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SAL
VA
DOR

POR ZECA CAMARGO

Nosso colaborador traça um guia histórico-
sentimental da antiga Cidade da Bahia, 
da praça Castro Alves – aquela que é do 
povo – ao batuque inconfundível do Olodum
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ão é fácil você desviar sua atenção do imponente e icônico Elevador 
Lacerda, em Salvador. Mas se por algum deslize, ou mesmo distração, 
você estiver ali na mureta, de frente para o mar, do lado oposto da pre-
feitura, e seus olhos vagarem para a esquerda, vai reparar em curiosos 
terraços suspensos conectados por escadas que parecem desafiar os 
galhos das árvores da encosta. E aí imediatamente sua imaginação é 
transportada para um tempo em que por ali aconteciam festas opulen-
tas diante de uma das vistas mais deslumbrantes de todo o Brasil: a da 
baía de Todos os Santos.

Eles fazem parte do palácio Rio Branco, antiga sede do governo da 
Bahia, uma construção até discreta na rua Chile, que um dia já abrigou 
o comércio mais sofisticado da cidade, inclusive a famosa chapelaria 
Mercury, com sua fachada de três andares sem economia de detalhes. 
A associação pode não ser imediata, mas este é o mesmo sobrenome de 
uma cantora que, mais do que filha da terra, tornou-se uma porta-voz 
da exuberância que é a produção cultural baiana: Daniela Mercury.

Era sua família que vestia as cabeças mais sofisticadas de Salvador, 
muitas delas saíam dali direto para o estupendo cassino do antigo Pa-
lace Hotel, inaugurado na década de 30 do século passado e recente-
mente repaginado com todos os toques originais – e renomeado como 
Fera Palace. Dessas noites de jogatina, imortalizadas por Jorge Amado, 
restaram os salões enormes, hoje batizados com nomes dos próprios 
personagens do autor baiano e usados para festas particulares e con-
venções empresariais. Mas a atmosfera da época em que o Palace era o 
epicentro da vida social da cidade está mais que presente.

Circulando por seus corredores, que reforçam o vértice agudo da 
construção, apontando para a praça Castro Alves, você tem a nítida 
sensação de que vai esbarrar com Carmen Miranda ou Grande Ote-
lo saindo de um dos quartos impecavelmente mobiliados com móveis 
que remetem direto ao art déco num contraste inesperado com as fotos 
contemporâneas que adornam as paredes.

Em cores vivas, ampliadas em tamanho natural, a vida cotidiana 
nos lembra que a magia do passado de Salvador convive bem com o 
presente vibrante dessa cultura que é tão importante para a alma do 
Brasil. Um Brasil, aliás, que começou a existir da mesma vista da pis-
cina da cobertura do Fera.

Ver o Sol se pôr naquele horizonte dourando as águas calmas da baía 
nos faz lembrar da icônica capa da The New Yorker assinada por Saul 
Steinberg, onde da ilha de Manhattan, mais precisamente, da Nona 

Avenida, é possível enxergar primeiro o resto dos 
Estados Unidos, depois o oceano Pacífico e então 
Rússia, Japão e China. Só que, no caso, dali da Ci-
dade Alta, vemos primeiro o forte de São Marcelo, 
depois a ilha de Itaparica, o Brasil continental, e só 
então o “o resto do mundo”.

Mas se mirarmos o outro lado da bússola o que 
temos? O oceano Atlântico e, lá distante, África e 
Portugal. Não por coincidência, as origens das prin-
cipais culturas que, misturadas, formaram a iden-
tidade de Salvador. Quando olhamos apenas para a 
história recente, a presença africana na cidade nos 
faz achar que sua contrapartida lusitana está em 
desvantagem – e com razão, tamanha a marca que 
os afrodescendentes espalham por lá. Mas se hoje a 
vibração dos tambores do Olodum faz sombra aos 
azulejos da igreja e do convento de São Francisco, 

ali no Pelourinho, vale lembrar, as duas culturas 
estão mais que mescladas quase que igualmente no 
desenho dessas ladeiras tão características da antiga 
Cidade da Bahia.

Afinal de contas, nas linhas arquitetônicas do 
próprio Pelourinho, seja nas suas igrejas rebuscadas 
ou nas fachadas simples coloridas (que em sua ori-
gem não ficavam longe dos tons de terra), o legado 
europeu não seria tão forte se cada contorno dele 
não trouxesse também a marca dos escravos que 
tudo ajudaram a construir.

Trazidos da África durante séculos – lembrando 
sempre que o Brasil teve um dos maiores, se não o 
maior, período de tráfico da história –, eles foram 
fundamentais na formação da identidade baiana. O 
passado, inquestionavelmente condenável, jamais é 
esquecido na afirmação dessa herança africana. E é 

O icônico Elevador 
Lacerda une a cidade alta 

à cidade baixa, onde se 
situa o Mercado Modelo
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sua força e genialidade que dão a Salvador um pulso 
único, forte, que não escapa a nenhum visitante.

Salvador é feita disso: do pulsar dos tambores de 
Carlinhos Brown e da poesia de Caetano Veloso; da 
alegria explosiva de Daniela Mercury e da energia ca-
rismática de Léo Santana; da fé de Mãe Menininha e 
da cura de Irmã Dulce; do bolinho de bacalhau e do 
caruru; do santo barroco e da saia do candomblé.

Que prazer poder aproveitar toda essa mescla num 
rápido passeio pelo Pelourinho. Se os azulejos do 
convento de São Francisco não podem ser admirados 
por um bom período, já que estão sendo restaurados 
até pelo menos 2023, o interior da igreja se encarre-
ga de encher os olhos do visitante. E, para uma dose 
extra de beleza, ali ao lado tem a fachada da igreja da 
Ordem Terceira de São Francisco, um dos mais im-
pressionantes registros barrocos ao ar livre.

A história não está só nos monumentos religio-
sos. Quase em frente a essa igreja, por exemplo, a 
entrada simples da sede do Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural (Ipac) esconde um espaço entre 
a rua e a morada cheio de histórias, onde, emoldu-
rada por um pátio e uma pequena escadaria, a vida 
cotidiana passava séculos atrás, com seu comércio, 
seus mascates, seu ritmo do dia a dia – um curioso 
patrimônio histórico.

Altar da igreja  
da Ordem Terceira  

do Carmo, a célebre 
Ladeira do Pelourinho 
e detalhe dos azulejos 

portugueses no convento  
de São Francisco

Barroco e candomblé, 
bolinho de bacalhau 

e caruru se misturam 
de forma única  

em Salvador

Quem vaga por aquelas ladeiras ali em volta nun-
ca está verdadeiramente perdido. Pode-se chegar 
inesperadamente a um belvedere com vista para a 
famosa Baixa do Sapateiro. Ou, se você olhar mais 
distante, enxergar a silhueta (também art déco) do 
antigo Cine-Teatro Jandaia, onde os próprios hós-
pedes ilustres do Palace Hotel se apresentavam. 
Hoje abandonado, o Jandaia é mais um convite à 
reinvenção urbana, sempre possível em Salvador.

Como a que vem acontecendo na região do Car-
mo. Em torno da incrível igreja da Terceira Ordem 
do Carmo, uma rua discreta tornou-se um dos ende-
reços mais disputados por artistas e celebridades da 
capital baiana. Na própria rua do Carmo, portas dis-
cretas escondem casarões antigos de três, quatro an-
dares (para baixo), todos com uma vista inesperada 
da baía de Todos os Santos – que pode ser mais bem  
aproveitada tomando um café ou uma cerveja numa 
das varandas dos vários bistrôs que por lá se insta-
laram, o pioneiro (e mais charmoso) entre eles: Ca-
felier, onde você ainda joga uma deliciosa conversa 
fora com o artista plástico (e proprietário) Paulo Vaz.

Os cinéfilos ainda podem caminhar ali per-
to até a igreja do Santíssimo Sacramento do Pas-
so e fazer selfies da famosa escadaria imortalizada 
na obra-prima de 1962, O Pagador de Promessas,  
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Altar da igreja de 
São Francisco, uma  
das maravilhas do 
barroco brasileiro
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As cores e o ritmo de Salvador:  
Farol da Barra, celebração em frente  

à igreja do Carmo e ensaio do Olodum

de (e com!) Anselmo Duarte, até hoje o único tí-
tulo brasileiro a levar a Palma de Ouro do Festival 
de Cannes. Sua localização original, com as escadas 
atravessando um quarteirão e não incorporadas no 
seu terreno original, mostra a força da igreja cató-
lica no século 18, capaz de derrubar casas de um 
quarteirão para ali instalar os degraus da fé. É subir 
ali e se sentir na imortal sequência do filme.

Se o dia já estiver caindo, corra dali para Hu-
maitá. Sim, você pode e deve ver o Sol se pôr, pelo 
menos num fim de tarde, no farol da Barra. Mas se 
quiser fugir do cartão-postal, seu destino é o for-
te de Monte Serrat, onde o próprio baiano gosta de 
esperar a noite chegar. O farol ali é mais pequenino, 
mas não menos encantador. E dali, abençoado pela 
paisagem infinita, você pode pensar em explorar a 
gastronomia da cidade.

Mesmo que você já tenha almoçado no absur-
damente delicioso e impecavelmente bem servido 
restaurante Pelourinho do Senac (e tenha feito a di-
gestão admirando as vitrines e as relíquias do mu-
seu de Gastronomia Bahiana ali ao lado, uma visita 
breve e divertida), seu apetite por essa culinária tão 
original e cada vez mais presente no cenário gour-
met nacional deve guardar espaço para mais uns 
quitutes típicos no jantar.

Reserve então uma mesa na Casa de Tereza, ali no 
Rio Vermelho, onde ferve a noite soteropolitana – 

e uma renovadora arte contemporânea, como uma 
visita à galeria RV Cultura e Arte pode demonstrar. 
Artistas como Pedro Marighella, que espalha seus 
personagens de rua em telas monocromáticas (e às 
vezes até por muros da cidade), e Zé de Rocha (com 
sua genial transposição da perigosa e bela tradição 
da guerra de espadas para a tela) são apenas alguns 
destaques de um universo visual, bastante ligado ao 
que a Bahia é hoje, e que não para de crescer.

Mas enquanto você solta sua imaginação pe-
las artes, não se esqueça da mesa disputada que te 
espera com quitutes da chef Tereza Paim. Uma vez 
bem sentado, peça sim a seleção de bolinhos divi-
nos, mas deixe espaço para o inigualável vatapá. E, 
se quiser, ainda pode passar no mercado no subso-
lo e levar uma das farofas especiais que ela vende 
– como a “sertaneja”, preparada com o delicioso 
licuri, famoso coquinho baiano (você pode comprar 
também o gim com dendê que Tereza usa para fazer 
seus drinques!).

Quer sair do registro regional e variar o paladar? Um 
dos restaurantes japoneses mais procurados do Brasil 
está em Salvador: o Soho, onde o chef Marcelo Fugita 
insiste na ideia de que sushi e sashimi são apenas um 
ponto de partida para novas invenções maravilhosas. 
Tem também a cozinha contemporânea do Ama-
do, que já é quase uma tradição ali na Cidade Baixa 
– o Edinho, claro, seu perfeito mestre de cerimônias.  
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E ainda, na mais recente adição de sabor à capital, o 
novíssimo restaurante do hotel Fasano em Salvador.

É preciso ter a sorte de estar na capital da Bahia 
num começo de fevereiro para saborear o cardápio 
especial que o mestre-cuca Lomanto Oliveira ela-
borou para as festas dedicadas a Iemanjá: polenta de 
milho branco, pescada amarela grelhada e mousse 
de milho verde com calda de alfazema. Mesmo no 
seu menu “normal”, no entanto, Lomanto, baiano 
da gema que passou por uma rica trajetória em vá-
rias casas do grupo Fasano, faz questão de sempre 
inovar e surpreender o freguês.

Só mesmo uma comida tão criativa e perfumada 
é capaz de roubar um pouco sua atenção para o am-
biente magnético do restaurante do Fasano. O ho-
tel, inaugurado há pouco mais de dois anos no anti-
go prédio do jornal A Tarde, ao lado do cine Glauber 
Rocha e bem em frente à praça Castro Alves, é um 
marco arquitetônico. Suas formas permanecem in-
tactas exteriormente, a não ser pelos discretos tol-
dos vermelhos que agora protegem as janelas.

No interior, porém, a história é outra. Detalhes 
como a átrio da entrada com seus elevadores impo-

nentes mal foram mexidos. Mas a recepção, conce-
bida por Isay Weinfeld, ganhou um espetacular mo-
saico de azulejos (portugueses, claro), com móveis 
que, como é marca do hotel, evocam o mobiliário 
brasileiro dos anos 1950/60. E o próprio restauran-
te, com as colunas cheia de autoridade e os frisos 
caprichados no teto, iluminado por peças que re-
metem ao verdadeiro pão de açúcar – as fôrmas de 
barro que os portugueses usavam para transportar o 
açúcar produzido na então colônia –, é um ambien-
te inesperadamente aconchegante.

Mais ainda, porque suas paredes misturam fo-
tos clássicas de entidades das artes na Bahia, como 
Jorge Amado e Dorival Caymmi, com o melhor das 
cores locais: pequenas pinturas do artista Chico 
Flores. Com traços simples e fortes, ele retrata per-
sonagens de maneira única, de Bispo do Rosário a 
Jean-Michel Basquiat, sem contar os engenhosos 
detalhes urbanos que realça com suas tintas.

Depois de um experiência dessas, não há recom-
pensa maior do que subir a um dos quartos do Fasano 
e, ainda que para contrariar o potente ar-condiciona-
do, abrir uma das janelas e mais uma vez olhar o mar. 

Esse mar que trouxe tanta coisa, inserido nessa vista 
que nunca deixou de inspirar. Não é do povo a praça 
Castro Alves, como Caetano nos lembra num frevo? E 
não é nela que “tudo vai ter que pintar”?

Então, enquanto o sono não chega, que desfile 
por ela toda a história de Salvador, embalada por 
uma trilha sonora que começa com o trio elétrico 
pioneiro de Dodô e Osmar e só termina com as ba-
tidas duras do BaianaSystem. Que venham ecos do 
“Faraó”. Refrões de Bel. Graves de Margareth. Gil 
refazendo versos. Gal chamando para “andar com 
a gente”. E Bethânia improvavelmente descolando 
da geografia e imprimindo na alma o tal recôncavo. 
E mais ainda o “reconvexo”.

Finalmente, quando a última brisa da noite bater, 
você pode fechar a janela, olhar mais uma vez a estátua 
do poeta e ponderar se os versos mais doces que você já 
ouviu sobre a Bahia foram aqueles sussurrados por Dori 
ao violão ou aqueles que chegam com a voz carinhosa 
de uma certa Ivete cantando uma saudade: “Vem, meu 
amor, me tirar da solidão, meu amor, me tirar da soli-
dão, vem para o Olodum, vem dançar no Pelô, vem, 
meu amor, chega pra cá, me dá a mão...”.  

A baía de Todos os Santos  
vista da piscina localizada  
na cobertura do Fera Palace

Fachada do antigo  
prédio do jornal A Tarde, 
atual Hotel Fasano

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS 
EXCLUSIVOS UNQUIET

Para mais detalhes acione o QR code ao lado  
ou acesse revistaunquiet.com.br
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