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Esta Agenda Cultural é organizada por Fabiana Baqueiro e Janine Falcão (Núcleo de Relações
Públicas da Ascom/UNEB).

Dica da semana
O carnaval chegou! Para quem gosta da festa é hora de pular, sorrir, correr atrás do trio,
deixar de lado os horários rígidos e as obrigações. Para quem não é adepto da “correria
elétrica” o período vale para relaxar, descansar, aproveitar os amigos, a família, viajar.
Por isso a TR desta semana é, digamos, eclética. Tem dicas para quem quer aproveitar a
festa e para quem prefere algo mais tranquilo e intimista.
Aproveitando o momento passeamos por alguns lugares interessantes de Salvador e
Região Metropolitana. São restaurantes, cafés, praias, barracas. Dicas para todos os
gostos. Mas como não poderíamos esquecer vale dar algumas dicas para quem vai pular,
seja na Barra ou no Campo Grande, no Pelô ou no interior. Então... use roupas leves,
sapatos confortáveis e não esqueça o protetor solar. Vale também um chapéu ou boné
(faz um estilo e ainda protege da altíssima temperatura do carnaval baiano)! Lembre-se
de beber bastante água para manter o corpo legal até o fim da folia e daquela velha
regrinha: nada de dirigir se bebeu, afinal, a festa é para celebrar a vida com muita
alegria, e com responsabilidade também! Por isso, se o clima esquentar tenha a
camisinha em mãos. Para encerrar a dica de hoje lembre-se que o clima é de alegria e
confraternização. Milhões de culturas, gostos, cores, sabores misturados cidade afora. E
para que a festa funcione é preciso uma dose de tolerância. Por isso, nada de brigas ou
confusões, para que a maior festa popular do mundo seja também uma festa de paz.
Para quem vai pular atrás ou trio, viajar, ou curtir as atrações alternativas da cidade...
Bom Carnaval!
Por Janine Falcão, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

_________________________________________________________________

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 11/2
EXPOSIÇÃO

Elas
Palha de piaçava, licuri, sisal, algumas das matérias-primas com as quais mulheres da
Costa do Coqueiro e de Valente trabalham. Mulheres que inspiram a exposição Elas, da
artista plástica e designer soteropolitana Andréia Caetano. As telas em acrílica que
compõem a exposição refletem a convivência da artista com as artesãs baianas.
Espaço Calasans Neto, Teatro Jorge Amado/Pituba
8h às 20h
R$ Grátis
(71) 3525-9720

MÚSICA
Gereba
É carnaval, mas os forrozeiros de plantão podem fazer a festa, aliás, podem aproveitar a
festa no Centro Cultural ACASA. O músico e compositor Gereba recebe convidados
especiais e promove um encontro inusitado. Além do bom arrasta pé, serão apresentados
pequenos filmes que trazem imagens históricas de mestres como Luiz Gonzaga,
Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, entre outros.
Centro Cultural ACASA, Santo Antonio
20h
R$10
Não informado

Sexta-Feira, 12/2
FEIRA
Feira Mauá
Instituto Mauá produz mostra de artesanato baiano no Shopping Salvador. São ao todo
11 barracas oferecendo instrumentos musicais típicos da Bahia, a exemplo do berimbau e
do atabaque, além de instrumentos em miniatura, como guitarra, bateria e timbau. A
feirinha também conta com orixás de metal, caricaturas em massa fria, bonecas feitas de
cabaça, gamelas de madeira, potes e mealheiros de cerâmica, a tradicional renda da Ilha
de Maré, tecelagem, cestaria e bordados.
Salvador Shopping
9h às 22h
R$ Grátis
(71) 3878-1000

MÚSICA
Chris Duck e os Imorais
A banda faz show e traz no repertório canções de pop, rock, black e reggae.
Bar Bebedouro, Rio Vermelho
22h

R$ Não informado

Não informado

Sábado, 13/2
CINEMA
Confusões em família

A produção narra a história da família Rizzo. O pai tem um filho fora do casamento e
após 20 anos escondendo-o terá que trazê-lo para casa. A filha, aplicada nos estudos,
trabalha nas horas vagas como stripper. O filho caçula esconde um grande fetiche. A
verdade é que todos escondem um grande segredo que faz da relação deles uma
caixinha de surpresas.
Cine Vivo, Shopping Paseo Itaigara
18h30
R$ 18 e 9
(71) 3015-6867

Nine
O cineasta Guido Contini luta para ter harmonia em sua vida pessoal e profissional, às
voltas com sua esposa, sua amante e sua mãe. A produção é baseada no musical Nine,
por sua vez inspirado no filme 8½, de Federico Fellini.
Multiplex Iguatemi
21h40 e 00h05
R$ 17 e 8,5
(71) 3533-0880

MÚSICA
Varanda Glauber
A Varanda Glauber, novidade do Carnaval 2010, é o nome do projeto que acontece na
parte externa do Espaço Cultural Unibanco. O acesso aos camarotes é só para
convidados, mas para quem passar pela Pç. Castro Alves será possível curtir shows de
artistas como Sarajane, banda Lateral Elétrica, Márcia Castro, Lucas Santtana, Os
Mascarados, Arto Lindsay, Banda AVA, além de DJs. As apresentações acontecem nos
intervalos de passagem dos trios.
Espaço Cultural Unibanco
 Sexta a terça
R$ Grátis

(71) 3103-3016

Domingo, 14/2
PARQUE

Pituaçu
O espaço oferece exposição permanente de esculturas de Mário Cravo, quadra de
esportes, pista de ciclismo e pedalinho. Opção divertida para adultos e crianças.
Parque de Pituaçu
 7h às 17h
R$ Grátis

 (71) 3231-2829

GASTRONOMIA
Matsuri
Para quem deseja aproveitar o período de carnaval longe da agitação dos circuitos
carnavalescos uma boa dica é experimentar os sabores exóticos da culinária oriental. A
cozinha do Japão, da China, da Tailândia, da Índia, do Sri Lanka e do Vietnam reunidas
em um só lugar e com bom gosto. Fica a dica, agora é só reunir os amigos.
Rua Adelaide Fernandes da Costa, Pq. Costa Azu, Costa Azul
 Não informado
R$ Não informado

 (71) 3533-3666

Segunda-Feira, 15/2
GASTRONOMIA
Tartufo
Expostos no bufê, os sorvetes artesanais são vendidos em quarenta sabores. Além dos
tradicionais, há misturas especiais, como o abacaxi francês (com a fruta batida com uva)
e a lambada (leite condensado com goiabada). Para incrementar, oferece 36 tipos de
cobertura, como amendoim, chocolate granulado e confeitos, caldas frias e coberturas
quentes de morango e chocolate. O milkshake é servido em taças de diversos tamanhos,
de 300 mililitros a um litro e meio.
Rua Minas Gerais, Pituba
Não informado
R$ Não informado
(71) 3240-7754

CINEMA
Partir
Suzanne é casada com um médico e tem dois filhos adolescentes. Cansada da monotonia
de sua vida resolve voltar a trabalhar como fisioterapeuta. Seu marido apóia sua decisão
e constrói no fundo da casa um escritório para ela, mas as circunstâncias mudam quando
Suzanne conhece Ivan, responsável pelas obras e por quem Suzanne desenvolve uma
forte atração.

Cine Vivo, Shopping Paseo Itaigara
18h20
R$ 16 e 8
(71) 3015-6867

Terça-Feira, 16/2
PRAIA
Barraca Marguerita
Ambiente agradável, mesas amplas, espreguiçadeiras, parque infantil e vista para o mar.
Tudo isso vocês pode aproveitar na barraca Marguerita, em Praia do Flamengo. Você
ainda pode curtir a turma numa espécie de “espera” com bancos e mesas altas assistindo
a videoclipes em canais fechados. Para completar bom atendimento e um cardápio
recheado com frutos do mar, drinks, sucos e outras tentações gastronômicas.
Barraca Marguerita, Praia do Flamengo/ Vilas do Atlântico
8h às 18h
R$ Não informado
(71) 3363-5151
 www.barracamarguerita.com.br

CINEMA
Chéri
O filme, ambientado na glamorosa Paris anterior à Primeira Guerra, narra o
relacionamento amoroso entre a cortesã Léa e Chéri, filho de uma antiga colega de
profissão e rival. Tudo vai bem para o casal até que a mãe do jovem planeja
secretamente o casamento do filho com Edmée, herdeira de outra rica cortesã. Com o
fim do relacionamento próximo, Léa e Chéri descobrem que o sentimento que tem um
pelo outro é mais forte que imaginavam.
Cine Vivo, Shopping Paseo Itaigara
17h
R$ 16 e 8
(71) 3015-6867

Quarta-Feira, 17/2
GASTRONOMIA
Fran’s Café
A cafeteria oferece um espaço aconchegante para aqueles que não gostam de carnaval e
apreciam a companhia dos amigos. No térreo há espaço para conversas informais, já no
mezanino um ambiente mais tranqüilo e intimista. A cafeteria oferece ainda três opções
de café-da-manhã e funciona 24 horas.

Rua das Hortências, Pituba
24h
R$ Não informado
(71) 3353-2681

PRAIA
Barraca Baionês
Criada em 2001 a Baionês, como o nome sugere, mistura as culturas baiana e japonesa.
A infra-estrutura da barraca é um destaque a parte: área gramada, decoração temática,
e divisão por ambientes. Para completar serviços especializados, drinks especiais e um
cardápio diferenciado.
Barraca Baionês, Praia de Aleluia
7h às 18h
R$ Não informado
(71) 3374-3059
 http://www.barracabaiones.com.br

EM SANTO ANTONIO DE JESUS
CINEMA
Lula, o filho do Brasil
O filme narra a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento até sua chegada na
“cidade grande”. Retoma ainda os grandes momentos de seu histórico de militância,
especialmente o ano de 1980, quando Lula se torna o maior líder sindical do país e
emerge como uma força política renovadora. Uma vida marcada por dificuldades, perdas
e uma notável capacidade de superação. "Lula, o Filho do Brasil" conta a saga da família
Silva, uma saga igual a de tantas outras famílias Silva do Brasil.
Cine Itaguari II
16h
R$ Não informado
(75) 3631-5777

Sherlock Holmes
Sherlock Holmes é um detetive conhecido por usar a lógica dedutiva e o método
científico para decifrar os casos nos quais trabalha. Com seu fiel parceiro, Dr. John
Watson, Holmes terá que resolver um caso envolvendo Lorde Blackwood que, após ser
condenado à forca é visto deixando o túmulo onde seu caixão foi deixado.
Cine Itaguari I
17h30 e 20h
R$ Não informado
(75) 3631-5777

EM JUAZEIRO
Baile dos mascarados
A banda de sopro juazeirense Metais de Ouro comanda a folia de Carnaval em Juazeiro.
Centro de Cultura João Gilberto
 21h
R$ Grátis
 (74) 3611-4322

EM BARREIRAS
Carnaval de Barreiras
O carnaval em Barreiras será animado. A festa promete agitar a turma e fazer todo
mundo pular com as participações de Tatau, Jau Peri, Motumbá, Tonho Matéria e outros.
Barreiras
 Sexta a Terça
R$ Não informado
 (74) 3611-4322/ 3613-9707

FaçArte
Chame Gente

Morais Moreira
Ah! imagina só que loucura essa mistura
Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia
De Todos os Santos, encantos e Axé, sagrado e profano, o Baiano é carnaval
Do corredor da história, Vitória, Lapinha, Caminho de Areia
Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue e o vinho, pelo mangue,Pelourinho
A pé ou de caminhão não pode faltar a fé, o carnaval vai passar
Da Sé ao Campo-Grande somos os Filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar
Por isso chame, chame, chame, chame gente
Que a gente se completa enchendo de alegria a praça e o poeta
É um verdadeiro enxame, chame chame gente
Que a gente se completa enchendo de alegria a praça e o poeta
Ah!...a praça e o poeta.

Fontes:
http://plugcultura.wordpress.com
http://www.salvadorguia.com.br
http://www.aldeianago.com.br

http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
http://www.barracabaiones.com.br
http://www.barracamarguerita.com.br
http://www.praiadoflamengo.com/materia.php?id=76
http://vagalume.uol.com.br/asa-de-aguia/chame-gente.html
http://www.iguatemisalvador.com.br/main/cinema/detalhe.jsp?filme=2806
http://www.cultura.ba.gov.br/noticias/plugcultura/secult-divulga-programacoes-de-projetos-nocarnaval-2010http://www.saladearte.art.br
http://www.cineinsite.com.br
http://www.barreiras.ba.gov.br/site/index.html
http://www.oestemania.com.br

