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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. 

Comissão de acolhimento
28 e 29 Setembro 2018
EBP Bahia
R. Comendador José Alves Ferreira, 60 - Garcia, Salvador - BA, 40100-160
Parte 2
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ROTEIRO 2
Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Marina de Salvador

Mercado Modelo

O Mercado Modelo é um dos melhores locais para se comprar 
artigos típicos do folclore baiano, como rendas, artesanato e ber-
imbaus. Possui mais de 260 lojas, abriga restaurantes de comidas 
típicas e, com frequência, é possível ver jogos de capoeira no local.

O prédio em estilo neoclássico, foi concluído em 1861 para abrigar 
a alfândega. O antigo Mercado Modelo (foto ao lado) funcionava 
em outro prédio próximo do local, e foi destruído por um incêndio, 
em 1969.

Ao lado, túneis e arcadas do subsolo do Mercado, espaço que já foi 
utilizado para armazenar vinho. 

Com 8.410 metros quadrados e dois pavimentos, abriga 263 lojas que oferecem a maior variedade de artesanato, pre-
sentes e lembranças da Bahia, contando com dois dos mais tradicionais restaurantes de culinária baiana, o Maria de 
São Pedro, com oitenta anos de existência e Camafeu de Oxossi.
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A partir do Mercado Modelo em Direção ao Elevador 
Lacerda

O Elevador Lacerda é um símbolo da cidade de dois andares 
chamada de Salvador, um dos mais conhecidos cartões portais 
da Bahia. Apesar de secular, é um conjunto moderno, que recebeu 
várias reformas ao longo dos anos.

Foi o primeiro elevador no mundo a servir de transporte público 
e o mais alto desse tipo, quando foi inaugurado, em 8 de dezem-
bro de 1873, dia de N.S. da Conceição da Praia. A receita desse 
primeiro dia de funcionamento (477$800) foi doada ao Asilo dos 
Expostos da Santa Casa da Misericórdia.

Liga a Praça Tomé de Sousa, na Cidade Alta, à Praça Cayru, no bair-
ro do Comércio. Possui duas torres, quatro cabines e 73,5 metros 
de altura. Tem capacidade total para 128 pessoas, nas quatro cab-
ines, e a viagem dura 22 segundos. Transporta, em média, mais de 
750 mil pessoas por mês, funcionando 24 horas por dia.

Saindo do elevador Lacerda, olhando para baixo temos uma ótima 
vista: 
O Mercado Modelo.

E logo na saída, um dos mais tradicionais sorvetes da Cidade. Por 
muitos, considerado o “melhor sorvete da cidade!”
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Nesta praça, fica a Prefeitura Municipal de Sal-
vador, a Camera dos Vereadores, e a Assem-
bleia Legislativa.

A poucos passos, em direção ao Centro 
Histórico – Pelourinho, na Praça da Sé encon-
tramos o Monumento da Cruz Caída, obra do 
Escultor Mario Cravo.

A praça é originária do processo de demolição 
de dois quarteirões de prédios antigos que se 
situavam nas antigas ruas Direita e Rua do 
Colégio — esta última assim chamada porque 
levava diretamente ao Colégio e à Igreja dos 
Jesuítas (atual Catedral Basílica de Salvador), 
no Terreiro de Jesus. A antiga Sé Primacial que 
dá nome à praça foi demolida em 1933, emb-
ora o nome tenha permanecido.

O monumento da Cruz Caída é uma obra de Mário Cravo, erguida em homenagem à antiga Igreja da Sé.
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