Lima Rocha 
(engenheiro e pesquisador de 
Anísio Teixeira). o Auditório Jurandir 
Oliveira – UNEb q 1/10, 9h $ Grátis 
t 71 3117-2338 s www.uneb.br @ 
nadiahfialho@gmail.com r NUGEf/ 
UNEb

Gumersindo Lafuente Diretor do 
jornal espanhol ElPaís.com mi-
nistra a palestra “Internet, Redes 
Sociais, Mobilidade, Tecnologia: 
A Grande Oportunidade do Jor-
nalismo.” o Instituto Cervantes de 
Salvador q 13/10, 19h $ Grátis 

O 8º Conde dos Arcos Seminário 
internacional comemora 200 
anos do início da administração 
do 8º Conde dos Arcos frente ao 
governo da capitania da Bahia. 
o Instituto Geográfico e Histórico da 
bahia q 5/10 a 8/10, 14h às 18h $ 
Grátis r IGHb

Inglês Curso com professora 
americana destinado a iniciantes 
e avançados. o Casa do benin – 
Pelourinho q seg e qua, 14h às 15h $ 
A combinar t 71 8851-0596 @ sllykda-
bahia@gmail.com

Línguas Cursos de conversação 
em inglês e de português para 
estrangeiros. o A combinar q 
A Combinar $ 35 t 71 3322-4017/ 
8866-1659

Seminário sobre Segurança Com 
a conferencista Alessandra 

Labate Rosso e apresentações 
do Corpo de Bombeiros, Brigada 
de Incêndio e SELTRON, entre ou-
tros. o Museu Carlos Costa Pinto q 
25/10 a 27/10, 9h30 às 17h $ 50 t 71 
3336-6081 s www.museucostapinto.
com.br @ mccp@museucostapinto.
com.br

Tecendo Caminhos para a Leitu-
ra Projeto aprovado pelo Progra-
ma BNB de Cultura realiza oficina 
de produção de livros em tecidos. 
o biblioteca Pública do Estado da 
bahia q 19/10 e 20/10, 14h às 16h30 
$ Grátis t 71 3117-6084 s www.fpc.
ba.gov.br @ bpeb.fpc@fpc.ba.gov.br 
r DIbIP/ fPC/ SecultbA 

literatura
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música

teatroCanto Livre Curso objetiva que 
cada pessoa conheça seu próprio 
potencial vocal. o Teatro Griô – 
ICbA q A partir de 4/10: seg e qua, 
17h às 18h30; sex, 18h às 20h; sáb, 
12h às 14h $ 120 (mensalidade) t 71 
3018-4888 s www.teatrogrio.com.br 
@ teatro@teatrogrio.com.br

Musicoterapia Sessões em 
grupo ministradas pelo músico-
-terapeuta Leônidas Jancidakis. o 
Espaço AKASH q 6/10 e 27/10, 20h às 
21h $ 30 (por sessão) t 71 8237-2006 
@ nancisampaio@hotmail.com

Técnicas de Gravação e Mixa-
gem Com o sound designer 

A Arte de Narrar Histórias Grupo 
Os Tapetes Contadores de Histó-
rias realiza oficina de contação 
com carga horária de 12h. o Caixa 
Cultural Salvador q 5/10 a 8/10, 18h 
às 21h $ Grátis s www.tapetesconta-
dores.com.br

A Arte de Educar Teatro Workshop 
com a psicopedagoga Meire Cruz e 
com o ator, diretor e escritor Alaor 
Lopes Filho. o biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato q 10/10 a 31/10, 14h 
às 17h $ 20 (por dia)

Entrelinhas Oficina propõe 
trabalhar o imaginário, memória 
e improvisação para crianças. o 
Teatro Griô – ICbA q 5/10 a 21/11, às 
terças, 10h30 às 11h30; 6/10 a 22/11, 
às quartas, 16h às 17h $ 160 (men-
salidade) t 71 3018-4888 s www.
teatrogrio.com.br 

Espaço feliz Idade Curso de teatro 
com Alaor Lopes Filho. o Sala 135 A 
– Pituba Parque Center q 1/10 a 29/10, 
às sextas, 14h às 17h $ 100 t 71 3351-
1392 s www.espacofelizidade.com @ 
contato@espacofelizidade.com

Iniciação Teatral Curso aborda 
teoria e prática para iniciação 
ao teatro. o Teatro Griô – ICbA q 
22/10 a 18/12, às sextas, 20h às 22h 
$ 160 (mensalidade) t 71 3018-4888 
s www.teatrogrio.com.br @ teatro@
teatrogrio.com.br

Jogos e Improvisação Oficina de 
Tânia Soares trata do improviso 
de maneira lúdica. o Teatro Griô 
– ICbA q 7/10 a 18/12, às quintas, 
19h às 21h $ 140 (mensalidade) t 71 
3018-4888 s www.teatrogrio.com.br 
@ teatro@teatrogrio.com.br

O Prazer de Contar Histórias Ofi-
cina aborda, de maneira vivencial, 
as técnicas necessárias para a 
arte de contar história. o Teatro 
Griô – ICbA q 5/10 a 18/12, às terças, 
19h às 21h $ 160 (mensalidade) t 71 
3018-4888 s www.teatrogrio.com.br 
@ teatro@teatrogrio.com.br

Oficina de Teatro Abordagem de 
preparação vocal e expressão 
corporal. Ao longo do curso, os 
alunos podem participar de es-
petáculos. o A combinar q Duração 
de seis meses $ 50 t 71 8118-2604/ 

8849-9115 s www.fazoriso.blogspot.
com r Cia. faz o Riso CáCáCá

Outr’eu Curso livre aborda as prin-
cipais técnicas do teatro, além da 
teoria (história do teatro). o Centro 
Cultural Ensaio q seg e qua, 15h às 17h; 
qui e sex, 19h às 21h; sáb, 10h às 14h $ 
50 t 71 3018-7122/ 8137-0568 s www.
centroculturalensaio.blogspot.com

Teatrar Curso de iniciação ao 
teatro. o Espaço Xisto bahia q 2/10 
a 30/10, aos sábados, 15h30 às 18h $ 
120 (mensalidade) t 71 3117-6156 s 
www.teatrar.com.br @ teatrar2010@
hotmail.com r Teatrar Oficina de 
Teatro

Teatro de Rua Oficina aborda 
técnicas utilizadas pelo artista 
popular. A cada três meses, um 
espetáculo resultante é apresen-
tado. o Praça das Artes – Pelourinho 
q seg, qua e sex, 14h às 18h $ 10 
(taxa única) t 71 9605-3965/ 8890-
1821 s www.grupoanexus.multiply.
com @ grupoanexus@gmail.com r 
Grupo Cultural Anexu´s 

pernambucano Buguinha Dub. o 
Cidade do Saber – Camaçari; Teatro 
Vila Velha q Camaçari: 15/10, 14h 
às 16h; Salvador: 16/10, 10h às 12h 
$ Grátis (seleção prévia através de 
e-mail) t 71 8793-2770 s www.tea-
trovilavelha.com.br @ workshopdub@
gmail.com r barbara falcón/ Teatro 
Vila Velha/ fUNCEb
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turismo

religião

A Vida Para Além da Morte Mesa-
-redonda coordenada pelo médico 
Rodolfo Teixeira discute o tema 
através de diversas crenças. o 
fundação João fernandes da Cunha q 
28/10, 18h $ Grátis t 71 3328-0522 
@ fundjfc@atarde.com.br r fundação 
João fernandes da Cunha

O Processo Histórico e o Suposto 
futuro das Encantarias Ministrado 
por Salles Senna, aborda processos 
religiosos não tradicionais. o Casa 
Afrânio Peixoto – Lençóis q 20/10, 19h 
$ Grátis t 75 3334-1728 s www.fpc.
ba.gov.br @ casaafraniopeixoto@fpc.
ba.gov.br r Casa Afrânio Peixoto/ fPC

Teatro Infanto-Juvenil Com Alaor 
Lopes Filho. o A combinar q sáb, 
9h30 às 12h; dom, 10h às 12h30 e 
14h30 às 16h30 $ 50 (inscrição); 50 
(mensalidade) @ ciaacao@hotmail.com

Teatro para Adolescentes Para 
alunos com idade entre 12 e 16 
anos, com ou sem experiência 
teatral, ministrado por Tânia 
Soares. o Teatro Griô – ICbA q 4/10 
a 18/12, às segundas, 14h às 16h $ 
160 (mensalidade) t 71 3018-4888 
s www.teatrogrio.com.br @ teatro@
teatrogrio.com.br

Teatro para Iniciantes Ministra-
da por Alaor Lopes. o biblioteca 
Infantil Monteiro Lobato q 2/10 a 
30/10, aos sábados, 10h às 12h $ 50 t 
71 3494-1401 r Cia. faz o Riso CáCáCá 

Técnicas teatrais Oficinas de 
análise do texto, interpretação, 
história do teatro e dramaturgia. 
o Casa do Teatro de Rua q seg a qui, 
19h às 21h $ A combinar t 71 8757-
3664 r Nell Gonçalves

Capacitação Cursos na área de 
turismo, eventos e serviços. o 
Loja 05/ Ed. Racional Center – Pituba 
q Horários variados $ 30 a 150 t 71 
8888-2568/ 3013-6304 @ jsconsulto-
res@terra.com.br

Vivendo a Cidade do Salvador Vi-
sita a pontos históricos e curiosos 
na cidade de Salvador. o Saída do 
Largo do Rio Vermelho q 16/10, 14h às 
18h $ 50 t 71 9978-0603/ 3013-6304 
@ jsconsultores@terra.com.br

intervalo

Mariana Brazil www.fotolog.com.br/sweetbrazjane
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A feira Expoart surgiu da ideia de fomentar a cadeia produtiva do arte-
sanato, da arte, da cultura e do turismo, servindo como instrumento de 
comunicação para se fazer negócios e lançar produtos no mercado. O in-
tuito é de proporcionar aos expositores uma aproximação com os poten-
ciais compradores, de forma direta, promovendo pequenos e grandes 
negócios, interagindo em busca de novos conhecimentos e novas for-
mas de comercialização, numa importante troca para o desenvolvimento 
do setor. O evento busca também difundir e preservar o legado cultural 
do estado da Bahia, além de permitir ao público visitante conhecer, num 
mesmo local, obras culturais de diversas origens. o Centro de Convenções 
da bahia (Pavilhão de feiras) q 12/10 a 17/10, ter a dom $ Grátis t 71 3286-4272 
r ML Promoções e Eventos

O Projeto Ideiação leva aos jovens 
mensagens de construção da ci-
dadania e da paz através de pales-
tras, exposições, oficinas e shows 
da banda Mahatma. O trabalho 
com a comunidade busca fazer re-
fletir, conscientizar e sensibilizar 
estudantes, professores, funcioná-
rios e pais sobre valores humanos 
e meio ambiente. As atividades 
acontecem nos dois turnos escola-
res e, ao longo da semana de traba-
lho em cada escola, são apresenta-
dos os resultados das oficinas. o 

Colégio Gregório Pinto de Almeida q 
4/10 a 8/10, seg a sex o Escola Santa 
Júlia q 13/10 a 15/10, qua a sex o Colé-
gio Dois de Julho q 18/10 a 22/10, seg 
a sex $ Grátis r fundação Ocidemnte/ 
Lojas Insinuante/ fazcultura

Com a intenção de fortalecer a 
cultura produzida no entorno do 
Solar Boa Vista e potencializar o 
diálogo entre os artistas da comu-
nidade, a terceira edição da Feira 
Engenho das Artes Populares pro-
move diversas atividades. Entre 
elas, há mostras das oficinas ofe-
recidas pelo Ponto de Cultura do 
Solar, feira de economia solidária, 
lançamento de livreto, mostra de 
circo, ação de artes visuais, entre 
outras. o Cine-Teatro Solar boa Vista 
q 21/10 a 24/10, horários variados $ 
Grátis t 71 3116-2000 s www.blog-
dosolar.wordpress.com @ cineteatro.
solar@gmail.com r Cine-Teatro Solar 
boa Vista/ fUNCEb/ MinC 

expoart

Salvador recebe Feira 
Internacional de Artesanato, 

Arte, Cultura e Turismo

arte-educação feap

Projeto Ideiação chega 
a escolas públicas de 
Lauro de Freitas

3ª Feira Engenho das 
Artes Populares
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sábado 2

segunda 4

domingo 17

segunda 18

terça 19

sábado 23

Papo Solar Espaço de reflexão 
e debate com a presença dos 
instrutores das oficinas do Ponto 
de Cultura do Solar e o tema 
“Processo criativo da montagem 
do espetáculo”. o Cine-Teatro Solar 
boa Vista q 19/10, 19h $ Grátis t 
71 3116-2000 s www.blogdosolar.
wordpress.com @ cineteatro.solar@
gmail.com r Cine-Teatro Solar boa 
Vista/ fUNCEb

Corais O LX Encontro de Corais da 
Bahia tem a finalidade de divulgar 
o canto coral na Bahia, com parti-
cipação de grupos de empresas, 

VISIO. Com foco nas artes visu-
ais, ponto de encontro mensal 
reúne representantes das artes 
plásticas, fotografia, arte digital, 
design, videoarte, street art, 
dentre outros, em laboratório, 
minioficinas, mostras, instala-
ções, performances e exibições de 
audiovisual. o Pátio do Goethe-Ins-
titut/ICbA q 2/10, 14h às 20h $ Grátis 
t 71 3338-4700 s http://visioponto.
blogspot.com @ progr@salvadorbahia.
goethe.org r Andrea May

O Poeta, Tua Palavra é Poesia Ex-
posição de vinil, VHS, DVD e ima-
gens em homenagem ao Dia do 
Poeta (20/10), ao som de vários 
intérpretes da MPB. o biblioteca 
Pública do Estado da bahia q 4/10 a 
31/10, 8h30 às 18h $ Grátis t 71 3117-
6084 s www.fpc.ba.gov.br r fPC

Trilhas Urbanas Caminhadas de 
observação do cotidiano, do con-
vívio em praças e parques, com 
propósito de avaliar a forma de 
viver. o Saída: Av. Paulo VI, 1709 – 
Pituba q 17/10, 7h30 às 10h $ Grátis 
(com inscrição) t 71 8888-2568

2ª Mostra de Arte e Cultura de 
Itapagipe Exposições, apresenta-
ções e oficinas de teatro, dança, 
música, artes visuais, capoeira e 

Noite Griô Encontro artístico 
promove contação de histórias, 
declamação, ciranda e música. 
o Teatro Griô q 23/10, 20h $ 10 t 71 
3018-4888 s www.teatrogrio.com.
br @ teatro@teatrogrio.com.br r 
Teatro Griô

luciana oliveira

artesanato em espaços culturais 
da Península de Itapagipe. o Es-
paço Cultural do SESI, Espaço Cultural 
Alagados e fundação Cidade Mãe q 
18/10 a 23/10, horários variados $ 
Grátis t 71 8844-9332/ 9981-0346 @ 
redecammpi@yahoo.com.br r Rede 
CAMMPI/ Colegiado de Cultura de 
Itapagipe

religiosos, independentes, entre 
outros. o Igreja da Sagrada família 
– Garcia q 19/10 e 20/10, 19h $ Grátis 
t 71 9164-1402 s www.apemba.com.
br r Associação dos Professores de 
Educação Musical da bahia
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O prêmio Bahia de Todos os Rocks inicia o processo de inscrições 
para a edição de 2010. O evento acontece a cada dois anos e contem-
pla os melhores resultados profissionais alcançados por artistas ou 
bandas de rock, exclusivamente da Bahia, que mais se destacaram 
nos quesitos técnicos, artísticos e de alcance de público. Os interes-
sados podem se inscrever para concorrer aos troféus de Show do 
Ano, iBahia Garage Band, Música do Ano e Videoclipe do Ano através 
do site do evento. Após a seleção, acontecerá a votação popular, que 
vai definir, junto com um júri especializado, os indicados de cada ca-
tegoria. A cerimônia de entrega dos prêmios do Bahia de Todos os Ro-
cks será em 23 de novembro e conta com o patrocínio da Oi, através 
do Fazcultura, do Governo do Estado da Bahia, e apoio do Oi Futuro, 
iBahia, Groove Bar e 28 Camisas Inteligentes. o www.bahiadetodosos-
rocks.com.br q Inscrições até 18/10; Votação popular: 20/10 a 3/11 $ Grátis 
t 71 8707-3364 r Putzgrillo! Assessoria em Cultura

imprensa

Publicação celebra 
200 anos de imprensa 
baiana em 2011
Com objetivo de registrar todos 
os jornais e revistas que estão em 
atividade na Bahia, o jornalista 
Carlos Souza organizará o Guia da 
Imprensa Baiana 2011, celebrando 
o segundo centenário da impren-
sa do estado, que se completa em 
maio do próximo ano. Para isso, 
jornais e revistas editados em ci-
dades baianas devem enviar um 
exemplar para o organizador, que 
posteriormente compilará infor-
mações, como principais mudan-
ças que ocorreram no veículo, prê-
mios conquistados e perspectivas 
futuras. o Caixa Postal 2729, CEP: 
41110-970, Salvador/bA q Até 30/12 
t 71 8122-7231 $ Grátis s www.car-
lossouza.zip.net @ carlossouzamkt@
hotmail.com r Carlos Souza 

1º festival de Dança do Sudoeste 
da bahia Previsto para acontecer 
em novembro, inscreve grupos 
e companhias que desenvol-
vam ações de dança na região 
sudoeste do estado. Totalizando 
R$ 5,2 mil em premiações, tem 
categorias de Melhor Espetáculo, 
Coreografia, Bailarino, Bailarina 
e Direção. o www.enfoquecultural.
blogspot.com e www.cultura.ba.gov.
br q Até 10/11 $ Grátis r Alysson 
Andrade/ fCbA/ SecultbA

I Concurso Literário Ebe-
nézer Com o tema “Até aqui 
nos ajudou o Senhor”, o projeto 
Fala Escritor busca despertar o 
interesse dos cristãos pela arte 
e cultura, através da produção 
literária. São válidos trabalhos 
como poesia, crônicas ou letra 
de música não-gravada. o con-
cursoebenezer@hotmail.com q Até 
30/11 $ 5 t 71 8831-2888 s www.
concursoliterarioebenezer.blogspot.
com r Projeto fala Escritor/ Leandro 
de Assis

festival de Teatro 5 minutos A 
Cia. Faz o Riso CáCáCá inscreve 
para festival de teatro. o www.
fazoriso.blogspot.com q 30/10 
a 10/2/2011 t 71 3494-1401 @ 

fazoriso@hotmail.com r Alaor 
Lopes filho
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Autoridades religiosas e acadêmicas se reúnem no 
Seminário Nacional de Liberdade de Crença e Diálogo 
Interreligioso: O Sacro e o Místico nas Religiões Tradi-
cionais de Matrizes Africanas. O evento é uma ativida-
de de formação, manifestação e celebração do povo 
de santo e de todos os interessados na temática e na 
defesa das garantias dos direitos constitucionais. A 
iniciativa de professores e pesquisadores das áreas 
de história, direito e ciências sociais tem a perspec-
tiva de resgate da memória da diáspora, escravidão 
e de suas sequelas na formação social brasileira. Os 
debates envolvem referências históricas, políticas e 
jurídicas; referências filosóficas, sociais e culturais; e 
referências religiosas, em seis painéis de discussão. 
O seminário visa contribuir para a valorização e o res-
peito das heranças religiosas africanas no Brasil. o 

Centro de Cultura Camillo de Jesus – Vitória da Conquista q 

13/10 a 15/10, qua a sex $ Grátis t 77 3424-3006 r UESb

Seminário nacional debate
liberdade de crença na Bahia
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domingo 3

segunda 4

sábado 9

segunda 11

terça 12

domingo 17

segunda 18

domingo 24

sábado 30

Oxalá Festa para o orixá maior, 
também conhecido com orixá fun-
-fun. o Terreiro do Gantois q 3/10, 
20h t 71 3331-9231

Ogum Festa para o orixá patrono 
das estradas e das ferramentas. 
o Terreiro do Gantois q 4/10, 20h t 

71 3331-9231

Oyá Mesi Sessão do caboclo Sul-
tão das Matas em atendimento ao 

Olubajé Ritual festivo e Banquete 
do Rei, em homenagem a Omolu. 
o Terreiro do Gantois q 11/10, 20h t 

71 3331-9231

Pedra Preta Festa do caboclo 
com distribuição de presentes, 
lanches e cesta básica para as 

Oyá Mesi Terreiro oferece ca-
ruru para Estrela Guia e realiza 
Festa de Ibeji, samba de roda e 
distribuição de brinquedos para 
crianças do bairro de Coutos. 
o Oyá Mesi q 17/10, 10h t 71 
3397-2330

Gantois Terreiro realiza xirê e fes-
ta para Xangô, o orixá da justiça. 
o Terreiro do Gantois q 17/10, 20h t 

71 3331-9231

Exu Celebração de ritual festivo 
ao orixá mensageiro. o Terreiro do 
Gantois q 18/10, 20h t 71 3331-9231

Gantois Festa em homenagem a 
Iroko, Ossain, Ewá e Oxumaré. o 

Terreiro do Gantois q 24/10, 20h t 71 
3331-9231

Exu O orixá dos caminhos e men-
sageiro recebe homenagem no 
bairro do Lobato. o Ilê Axé Aboican 
q 30/10, 19h30 t 3251-4988

público. o Oyá Mesi q 9/10, 17h t 

71 3397-2330

Gantois Terreiro reúne convida-
dos e crianças para festejar Ibeji 
e oferecer caruru. o Terreiro do 
Gantois q 9/10, 19h t 71 3331-9231

crianças carentes da comunidade 
de São Cristóvão. o Ilê Axé Jilobi q 

12/10, 14h t 71 3377-5017

Jauá Festa de Vunji, o inkisi 
protetor das crianças na nação 
angola. o Terreiro de Jauá q 12/10, 

15h t 71 3623-2598

Mokambo Terreiro oferece o 
caruru de Vunji em homenagem 
às crianças. o Terreiro Mokambo 

q 12/10, 19h t 71 3360-6668
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fundação cultural 
R. Gregório de Mattos, 
nº29, Pelourinho t 71 
3116-6658

espaços culturais — 
funceb

escola de dança da 
funceb R. da Oração, 
nº 1, Terreiro de Jesus, 
Pelourinho. t 71 3116-
6644

casa da música Par-
que Metropolitano do 
Abaeté, Itapuã.  
t 71 3116-1511

cine-teatro solar boa 
vista Pq. Boa Vista de 
Brotas,Engenho Velho 
de Brotas. t 71 3116-
2108/ 2109

espaço cultural 
alagados R. Direta, 
Uruguai. t 71 3117- 6518

Espaço Xisto Bahia 
R. Gal. Labatut, 27, 
Barris. t 71 3117-6156

cine-teatro centro 
cultural plataforma 
Praça São Braz, s/n, 
Plataforma.  
t 71 3117-8106

teatro do iceia R. 
Thales de Freitas, s/n, 
Barbalho. t 71 3117-1520

interior e região 
metropolitana de 
salvador — funceb

centro de cultura 
acm Praça Duque de 
Caxias, s/n, Jequié/ BA.  

t 73 3526-8047

centro de cultura 
adonias filho Pra-
ça José de Almeida 
Alcântara, Centro, s/n, 
Itabuna/BA. t 73 3211-
6429

centro de cultura 
amélio amorim Av. 
Presidente Dutra nº 
2222, Capuxinhos, Feira 
de Santana/BA. t 75 
3625-0572/ 3221-9766

centro de cultura de 
alagoinhas R. Luiz 
Viana, s/n, Alagoinhas/
BA. t 75 3421-5608

centro de cultura 
camillo de jesus 
lima Av. Rosa Cruz, 45, 
Bairro Recreio, Vitória 
da Conquista/BA.  
t 77 3424-3006/ 4725

centro de cultura 
joão gilberto R. José 
Petitinga, s/n, Juazeiro/
BA. t 74 3611-4322

centro cultural 
lauro de freitas Praça 
João Thiago Santos, 
Centro, Lauro de Frei-
tas/BA. t 71 3288-8350

centro de cultura 
de porto seguro R. 
Quinze de Novembro, 
s/n, Bairro Pacata, Porto 
Seguro/BA.  
t 73 3288-1388

centro de cultura 
olívia barradas R. 
Maestro Barrinha, s/n, 

Graça - Valença/Ba t 75 
3641-3594

teatro dona canô R. do 
Imperador, 142, Cais de 
Araújo Pinho, Santo Ama-
ro/BA. t 75 3241-1298

casa de cultura 
de mutuípe   Av. Dr. 
Bartolomeu Chaves, 95, 
Centro, Mutuípe/ BA t 
75 3635-2019

Centro de Cultura de 
Guanambi R. Manoel 
Bandeira, s/n, Centro, 
Guanambi/Ba 

secretaria de cultura 
R. da Ordem Terceira, 
06, Pelourinho. t 71 
3103-3003 /3005

fundação pedro cal-
mon (fpc) Av. Sete de 
Setembro, n° 282, Ed. 
Brasilgas, 5º a 8º andar, 
Centro. t 71 3116-6911 

instituto de radiodi-
fusão da bahia (irdeb) 
R. Pedro Gama, 413/E, 
Alto do Sobradinho, 
Federação. t 71 3116 
7361/ 7444

instituto do patri-
mônio artístico e 
cultural (ipac) R. 28 
de Setembro, 15, Centro 
Histórico de Salvador.  
t 71 3117-6480

diretoria de museus 
(ipac) R. Inácio Acioly, 
6, Pelourinho. t 71 3117-
6443 / 6444

pelourinho cultural 
(ipac) Lg do Pelourinho, 
12. t 71 3117-6456

palácio da aclamação 
(cerimonial e museu) 
Av. Sete de Setembro, 
1330, Campo Grande.  
t 71 3117-6146/ 6147

órgãos de turismo

bahiatursa Centro de 
Convenções da Bahia, 
Jardim Armação, s/n.  
t 71 3117-3000

saltur Av. Vasco da 
Gama, 206, Dique do 
Tororó t 71 3176-4200

fundações e institutos

fundação casa de 
jorge amado Largo do 
Pelourinho, s/n. 
t 71 3321-0070/ 0122

fundação gregório 
de mattos R. Chile, 31, 
Centro. t 71 3322-1486

fundação pierre 
verger Segunda Tra-
vessa da Ladeira da Vila 
América, 6, Engenho 
Velho de Brotas t 71 
3203-8400

fundação salvador 
convenções e eventos 
Centro de Convenções 
da Bahia, s/n, térreo, Jd 
Armação. t 71 3311-4444

ighb – instituto geo-
-gráfico e histórico 
da bahia Av. Sete de 
Setembro, 94A. t 71 
3329-4463

instituto mauá – 
núcleo de acervo ar-
tesanal R. Gregório de 
Mattos, 27, Pelourinho. 
t 71 3116-6710

instituto cervantes 
de salvador Av. Sete 
de Setembro, 2792, 
Ladeira da Barra.  
t 71 3797-4667

instituto nzinga de 
capoeira angola R. 
do Alto da Sereia, 2, 3º 
andar, Rio Vermelho.  
t 71 9124-6771

iphan – instituto do 
patrimônio histórico 
R. Visconde de Itapari-
ca, 8, Barroquinha.  
t 71 3321-0133

fundação joão fernan-
des da cunha Praça 
Campo Grande, 8. t 71 
3328-0522

fundação lar har-
monia R. Dep. Paulo 
Jackson, 560, Piatã.  
t 71 3286-7796

goethe-institut / icba 
Av. Sete de Setembro, 
1809, Corredor da Vitó-
ria. t 71 3338-4700

fundação interna-
cional de capoeira 
angola (fica) Av. 
Carlos Gomes, 111, Edf. 
Éster de Moura Franco, 
5° andar. t 71 3321-7365

associações e cen-
tros

centro de estudos 

multidisciplinares 
em cultura (cult) FA-
COM/ UFBA, R. 
Barão de Geremoabo, 
Campus Ondina. t 71 
3283-6198

aliança francesa de 
salvador Av. 7 de 
Setembro, 401, Ladeira 
da Barra. t 71 3336-
7599

associação cultural 
caballeros de santia-
go R. da Paciência, 441, 
Rio Vermelho.  
t 71 3334-0241

associação cultural 
ítalo brasileira dante 
alighieri R. General 
Labatut, nº 62, Barris.  
t 71 3328-3752

associação dos pro-
dutores culturais Av. 
Manoel Dias, 634, Pitu-
ba. t 71 3491-1998

casa de angola na 
bahia Pça dos Vetera-
nos, 5, Baixa dos Sapa-
teiros. t 71 3321-4495

casa do benin R. Padre 
Agostinho Gomes, 17, 
Pelourinho. t 71 3241-
5679

casa da mandinga R. 
Comendador José Alves 
Ferreira, 160, Garcia.  
t 71 3328-5756

centro cultural 
correios Pç. Anchieta, 
20, Pelourinho.  
t 71 3321-6665
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caixa cultural salva-
dor R. Carlos Gomes, 
57, Centro.  
t 71 3421-4200

ceao – centro de 
estudos afro-orien-
tais Pç. Inocêncio Gal-
vão, Nº 42, Largo Dois 
de Julho. t 71 3322-6742

cepaia – centro de es-
tudos afro-indígenas 
americanas Lg do Car-
mo, 4, Centro Histórico 
de Salvador.  
t 71 3241 0840

coletivo de entidades 
negras (cen) Ladeira 
da Independência, s/n, 
Nazaré. t 71 3321-0833

espaço cultural 
brasil açu R. da Mise-
ricórdia, 7, loja 2, Praça 
da Sé. t 71 3266-3099

associação casa de 
batatinha R. Gabriel 
Soares nº 68 Aflitos. t 
71 3329-7773

arquivos públicos

arquivo público da 
bahia (fpc) Ladeira de 
Quintas, 50, Baixa de 
Quintas. t 71 3244-9751

arquivo histórico 
municipal R. Chile, 31, 
Centro. t 71 3322-1486

cine e vídeo

Saladearte Cine Vivo 
Shopping Paseo Itaiga-
ra, Rua Rubens Guelli, 
135. t 71 3015-6867

sala alexandre robat-
to R. General Labatut, 
27, Barris. 
t 71 3116-8100

saladearte aliança 
francesa Av. 7 de Se-
tembro, 401, Ladeira da 
Barra. t 71 3336-7599

saladearte cinema 
do museu Museu 
Geológico. Av. Sete de 
Setembro, 2195, Corre-
dor da Vitória.  
t 71 3338-2241

Saladearte Cinema do 
MAM Av. Contorno, s/n, 
Solar do Unhão. t 71 
3329-5727

saladearte cine xiv 
R. Frei Vicente, 12/14, 
Pelourinho. t 71 3321-
1948

saladearte da ufba 
Av. Reitor Miguel 
Calmon, Vale do Canela, 
PAC. t 71 3235-9879

teatro

teatro castro alves 
Pç Dois de Julho, s/n, 
Campo Grande.  
t 71 3117-4899/ 3532-
2323

sala do coro (tca) 
Pç 2 de Julho, s/n, 
Campo Grande. t 71 
3117-4883/4884

concha acústica (tca) 
Ladeira da Fonte, s/n, 
Campo Grande.  
t 71 3117-4885

cine-teatro sesc Casa 
do Comércio. Av. Tancre-
do Neves, 1109, Pituba. 
t 71 3273-8732

teatro acbeu Av. 
Sete de Setembro, 183, 
Corredor da Vitória.  
t 71 3444-4423

teatro da barra R. 
Marquês de Caravelas, 
50, Barra. t 71 3264-
4163

teatro caballeros de 
santiago R. Paciência, 
441, Rio Vermelho.  
t 71 3334-0241

teatro dias gomes 
R. Francisco Ferraro, 53, 
Nazaré. t 71 3322-5522

teatro diploma-
ta Av. Tamburugy, 
474, Patamares. t 71 
3367-8882

teatro gamboa nova 
R. Gamboa de Cima, 3, 
Gamboa t 71 3329-2418

teatro gregório de 
mattos Pç Castro 
Alves, s/n, Centro.  
t 71 3322-2646

teatro do irdeb R. 
Pedro Gama, 413 E, 
Alto do Sobradinho, 
Federação. t 71 3116-
7436

teatro isba Av. Oceâ-
nica, 2717, Ondina. t 71 
4009-3689

teatro jorge amado 

UEC, Av. Manoel Dias da 
Silva, 2177, Pituba.  
t 71 3525-9720

teatro do movimento 
Escola de Dança da 
Ufba, Ondina.  
t 71 3245-6412

teatro martim gon-
çalves R. Araújo Pinho, 
N° 292, Canela.t 71 
3283-7851/ 7850

teatro miguel san-
tana R. Gregório de 
Matos, 49, Pelourinho.  
t 71 3322-1962

teatro módulo Av. 
Magalhães Neto, 1117, 
Pituba. t 71 2102-1392

teatro molière  Ladeira 
da Barra ,401. t 71 3336-
7599/ 5259

teatro salesiano Pç. 
Conselheiro Almeida 
Couto, 374, Largo de 
Nazaré. 
t 71 3327-0166

teatro sesi rio verme-
lho R. Borges dos Reis, 
9, Rio Vermelho  
t 71 3334-0668

teatro sesc/senac Pe-
lourinho, Largo do 
Pelourinho, 19.  
t 71 3324-4520

café-teatro sitorne 
R. Dep. Cunha Bueno, 
55, Rio Vermelho.  
t 71 3347-7089

teatro vila velha Pas-
seio Público, Campo 

Grande. t 71 3083-4600

theatro xviii R. Frei 
Vicente, 18, Pelourinho. 
t 71 3322-0018

teatro gil santana 
R. Professora Almerinda 
Dutra, N° 67 - Rio Verme-
lho. t 71 3489-2917

teatro monet R. Ana 
C. D. Dias, Vilas do 
Atlântico, Lauro de Frei-
tas t 71 2201-2100

bibliotecas

biblioteca pública do 
estado da bahia R. 
General Labatut, 27 – 
Barris t 71 3117-6000

anísio teixeira Ave-
nida Sete de Setembro, 
74. Ladeira de São 
Bento - Centro. t 71 
3117-6339

reitor edgard 
santos R. Porto dos 
Mastros s/n Itapagipe. t 
71 3312-6714

betty coelho R. Cris-
tovão Ferreira 143, Boca 
do Rio t 8846-8805

fernando amarelo de 
castro R. da Paciên-
cia, 441/ 1º andar, Rio 
Vermelho. 
t 71 3334-0241

biblioteca infantil 
monteiro lobato Pra-
ça Conselheiro Almeida, 
s/n, Couto, Nazaré. t 71 
3117-1433

biblioteca manuel 
querino R. Gregório de 
Mattos, nº 45, Pelouri-
nho, Solar Ferrão. t 71 
3321 - 7971

juracy magalhães 
jr. R. Borges Reis, 
s/n, Rio Vermelho. t 71 
3116-5360

juracy magalhaes 
jr – itaparica R. Ruy 
Barbosa, s/n, Centro, 
Itaparica / BA. t 71 3631 
-1636

biblioteca do mam-ba 
Av. Contorno s/n Solar 
do Unhão t 71 3117-6142

biblioteca margarida 
costa pinto Av. Sete 
de Setembro, 2490, 
Corredor da Vitória. t 71 
3336-6081

biblioteca multimídia 
petró aragão Praça 
José Anchieta, 12, 1º 
andar - Pelourinho.  
t 71 3266-1051

biblioteca do museu 
eugênio teixeira leal 
R. J. Castro Rabello, 1, 
Pelourinho.  
t 71 3321-9551

biblioteca prometeu 
itinerante R. Gustavo 
dos Santos, 38, Boca do 
Rio. t 71 8123-0873

biblioteca de exten-
são R. General Labatut, 
27, Subsolo da Biblio-
teca Pública do Estado, 
Barris. t 71 3117-6034
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biblioteca pública 
thales de azevedo R. 
Adelaide Fernandes da 
Costa, s/n, Costa Azul.  
t 71 3116-5891

museus

mam – museu de arte 
moderna da bahia Av. 
Contorno s/nº, Solar do 
Unhão. t 71 3117-6132

museu do palácio da 
aclamação (ipac) Av. 
Sete de Setembro, 1330, 
Campo Grande. t 71 
3117-6147

museu abelardo rodri-
gues (ipac) R. Gregório 
de Matos, 45, Pelourinho 
t 71 3117-6357

museu de arqueologia 
e etnologia da ufba 
Terreiro de Jesus s/nº, 
antiga Faculdade de 
Medicina, Pelourinho.  
t 71 3283-5530

mab – museu de arte 
da bahia (ipac) Av. Sete 
de Setembro, 2340, 
Vitória. t 71 3117-6900

museu de arte sacra da 
ufba R. do Sodré, 276, 
Centro. t 71 3243-6511

museu carlos costa 
pinto Av. Sete de Setem-
bro, 2490, Corredor da 
Vitória. t 71 3336-6081

museu da cidade Lgo 
do Pelourinho, 3. t 71 
3321-1967

Museu da Misericór-

dia R. da Misericórdia, 
6 Centro Histórico  
t  71 3322-7355

museu etnográfico 
casa de angola na 
bahia (mecab) Praça 
dos Veteranos, 05, Bai-
xa dos Sapateiros.  
t 71 3321-4495

museu eugênio teixei-
ra leal/ memorial do 
banco econômico R. J. 
Castro Rabello, 1, Pelou-
rinho. t 71 3321-9551 

museu de ex-votos da 
igreja do bonfim Pça. 
do Bonfim, 50, Cidade 
Baixa. t 71 3316-2196

museu geológico 
da bahia Av. Sete 
de Setembro, 2195, 
Corredor da Vitória. t 71 
3336-3498/ 6689

instituto feminino da 
bahia R. Monsenhor 
Flaviano, 2, Politeama.  
t 71 3329-5522

museu do mosteiro de 
são bento da bahia Av. 
Sete de Setembro, Largo 
de São Bento, nº 1, Cen-
tro. t 71 2106-5203

museu de azulejaria 
e cerâmica udo knoff 
(ipac) R. Frei Vicente, 
3, Pelourinho. t 71 
3117-6388

museu tempostal 
(ipac) R. Gregório de 
Mattos, 33, Pelourinho. 
t 71 3117-6382

museu da música bra-
sileira R. das laranjei-
ras, 28, Pelourinho. t 71 
3321-1596

museu ilê ohun lailai 
Ilê Axé Opô Afonjá - R. 
Direta de São Gonçalo, 
557, São Gonçalo do 
Retiro. t 71 3384-6800

palacete das artes 
rodin bahia R. da 
Graça, 284, Graça.t 71 
3117-6910

espaço mário cravo 
(ipac) Jardim Iracema, 
s/nº, Ed. Portal de 
Pituaçu, Parque Metro-
politano de Pituaçu. t 71 
3363-4054

museu afro-brasilei-
ro Terreiro de Jesus 
- Pelourinho t 71 3283 
5540

forte de santo 
antônio além do 
carmo Pça. Barão do 
Triunfo, Santo Antônio 
t 71 3117-1488

memorial

memorial da câmara 
Pç. Thomé de Souza 
Paço Municipal. t 71 
3320-0308

memorial dos gover-
nadores R. General 
Labatut , nº 27 - Barris. 
t 71 3117-6067 /6050

memorial irmã dulce 
Av. Dendezeiros, 161 - 
Largo de Roma.  
t 71 3312-1212

memorial lindember-
gue cardoso R. Araújo 
Pinho, 58 – Canela t 71 
3283-7908

memorial do tribunal 
regional da bahia 
1ª Av. do Centro Admi-
nistrativo da Bahia, nº 
150. t 71 3373-7151/7154

memorial mãe meni-
ninha do Gantois  R. 
Mãe Menininha, 23 Alto 
do Gantois, Federação 
t 71 3331-9231

memorial prof. julia-
no moreira 
Avenida Edgard Santos, 
s/n Narandiba.  
t 71 3371-1613

galerias

galeria pierre verger 
R. General Labatut, 27 – 
Barris. t 71 3103-4065

galeria solar ferrão 
(ipac) R. Gregório de 
Mattos, 45, Pelourinho. 
t 71 3117-6357

afrikan art R. Luis 
Viana, 10, Ladeira do 
Carmo, Centro Histórico. 
t 71 3326-7233

alberto alban galeria 
de arte e antiguidade 
Praça dos Tupinambás, 
2, loja 10, Comércio. 
t 71 3326-5633

ebec – galeria de arte 
R. Amazonas, 746, Pitu-
ba t 71 3240-4743

galeria acbeu Av. 7 de 

Setembro, 1883, Vitória. 
t 71 3444-4423

galeria cañizares Es-
cola de Belas Artes da 
UFBA. R. Araújo Pinho, 
212, Canela t 71 3283-
7930

galeria do conselho 
Av. 7 de Setembro, 1330 
(Anexo Palácio da Acla-
mação), Campo Grande. 
t 71 3117-6193

galeria da fundação 
pierre verger R. da 
Misericórdia, 9, Loja 
1, Praça da Sé. t 71 
3321-2341

galeria fogo das 
águas R. Siqueira 
Campos, 2, Largo da 
Quitandinham, Barba-
lho. t 71 3243-1582

galeria marcos 
rogger R. da Ordem 
Terceira de S. Francisco, 
5, Centro Histórico. t 71 
3321-3206

galeria do museu 
de arte sacra R. do 
Sodré, Centro. t 71 
3243-6511

paulo darzé – galeria 
de arte R. Dr. Chrysip-
po de Aguiar, Corredor 
da Vitória.  
t 71 3267-0930

prova do artista R. 
Bartolomeu de Gusmão, 
13, lj 01,Rio Vermelho.  
t 71 3245-1660

mcr galeria de arte 
Av. Oceânica, 2400, loja 
23, Ondina Aparthotel, 
Ondina. t 71 3203-8118

rv cultura e arte R. 
Barro Vermelho, 32 
Espaço Maria Alice, Rio 
Vermelho t 71 3347-4929

panorama galeria de 
arte R. Escritor Nelson 
Gallo, 19, Rio Vermelho 
t 71 3240-6375

igrejas históricas

catedral basílica Pça 
15 de Novembro, s/n, 
Terreiro de Jesus/Sé  
t 71 3321-4573 

nossa senhora da 
conceição da praia R. 
da Conceição da Praia, 
s/n, Comércio  t 71 
3241-2507

nossa senhora do ro-
sário dos pretos Lar-
go do Pelourinho, 
Centro Histórico t 71 
3241-5781

igreja e convento de 
são francisco Praça 
Anchieta, s/n, Centro 
Histórico t 71 3322-6430

igreja do senhor do 
bonfim Praça Senhor 
do Bonfim, s/n, Bonfim 
t 71 3316-2196

nossa senhora da boa 
viagem Largo da Boa 
Viagem, s/n, Boa Via-
gem t 71 3314-1800
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igreja da piedade Praça 
da Piedade, Centro t 71 
3329-2388 

terreiros

terreiro do gantois 
Alto do Gantois, Federa-
ção. t 71 3331-9231

Ilê Axé Oju Oyá, R. Fla-
viano d’Apresentação, 
9, Cajazeira 11 t 71 
3219-3744

terreiro bate folha 
Travessa São Jorge, 
65E, Mata Escura. t 71 
3306-2163

ilê axé oxumaré Aveni-
da Vasco da Gama, 343. 
t 71 3237-2859

ilê axé oyá Conj Pirajá 
I, VL2, Caminho 31, Casa 
5. t 71 3391-3859

ilê axé oyá mesi R. 
Conceição do Jacuípe, 7, 
Coutos. t 71 3397-2330

ilê axé opô ajagunã 
Jd. dos Diamantes, 14, 
Areia Branca, Lauro de 
Freitas. t 71 3291-8631

ilê obá toni Ladeira da 
Paz, 29, Engenho Velho 
da Federação. 
t 71 3203-6396

terreiro vila são ro-
que R. Direta do Beiru, 
884 E, Tancredo Neves. t 
71 3461-2790

terreiro do alaketu 
R. Luís Anselmo, 67, Ma-
tatu. t 71 3382-5093

ilê ase babá omin-
guian Av. Beira Mar - 
São João de Mangui-
nhos/ Ilha de Itaparica. 
t 71 3631-3340

onzó amazi d’unzambi 
Travessa Esperança, 70 
E, Largo do Tanque. t 71 
3304-0470

ilê odé ibu Travessa 28 
de maio, 29, Periperi. 
 t 71 3308-1457

onzó kassange 
d’unzambi Estrada do 
Cabrito, 83, Plataforma.

ilê axé omin ewá R. 
Nova Aliança, 505, Praia 
Grande. t 71 3397-4651

Ilê Axé Talaôbi Rua 
Alexandre Fleming, nº75
Alto de Coutos
Tel: (71) 3408-6706

terreiro alá omin axé 
R. Dique Pequeno, 3, 
Vasco da Gama. t 71 
3383-1364

Ilê Axé Omin Tundê 
Travessa Dois Irmãos, 81, 
Lobato t 71 3215 1504

terreiro ilê axé 
maroketu R. Antonio 
Viana, 65, Cosme de 
Farias. t 71 3276-3116

terreiro ilê axé odé 
oluami Travessa 
Manuel Rangel, 49 Vila 
Matos t 71 3247-8584

terreiro ilê axé opô 
afonjá R. Direta de São 
Gonçalo, 557, Cabula. t 

71 3384-3321

terreiro ilê axé oru-
min R. Saldanha Mari-
nho, casa 6, travessa 2 
de julho, Caixa D’água. 
t 71 3233-0253

terreiro ilê axé oyá 
deji R. Egito, 8 E, Nova 
Canaã, Paripe.  
t 71 3217-5497

terreiro omin funkó 
Av. Valéria, 564 E, Peri-
peri. t 71 3521-1370

terreiro ibá oji tundê 
Lot. Antonio Moisés, 
Conjunto ACM, Cabula 1. 
t 71 9911-7314

terreiro egbé ewé 
mimó  Estrada do Coco 
km 26, Cond. Mar e Rios, 
Qd. A, lote 12Arembepe t 
71 3624-2461

ilê axé ogun sidê R. 
Nova Constituinte s/n 
Periperi t 71 3307-6702

ilê axé jitolobi Rua 
Prisco Paraíso, 478, 
Coqueiro, Araci/ BA t 75 
3266-2392

memorial unzó tom-
benci neto / terreiro 
de matamba tombenci 
neto Av. Brasil, 485, 
Bairro da Conquista, 
Ilhéus/Ba t 73 3086-1871

Ilê Axé Onicofá Bo-
minjá Alameda 52, casa 
159, Bairro: Santo Inácio 
t 71 3391-7613

outros espaços

academia de letras da 
bahia Av. Joana Angéli-
ca, 198, Nazaré. 
 t 71 3321-4308

acervo de arte po-
pular R. Gregório de 
Matos, 41, Pelourinho.  
t 71 3117-6471

afoxé filhas de 
olorum  R. do Passo, 
12 térreo, Centro. t 71 
8152- 0726

casa do teatro 
popular R. Carlos 
Gomes, 897, Centro.t 71 
3329-0015

casa da photographia 
R. Padre Feijó, 442, Ca-
nela. t 71 3491-3906

espaço cultural raul 
seixas/ sindicato dos 
bancários Av. 7 de Se-
tembro, 1001, Mercês.  
t 71 3329 -2333

escola picolino Av. 
Otávio Mangabeira, s/n, 
Pituaçu. t 71 3363-4069

gabinete português 
de leitura Praça da 
Piedade, s/n, Centro.  
t 3329-5758

sated Avenida Sete de 
Setembro, 89, sala 214, 
Edifício Oxumaré, Cen-
tro. t 71 3322- 2098

sindicato dos músi-
cos profissionais do 
estado da bahia Praça 
da Sé, 398, Ed. Themis, 

sagas 614/15 – 6º an-
dar. t 71 3322-1518

org. de permacultura 
e arte R. do Passo, 
62, Santo Antônio t 71 
3241-6204

armazém cenográfico 
R. Dr. Augusto Lopes 
Ponte, Portão Stiep, s/
nº. t 71 3116-9140

cepa- círculo de estu-
do, pensamento e ação  
R. Souto D’Álva, 98 Bar-
balho t 71 3242-0502 

centro esportivo de 
capoeira angola-mes-
tre faísca  R. Raimundo 
Viana, 61 E, Rio Vermelho 
t 71 3345-2311

// INTERIOR

galerias

atelier dalí R. do 
Triunfo 248, Centro - 
Vitória da Conquista.  
t 77 3083-0354

oficina de artes de 
araci R. Francisco Xa-
vier, 100, Centro – Araci. 
t 75 9121 3493

teatros

teatro municipal de 
ilhéus Praça Luiz Via-
na, s/nº, Centro. Ilhéus/
BA. t 73 3231-7264 

centro de cultura 
maestro miro 
R. Itacarambi, s/nº, Mo-
chilaI - Feira de Santana. 
t 75 3614-8410

teatro do centro de 
diretores lojistas 
(cdl) Praça Monsenhor 
Renato Galvão, 173, 
Centro - Feira de Santa-
na. t 75 3602-3636

teatro do centro uni-
versitário de cultura 
e arte (cuca) R. Conse-
lheiro Franco, 66, Centro 
- Feira de Santana. t 75 
3221-9766

teatro cidade do 
saber R. do Telégrafo, 
s/n, Bomba - Camaçari. 
t 71 3644-2777/ 1631

centro cultural dan-
nemann  Av. Salvador 
Pinto, 29, Centro São 
Félix/BA t 75 3425-2208

centro cultural 
ciciliano de carvalho  
Senhor do Bomfim/ BA  
t 74 3544-2150

teatro municipal 
margarida ribeiro R. 
José Pereira Masca-
renhas, Capuchinhos 
- Feira de Santanat 75  
3625-9533 

bibliotecas

biblioteca padre josé 
gomes loureiro R. 
Conselheiro Paranhos, 
64, Santo Amaro. t 75 
3241-1123

casa afrânio pei-
xoto Praça Afrânio 
Peixoto, nº 38 Lençóis 
BA t 75 3334-1728
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museus

museu de arte contem-
porânea de feira de 
santana R. Geminiano 
Costa, 255, Centro, Feira 
de Santana.  
t 75 3603-7774

casa do sertão  
Campus da UEFS, BR 
116, Km 3, Novo Hori-
zonte. t 75 3224- 8029

hansen bahia R. 13 de 
Maio, 13 – Cachoeira. 
t 75 3425-1453

recolhimento dos hu-
mildes Convento dos 
Humildes, Santo Amaro. 
t 75 3241- 0140

museu regional de 
arte R. Conselheiro 
Franco, 66 –  Feira de 
Santana. t 75 3221- 9744

parque histórico 
castro alves (ipac) 
Praça Castro Alves, nº 
106, Centro - Cabacei-
ras do Paraguaçu. t 75 
3681-1102

museu do recôncavo 
wanderley pinho (ipac) 
Via Matoim, Enseada de 
Caboto, s/n – Candeias. 
t 71 3116-6743

associações e cen-
tros

casa dos artistas R. 
Jorge Amado, 39, Centro 
– Ilhéus. t 73 3634-5818

centro universitário 
de cultura e arte 

(cuca) R. Conselheiro 
Franco, 66, Centro - 
Feira de Santana. t 75 
3221-9766

cineclube da 
uefs Campus UEFS – 
Feira de Santana. t 75 
3224-8004

instituto dos ar-
tistas de teatro do 
baixo-sul R. Josino 
Emídio do Rosário, 181, 
Tento – Valença. t 75 
3641-0664

centro cultural dan-
nemann Av. Salvador 
Pinto, 29, Centro – São 
Félix. t 75 3438-4308

memorial hansen 
bahia Museu do Carmo 
– Pça. da Aclamação, 
Cachoeira/BA 

fundação cultural de 
ilhéus R. Jorge Amado, 
21, Centro – Ilhéus. t 73 
3634-8986

casa de samba de 
santo amaro Solar 
Subaé, R. do Imperador, 
nº 1 – Santo Amaro 

igrejas históricas

nossa senhora do 
rosário R. Ana Neri, 3 
Centro, Cachoeira . t 75 
3425-3179

divino espírito san-
to Pça. da Matriz, s/n, 
Centro, Camaçari . t 71 
3623-1598

nossa senhora 

das candeias Tv. 
Presidente Kennedy, 7, 
Centro, Candeias. t 71 
3601-0336

nossa senhora do 
bom sucesso Pça. Se-
nador Temistocles, 317, 
Centro, Cruz das Almas. 
t 75 3621-4021

santíssimo sacramen-
to Av. Santo Antônio 
dos Navegantes, s/n, 
Centro, Itaparica 
 t 71 3631-1243

santo amaro de ipi-
tanga Pça. João Tiago 
dos Santos, s/n, Centro, 
Lauro de Freitas .t 71 
3287-3445/ 3288-6765

sagrada família jesus, 
maria, josé  R. Frei 
Godofredo Raulf, 02, 
Centro, Madre de Deus. 
t 71 3604-1034

são bartolomeu Pra-
ça da Matriz, 13, Centro, 
Maragogipe. t 75 
3526-1027

são pedro R. Anfilófio 
de Castro, 25, Centro, 
Muritiba. t 75 3424-2055

nossa senhora de 
oliveira Praça da 
Matriz, s/n, Oliveira dos 
Campinhos (Santo Ama-
ro). t 75 3208-1123

nossa senhora do 
carmo Praça da Ma-
triz, Centro, Salinas 
da Margarida. t 75 
3659-1014
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