
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedição Fotográfica ao Quilombo Campo Grande 
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APRESENTAÇÃO 

 

A expedição à comunidade quilombola de Campo Grande é uma imersão cultural através da 

fotografia. Seja registrando paisagens distantes ou direcionando o olhar para a cultura local, o ato de 

fotografar sempre esteve relacionado à descoberta, e mantém papel fundamental no registro e na 

preservação da nossa história. 

O quilombo Campo Grande faz parte do município de Santa Teresinha e está localizado no Centro 

Norte Baiano, na microrregião de Feira de Santana, a 200 km de Salvador. É uma das maiores 

comunidades de população negra e descendentes de escravos da região e, ainda hoje, conserva 

atividades tradicionais como o artesanato de palha, o samba de roda, o terno de reis, as rezadeiras e 

o culto à religião de matriz africana. 

A fotografia, além das imagens, também pode nos brindar com descobertas: conhecer uma nova 

cultura, novas pessoas e novos caminhos. A expedição Quilombo em Foco tem tudo isso! Quem vai, 

volta com a memória da câmera cheia de fotos, e com o HD interno - aquele que é preenchido com 

conhecimento, sentimentos e emoções - cheio e renovado. 

A expedição seria impossível sem o desejo e a parceria da comunidade quilombola de Campo 

Grande*. E dá uma imensa alegria ver a satisfação de quem nos acolhe em sua própria casa, prepara 

uma comida típica, nos faz sentir bem-vindos. Quem vai, come e dorme na casa dos moradores, 

conhece suas histórias, compartilha um pouco das suas vidas. Quem vai, vive momentos de diversão, 

como uma caminhada até a pedra do monte, um banho de rio ou um voo de asa delta, para os 

aventureiros. E de noite, o terreiro de Maria de Olímpio abre suas portas para a festa. Já viveu isso? 

Então vá! 

*Parte da renda investida pelos participantes é revertida para a comunidade. 
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PROGRAMAÇÃO 

Data Horário Atividade 

22/09 19h às 21h 

Encontro > Estúdio Dario Guimarães Neto, na Rua Castro Neves, 196, 
Matatu. (Subindo a ladeira dos Galés, virar a segunda à esquerda no 
Hospital do Exército; Estúdio em frente ao restaurante Casarrara) 

Apresentação do Projeto Quilombo em Foco 

25/09 

13h30 às 14h 
Concentração > Estúdio Dario Guimarães Neto, na Rua Castro Neves, 196, 
Matatu. (Subindo a ladeira dos Galés, virar a segunda à esquerda no 
Hospital do Exército; Estúdio em frente ao restaurante Casarrara) 

14 às 18h Deslocamento para o Quilombo Campo Grande (Santa Teresinha/BA) 

18h10 às 19h Boas vindas do Prefeito | Apresentação do “Reis de Porta” 

19h30 Jantar na Associação de Moradores de Campo Grande 

26/09 

6h às 6h30 Café da manhã 

6h30 às 10h30 Caminhada pelo quilombo até a Pedra do Monte 

10h30 às 12h30 Banho no Rio Paraguaçu 

13h às 14h30 Almoço 

14h30 às 17h30 Tempo livre 

18h às 19h Jantar 

19h Festa no terreiro de Maria de Olímpio 

27/09 

6h às 7h Arrumação dos equipamentos e bagagens  

7h às 8h Café da manhã 

8h às 11h30 Visita à comunidade e ao Grupo de Artesãs de Campo Grande  

12h às 14h 
Almoço na Associação de Moradores de Campo Grande 

Apresentação do samba de roda de Dona Lia de Agenor 

14h às 18h Retorno a Salvador 

02/10 19h às 22h 

Encontro para apresentação das imagens e bate-papo sobre as experiências 
vividas com o projeto > Estúdio Dario Guimarães Neto, na Rua Castro 
Neves, 196, Matatu. (Subindo a ladeira dos Galés, virar a segunda à 
esquerda no Hospital do Exército; Estúdio em frente ao restaurante 
Casarrara) 
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INFORMAÇÕES 

O que: Expedição Fotográfica 

Onde: Quilombo Campo Grande, Santa Teresinha, Bahia 

Quando: 25, 26 e 27 de setembro de 2015 

Saída: sexta-feira, 25 de setembro, às 14h 

Chegada: domingo, 27 de setembro, às 18h 

VagasI  II: mínimo de 10 e máximo de 20 participantes 

InvestimentoIII:  

 R$ 590,00 – à vista 

o Pagamento até o dia 18 de setembro de 2015 (depósito bancário) 

 R$ 650,00 – parcelado 

o 1ª parcela de R$ 350,00 até o dia 18 de setembro de 2015 (depósito bancário) 

o 2ª parcela de R$ 300,00 para 30 dias após pagamento da 1ª parcela (cheque pré-datado) 

Dados para depósito bancário: 

 Banco Bradesco 

o Agência: 3072-4 

o Conta Corrente: 49516-6 

o Nome: Dario Gomes de Oliveira Guimarães Neto 

o CPF: 052.494.575-68 

 

 

INSCRIÇÕES / MAIS INFORMAÇÕESIV 

E-mail: quilomboemfoco@gmail.com 

Telefones: 

 Tacun Lecy 

o +55 71 9215-1277 (TIM)  |  +55 71 8186-2260 (Claro)  |  +55 71 4141-7677 (Fixo) 

 João Alvarez 

o +55 71 9619-8279 (Vivo) 

 Dario Guimarães Neto 

o +55 71 8885-1107 (Oi) | +55 71 9916-2207 (Vivo) | +55 71 8346-6280 (Claro) 

  

                                                           
I
 A expedição só acontecerá se houver o mínimo de 10 participantes. 

II
 As vagas só serão confirmadas após envio de comprovante de depósito. 

III
 No valor estão incluídos: transporte, hospedagem e alimentação. 

IV
 A ordem de inscrição será de acordo com o horário do depósito bancário informado no comprovante. 
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