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OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTRANGEIROS

Mais de 400 anos tem a Bahia de vida portuária. Já houve 
ano – assim se afirma – com 3.140 navios, sendo 518 vindos do exte-
rior. Presença de estrangeiro não assusta nem impressiona a gente de 
nosso povo. Certos homens de negócio, com especialidade importação 
e exportação, e também intelectuais, é que se mostram diferentes. Dir-
-se-ia que vivem a posar para Paris e Nova Iorque. 

Quando o estrangeiro desagrada passa a ser chamado de 
gringo. É palavra que entre nós se aplica conforme o “inimigo” à vista. 
Já foi o português. Pode ser o galego da padaria ou do armazém; o judeu 
da prestação; o alemão racista; o francês astuto, o inglês manhoso, o 
suíço, o escandinavo; hoje em dia as preferências recaem no americano.

A Bahia muito deve aos estrangeiros. Muitos se incorpora-
ram ao nosso povo. Desde os tempos coloniais. Casaram, constituíram 
família brasileira, aportuguesaram seu nome. Ou colaboraram para o 
desenvolvimento de nossas riquezas. Fazendo fortuna, é claro. Outros 
se dedicaram a trabalhos técnicos ou científicos. Há os que estudaram 
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nossa natureza e pesquisaram nossos costumes. E os artistas. E os 
missionários. E os agentes culturais. 

Quando estrangeiro morre, estando identificado com a terra 
e com sua religião, vai para o cemitério do Campo Santo ou das Quin-
tas. Os que não se identificaram e são ricos, depois de embalsamados 
voltam para as respectivas pátrias; não sendo ricos, vão para cemitérios 
ou quadras especiais, onde os vizinhos sabem as mesmas orações.

Atualmente, a colônia mais numerosa é a espanhola. Quase 
todos da Galícia. Dominam os secos e molhados, padarias, confeitarias, 
joalherias, penhores. A maioria vive com relativa modéstia, ajuntando 
dinheiro para visitar a terra natal. Não gostam muito de casar com bra-
sileira; preferem casar na Espanha. Mas são muito sujeitos a ligações 
com mulheres de cor, e povoadores razoáveis. Seus filhos, mesmo os 
de sangue espanhol, amam o Brasil como a verdadeira pátria. 

Temos também a colônia portuguesa, a italiana, a alemã, a 
suíça, a inglesa, a sírio-libanesa, a americana. E israelitas de diferen-
te procedência e atitude. Desde o impertinente ao negocista, porém 
humilde, da Bessarábia ou Transilvânia. Possuem sua sinagoga, no 
Campo da Pólvora, e arremedos de ghetto em diferentes secções da 
cidade; também um sentimento de solidariedade tribal que supera 
qualquer outro laço.

Não é possível fazer história da Bahia sem consultar o de-
poimento dos visitantes estrangeiros. Observaram o que nossos olhos, 
pela força do costume, não podiam ver. Foram muito poucos durante 
o período colonial, pois as autoridades portuguesas viviam apavoradas 
com espionagem. Aumentaram ao tempo do Império. Pyrard de Laval, 
no princípio do século XVII, Gentil de La Barbinais, no XVIII, Tollenare, 
Mary Graham, Darwin, Spix e Martius, Débret, Rybeyrolles e o príncipe 
Maximiliano, no século XIX, foram os mais importantes.
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EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

No princípio eram os jesuítas. Vieram para educar os indíge-
nas, cedo os colonos pediram que também educassem seus filhos. Con-
trolaram nossos estudos até os dias da perseguição de Pombal, 1756. 

Estudos mais avançados, a não ser os de Teologia, tinha-se 
que fazê-los na Europa. Muitos baianos ilustres, dos que ilustram todo 
o país, seguiram esse caminho. 

Em 1808, nosso primeiro estabelecimento de ensino profis-
sional superior: o Colégio Médico Cirúrgico, embrião da atual Faculda-
de de Medicina; em 1877, a Escola de Belas Artes; 1891, a Faculdade 
de Direito; 1897, a Escola Politécnica; 1905, a Faculdade de Ciências 
Econômicas; 1941, a Faculdade de Filosofia. Em 1946, finalmente, a 
criação da Universidade da Bahia, coroamento de uma obra secular.

Fora da Universidade ainda existem, para a pesquisa cien-
tífica: a Fundação Gonçalo Moniz, no campo da Biologia; o Instituto 
Tecnológico; o Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose e 
a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, incipiente. 

O ensino secundário é tão bom (ou tão ruim – talvez seja 
mais certo dizer) quanto no resto do país. Os estabelecimentos oficiais 
– Instituto Normal, Colégio da Bahia e sucursais – financiados pelo 
Estado, são os melhores. Melhores salários, melhor corpo docente, 
mais rigor no ensino. Jesuítas, maristas, salesianos, ursulinas, sacra-
mentinas e outras ordens religiosas mantêm seus ginásios, alguns já 
tradicionais, outros disputando a preferência dos pais de família. Com 
nome de santo, ou de pessoa ilustre, ou de fato histórico, ou denomina-
ção puramente indicativa, há muitos estabelecimentos com relevantes 
serviços prestados à comunidade: Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa 
Senhora de Lourdes, São Salvador, Carneiro Ribeiro, Ipiranga, Dois de 
Julho, Instituto Baiano de Ensino, Instituto Feminino da Bahia são os 
mais conhecidos.

No ensino primário, a situação é mais ou menos a mesma. 
Onde há curso secundário também se ministra o primário. Excetuam-se 
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as escolas do Estado e do Município. As melhores escolas primárias são 
também as estaduais. Há muitos anos que suas instalações servem para 
se aferir a competência e iniciativa dos secretários de Educação.

O governo federal mantém uma Escola Técnica, onde se 
aprendem ofícios. A Marinha de Guerra, uma Escola de Aprendizes 
Marinheiros. Há uma Escola da Polícia Civil. Cursos do SENAI e do 
SENAC. Cursos da Campanha para Alfabetização de Adultos. O Instituto 
Mauá, para as artes da costura. A Escola Doméstica Kate White. A Escola 
de Comércio Remington. Dezenas e dezenas de escolas primárias, de 
datilografia e de corte e costura. Pode faltar educação; escolas é que 
não faltam.

MUSEUS E BIBLIOTECAS

A Bahia já tem antiguidade bastante para possuir um grande 
museu, um museu que correspondesse à grandiosidade e riqueza de 
seus templos, solares e palácios. Infelizmente não possui, nem parece 
que vá possuir tão cedo. 

Atualmente temos os seguintes: 
Museu do Estado. Avenida Joana Angélica 198. Instalado em 

casa residencial da segunda década do corrente século. Em exposição, 
coleções de arte antiga local e de arte estrangeira vinda para a Bahia no 
período colonial e século passado. Ênfase nas artes menores. Alguns 
objetos históricos de importância. 

Museu do Instituto Histórico. No prédio do Instituto, à 
Piedade. De caráter geral, salientando-se a galeria de retratos, os antigos 
pendões da cidade e diversas relíquias históricas. Na secção etnográfica, 
a coleção de peças de candomblé.

Museu de Arte Sacra. Na Catedral, no salão da biblioteca 
do colégio dos Jesuítas. Entra-se pela sacristia, se o vigário consentir. 
Pinturas, imagens, oratórios, arcazes, fragmentos de talha e de altares 
da mais respeitável antiguidade. Aí se encontra também a imagem for-
rada de prata de Nossa Senhora das Maravilhas, diante da qual Antonio 
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Vieira, quando menino, sentiu o estalo na cabeça, sinal de que sua 
inteligência acanhada se havia transformado em gênio. 

Museu do Instituto Feminino da Bahia. No prédio do 
Instituto, ao Politeama. Especializado em objetos antigos de uso das 
senhoras e das crioulas. Tem sua parte didática – etnografia e história 
natural – para as alunas do estabelecimento. Organiza exposições 
temporárias interessantes – leques, joias, porcelanas etc.

Museu do Instituto Nina Rodrigues. Na Faculdade de 
Medicina, entrada pela rua das Portas do Carmo. Dedicado à Medici-
na Legal, sua principal atração é a cabeça do famigerado bandoleiro 
do Nordeste – Lampião – e de sua concubina – Maria Bonita – e de 
alguns de seus asseclas.

***

Em matéria de bibliotecas, a situação da cidade, se não é a 
ideal, também não é má. Além da Biblioteca Pública, todas as escolas 
superiores possuem sua biblioteca, assim como os estabelecimentos 
secundários de importância. Ainda há as especializadas, como as do 
Instituto Histórico e do Museu do Estado. As de propaganda cultural, 
no Gabinete Português de Leitura, Associação Cultural Brasil-Estados 
Unidos e Aliança Franco-Brasileira. As conventuais, em São Francisco, 
São Bento, Carmo, Piedade e Jesuítas. A da Academia de Letras etc. 

Na Faculdade de Filosofia, funciona uma escola de biblio-
teconomia. 

JORNAIS

O segundo jornal a circular em nosso país foi a Idade 
d’Ouro do Brazil, publicado na Bahia ao tempo do governo conde 
dos Arcos (segunda década do século XIX). Não durou muito, porém. 

O povo baiano é bem conservador em matéria de jornais. 
Quase não toma conhecimento dos novos, por mais atraentes que se 
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façam. Até a publicidade segue a tradição: pequenos anúncios só se 
procuram no A Tarde, saída e entrada de navios no Diário de Notícias. 

O jornal de maior circulação é A Tarde, que conhece o gosto 
de seus fiéis leitores. Gosto bem baiano, aliás: o que é internacional 
pelo alto, por mais grave que seja; nacional, o que é de sensação; local, 
tudo que significar mexerico. Seguem-se o Estado da Bahia e o Diário 
de Notícias. O Diário da Bahia, jornal muito antigo, embora não 
tenha desaparecido, não está circulando. Já O Imparcial, que também 
tinha sabor próprio, foi vendido e desmontado. O Momento, órgão 
comunista, é lido sofregamente pelos membros do partido. A Foia 
do Roceiro, jornal de crítica, redigido em fala de tabaréu, desfruta 
de grande prestígio nas classes operárias e até mesmo entre alguns 
curiosos da elite social. 

Em tempo de eleição, surgem diversos jornais de vida tem-
porária: cumprem sua missão e se recolhem até a próxima. 

Estações radiodifusoras, temos três: a Rádio Sociedade da 
Bahia, que é a mais antiga, a Rádio Excelsior e a Rádio Cultura da 
Bahia, de todas a mais nova. 

MISSAS

Quem for à missa das nove em São Bento, ou das dez na 
Piedade, ficará admirado com o número de pessoas que acompanham 
o Santo Sacrifício de missal na mão. Há pouco mais de dez anos não era 
assim: rezava-se pelos livrinhos de missa, com terços e com rosários. 
O gosto pelo missal foi resultado do movimento litúrgico patrocinado 
pelos beneditinos. Pregaram e forneceram os meios. Na Tipografia 
Beneditina da Bahia foi que se começou a editar a tradução brasileira 
do Missal Quotidiano. 

Desde às 5 e meia da manhã que o baiano tem missa para 
ouvir: em São Francisco, na Piedade, em São Bento. Aos domingos, 
os que não se satisfazem com missa simples, poderão frequentar a 
conventual, em São Bento, às 10 horas.
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Os sermões, assim como as missas cantadas, é que estão 
caindo no desagrado. E pensar-se que a Bahia já foi centro de grandes 
oradores sacros!... Agora – sinal dos tempos – o que se quer é missa 
rápida. 

A figura das beatas, que aceitavam encomenda de rosários 
pela alma dos mortos, está quase desaparecida. Mais uma profissão 
que se extingue. 

Também se está extinguindo o costume de levar imagens de 
casa para serem colocadas no altar durante a missa que se contratou. 
Dava margem a muitos abusos, sobretudo da parte dos fetichistas.

As missas de defunto, mais ou menos luxuosas, conforme 
as posses da família, continuam sendo pretexto para confabulações 
políticas, comerciais, literárias, científicas.

PROCISSÕES

Já houve tempo em que, na Bahia, se realizavam anual-
mente para mais de trinta procissões. Algumas dramáticas, como a 
dos Fogaréus, na Quinta-Feira Santa, com seus penitentes, suas to-
chas e lamentações; ou como a do Enterro do Senhor, com soldados 
à romana, as três Marias e a Verônica (pelo povo apelidada de Maria 
Beú), anjinhos carregando símbolos eucarísticos e da Paixão, José de 
Arimatéia e Nicodemus, João Evangelista e a Madalena, o esquife do 
Senhor Morto. Outras pomposas, como as reais, também chamadas da 
Câmara, a que compareciam obrigatoriamente os oficiais dos diferentes 
ofícios. A de Corpus Christi é uma delas. 

Nos anos trinta do corrente século, dezessete ainda se orga-
nizavam, todas tradicionais. Dessas, algumas já desapareceram; em seu 
lugar, têm surgido procissõezinhas que procuram estimular devoções 
novas. E que atrapalham consideravelmente o trânsito. 

Das antigas e conhecidas, e sobreviventes, as que mais tocam 
o coração devoto da gente simples da cidade são: a do Enterro do Se-
nhor, na sexta-feira da Paixão, que sai da Ordem Terceira do Carmo, vem 
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ao centro da cidade e retorna; e a do Senhor dos Navegantes, procissão 
marítima, no primeiro dia do ano, da igreja da Boa Viagem para a Con-
ceição da Praia, ida e volta, a imagem do Senhor em galeota especial.

JARDINS E O DIQUE

O mais antigo é o do Passeio Público, por detrás do Palácio 
da Aclamação. Poderia ser também o mais bonito, não fossem algumas 
reformas de mau gosto. Muito procurado pelos casais de namorados, 
à noite é realmente estimulante, com seu arvoredo, suas sombras, a 
vista sobre o mar, o silêncio. 

O Campo Grande, onde se ergue o monumento ao Dois de 
Julho, foi plantado nos fins do século passado. Espaçoso, de aspecto 
nobre, árvores nativas e estrangeiras formando um conjunto harmo-
nioso. É o melhor jardim público da Bahia.

Os jardins da Piedade, Terreiro, Campo da Pólvora e Nazaré 
têm passado por consecutivas transformações. Terreiro e Campo da 
Pólvora já foram enquadrados na estética amebiana, essa que desenha 
canteiros inspirados nos protozoários. A Piedade é catita. Nazaré ainda 
conserva certa dignidade. 

Noutros pontos da cidade – Barris, Madragoa, Papagaio, 
Santo Antônio, Lapinha – há jardins públicos de menor fama, mas 
todos prestando seu bom serviço à população. 

Nenhum local se prestaria melhor para um ajardinamento 
do que as margens dos vários diques que contornam a cidade. Tanto 
os do Tororó – o grande e o pequeno – como os do Tanque do Meio e 
Tanque da Conceição, e o que fica ao norte da estrada da Liberdade. 
Os primeiros são lagoas que primitivamente serviam à defesa interna 
da cidade; com o tempo se viram diminuídos pelos aterros. Os outros, 
represas construídas no século passado. Mas junto aos diques só mora 
a pobreza. Muito se terá de esperar até o dia em que compreendam as 
despesas para seu embelezamento. 
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Jardins particulares, residenciais, vale a pena procurar o 
pouco que resta do século passado. Com seus bancos de concha, urnas 
e figuras de cerâmica do Porto, transpiram melancolia. As mangueiras 
e outras árvores frondosas conseguem atenuar o gosto duvidoso dos 
jardins particulares modernos.
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CLUBES RECREATIVOS E CABARETS

O baiano preocupado com sua projeção social deve pertencer 
pelo menos aos quadros do Bahiano de Tênis, ou da Associação Atlética, 
ou do Iate Clube. É onde se reúne a melhor sociedade da terra, o que 
quer dizer, onde as senhoras se vestem com mais elegância e os cava-
lheiros bebem com mais ardor. Cada um desses clubes tem seu baile de 
carnaval famoso, quando muita coisa acontece. Sábado na Associação, 
domingo no Iate, segunda no Bahiano. Outra festa animadíssima é a 
do réveillon no Bahiano. 

Clubes da classe média são o Fantoches da Euterpe, o Cruzei-
ro da Vitória, o Comercial, o Inocentes em Progresso. Todos promovem 
festas notáveis, com especialidade durante o carnaval. 

A colônia espanhola já possui seu clube próprio, revelando 
um gosto pela dança surpreendente. Também os sírio-libaneses. Há o 
Círculo Militar, onde os oficiais das forças armadas se divertem mais 
à vontade. O Clube Inglês, onde se bebe muito bem. Recém-fundado, 
o Cajazeiras Country Club, para os amadores do golf. 

A gente do povo tem muitos clubes, em vários lugares. De 
todos o mais falado é o Palmeiras, na Barra Avenida, conhecido pelo seu 
elevado padrão moral (lá ninguém cheira éter nas festas de carnaval) e 
pelo seu rigor na admissão de sócios: só para empregados, operários, 
motoristas, em suma, pessoas de condição humilde.

Quem é boêmio e dispõe de recursos encontrará no cabaret 
Tabarís um bom centro de diversões: boa orquestra, mulheres bonitas 
e bem educadas, e que dançam bem; só a bebida é que é cara demais. 
Os boêmios pobres têm de valer-se do Belvedere ou de outros lugares 
ainda mais brabos. O Rumba Dancing, onde se paga por cada valsa, 
samba ou foxtrote é um sumidouro de dinheiro.
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ESPORTES

Neste ponto a Bahia é como o resto do Brasil: o futebol 
constitui verdadeira mania. Times da primeira divisão: Bahia, Galícia, 
Ipiranga, Botafogo, Vitória, São Cristóvão, Guarani. Decano, o Vitória, 
que há mais de quarenta anos não consegue levantar um campeonato. 
Benjamin, o São Cristóvão, que se vem especializando em derrotar o 
Bahia, de todos os conjuntos o mais forte. 

Esporte que entre nós já teve muitos torcedores, mas que 
agora passou a segundo plano, é o remo. As regatas se realizam na 
enseada da Ribeira. Os tradicionais adversários: Itapagipe, Santa Cruz, 
São Salvador, Vitória. 

O basquete e o voleibol, o primeiro muito mais que o se-
gundo, têm numerosos aficionados. Natação, equitação, atletismo e 
outras modalidades de cultura física possuem também seus devotos. 

O belo estádio da Fonte Nova, em vias de conclusão, certa-
mente trará mais animação ainda à prática dos esportes.

BARES E CONFEITARIAS

No gênero comum, a Bahia tem muitos bares, sorveterias e 
confeitarias. Basta andar pela cidade para encontrá-los – Perez, Triun-
fo, Chile, Mimosa, Alameda, Colón, Jundira, Silva, Azevedo, Palácio do 
Chopp etc. 

De original, porém, apenas possui um, e que é meio-
-escondido: o Anjo Azul, à rua do Cabeça 34, criação de um grupo de 
artistas e escritores modernos. Acha-se decorado com pinturas murais 
novas e fragmentos de escultura colonial, que se combinam bem. 
Muito falada, é sua Madona em tiras de ferro. O ambiente é íntimo e 
repousante. Bebidas de confiança. Na porta, até as sete da noite, uma 
baiana autêntica vende abarás e acarajés feitos ali mesmo, na hora.
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CINEMA E TEATRO

Como no resto do Brasil, os filmes exibidos na Bahia são 
na maioria de procedência americana. Convenientemente aparelhada 
para nosso clima, ou seja, com ar refrigerado, somente uma casa: o 
Cinema Excelsior. Os outros, também chamados de primeira linha, 
são o Liceu, o Glória, o Oceania e o Jandaia. Não menos frequentados 
são os da segunda linha, Aliança, Liberdade, Popular, Itapagipe, 
Santo Antonio, Roma e Pax. Estes dois últimos são os de maior lo-
tação da cidade. 

Para filmes selecionados, as exibições quase semanais do 
Clube de Cinema. Aí o filme europeu de categoria goza de mais 
prestígio do que nos cinemas comerciais. Tem o clube cerca de mil 
associados.

Teatros, em construção o Castro Alves, de arquitetura mo-
derna arrojada; em funcionamento, o auditório do Instituto Normal, 
onde se fazem os concertos da Cultura Artística e o Guarani, recen-
temente reformado no seu interior, num estilo que a má língua popular 
já batizou “quarto de banho”. O Guarani tem visto de tudo: desde as 
companhias de classe às mais porcas chanchadas. Sempre foi liberal.

HOSPITAIS

Dentro de poucos anos, o brasileiro que tiver a premonição 
de que vai cair doente, deverá quanto antes transferir-se para a Bahia. 
Seja pensionista, seja indigente, aqui terá uma larga escolha de hos-
pitais a fazer.

A cidade não tinha hospitais. Desde o primeiro século da 
colonização, a Santa Casa era que atendia a quase todos os indigentes. 
O Português e o Espanhol faziam as honras aos pensionistas. Loucos 
para o São João de Deus, atual Juliano Moreira, doentes contagiosos 
para o Isolamento. O Santa Terezinha se encarregava dos tuberculosos.
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Presentemente, todos os dedos dos pés e das mãos não 
chegam para contar os hospitais e casas de saúde que a Bahia possui. 
Milhares e milhares de leitos. Ainda não estão funcionando a todo pano, 
porque isso não se faz de uma hora para outra. E há muita escassez 
de enfermeiras habilitadas. Mas quando todos os leitos, de todas as 
enfermarias, de todos os hospitais estiverem prontos para serviço, a 
Bahia se consagrará sem dúvida como um centro de grande atração 
para os médicos do Brasil.
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TELEFONES E ENERGIA ELÉTRICA

Na Bahia, o modo mais seguro para se chamar a assistência, 
ou os bombeiros, ou a polícia é gritar por socorro. Para avisar, convidar 
ou informar um amigo, um menino de recados.

Na mais pacata das cidades do Brasil, nada existe de mais 
temperamental, caprichoso e inconstante do que os telefones. Dias 
em que está ótimo, dias em que fica mudo. Ou que dá pipocos ensur-
decedores. Basta um pouquinho de chuva para que todas as linhas 
se constipem. 

A energia elétrica é também muito caprichosa. Gosta de fazer 
vergonha. Certo governador idealista convidou um grupo de industriais 
do sul para que vissem as enormes vantagens de montar fábricas entre 
nós. Na noite de sua chegada, faltou luz mais de meia hora. 

Mas a usina hidroelétrica de Paulo Afonso vai resolver, mas 
a usina movida a gás de Aratu já está resolvendo – é o que se ouve da 
boca dos responsáveis. De certo, o povo sabe que energia elétrica e 
telefones pertencem à Circular. 

Enquanto espera uma solução, diz ao visitante o baiano 
atrapalhado que, no meio do jantar, se vê às escuras: “Faz parte da cor 
local”. E grita: “Tragam um candeeiro daí de dentro!”

TRANSPORTES

Nos tempos coloniais e ainda durante o império – informam 
os cronistas da época –, o brasileiro de posição podia se privar de tudo, 
menos da ostentação social. Comia mal, dormia em catres, sentava-se 
em tamboretes, não se tratava direito de seus achaques. Vestia-se luxuo-
samente, porém. E não dispensava um par de negros, para carregá-lo 
de serpentina ou cadeirinha.

O baiano de hoje parece que herdou as mesmas disposições. 
Quem vê os automóveis particulares, tem a impressão de estar numa 
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cidade de milionários. Melhor que não vá a suas casas: com honrosas 
exceções, não estão à altura dos Cadillacs, Packards, Lincolns e Buicks. 

O infeliz que precisar de um carro de praça estará exposto 
às mais desenfreadas explorações. Não se usam taxímetros. Prevalece 
o gosto do chofer. Mais dez cruzeiros, menos cinco cruzeiros, exigem 
ou dispensam conforme a simpatia pelo freguês. Dia de chuva o preço 
sobe; cai em dia de sol.

A maioria de nossa população transporta-se de bonde. Os 
bondes da Bahia gozam da fama de serem os melhores do Brasil. 
Quatro são os pontos de partida.

1. Praça da Sé, para as linhas de Barra, Barra Avenida, Fe-
deração, Rio Vermelho, Amaralina, Nazaré.

2. Praça Municipal, para Canela, Graça, Barris, Tororó.
3. Abrigo do viaduto, atrás da Prefeitura, para as linhas que 

vão pela Baixa dos Sapateiros: Calçada, Cabula, Quintas, Brotas, Santo 
Antonio, Estrada da Liberdade, Rio Vermelho de Baixo.

4. Praça Cairu, para todas as linhas da península de Itapa-
gipe: Roma, Bonfim, Ribeira.

Ultimamente, muitos ônibus têm aparecido. As ladeiras da 
Bahia cedo estragam com seus motores. Se estragam o coração dos 
homens! Também surgiram os autolotações. Alguns bons, e a passa-
gem cara. A maioria carros velhos aproveitados, umas caranguejolas, 
sujas, quebradas, freios ordinários... um perigo; mas também caras.

Da cidade alta para a cidade baixa: pode-se tomar o elevador 
Lacerda, que liga a praça Cairu à praça Municipal; o plano inclinado 
Gonçalves, da praça da Sé para o Guindaste dos Padres; o elevador do 
Taboão, e o plano inclinado do Pilar.

O povo da Bahia não gosta de andar. Talvez por isso se sub-
meta a tanta ganância no negócio dos transportes.
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ANTIQUÁRIOS

A paixão pelas antiguidades é uma paixão como outra qual-
quer. Não adianta dar conselhos. O apaixonado não ouve.

Para os que ainda não se apaixonaram, uma advertência: 
a Bahia é o lugar do Brasil onde as antiguidades são vendidas mais 
caro. As boas – em mobiliário, cerâmica, cristal, ouro e prata – faz 
bastante tempo que se esgotaram; o que se encontra, ou é de qualida-
de secundária, ou reconstituído, ou falsificado. E não são poucos os 
objetos enviados do Rio e São Paulo, e até importados da Europa, para 
aqui serem vendidos a preço mais elevado, como antiguidade baiana.

Alguns antiquários vivem, sobretudo, da imitação das joias 
antigas. Não fazem mistério. Nem lhes faltam fregueses, perfeitamente 
informados do que se trata. Uns e outros estão no seu direito.

Antiquários mais conhecidos: Casa Moreira, A Miscelânea, 
David, Carioca, Hercílio, Walmí.

NOTA FINAL

Poderia – assim creio – ter escrito um livro de erudição. 
Com muitos nomes, muitas datas e muitíssimos fatos. Nomes, datas 
e fatos que se encontram em diversos livros já publicados, e que eu 
arrumaria de acordo com meu plano de trabalho.

Gastaria mais tempo – oh! muito mais tempo – tomaria 
mais tempo do leitor, e talvez não chegasse ao mesmo resultado. Pre-
feri elaborar, a respeito de minha cidade natal, que sei amar de todo 
coração, um trabalho despretencioso, cuja finalidade é apenas levar o 
eventual leitor a sentir interesse pelos seus encantos e riquezas, e tole-
rância para com suas tradições e contradições. Sou fundamentalmente 
contra a atitude de certos conterrâneos que presumem ser possível, 
no campo da informação, salientar o que eles consideram dignificante 
e esconder o que eles supõem desmoralizador. Pode acontecer que o 
tal dignificante seja supinamente enfadonho, desprovido de interesse 
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social autêntico; e que o suposto elemento desmoralizador represente 
a parte realmente viva da sociedade.

É possível que o Bêabá da Bahia não obtenha o resultado 
desejado. Consola-me o fato de o haver escrito com alma. A alma de 
baiano de quatro costados, que é assunto a merecer um estudo se-
parado. 

Embora este livro tenha o subtítulo “Guia turístico”, não 
sinto a menor simpatia pela preocupação de muitos baianos com o 
turismo. Que a cidade da Bahia seja rica de atrativos turísticos ninguém 
poderá contestar. Mas será uma tristeza no dia em que, ao invés de 
pensarmos em nossas coisas, à nossa maneira e de acordo com nossas 
convicções, nos pusermos a pensar no conforto, curiosidade, gosto e 
caprichos do turista. Não será desta forma que a Bahia progredirá. 
Sejamos cordiais com os que nos dão a honra de sua visita; mas não 
sejamos subservientes. No final, nós é que sairemos perdendo. E a 
primeira coisa que se perderá será o caráter de nossa cidade, quase por 
milagre ainda conservado num Brasil cujas grandes cidades a passos 
largos se vão tornando excessivamente semelhantes às grandes cida-
des de qualquer parte do mundo. Quando menos imaginarmos, com 
essa mania de cortejar os turistas, a Bahia terá deixado de ser a Bahia. 

Agradeço a colaboração que me foi tão generosamente pres-
tada pelos amigos: Antônio Monteiro, nas questões afro-brasileiras; 
Herundina Batista e José Calasans, quanto à parte histórica; Carlos 
Ott, a artística; Noêmia Godinho, a bibliográfica; Diógenes Rebouças, 
a urbanística; Odorico Tavares e Magalhães Neto, sugestões de diversa 
ordem; Edith Alves da Silva, o trabalho datilográfico.
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