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Apresentação
É com imensa alegria que convidamos vocês a participar da 23ª Jornada da EBP Seção Bahia, nos dias 28 e 29 próxi-
mos. Teremos atividades Pré-Jornada já na quarta-feira, dia 26/09, com o lançamento do livro “O retorno do pêndulo. 
Sobre a psicanálise e o futuro do mundo liquido”, de Gustavo Dessal em coautoria com Zygmunt Bauman, no IHAC-UF-
BA às 19h. Na quinta-feira, 27/09, haverá a Conferência “O gozo feminino: do Um do falo ao Outro do amor”, proferida 
por Rosa Maria Lopez, Psicanalista, AME, Membro da ELP/AMP, às 19:30 na Sede da EBP-Bahia.  
A Comissão de Acolhimento caprichou para os participantes da Jornada, e, com uma boa mistura de tempero baiano 
e tecnologia suíça, montou uma série de seis Roteiros turístico-culturais imperdíveis!!! Vocês poderão desfrutar das 
sugestões desses roteiros nos intervalos dos eventos Pré-Jornada e após a Jornada. Preparamos também um guia 
detalhado de restaurantes, bares e facilidades próximos ao local do evento. 
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Roteiros
DESTINO

TEMPO ACESSO
Informação adicional

a partir do hotel Portobelo

1 Barra, Ladeira da Barra,  
Corredor da Vitória e  
Campo Grande

2h
2h
2h

A pé
Carro / A pé
Carro / A pé

Objetivo: conhecer a vida urbana  
Principal: Farol da Barra

2 Mercado Modelo, Elevador Lacerda, 
Marina de Salvador

2h carro

3 Centro Histórioco - Pelouriho 3h carro Imperdível!

4 Itapuã 4h carro

5 Igreja do Bomfim 4h carro

6 A Casa do Rio Vermelho - uma visita 
à intimidade de Jorge Amado e Zélia 
Gattai

2h carro Muito bom
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ROTEIRO 1
Barra, Ladeira da Barra, Corredor da Vitória e Campo Grande

A partir do Hotel Portobelo, em direção ao Farol da 
Barra

É um dos cartões postais de Salvador.

O Farol da Barra ou Farol de Santo Antônio localiza-se na antiga 
ponta do Padrão, atual Ponta de Santo Antônio, em Salvador.   É o 
segundo mais antigo nas Américas.

A torre atual, de 1839, é em alvenaria com lanterna e galeria, tem 
22 metros de altura e foi pintada com bandas pretas e brancas. 
O farol está construído no interior do Forte de Santo Antônio da 
Barra.

O Forte de Santo Antonio está aberto a visitação, e possui um 
excelente bar.   O visual ao por do sol é espetacular. Aqui está 
o Museu Náutico da Bahia, Apresenta conhecimentos e acervo 
sobre a hidrografia, navegação, naufrágios e sinalização náutica 
da Bahia nos séculos 17 e 18.

A partir do Farol, em direção a Praia do Porto da Barra
Forte de Santa Maria, no Porto da Barra, foi construído a partir 
de 1614, com projeto do engenheiro-mor e dirigente das obras 
de fortificação do Brasil, Francisco de Frias da Mesquita (c.1578 
- c.1645).

Marco de Fundação da Cidade do Salvador, Instalado no Porto da 
Barra, o Marco de Fundação da Cidade do Salvador foi inaugura-
do em 29 de março de 1952. O Marco é uma estrutura vertical, 
esculpida em pedra de lioz portuguesa, com o símbolo da Coroa 
Portuguesa e a Cruz de Cristo.
Forte de São Diogo
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Lugares para comer e beber:
Entre dezenas de opções excelentes, vamos destacar duas:

Restaurante Veleiro – Yatch Club Restaurante Pereira

A vista é espetacular, e a comida também. Excelentes drinks, de frente para a Bahia de Todos os Santos.

Do Porto da Barra em Direção a Ladeira da Barra

Logo no início da Ladeira da Barra, a Igreja de Santo Antonio da 
Barra, e na sequencia, o Cemitério dos Ingleses, com uma bela 
vista para a Baía de Todos os Santos. Inclui uma Capela do século 
19.

A principal razão da existência desse Cemitério é a diferença de 
religião, na época. Ao chegarem no início do século 19, os imi-
grantes britânicos eram protestantes, da Igreja Anglicana, e con-
struíram sua própria Capela no Campo Grande.

Em 1810, o Príncipe Regente D. João concedeu aos britânicos res-
identes no Brasil o direito de estabelecer seus próprios cemitérios.
Em 8 de fevereiro de 1811, o Conde dos Arcos, então, governador 
da Bahia, autorizou a criação desse Cemitério.

Em direção acima, uma nova atração gastronômica da Cidade, EGEU. Fica muito próximo a Aliança Francesa da Bahia

Aqui encontramos o Café Terrasse Aliança Francesa de Salvador, Local extremamente acolhedor, uma excelente para-
da após uma subida cheia de emoções desde o Porto da Barra.

O terreno, em que ele foi instalado, pertencia à Igreja de Santo 
Antônio da Barra. Em 1814, o Conde dos Arcos doou esse terreno 
para a comunidade britânica na Bahia.
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Na Av. 7 de Setembro, em direção ao Campo Grande
Também conhecida como Corredor da Vitória 

Primeira parada:
Museu Carlos Costa Pinto
O museu expõe mobiliário, cristais, joias e objetos pessoais e de 
arte sacra das antigas famílias baianas, donas de solares e de 
engenhos de açúcar. Uma viagem no tempo do estilo de vida dos 
aristocratas na Bahia antiga.
Inaugurado em 1969, o Museu Carlos Costa Pinto tem origem na 
coleção particular do comerciante e exportador de açúcar Carlos 
Costa Pinto (1885 - 1946). O acervo inclui mais de 3.000 peças 
dos séculos 17 ao 20.

Em seguida, 
Museu Geológico da Bahia
Inaugurado em 4 de março de 1975 no prédio da antiga Secretaria 
de Minas e Energia no CAB, com um acervo inicial de 3 mil exem-
plares de rochas, minerais e fósseis. 

Continuando, 
Museu Rodin da Bahia
Instalado no Palacete que pertenceu ao Comendador Bernardo 
Martins Catharino, concluído em 1912. Em 2006, o Palacete pas-
sou a abrigar o Museu Rodin da Bahia, filiado ao Musée Rodin da 
França.

Nos jardins foram colocadas quatro peças do escultor Auguste Rodin, adquiridas através de um acordo de cooperação 
cultural com o Museu Rodin de Paris. 

Além das peças de decoração e de 62 esculturas em gesso de Auguste Rodin, o Museu abriga espaços para exposições 
temporárias, sala de cinema, um café-bar, um núcleo educativo e uma loja para venda de publicações sobre artes e 
história da Bahia.

Para um descanso e mais um drink,
Restaurante Mahi-Mahi
Está localizado no  Sol Victoria Marina.
Um plano inclinado leva os clientes até o deque exclusivo onde fica o restaurante do hotel.
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Se for perto do horário do por do sol......

Em direção ao Campo Grande
Um belo parque e um excelente espaço de lazer, com monumentos 
e prédios históricos, em volta. O Campo Grande é, ao mesmo tempo, 
uma praça e um pequeno bairro. Era o antigo Campo de São Pedro, 
nome derivado da ermida que existia na região, no século 16, e que 
veio também a dar nome ao Forte de São Pedro.

Um pouco de nossa história: aqui, encontramos o Inaugurado em 
1895, o Monumento ao Dois de Julho é um dos mais grandiosos da 
América.

O 2 de Julho significa a Independencia da Bahia dos Portugueses, 
fato que somente em 07 de Setembro ocorreu as margens do Ipiran-
ga em São Paulo, com a proclamação da Independencia do Brasil.
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Aqui também fica o:
Teatro Castro Alves - TCA, um dos mais importantes 
do Brasil.
Um belo exemplo de arquitetura moderna na primeira capital do 
Brasil. Sua construção foi iniciada em 1958 e concluída em 1967, 
com projeto do arquiteto baiano José Bina Fonyat Filho (1918-
1977) e com a colaboração do engenheiro baiano Humberto Lem-
os Lopes (1921-2008).

O complexo do TCA, administrado pela Fundação Cultural da Bahia, 
abriga o Balé Teatro Castro Alves, criado em 1981, e a Orquestra 
Sinfônica da Bahia, criada em 1982. As instalações incluem a Sala 
Principal, com capacidade para 1560 lugares,  a Concha Acústica 
(5.600 lugares), a Sala do Coro (197 lugares), o Foyer, um centro 
técnico, um jardim suspenso e o Café Teatro, além das salas ad-
ministrativas e salas de ensaio. 
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