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Maior pólo turístico nacional, Porto Seguro já vive os 500 anos do Descobrimento

P orto Seguro, na Bahia,
abre suas portas para
quem quer aprender
História ao vivo e conhe-
cer belas praias e noites

animadas por shows diários regados a axé
music e "capeta" (Coquetel de frutas,
guaraná em pó e vodka). A atmosfera

má-
gica

que envolve o tu-
rista hoje é semelhante

àquela que encantou os por-
tugueses em 1500. Praias, enseadas,
baías, falésias, rios e riachos desta-

cam-se na paisagem sempre contornada
pelo verde de coqueirais, manguezais e

Mata Atlântica.
Primeiro núcleo habitacional do

Brasil, a cidade de Porto Seguro ganhou
status de monumento nacional por decre-
to presidencial instituído em 1973. A cos-
ta do "descobrimento", cujo marco veio
de Portugal entre 1503 e 1526, engloba
uma região que vai de Porto Seguro a
Prado, passando pelo Parque Nacional
de Monte Pascoal, Caraíva, Trancoso,
Arraial D'Ajuda e Santa Cruz Cabrália. A
esse cenário panorâmico somam-se ruas
estreitas sem calçamento, pousadas rústi-
cas, restaurantes e bares agitados e um
comércio com horário atípico (muitos
shoppings e lojas de artesanato fun-
cionam até a meia-noite).

Atrações à parte são ainda os
prédios históricos. O Paço

Municipal ou Casa de Câmara e Ca-
deia, do século 18, é uma das belas con-
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struções do Brasil Colônia. A igreja
Nossa Senhora da Penha guarda ima-
gens sacras dos séculos XVI e XVII, en-
tre elas a de São Francisco de Assis (pri-
meira imagem sacra trazida para o
Brasil).

O passeio até a Coroa Alta, uma for-
mação mista de banco de areia e belos
corais, é outra boa opção para quem
quer curtir a paisagem marinha de
Porto Seguro. Um alerta aos adeptos da
pesca submarina: a época ideal para

mergulho é de dezembro a março,
quando a água fica mais cristalina.

Uma natureza exuberante, aliada ao
acervo histórico, faz de Porto Seguro um
dos pólos turísticos que mais cresce no
Brasil. A cidade já conta com uma boa in-
fra-estrutura para receber os visitantes.
Exemplo disso é o Paradise Water Park,
que já ocupa o posto de maior parque
aquático e ecológico da América Latina.
Atrativos como esse fazem de Porto
Seguro um oásis do lazer.

Destino dos

mochileiros

vira refúgio

privilegiado

Foi-se o tempo em que Tran-
coso, distante 21 km de Porto Se-
guro, no sul da Bahia, era conheci-
da como uma aldeia hippie. O po-
voado, como várias outras vilas e ci-
dades da região, tem suas praias
marcadas pela presença quase inin-
terrupta de falésias (morros forma-
dos pela erosão marinha).

Trancoso tem o privilégio de
manter-se praticamente inalterada,
no que diz respeito a seu traçado
original. A vila foi originada de uma
aldeia jesuíta do século XVI e fica
no alto de um outeiro, de onde se
descortina um cenário de praias,
falésias, foz de rios e coqueiral.

O centro nevrálgico da cidade é
o Quadrado, um imenso gramado
onde acontecem as festividades fol-
clóricas, religiosas e onde se con-
centram as pousadas, os restau-
rantes, os bares, as sorveterias, as
galerias de arte, as lojas de artesana-
to e a sede da Fundação Quadri-
látero do Descobrimento, organiza-
ção não-governamental que ideali-
zou o Museu Aberto do Descobri-
mento.

Ao lado de Trancoso, cidades co-
mo Porto Seguro, Prado, Santa Cruz
Cabrália, Arraial D'Ajuda e Caraíva
compõem o chamado e famoso sítio
histórico do sul da Bahia. Em co-
mum todas elas oferecem de tudo
para todos os gostos: praias semi-
desertas ou agitadas, shows de músi-
ca, dança e aluguel de equipamentos
para mergulho, caiaques e barcos.
Tudo emoldurado por um mar calmo
de águas mornas, em tons azuis e
verdes.
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A igreja de N. S. da Penha, em Porto Segura, está sendo restaurada com auxilio da comunidade


