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Rock baiano, rap jazz, samba e forró são destaques na programação do Pelô
Cultura
Postado em: 12/04/2018 15:40

De 13 a 19 de abril, shows de ritmos diversos movimentam os principais largos do Pelourinho

Canto dos Malditos na Terra do Nunca (CMTN) / Foto: Fofano
A agenda de shows nos largos do Pelourinho traz eventos que já vem se tornando tradicionais nos
largos e também novos shows e apresentações. Entre os destaques, tem o retorno da banda
Maglore ao Pelô, fazendo uma dobradinha rock’n’roll com o Canto dos Malditos na Terra do Nunca
(CMTN). Atrações como Banda ZUHRI, Parah Monteiro, Classudos Rap Jazz e Gerônimo também
estão na programação.
Começando o fim de semana, nesta sexta-feira (13) tem o “Samba, Sertanejo e Axé”, que traz
como convidados a Banda Samba do Pretinho, Banda Irmanada, Banda Mika a Dona da Balada e
Banda Miskuta, que fazem um repertório variado envolvendo a mistura dos ritmos. O show acontece
no Largo Quincas Berro D'agua, às 19h com ingressos a R$ 15. Também nesta sexta o Samba
Trator anima o Largo Pedro Archanjo, às 20h com show aberto ao público.
Já o sábado (14) começa com solidariedade e samba, no evento ‘’Seja você um sambista
solidário’’, o Samba do Leite, que convida aos amantes do ritmo a prestigiar o evento em troca da
colaboração de 01 pacote de leite em pó. A arrecadação é distribuída entre instituições de caridade
em Salvador. O show acontece a partir das 16h, no Largo Tereza Batista.

Maglore / Foto: Azevedo Lobo
Ainda no sábado o rock baiano entra em cena e traz dois grupos que são destaques no cenário
nacional, as bandas Maglore e Canto dos Malditos na Terra do Nunca (CMTN), que fazem uma
dobradinha musical na primeira edição do projeto “Sons Daqui”, programa desenvolvido pela Bahia
Creative Hub que visa oportunizar apresentações de artistas locais nos largos do Pelourinho. O
encontro acontece a partir das 20h, no Largo Pedro Archanjo, a preços populares: R$ 20 e R$ 10.
E para encerrar bem a noite de sábado tem o som de Parah Monteiro, que traz no repertório musica
instrumental, música cantada e um repertório com clássicos do forró. O artista se apresenta às 21h
no Largo Quincas Berro d’água, aberto ao público.

Parah Monteiro / Divulgação
No domingo (15) o Largo Quincas Berro d’Água recebe, a partir das 16h, o evento Classudos Rap
Jazz. No show, a banda ZUHRI traz a mistura do JazzBeats, RapJazz, Clássicos, BommBap, além
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do som improviso. No evento a banda faz o lançamento do seu primeiro EP, intitulado
‘’ANDAMENTO’’. O show também traz a participação especial dos artistas MC Hiran, Faustino Beats
e Dj’s Jarrão e Sica. Além dos shows, o público conta ainda com stands diversos. Os ingressos
custam R$ 20,00 (inteira), R$ 15,00 (nome na lista) e R$ 10,00 (meia até 17h). Para nome na lista
os interessados devem procurar o facebook do evento.
Outro evento de domingo é o show da Banda Forró Passa Pé, um tradicional forró que anima o
público às 17h, no Largo Tereza Batista, com entrada franca.
A terça feira (17) começa com mais uma edição do show "O Pagador de Promessa". No comando o
cantor Gerônimo Santana, que sobe ao palco com a Banda Mont Serrat e convidados, no Largo
Tereza Batista, às 20h. Ingressos a R$ 20 e R$ 10. Ainda na terça, dois eventos são abertos ao
público. Às 20h acontece no Largo Pedro Archanjo o show da Banda Caçamba Azul, que faz um
bailinho e a mistura ritmos como merengue, zouk e salsa. Outro é show do Samba Xibicada,
também às 20h, no Largo Quincas Berro D’água.
Tem muito forró na quinta-feira (19), quando acontece mais uma edição do ForroZÉando no Pelô. O
evento traz o cantor Zé Honório com a Banda Visgo de Jaca, e também o Forró Kabaçola. A cada
evento uma quadrilha junina é convidada e faz uma apresentação especial ao público. Além dos
shows, o local tem barracas típicas para garantir o clima do arraia. O ForroZÉando acontece no
Largo Tereza Batista, a partir das 19h, com ingressos a R$ 20 e R$ 10. Já no Largo Pedro Archanjo
acontece o evento Forró na Pedro, com apresentação do artista Bezerra do Forró. O show começa
às 20h e é aberto ao público.
Serviço
Samba, Sertanejo e Sábado – Ressaca do carnaval
Local: Quincas Berro D’agua
Quando: 13 de abril (sexta) às 19h
Ingresso: R$ 10,00
Samba Trator
Local: Largo Pedro Archanjo
Quando: 13 de abril (sexta) às 20h.
Aberto ao público
Seja você um sambista solidário – Samba do leite
Local: Largo Tereza Batista
Quando: 14 de abril (sábado) às 16h às 21h
Ingresso: 400g de leite em pó
SONS DAQUI – Maglore e Canto dos Malditos na Terra do Nunca
Local: Largo Pedro Archanjo
Quando: 14 de abril (sábado) às 20h
Ingresso: R$ 20,00 e R$ 10,00
Parah Monteiro
Local: Largo Quincas Berro D’Água
Quando: 14 de abril (sábado) às 21h às 23h
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Ingresso: Aberto ao público
Classudos Rap Jazz – Banda ZURHI
Local: Largo Quincas Berro D’Água
Quando: 15 de abril (domingo) às 16h
Aberto ao público
Banda Forró Passa Pé
Local: Largo Tereza Batista
Quando: 15 de abril (domingo) às 17h
Ingresso: Aberto ao público
Bailinho do Caçamba - Banda Caçamba Azul
Local: Largo Pedro Archanjo
Quando: 17 de abril (terça) às 20h
Aberto ao público
Gerônimo Santana – Show ‘’O pagador de promessas’’
Local: Largo Tereza Batista
Quando: 17 de abril (terça) às 20h
Ingresso: R$ 20,00 e R$ 10,00
Banda Xibicada
Local: Quincas Berro D’agua
Quando: 17 de abril (terça) às 20h
Aberto ao público
ForroZÉando no Pelô
Local: Largo Tereza Batista
Quando: 19 de abril (quinta) às 19h
Ingressos: R$ 20 e 10,00
Forró na Pedro – Bezerra do Forró
Local: Largo Pedro Archanjo
Quando: 19 de abril (quinta) às 20h
Aberto ao público
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