




A ABCIAONI

A Associação Beneficente Cultural Ilê Axé Oyá Ní 

(ABCIAONI), há 28  anos promove ações que visam 

a profissionalização, a promoção da cultura e o 

desenvolvimento comunitário na comunidade de 

comunidade Santa Terezinha, em Alagoinhas, na Bahia. 

A ABCIAONI desenvolve atividades formativas que estimulam 

a autonomia, a prática da cidadania e a integração ao 

mercado de trabalho junto a crianças a partir de 6 anos de 

idade, jovens e adultos. A associação teve origem em 1992, 

promovendo atividades de artesanato em geral, decoplagem 

em telhas e pinturas em tecidos. Seu nome significa “Casa 

das forças de Oya Ní” e, além da Associação  Beneficente, o 

espaço abriga o terreiro de Candomblé de Mãe Olga.

A ABCIAONI tem como missão e princípio, a valorização da 

vida comunitária como direito de todos. Independente de 

cor, raça, etnia e religião, todos são bem-vindos e convocados 

a se tornarem agentes multiplicadores de ações que 

promovam os direitos sociais em parceria com a associação.

Trazemos como nosso lema o respeito mútuo, ou seja, olhar o 

próximo como olhamos para nós mesmos, queremos sempre 

o melhor para a nossa Comunidade.



Em novembro de 2020, a ABCIAONI, foi reconhecido 

oficialmente pela Secretaria de Cultura do Estado da 

Bahia como Ponto de Cultura da Bahia, a partir dos 

critérios estabelecidos na Lei Cultura Viva (13.018/2014). 

Comprovando que a iniciativa desenvolve e articula 

atividades culturais em sua comunidade, e contribui para o 

acesso, a proteção e a promoção dos direitos, da cidadania e 

da diversidade cultural na Bahia.



Conheça nossos projetos, 
atividades e oficinas 
oferecidas à comunidade:

• atendimentos: 
Psicológicos, fisioterapia ocupacional e ficoterapia (terapia com 
plantas e ervas medicinais).

• grupo empreendedor do ponto:  
Capacitação para administração e criação de negócios que geram 
renda pessoal ou para Comunidade. Esse trabalho é feito com 
pessoas que já desenvolvem os negócios e estão interessadas em 
melhorar a administração dos empreendimentos.

• atividades físicas:  
Aulas de dança corporal, ginástica, exercício para terceira idade, 
alongamento, para alunos a partir de 10 anos.



• infocentro:  
Aulas de informática para alunos a partir de 10 anos, oferecemos 
certificação de curso.

• alfabetização:  
Aulas para alfabetização de jovens e adultos a partir dos 16 anos.

• curso de corte e costura:  
Aulas do nível básico ao industrial para mulheres a partir de 16 anos.

• curso de cabelereiro(a):   
Aulas de tratamentos capilares, corte, tintura, aplicação de mega 
hair, para jovens e adultos a partir de 16 anos.

• curso de música:  
Aulas de música prática e teórica, violão, guitarra e percussão, para 
alunos a partir de 10 anos.



• fabricação de instrumentos de percussão:  
Aulas práticas e teóricas para jovens e adultos a partir de 16 anos 
para a fabricação de instrumentos.

• karatê e capoeira:  
Aulas semanais para crianças, jovens e adultos a partir dos 6 anos 
com a presença dos pais. 

• coral:  
Desenvolver o despertar da música afro, trabalhando com músicas da 
tradição afro-brasileira e contemporâneas.



O espaço da associação também é utilizado para a realização 

de feiras de Pechincha, aniversários da comunidade e 

encontros de família. Atualmente, a Associação Beneficente 

Cultural Oyá Ní ocupa uma cadeira no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento da Comunidade Negra e Afro descendentes 

em Alagoinhas/BA.



PROJETOS DESENVOLVIDOS 
ANTERIORMENTE 

• projeto asé omí:  
Trabalhos de identidade racial com a comunidade.

• projeto tribo:  
Desenvolvimento de trabalhos de identidade cultural dentro da 
comunidade.

• yacamim - pai de muitas estrelas:  
Projeto que deu início ao Ponto de cultura, desenvolveu aulas de 
informática, capoeira e percussão.



PARTICIPE DO PONTO 
DE CULTURA:

Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento da 

comunidade. Somos irmãos locais e devemos viver em 

harmonia.

Telefone: (75) 3422-7084

Email: pontooyani116@gmail.com

Celular: (75) 99920-5027

Endereço: Rua Belém, nº 58 - Barra Santa Terezinha - 

Alagoinhas - BA

Facebook: Associação Beneficente Cultural Oyá Ní 





História de 
Mãe Olga

A Sacerdotisa Yalorixá Olga Maria Ribeiro Souza, é fundadora 

da primeira casa de matriz no axé, Titulada Ilé Asé Oyá Ní 

em 1954 em Feira de Santana. Em 1992 fundou a filial no 

município de Alagoinhas/BA, que coleciona um rico acervo 

cultural, composto por trabalhos de Monografia, menções 

internacionais e publicação de poemas no livro “A Cara da 

Rua”, dentre outros.

Mãe Olga soma 66 anos de dedicação exclusiva à vida 

de Santo, sendo muito querida por toda comunidade 

de Alagoinhas.  Além de propagar e manter o culto à 

religião africana de Nação Ketu, protagoniza iniciativas 

beneficentes que promovem o desenvolvimento humano 

e cultural através de oficinas, palestras e prestações de 

serviços gratuitos à comunidade, abertos a todo município 

de Alagoinhas e Região.

O Museu Afro Cultural cultural da cidade de Alagoinhas conta a 

história e toda a tradição de vida ao longo da vida de Olga Maria.





Esse material foi desenvolvido pela Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC), por meio do projeto “Conexão Comunidade - Rede de agentes comunitários 
pelo fortalecimento do patrimônio imaterial e de culturas locais”, número de Pronac: 190340, executado pela AIC, patrocinado pela VLI e realizado 
com recursos da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.


