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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 4
Farol de Itapuã

... passar uma tarde em Itapuã....

Na madrugada de 26 de março de 1873, o paquete francês Gambie, com destino a Bordeaux, encalhou no lugar chama-
do de Pau do Pinho, quatro léguas ao norte de Itapuã, conforme noticiado pelo Correio da Bahia. O navio a vapor foi 
perdido, mas todos a bordo foram salvos.

Esse sinistro marítimo demonstra como era perigosa a navegação na região e, no ano anterior, já estava decidida a 
construção do Farol de Itapuã.

 

Sugestão culinária
Existem muitas opções, desde as barracas locais, bistrôs, bares.   Vamos destacar um restaurante, Mistura, une as 
culinárias baiana e mediterrânea
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ROTEIRO 5
Igreja do Bomfim

A igreja Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, em Sal-
vador, foi construída entre 1746 e 1754, para abrigar a imagem 
do Senhor Bom Jesus do Bonfim, trazida de Lisboa, em 1745. Em 
1927, o papa Pio XI elevou o templo à dignidade de Basílica.

A arquitetura é em estilo neoclássico e fachada em rococó. Segue 
o modelo das igrejas portuguesas dos séculos 18 e 19, com belos 
afrescos e azulejaria.

O Senhor do Bonfim é um ícone da fé baiana. A igreja atrai muitos 
devotos, turistas e peregrinos. As famosas fitinhas do Senhor do 
Bonfim são confeccionadas desde o início do século 19 e têm a 
medida do comprimento do braço direito até o peito da imagem 
do Senhor do Bonfim.

A tradicional Festa do Bonfim é celebrada desde o século 18, em 
janeiro. O dia do padroeiro ocorre no 2º domingo, depois da Festa 
da Epifania do Senhor.

A Lavagem (das escadarias da Igreja) do Bonfim é a mais impor-
tante festa religiosa (profana) da Bahia. Inicia-se com o cortejo de 
baianas que caminham desde a Igreja de Nossa Senhora da Con-
ceição da Praia até o alto do Bonfim, carregando água de cheiro. 
O percurso é de oito quilômetros de festa. Termina ao som de trios 
elétricos (se é que termina).

Fica no Largo do Bonfim - Bonfim.
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ROTEIRO 6
Casa do Rio Vermelho - uma visita à intimidade de Jorge Amado e Zélia Gattai

“Se for de paz, pode entrar”

O número 33 da Rua Alagoinhas abrigou Jorge e Zélia por 40 anos, 
e durante esse período eles colecionaram muitas obras de arte, 
que seguem expostas pelas paredes, e muitos amigos. Não sur-
preende, então, que a casa tenha essa energia tão boa: ela foi 
sempre um lugar de celebração à vida e aos encontros.

Agora transformada em memorial, a estrutura original da casa foi 
mantida, mas os cômodos ganharam um projeto museográfico 
interessante com vídeos, efeitos sonoros, fotos e exposição de 
objetos de uso pessoal dos antigos – e ilustres – moradores. São 
mais de 30 horas de conteúdo audiovisual sobre o casal; um prato 
cheio pra quem quer realmente mergulhar na vida desse cara que 
reinventou a Bahia.

Um pedacinho de Mata Atlântica bem no coração do Rio Vermelho.   
E muiiiita história pra contar....

Recomendamos.
Cerca de 15 minutos do local do evento.
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Mapas Turísticos


