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Cartões Postais

Salvadorr^rr^ da Alegria
Fundada em 29 de Março de 1549, Salvador foi a primeira capital do Brasil,
posição que manteve durante 214 anos (1549-1763), quando a sede do Vice Reinado foi transferida para o Rio de Janeiro. Ao desembarcar na Baía de Todos os
Santos, o governador-geral Tomé de Souza escolheu um local favorável

para

construir uma fortaleza que pudesse abrigar a administração colonial e sustentar a
posse portuguesa das terras brasileiras. Em pouco tempo estavam de pé os prédios
públicos do poder local, representado pela Câmara Municipal, e os da Coroa
Portuguesa, além das primeiras construções religiosas, militares e comerciais.
A cidade foi o cenário dos principais acontecimentos da colónia, como a
fundação da

Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, primeira faculdade de medicina do

Brasil, datada de 1808, mesmo ano em que a família real chegou no Brasil.
Uma das maiores heranças que Salvador possui do Brasil Colónia é o
conjunto arquitetônico de importância irrefutável. Apenas no Centro Histórico são
mais de 500 construções, entre igrejas, palácios e fortalezas, que deram à cidade o
título de "Patrimônio Histórico e Artístico da Humanidade" conferido pela ONU.
Contrastando com essa arquitetura antiga, nos bairros novos, a moderna arquitetura
se faz em formas e cores arrojadas.
A cidade fica situada a entrada da Baía de Todos os Santos, maior e mais

Solar do Unhão
Antigo complexo agroindustrial onde se moía
a cana e se destilava o caldo, é um fascinante
exemplo da arquitetura colonial do século
XVII. Abriga hoje o Museu de Arte
Moderna (MAM), capela e restaurante
(comida típica baiana acompanhada de show
folclórico à noite). No acervo do MAM bons
exemplares das artes brasileiras. Ao lado, fica
o Parque das Esculturas, com obras de
importantes artistas baianos e brasileiros,
como Carybé e Siron Franco. Vaie a pena
visitar a Mostra de Fotografia Baiana
Ano V (Salvador vista por 33 fotógrafos) até 5
de setembro.
Av. Contorno, s/n. Comércio. Telefone: 3290660
Mercado Modelo
Centro de vendas de produtos artesanais,
dispõe de bares populares, dois restaurantes
tradicionais (Maria de São Pedro e Camafeu
de Oxossi) e de uma espécie de galeria
subterrânea, onde, dizem, ter abrigado
escravos enquanto seus donos faziam as
compras. Ponto de Capoeiristas. Aberto das 9
às 19 horas.
Em frente ao Elevador Lacerda. Praça Cayru,
250, Comércio. Telefone: 243-6543.

interessante baía do Brasil, foi edificada em dois níveis: a Cidade Baixa e a Cidade
Alta.
Atualmente,
aproximadamente

2,4
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terceira

maior

habitantes.

cidade

Possui

50

do
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Brasil,
de

com
praias

aproximadamente e, sua temperatura fica por volta de 25°C.
A culinária apresenta pratos tradicionais, uma das marcas mais fortes da
cidade, todos regados com muito azeite de Dendê.
Salvador contém a essência da Bahia, seus contrastes, magia, encantos e
mistérios.

Elevador Lacerda
Construção de 1872, tem 72 metros de
altura. Já passou por algumas reformas e
serve de ponte entre as cidades Baixa e Alta.
Foi edificado no locai da antiga Casa da
Moeda, recebeu este nome em homenagem
ao seu idealizador, o engenheiro Antônio de
Lacerda. Transporta atualmente mais de 20
mil pessoas por dia e teve sua última reforma
em 1993. Possui 4 elevadores que fazem o
percurso em 11 segundos. Funciona das 5 à
meia-nolte.
Praça Tomé de Souza, centro/ Cidade Baixa.
A passagem custa R$0.05. Telefones: 2410979
Fonte Mário Cravo
Praça Cayru, quase em frente do Mercado
Modelo. Destaca-se entre as construções
coloniais da área, pelas linhas modernas.
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Farol da Barra
Um dos pontos mais tradicionais da cidade.
Foi a primeira edificação militar da América
Portuguesa e se destacou em vários
episódios da história do Brasil na defesa d a
cidade do Salvador, primeira capitai do País.
Funciona de Terça a Domingo, das 9 ás 19
horas e abriga o Museu Náutico da Bahia.
Ingresso: R$2,00 e R$1,00 (estudante). O
pessoal da Terceira Idade, militares,
museóiogos, professores, guias turísticos e
deficientes físicos têm passe livre.
Praça Almirante Tamandaré, s/n. Barra.
Telefone: 245-0593
Forte de Mont Serrat
Marco histórico na defesa da cidade d e
Salvador, oferece aos visitantes uma bela
paisagem e, para quem curte, u m a
exposição permanente de armas de fogo. A
construção data do século XI. Aberto d e
terça a Domingo, das 9h30 ás 12 horas e das
13 ás 17 horas.
Av. Santa Rita Durão, s/n, Mont Serrat.
Telefone: 313-7339.
Forte de São Marcelo
Também chamado Forte do Mar, fica e m
plena Baía de Todos os Santos, bem na
entrada do Porto de Salvador. Esta jóia d a
arquitetura militar do séc. XVII, em forma
circular, foi construída para combater a s
invasões dos holandeses. Foi construído
sobre um banco de areia distante da praia,
recebeu o nome de "Umbigo de Salvador"
pelo escritor Jorge Amado. Fm reforma, está
fechado para visitação.
Belvedere da Sé
Mirante debruçado para a Baía de Todos o s
Santos, foi recentemente beneficiado com a
restauração da Praça da Sé. Como atrativo a
mais, a impressionante Cruz Caída, obra d o
escultor Mário Cravo em homenagem a
demolição da Sé.
Centro Histórico.
í-

Câmara Municipal
Data da metade do séc. XVII e ainda mantém
sua fachada originai. Antiga sede d a
Prefeitura, já funcionou também como
cadeia pública, no séc. XVIII.
Praça Municipal - Centro Histórico.
Qpla d o Evenbo
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Plano Inclinado Gonçalves

Passeio Público

Como o Elevador Lacerda, também faz a
ligação entre as partes alta e baixa da cidade,
através de bondinho que deslizam sobre
trilhos. Antigo Charriot, construído e m 1874,
era movido a vapor, sendo eietrificado em
1910. Suas cabines tem capacidade para 36
pessoas. Funciona de Segunda a Sábado, das
5 ás 20 horas.
Praça da Sé (entrada ao lado da Catedral
Basílica) - Centro Histórico.

Na área c i r c u n d a n t e do Palácio da
Aclamação, este espaço, idealizado pelo
Conde dos Arcos é próprio para passeios,
como o nome indica, dão o clima de
tranquilidade proporcionado peias grandes
arvores e palmeiras Imperiais ali plantadas.
Bela vista da Baía de Todos os Santos. Aberto
diariamente.
Av. Sete de Setembro, s/n. Campo Grande.

Homenagem a arquitetura ibérica, é um
reduto da cultura portuguesa na Bahia, com
arquivo e biblioteca para c o n s u l t a s .
Telefone: 329-2733.
Praça da Piedade, s/n.

Monumento ao Dois de l u l h o
No centro da maior praça da cidade ergue-se
o monumento comemorativo da data magna
da Bahia, simbolizando a conquista definitiva
da independência da Portugal, quase um ano
após o " Grito do Ipiranga" de regente D.
Pedro, futuro imperador. A estátua do
Caboclo empunhando
uma
lança
homenageia ainda as raças formadoras do
povo brasileiro.
Largo do Campo Grande.

Da Cidade
É o mais tradicional, embora enfrente
problemas com o quesito segurança, não
sendo recomendável andar além do indicado.
Boa para a recreação e prática de exercícios.
Avenida Antônio Carlos Magalhães, s/n.
Telefone: 358-5612

Costa Azul

Forte de São Diogo
Gabinete Português de Leitura

Parques

Para manter a tradição, diariamente, ao meio
dia, é dado tiro de canhão. A construção
deste forte data do séc. XVII e nele podem
ser vistos maquetes com todos os fortes de
Salvador, além de vídeos sobre o sistema de
fortificação da primeira capital do Brasil. Fora
de sua amurada se encontra o marco de
fundação da cidade. De Terça a Domingo, de
9h30 ás 17h30. Porto da Barra.

Forte de Santa Maria
Dominando a paisagem, todo construído
sobre pedras, este forte foi baluarte da luta
contra os invasores holandeses, no séc. XVII,
destacando-se também durante a Sabinada.
Lá se encontram objetos náuticos e marinhos
antigos. É também um espaço cultural
mantido pela Sociedade dos Amigos da
Marinha. Largo do Porto da Barra.

São 45 mil metros quadrados de área, com
equipamentos de ginástica e brinquedos para
a garotada, além de pistas para ciclistas e
adeptos de caminhadas. Possui restaurantes
e acesso elevado á praia. Ocasionalmente
são realizados eventos musicais gratuitos.
Avenida Adelaide Fernandes da Costa, s/n.
Costa Azul. Telefone: 342-1070

Metropolitano do Abaeté
São 1800 hectares, próximos a um dos
cartões- de- visitas da cidade. Conta com
música ao vivo, bares, restaurantes, mirantes
e vários quiosques. Fica aberto enquanto
houver cliente nas casas
comerciais. Ali
ficam o Museu Casa da Música da Bahia, com
acervo de muitos artistas da terra; o Centro
de Atividades, voltado para a realização de
espetáculos musicais e ações culturais; o
Mirante, de onde se pode ter uma visão
panorâmica da Lagoa do Abaeté.
Fim de Linha do Abaeté, Itapuã. Telefone:
375-9665

Ilha de Itaparica
Mont Serrat

do Bonfim
i.,>^
Penha

Metropolitano de Pituaçu
Área de proteção ambiental, funciona
diariamente, das 7 às 17 horas. Conta com
ciclovia (aluguel de bicicletas no local), que
contorna o represamento do Rio Pituaçu, e m
cujas margens estão preservadas espécies
remanescentes da Mata Atlântica. Há
também áreas para camping e quadras de
esportes. Outro atrativo é o Espaço Cultural
Mário Cravo (Tei.: 371-0009), que expõe
objetos-esculturas do famoso artista plástico
em vários trechos do parque. Os restaurantes
podem funcionar até mais tarde.
Rua Manuel Antônio Galvão, s/n, Pituaçu.
Telefone: 231-2829

São Bartolomeu
É tido como um locai sagrado para os adeptos
do Candomblé. Possui uma área de 1550
hectares e vive a mercê de promessas de
recuperação. A falta de segurança tem
afastado os visitantes e mobilizado quem vive
nas redondezas. Aberto 24 horas.
Avenida Suburbana, s/n, Pirajá.
,

Tororó
O dique ganhou esculturas de Orixás sob as
águas, e a população uma ótima opção de
lazer. Tem pista de cooper, equipamentos de
ginástica, parques infantis e dois
restaurantes. Fica aberto 24 horas. 382-0847

Jardim Zoológico
Possui 119 espécies, sendo 40 ameaçados de
extinção, como jacaré do papo amarelo, loboguará, macaco prego do peito amarelo e
águia chilena.
Parque de Ondina. Telefone: 247-0052.
Parque

Rodoviária
Solar do Unhio
Museu de Arte Moderna

Qpia do Evenbo
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Praias
Barra
Na verdade são duas: a do Porto e a do Farol.
A primeira fica entre os fortes de São Diogo e
Santa Marina, lugar onde Tomé de Souza
aportou em 1549. A outra tem uma área
a d o t a d a pelos s u r f i s t a s . São areias
concorridas, especialmente, nos fins de
semana. Próximo a praia, você dispõe de uma
infra-estrutura de bares e restaurantes.

Ondina
Bastante movimentada, tem uma formação
de pedras que permite a presença de
pequenas piscinas naturais. Tornou-se
bastante popular, nos últimos tempos.

Rio Vermelho
Famosa pela festa do 2 de fevereiro
(Iemanjá), não é muito indicada para o
banho. Oferece ondas fortes devido a
profundidade. Serve como porto para barcos
e canoas das colónias de pescadores, e de um
bom "baba", todos os dias. Oferece uma bela
vista.

Jardim dos Namorados
Também não é recomendada para o banho.
Dotada de novos e belos jardins a área é
ótima para caminhadas e, como remete o
nome, para namorar, na área verde.

Armação
É perigosa para o banho de mar pois sua
correnteza é muito forte. Nesta praia situa-se
o mais novo shopping de Salvador, o
Aeroclube Plaza S h o w .

Artistas

bebidas, têm águas com pequenas ondas em
trechos protegidos por arrecifes.

Museus

Jaguaribe

Acervo mostra a cultura do cacau. Importante
atividade económica do Sul da Bahia.
Segunda a Sexta, das 9 ás 17h. Te!.: 2548635
Rua da Espanha, s/n - Comércio.

Museu do cacau

Apropriada para a prática de surte e windsurfe.
A garotada bate ponto no locai, nos finais de
semana.

Itapuã
Anda meio maltratada em alguns trechos, mas
tem a fama de ser a praia inspiradora de
Dorival C a y m m l . A p ó s a C o l ó n i a d e
Pescadores, é possível encontrar um locai
razoável na areia. Próximo do Farol, só mesmo
surfistas, porque o mar é revolto

Piatã
A praia é separada por uma larga faixa de área
verde, a maior extensão de coqueirais da orla.
Sem perigo para o banho de mar, possui águas
mornas e tranquilas, além de barracas de
praia, bares e restaurantes.

A presença de uma grande placa promocional
da Ford sugeriu o nome desta praia. Foi moda
durante os anos 60. Tem ondas baixas, ideais
para o banho.

Stella Maris
Fugindo a popularidade das praias mais
próximas do centro, como a Barra, multa gente
bacana ruma para o locai, nos fins de semana.
Tem que chegar cedo para conseguir mesa e
cadeira. O público jovem marca presença.

Ipitanga
Tem boas barracas e na maioria delas,
repertório musical selecionado. Recomendase cautela para o banho de mar.

da

antiga

Instalado no prédio do antigo Colégio dos
Jesuítas, de 1533, foi a primeira escola de
ensino médio no Brasil, por Carta Régia de 18
de fevereiro de 1808, sob o título de Escola
Cirúrgica. Fm 1832, passou a condição de
Faculdade de Medicina, que em 2 de março
de 1905, foi destruída por um incêndio.
Possui urn acervo sobre a história da ciência
médica. É mantido pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA). De Segunda a Sábado, das
9ásl7h.
Terreiro de Jesus, s/n, ao lado da Catedral
Basílica. Telefone: 321-0383

M useu de Arte Sacra
Mantido pela UFBA, está instalado no
conjunto arquitetônico do Convento e Igreja
de Santa Teresa, reunindo o que há de mais
representativo na arte religiosa brasileira do
período colonial, sem paralelo na América
Latina. De Segunda a Sexta, das l l h 3 0 ás
18h.
Rua do Sodré, 276, Centro. Tei.: 2243-6511

Corsário
Ótima para o banho de mar, devido ás águas
t r a n q u i l a s . É m u i t o procurada
pelos
praticantes de cooper, vólei e futebol.

Museu Abelardo Rodrigues
Abelardo Rodrigues formou, durante 40
anos, a maior coieção particular de arte sacra
do Brasil: 808 peças entre imagens, pinturas,
oratórios, altares, crucifixos e fragmentos de
Talha. Este acervo encontra-se no andar

Pituaçu
Bem servida de barracas de comidas e

Qpia do Evenbo

Terreiro de Jesus (Subsolo
Faculdade de Medicina)

Memorial da Medicina

Plakafor

O mar é calmo, e a praia fica perto de várias
quadras de esportes. Costumava ser o point
de vários artistas nos anos 70. Daí, o nome.
Há boas barraca. Fica na Boca do Rio.

08

Museu de Arqueologia e Etnologia
A exposição A Primeira Sé do Brasil
merece uma visita. A Sé Primacial do Brasil foi
erguida por Tomé de Souza em 1549 e
derrubada em 1933. A mostra reúne
fragmentos e objetos encontrados nas
escavações realizadas recentemente na
Praça da Sé. Seu acervo etnológico compõese de artefatos provenientes da cultura
indígena.
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nobre do Solar do Ferrão, valioso prédio da
arquitetura civil do período colonial, guarda
características do séc. XVII e é um dos mais
importantes
da área.
Pertenceu
primeiramente a família Maciel conforme
brasão exibido em uma das portas, depois a
propriedade passou à família Ferrão, daí e m
diante funcionou como seminário, residência
de famílias nobres, teatro, sede do Centro
Operário, ainda sofreu reformas que lhe
deram um aspecto neocolonial. Fm 1977 foi
tombado peio IPAC, dando lugar a sua sede..
Muito interessante também a coieção de
Santos Roca. De Segunda a Sexta, das 9 às
18h. Sábado e Domingo, das 10 ás 18h.
Rua Cregório de Matos, 45, Pelourinho.
Telefone: 320-9383.

Museu da Cidade
Inaugurado em 1973, trata-se de um museu
eclético. Manequins vestidos com roupas de
orixás, bonecas representando damas e
sinhazinhas, além de livros e manuscritos e
peças raras sobre a vida do poeta mais
famoso da Bahia, Castro Alves. De Segunda a
Sexta, das 9h30 ás 18h30 Sábado das 13h ás
17h. Domingo das 9 ás 13h.
Rua Cregório de Matos, 40, Pelourinho.
Telefone: 321-1967

Museu Tempostal
Fm exposição, a evolução histórica de
Salvador, através da peculiaridade de 30 mil
cartões-postais antigos reunidos p e l o
colecionador Antônio Marcelino, maior
coieção particular do país. De Terça a Sexta,
das 9 às 18h; Sábado e Domingo, das 13 ás
18h.
Rua Cregório de Matos, 33,
Telefone: 322-5936

Pelourinho.

Fundação Casa de Jorge Amado
Reúne o acervo do maior escritor baiano
contemporâneo,
mostrando
permanentemente fotos, cartas, livros, e
manuscritos de Jorge Amado. Ali também
funciona o Café Zélia Cattai, ponto d e
encontro de intelectuais. Com serviço de café
e bar, p o s s u i p e q u e n o p a l c o p a r a
apresentações artísticas. Segunda a Sábado
das 9 ás 21h e Terça, das 9 ás 18h.
Largo do Pelourinho, 49-51. Te!.: 3 2 1 0122/0070
Qjjía do Evenbo

Museu de Arte da Bahia

Museu Afro- Brasileiro

Criado no início do século, possui um acervo
de 12 mil peças artísticas e históricas, a
exemplo do mobiliário colonial pertencente á
realeza. De Terça a Sexta, das 14 ás 19h.
Sábados e Domingos, das 14h30 ás 18h30.
Av. Sete de Setembro, 2340, Vitória.
Telefone: 336-9450

Foi inaugurado no dia 7 de Janeiro de 1982 e
conta com mais de 1260 peças de tipologia
religiosa, porém de temática diversa como:
imaginária, cerâmica, escultura, tapeçaria,
tecelagem, pintura, artesanato, entalhes,
além de um vasto documentário em
fotografias,
mostrando
costumes,
penteados, arquitetura, etc.
Terreiro de Jesus, s/n, no prédio da antiga
Faculdade de Medicina. Telefone: 321-0383

Museu Geológico da Bahia
Foi criado em Março de 1975 pela Secretaria
de Minas e Energia. Trata-se de um museu
científico, orientado para o estudo da Terra,
com o objetivo de explicar sua origem e seu
desenvolvimento. Expõe acervo científicotecnológico superior a seis mil peças que
retratam a história dos garimpos baianos,
além de ressaltar aspectos da geologia do
Estado, através de coleções de minerais,
rochas e pedras ornamentais e preciosas. De
Terça a Sexta, das 13h30 ás 18h30. Sábado,
Domingo e feriado, das 14 às 18h.
Av. Sete de Setembro, 2195, Vitória.
Telefone: 336-6922.

Centro de Estudos Baianos
Conta com um acervo de 25 mil volumes,
sendo considerada uma das relações mais
raras em História da Bahia e do Brasil.

Núcleo do Sertão
Pertence ao Centro de Estudos Baianos e foi
inaugurado no dia 31 de agosto de 1983. Seu
acervo se compõe de livros, periódicos,
estatuetas, quadros, miniaturas e outros
d o c u m e n t o s referentes á Guerra de
Canudos, cangaço,
misticismo
e
coronelismo.

Museu Carlos Costa Pinto
Reúne uma das mais representativas
coleções de objetos artísticos e decorativos
do país. Dias úteis: 14h30 ás 19h. Sábados e
Domingos, das ISás 18h. Fechado ás Terças.
Av. Sete de Setembro, 2490, Vitória.
Telefone: 336-6081

Ctnibu

Museu Eugênio Teixeira Leal

Catedral Basílica
Igreja do Bonfim
Igreja católica que conta com a fé da maioria
dos baianos e mantém um Museu de Exvotos, que exibe centenas de peças de
madeira ou de cera ali depositadas pelos fiéis
como testemunho das graças recebidas. Na
sua escadaria acontece a tradicional e
animada Lavagem do Bonfim, todo mês de
Janeiro.
Praça Senhor do Bonfim, s/n. Telefone: 3120196

Igreja de N. S. da Conceição da
Praia
A padroeira de Salvador é reverenciada aqui
por seus devotos, a cada dia 8 de dezembro.
Nela está o jazigo de Irmã Dulce. Telefone:
242-0545

Igreja e Convento de São Francisco
Construído no séc. XVIII, este conjunto é um
exemplo típico da arquitetura colonial
barroca e neoclássica. A sobriedade da
fachada contrasta com os seu interior de

de São Pedro

Rua Sfggório d© Matei
Praça Pedro i
Arehanjo

Conta a história do Banco Económico S/A.,
instituição fundada em 13 de julho de 1834,
sendo o mais antigo banco privado do país.
P o s s u i no s e u a c e r v o
fotografia,
documentos, livros, objetos e móveis
antigos. Mantém também um arquivo e uma
biblioteca voltada para a história da
economia baiana.
I «ati o

t'
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Era a Capela do Antigo Colégio dos Jesuítas,
fundado no século do descobrimento, logo
após a fundação de Salvador e destruído por
incêndio no início deste século. É considerada
um dos monumentos mais importantes da
arquitetura religiosa brasileira, destacando
no seu interior os belo trabalhos de esculturas
nos altares laterais. Na magnífica Sacristia,
destacam-se o arcaz de jacarandá com
quadros em lâmina de cobre, a pintura do
teto e o piso. Aberta para visitação,
diariamente, das 9 ás 1 Ih e das 14 ás 17h.
Terreiro de Jesus, Pelourinho. Telefone: 3 2 1 4573
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Terreiro

Alfredo

extraordinária riqueza, onde a exuberância
das formas, em talha dourada, representa o
ideal da "Igreja de Ouro" dos fins do séc.
XVII. Ao lado, no convento, apresenta
belíssimos azulejos e talha de jacarandá.
Aberto de Segunda a Sexta, das 8h30 ás 17h
Rua Inácio Accioli, s/n. Telefone; 322-6430 e
321-6968.

I g r e j a da V e n e r á v e l
Terceira de São Francisco

Ordem

Anexa a Igreja de São Francisco, toda
fachada é revestida de esculturas de aranito,
inspiradas nos retábulos em talha de
madeira, ou nos trabalhos e m prata
(plateresco), única no Brasil. Aberta de
Segunda a Sexta, das 8 ás 12h e das 13 ás
17h. Telefone: 321-6968

Mosteiro de São Bento
Complexo de Igreja e convento construído
tudo em pedra no séc. XVII, reúne peças
sacras e obras artísticas e históricas.
Av. Sete de Setembro, 1, Ladeira de São
Bento, Centro. Telefone: 322-4744.

Igreja do Carmo
Conjunto erguido pela ordem das Carmelitas.
Largo do Carmo, s/n. Santo Antônio.
Telefone: 242-0182

Igreja de N. S. do Rosário dos
Pretos
No local, batizado pelo povo de Largo do Pelô,
ergue-se essa igreja construída pelos
escravos no séc. XVIII,
para poderem
assistir aos cultos religiosos, pois não podiam
frequentar as igrejas da elite branca. Em
determinadas festividades, o pároco faz a
celebração
trajando
paramentos
representativos da cultura afro-baiana.
Praça José de Alencar, s/n.

Igreja da Graça
Um dos primeiros templos católicos erguidos
em Salvador, data do séc. XVII e guarda os
restos mortais da índia Catarina Paraguaçu,
convertida ao cristianismo após o casamento
com o português Diogo Álvares Correia, o
Caramuru, e de Júlia Fetal, jovem da
sociedade baiana assassinada com uma bala
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de ouro pelo noivo abandonado e ferido em
seus brios. Igreja foi construída e m
homenagem de Paraguaçu à Nossa Senhora
da Graça, que lhe aparecera em sonho,
naquele mesmo local.
Largo da Graça, s/n, Graça. Telefone: 2474670

Igreja da Venerável
Terceira de São Domingos

Ordem

Construção do séc. XVIII, compreende, além
da Igreja, dois corpos laterais que abrigam as
instalações da Ordem Terceira. A fachada é
rococó, com torre terminada em bulbos. Na
capela-mor há uma figuração referente a vida
de São Domingos. Aberta de Segunda a Sexta
das 8 às 12h e das 14 às 17h. Sábados e
Domingos apenas em horário de missa.
Terreiro de Jesus, Pelourinho. Telefone: 2424185.

Terreiros
Gantois
Também chamado de Ilê lya Omi Axé
Yamasse, é o mais falado da Bahia, por causa
da lendária Mãe Menininha. Só funciona o
memorial, das 10 às 12 e das 14 às 17 horas,
de terça a Sexta. Sábados só pela manhã.
Mantém a tradição ioruba. As festividades
estão suspensas pois não escolheram a nova
mãe-de-santo da casa.
Alto do Gantois, 23, Federação. Telefone:
336-9594

Iguatemi
Aeroclube Plaza Show
Point de gatos e gatas de classe média alta,
tem música, dança, shows, festas, cinemas,
performances artísticas, enfim, diversão para
os mais variados gostos, estilos e Idades.
Além, é claro, das lojas.
Av. Octávio Mangabeira, 6000, Boca do Rio.
Telefone: 462-8000

Um dos mais procurados da cidade. Oferece
vários tipos de serviços e lojas, atendendo a
uma clientela bastante variada. Na praça de
alimentação, onde funciona o Multiplex
(complexo de cinemas com 12 salas), rola a
maior paquera.
Avenida Tancredo Neves, 148, PItuba.
Telefone: 350-5050/0800-712020

Itaigara
Barra
Cinemas, praças de alimentação e uma
infinidade de lojas. Fluxo intenso, porém,
tranquilo. No primeiro piso, o dos cinemas, dá
para tomar um chope gelado e experimentar
várias iguarias. Ponto de encontro da
garotada e executivos.
Av. Centenário, 2 9 9 2 ,
Telefone: 339-8222

Chame-Chame.

Center Lapa
Dois cinemas e movimentação intensa. Para
quem curte, funciona no terceiro piso o
Centro Esotérico Sowelu, onde se pode saber
a sorte através da leitura de cartas ou das
mãos. Um centro de compras bem popular.
Rua Portão da Piedade, 155, Piedade.
Telefone: 328-8212

Uma opção boa para quem gosta de comprar
com tranquilidade. Tem 200 lojas onde é
possível achar produtos interessantes.
Avenida ACM, 656, Itaigara. Telefone: 3587411/19

Pelô
Espaço para turistas. Os preços são um
pouco salgados. Fm compensação, dá para
comprar lembranças interessantes.
Rua Francisco Muniz Barreto, 2, Terreiro de
Jesus, Pelourinho. Telefone: 321-4200

Piedade
Movimento puro. Vaivém intenso de pessoas,
até porque funciona como acesso para as
ruas do centro da cidade.
Rua Junqueira Aires, 8, Piedade. Telefone:
328-1555/6600

IlêAxéOpôAfonjá
A ialorixá é Mãe Stella de Oxossi, e a casa foi
fundada em 1910. Foi o segundo a ser
tombado no País. O primeiro foi a Casa
Branca, de onde surgiu o Opô Afonjá, fruto
de uma dissidência. Funciona, diariamente,
das 10 às 18 horas.
Rua Direita de São Gonçalo do Retiro, 557,
Cabula. Telefone: 384-6800

Casa Branca
O Ilê Axé lyanasso Oka é o mais antigo em
atividade na Brasil (fundado em 1830). No
comando está a m ã e - d e - s a n t o Tatá.
Funciona, diariamente, das 10 ás 18 horas.
Rua vasco da Gama, 463, Rio Vermelho.
Telefone: 334-2900
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Artesanato
Instituto Visconde de Mauá
Peças variadas, com destaque para a
criatividade do que é produzido na Bahia.
Aberto de Segunda a Sexta, das 8 às 18h;
Sábados, das 8 ás 14h; e Domingos, das 10 ás
15 horas.
Rua Gregório de Mattos, 27, Pelourinho.
Telefone: 321-2136/ Largo da Barra, 2, Porto
do Barra. Telefone: 264-5440.
Buraco do Pelô
Quem está interessado em lembranças da
Bahia, pode encontrar coisas bem transadas
e de bom gosto. Aberto diariamente das 9h30
ás20h30.
Rua João de Deus, 4, Pelourinho. Telefone:
322-2136

Balé Folclórico da Bahia
Coreografias Pantheon dos Orixás, Dança do
Fogo, Puxada de Rede, Maculelê, Capoeira e
Samba de Roda, no Teatro Miguel Santana,
no Pelourinho ás 20 horas. De segunda a
sábado (exceto terça-feira).
Ensaio do Olodum
A banda faz ensaios toda terça-feira e
domingo na sua sede do Pelourinho a partir
das 19 horas.
AraketuellêAiyê
Apresentação e ensaios destes dois blocos
afro toda quinta-feira, na Marina (Av.
C o n t o r n o , s / n ) e no P e l o u r i n h o ,
respectivamente.

Expo&Arte
Roupas, peças decorativas, bijuterias, tudo
num só lugar, com destaque para os produtos
em madeira e couro. Aberto diariamente, das
10 às 21h, no primeiro piso do Shopping
Barra. Telefone: 339-8222

C^ia do Evenbo
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Teatro Castro Alves-Te!.: 532 2323
Praça Dois de Julho s/n. Campo Grande
Teatro ACBEU - Tel.: 337-4395 - Av. Sete
de Setembro 1883, Corredor da Vitória
Teatro Jorge Amado-UEC - Te!.: 5312121 - Av. Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba
Teatro Boa Vista Tel : 244 6333
Parque Boa Vista de Brotas, Engenho Velho
de Brotas
Teatro Vila Velha Tel.: 336 1384
Av. Sete de Setembro, s/n. Passeio Público Campo Grande
Teatro Martim Gonçalves - Tel.: 2472010 - Rua Araújo Pinho, Canela
Teatro Pelourinho-Tel : 322 8273
Praça José de Alencar, 19 Pelourinho Entrada pelo SENAC
Teatro Gil Santana Tel.: 334 7637
Rua Almerinda Dutra, 67 - Rio Vermelho
Teatro Gregório de Mattos-Tel.: 3222646 - Praça Castro Alves
Teatro Gamhoa - Tel.: 329-2418
Largo dos Aflitos, 3 (obs: fechado)
Teatro Iemanjá - Tel.: 370-8400
Centro de Convenções, Jardim Armação
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Teatro Miguel Santana - Tel.: 3 2 1 1155 - Rua Gregório de Mattos, 49,
Pelourinho
Teatro da Ladeira -Tel.: 242-8350
Ladeira do Desterro, 23, Nazaré
Teatro Ca ha Heros de Santiago - Tel.:
237-4342 - Rua da Paciência, 441, Rio
Vermelho
Teatro Nazaré - Largo de Nazaré - Tel.:
343-2625
Teatro Expresso Bahiano - Tel.: 3 3 6 9411 - Av. Princesa Leopoldina, 398, Barra
Teatro do ICBA-Tel.: 337-0120
Corredor da Vitória, 1809.
Teatro Espaço X
Rua General Labatut, 27 - Biblioteca Central Barris-Tel.: 322-2219
Teatro do Sesi - Tel.: 334-0668
rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho
Teatro Oficina-Tel.: 237-4632
rua Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho
Theatro XVIII-Tel.: 322-0018
rua Frei Vicente, 18, Pelourinho
Teatro M ó d u l o - T e l : 351 1105
Av. Magalhães Neto, 1117 - Pituba
Teatro Dias Gomes
R. Francisco Ferraro, 53 - Joana Angélica

Qpia d o Evenbo

Camafeu de Oxossi
Praça Cairu, 250, 1° andar. Mercado Modelo,
Comércio /242-9751. 9h30/19h30 (seg. a
sáb.); 9h30/17h (dom.). Comida Típica.
Desconto de 10%*.

Restaurantes
*Para o b t e n ç ã o dos d e s c o n t o s d e v e - s e
comprovante de participação no evento.

apresentar

Pedrada Sereia
Rua Pedra da Sereia s/n Rio Vermelho /3360553. Todos os dias a partir das 14:00h
/Música ao Vivo. Amex, Visa, Mastercard,
Credicard, Dinners e Sollo

Kadoshí
Shopping Barra. Comida Italiana. Ambiente
agradável.
Desconto de 5%*.

Sukiyaki

Maria de S. Pedro
Praça Cairu, 250, Mercado Modelo, Comércio
/242-5262. l l h / 2 0 h (seg. a ter.); l l h / 2 2 h
(qua.asáb.); l l h / 1 7 h (dom.).

Rio Vermelho/247-5063
Arquería
Rua Macapá, n° 344 - Ondina./336-9170
Serviço á quilo: R$ 8,90 / Ter-quiabada; quafeijoada; qui-cozido; sex-comida baiana
Desconto de 10%*.
Caranguejo de Ondina
R. Baependi, no 11. Ondina
(Carne e Frutos do Mar).
Preço acessível para estudante.
Desconto de 10%*.

/247-3600

Staiio
Rua Baependi, n" 222 Ondina /332-4286
55 opções de almoço e 15 de sobremesa.
R$10,96/kg. Não abre Domingo.
Desconto de 10%*.
Faltando Espaço
Federação (em frente a Arquitetura) /2455799
Rock'n Rio
Av. Otávio Mangabeira, 6000, Aeroclube
Plaza Show /461-0300. Aberto todos os dias
as 22:00 - Ar condicionado - American Bar Estacionamento - Música Ambiente - Música
ao Vivo. Visa, Mastercard, Credicard e
American Express.
Programação:
13/07 Alex Góes e Dj Enaldo Tubarão 22h
14/07 Zeca Baleiro - 22h
15/07 Nata do Samba e Convidados 21h
17/07 Salsalitro 22h
18/07 República Latina 22h
Desconto de 2 0 % na consumação e 2 0 % no
ingresso*.
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Caranguejo de Sergipe
Av. Oceânica, Barra/9158-4022
Pizza de Baggio
Av. Oceânica, Barra, Em frente ao Cristo
Av. Otávio Mangabeira,54, Pituba/332-2766
Segunda a quinta das 18:00 ás 0:00; sextas e
sábados das 18:00 á 1:00; domingos e
feriados das 12:00 ás 16:00 e das 18:00 às
0:00. Ar condicionado - Música Ambiente 298 lugares. Visa, Diners, American Express,
Credicard e Sollo Aceita Ticket
Cheiro de Pizza
Rio Vermelho/347-5777
Milagre dos Peixes
Rua Alexandre Gusmão, 104, Rio Vermelho
/9971-4088. Culinária internacional, baiana e
japonesa (noite), A la carte. Preço varia em
torno de R$ 15,00 a 20,00. l l : 3 0 h em diante
exceto Segunda.
Desconto de 10%*.
- :
DonViteiionI
Barra /264-3640. Cantina Italina. Comida
saborosa. Preços entre R$10,90 a 23,90.
de 12:00ás 1 6 : 0 0 e d e 19:00ás l:30h.
Desconto de 10%*.
Habeas Copus
(Choperia). Rua Marquês de Leão, 172, Barra
Rua Alfredo de Brito, 31, Praça Quincas Berro
d'Água/264-3640. Ter. a Dom. a partir das
18:00h. Música ao vivo Sexta e Sábado na
Barra e Quinta, Sexta e Sábado no
Pelourinho.
Desconto de 10%*.

53^ Reunião Anual da S B P C

Suan Loun
Airosa Galvão, Barra /332-2222
Bernard
Rua Gamboa de Cima, 11 - Aflitos. /3295403 - C.C: todos. Não abre aos domingos.
Desconto de 10%*.
EspaghettI Lilás
Rua Professor Fernando Luz, 75 Barra /2477159. Aberto de segunda a sexta das 11:30
às 15:00; sábados, domingos e feriados das
12:00 ás 16:00. Ar condicionado - American
Bar - Música Ambiente - 96 lugares. Visa,
Diners, American Express, Credicard e Sollo.
Aceita Ticket
Nirá
Ondina /235-8769. Comida Natural
Canto A 1 / 2 Académico
Av. Ademar de Barros, n° 4Ó8 Ondina / 2357878. Criado para atender a comunidade
académica da região de Ondina e Federação.
Funcionamento durante o evento: 11:00 às
14:00h - Comida típica e caseira variada a
quilo. A partir das 15:00h - Bar com
churrasquinho, caldos e drinks. Boa música
ambiente.
Preços promocionais em todo o cardápio
durante o período do evento*.
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Puã
Orla de Piatã (em frente à praia de
Jaguaribe).Av. Otávio Mangabeira, Piatã
/367-0299 /9132-7781. Capacidade p/ 450
lugares sentados. Estacionamento fechado
para 100 c a r r o s Pista de d a n ç a e
programação musical exclusiva e pioneira em
Salvador: dança de salão (bolero, anos 60,
forró, e t c , exceto pagode e axé-music).
Frutos-do-mar em geral com destaque para o
caranguejo citado como o melhor de Salvador
pela revista VEJA.
Cartões de crédito.
50% de desconto no couvert artístico*.
Petit Grill
Shopping Iguatemi, Praça de Alimentação 1° Piso /450-5021. O cliente escolhe a carne
e tem direito a quatro acompanhamentos
dentre várias opções. Quinta e Sábado serve
comida baiana e Sexta feijoada carioca.
Citações no guia de melhores endereços da
cidade da VEJA. Funcionamento: Seg, a Sex.
10:00 ás 22:00h, Sáb. 10:00 ás 12:00h e
Dom. 12 ás 21:00h. Aceita todos os cartões e
tickets.
Promoção SBPC*:Churrasquinho
misto
(grelhado) com 4 acompanhamentos a R$
5,00.
Fraldinha
grelhada com
4
acompanhamentos a R$ 5,00.
Cantina Volpi
R. Prof. Sabino Silva, 822, Jd Apipema Ondina
/332-6677 /9975-5938. Pizza em forno á
lenha e cozinha italiana à noite e buffet
variado no almoço. Espaço arborizado e
agradável. Aberto de segunda a quarta das
18:00 ás 0:00; domingos das 12:00 ásO:00
Buffet: Seg a Sex 11:30 ás 15:00h. Saladas e
Pratos quentes a 12,90/kg. Pizzaria: Terça a
Sexta 18 ás 24h e Sab, Dom. e Feriados de 12
ás24h.
Promoções: Ter a Qui á noite: rodízio de pizza
á R$ 7,00. Pizza grande qualquer sabor a
12,90. Aceita $, Cheque, Cartão ou Ticket.
Desconto de 10%*.
Fogo de Chão
BR 324, Km 4, Posto Jaqueira /391-1273
Aberto diariamente das U h ás 15h .
Lanchonete das 7h ás 20h. Almoço a partir
de R$ 3,30.
Desconto de 10%*.
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Cantinas
Pavilhão de Aulas da Federação ( P A F 1 )
Todos os dias do evento. Comida à quilo.
Coca-cola:300ml = 0,50
500ml=0,70
1L= 1,00.
Faculdade de Farmácia
Todos os dias do evento. Comida à quilo
Instituto de Geociências
Todos os dias do evento. Comida à quilo.
Sopão à noite + 2 pães c/ preço reduzido
Instituto de Biologia
Todos os dias do evento.
Comida à quilo: R$ 5,70/kg.
Faculdade de Comunicação
Todos os dias do evento.
PF a R$2,50
Sábado = feijoada
Domingo = pirão de aimpim c/ carne do sol.
Instituto de Física
Todos os dias do evento. Comida á quilo.
Almoço com música ao vivo. (exceto no
Domingo).
Instituto de Química
Seg., ter., quart. Comida à quilo
Escola de Dança
Comida natural
Escola de Veterinária
Todos os dias do evento.
Comida àquilo
Saladatropical.PF=3,00.

Bares
Bambara
Av. Ctávio Mangabeira, 3185 - Quadra 26
Jardim de Alá. / 342-0481. Ambiente propício
para quem curte a brisa e o azul do mar
enquanto prova apetitosas iguarias. Um
drink, um encontro com os amigos e um
simples programa.
Funcionamento:
segunda: 17:00 h e de terça a domingo a
partirdas l l : 0 0 h . Couvetr.

CaféCaiypso
Muito blues, jazz, heavy metal, rock e tudo o
que não seja axé. Os músicos são os
frequentadores mais assíduos. Funciona de
Terça a Domingo. Na Terça o couvert não é
cobrado. Nos outros dias, custa R$5,00.
Travessa Prudente de Morais, Rio Vermelho.
334-6446
Caranguejo de Sergipe
Av. Cceânica, s/n Barra. /245 -9826.
Especialidade da casa são as casquinhas de
siri e o caranguejo.

Caranguejo do Farol
Av. Oceânica, 235 Barra. Uma bela vista da
Praia e do Farol da Barra. / 331 -0099.
Funcionamento: segunda a sexta, a partir
das 17:00 h. Sábados, domingos e feriados, a
partirdas 10:00 h.

Casa Amarela
Rua das Hortências, 288 Caminho das
Árvores / 351-7990. Bar frequentado pelo
público jovem. Funcionamento: terça a
domingo das 10:30 ás2:30h.

Cíen Fuegos
Instituto de Letras
Seg., ter., quart. Comida á quilo

Tabacaria
Tabacaria Corona
Genuínos charutos baianos, cigarrilhas,
cachimbos, charutos importados e artigos
para presentes. Mezzanino para degustação.
Acesso á internet. Café expresso. Aeroclube
Plaza Show. /461-0549.
Descontos de 5 a 1 5 % * .
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Rua Alexandre Gusmão, 60 Rio Vermelho
Ambiente no melhor estilo mexicano. Aceita
apenas cartão amex.: 334 -7711/334-7915 .

Estação da Cerveja
Av. Otávio Mangabeira, s/n Patamares / 363 5050. Funcionamento: terça a sexta a partir
das 19:00 h. Sábado e domingo das 9:00 ás
4:00h. Couvert e shows. Possui um telão que
transmite os principais jogos de futebol.
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Acarajés

HabbeasCopus
Rua Alfredo de Brito, 31 - Largo Quincas
Berro D'Água Pelourinho TFL.:321 -0430 .
Um bom local para assitir aos shows das
manhãs de domingo no Largo Quincas Berro
D'Água.

Mahl Mahi
Av. Sete de Setembro, 2068 - Hotel Victória
Marina Corredor da Vitória./335 -7736.
É preciso usar o teleférico para chegar até lá.
Funcionamento: quinta a sábado a partir das
22:00h.

Santana Vídeo Bar
largo de Santana, 121 Rio Vermelho. / 3345107. Boa pista de dança em um ambiente de
dois
pisos com shows
ao
vivo.
Funcionamento: quarta a sábado a partirdas
20:00h. Couvert

Trigo e Cevada
Rua da Paz, 02 Graça. / 332-5618

Mercado do Peixe
Conjunto de bares que funcionam 24hs, tem
até café da manhã a partir das 5h. Em frente
ao Largo da Mariquita. Rio Vermelho.

pinha
É a mais badalada. Costuma dividir-se entre
o restaurante (em frente) e o tabuleiro.
Funciona no Largo de Santana (Rio
Vermelho), diariamente, a partir das 16h.
Telefone: 334-1703

Regina
Está instalada em três pontos da cidade: Rua
da Graça, em frente ao colégio Sartre; na rua
das Amendoeiras, 15, Pituaçu, em frente ao
parque; e no Largo de Santana, dividindo o
Largo com Dinha. Funciona de Segunda a
Sábado, a partir das 15h30. Telefone: 3635474

Cira
Está entre os mais procurados. É preciso ter
paciência, sobretudo, aos domingos, quando
a demanda é intensa. No Largo de Itapuã,
diariamente, a partir das l O h , e no Largo da
Mariquita (Rio Vermelho), de Segunda a
Sexta, a partir das 15h, e sábados e
domingos, a partir das l l h . Telefone: 2494170

Casa da Roça
Bar de decoração típica e ambiente pitoresco.
Shows toda Sexta e Sábado a partir das
21h30. Vale a pena conferir a batata frita com
queijo derretido. Ladeira do Carmo, 27,
Pelourinho./241-8580

Cantina da Lua
Tradicional reduto da boémia soteropolitana,
é frequentada também por artistas que
visitam a Bahia. Seu proprietário, Clarindo
Silva, faz parte d folclore da cidade. Fm dois
ambientes - interno e externo - este bar e
restaurante é também quase um museu, por
exibir nas paredes várias recordações de
personalidades ilustres que já passaram por
lá. Terreiro de Jesus, 2, Pelourinho. /3224041/321-6388.

Observações:
Necessitando outras informações sobre a cidade,
consulte o serviço Disque Turismo, cujo número se
encontra relacionado na lista de telefones, no verso
do Mapa anexado a este Guia.
Os Mapas desenhados utilizados nesta publicação
foram extraídos do Guia "Caminhos de Salvador",
distribuido peia Bahiatursa.
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