Porto Seguro: pra viver e ser feliz!

Com mais de 140 mil habitantes (IBGE – 2014), Porto Seguro é a porta de entrada do
Nordeste brasileiro e um dos 64 destinos indutores do Brasil para o Ministério do
Turismo. São aproximadamente 85 quilômetros de belas praias, que se estendem de
Caraíva, ao sul, até à praia do Mutá, no litoral norte. O destino é privilegiado por sua
localização geográfica, pois está a pouco mais de uma hora de voo dos principais
centros da região Sudeste.
Ao longo do tempo, o segmento sol e praia, com o agito e o fervor de suas areias, se
tornou a característica principal do Destino. Porém, de uns anos pra cá, Porto Seguro
passou a mostrar outra face no cenário do turismo nacional, diversificando e inovando
os seus atrativos e apresentando um potencial turístico que nenhum outro lugar
possui. Os cerca de 48 mil leitos colocam a Terra Mãe do Brasil no posto de terceiro
maior pólo hoteleiro do país, atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo.
Esse lugar é tão especial que, em 2014, durante a Copa do Mundo, duas seleções de
futebol — Suíça e Alemanha — escolheram a Costa do Descobrimento como sua sede
de treinamento.

História e Cultura
Porto Seguro tem atrativos capazes de atender a todos os segmentos da atividade
turística. Algo em especial, porém, desperta a curiosidade e o interesse de todos os
visitantes: o turismo histórico e cultural.
O Centro Histórico de Porto Seguro, localizado na Cidade Histórica, é uma opção de
passeio imperdível e leva o visitante a uma viagem às origens do nosso País. É possível,
através da contemplação do casario remanescente, voltar ao período do
Descobrimento, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou em terras tupiniquins.
A Cidade Histórica é o primeiro núcleo habitacional do Brasil. O local abriga
imponentes prédios e peças muito valiosas do século XVI, e possui uma geografia
privilegiada que faz do espaço um verdadeiro museu natural a céu aberto. Tombado
pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), desde 1973, como
Patrimônio Histórico Nacional e reconhecido pela UNESCO, no ano 2000, como
Patrimônio Natural da Humanidade, é, obviamente, um lugar único, cuja visita é
obrigatória.

Em Arraial D’Ajuda, a Igreja Nossa Senhora d’Ajuda, reconhecida pelo IPHAN como o
primeiro santuário do Brasil, é ponto de parada obrigatória para milhares de turistas
do mundo inteiro.
Já no distrito de Trancoso, mais ao sul, a igreja São João Batista dos Índios, construída
no século XVII, está situada no charmoso Quadrado, outro marco representativo da
história local.
A cultura indígena também constitui um grande produto turístico do nosso Destino. A
Reserva Indígena Pataxó da Jaqueira é o principal ponto de visitação e permite um
contato único com as tradições e cultura de um dos povos mais antigos do Brasil.

Praias
Quando se percorrem os 85 km que ligam Mutá, no extremo norte de Porto Seguro, a
Caraíva, na ponta sul do município, pode-se notar uma extensa variedade de barracas
de praia com as melhores infraestruturas do Brasil!
Se a preferência for por um pouco mais de agito, basta esticar até a praia de
Taperapuan, na Orla Norte, e aproveitar a animação das barracas de praia, que
oferecem aos visitantes restaurantes de qualidade e programação extensa de
lambaeróbicas e o melhor do Axé Music!
Ainda na orla norte, Porto Seguro tem um local ideal para a família, mas,
principalmente, para a prática de esportes náuticos como o kitesurf, windsurf e a onda
do momento: o standup peaddle. Chama-se Praia do Mutá, que abriga além disso,
grande rede hoteleira e gastronomia do mais alto padrão.
No litoral sul, as barracas de praia se apresentam como beach clubs, com um formato
diferente das estruturas da parte norte, com mais aconchego, conforto e sofisticação.

Eventos
O calendário de eventos municipal apresenta uma variedade de produtos que permite
ao destino ser explorado das mais diferentes formas. Três deles merecem destaque:
Réveillon, Carnaval e São João Elétrico, comemorados tradicionalmente na Passarela
do Descobrimento, principal corredor turístico da cidade. Além disso, dezenas de
barracas de praia e casas noturnas apresentam programação com festas durante todo
o ano.

Passarela do Descobrimento
Principal palco dos grandes eventos citados anteriormente, o local contempla um
enorme casario que se estende por toda a Avenida Portugal, que dá nome ao espaço.
Tombado pelo IPHAN, as casas guardam ainda uma longa história que nossos
antepassados aqui deixaram e construíram.
No período da noite, o visitante pode degustar do melhor da gastronomia da região,
além da culinária italiana, japonesa, entre outras. As barradas de bebida alcoólica
vendem o tradicional "capeta", bebida afrodisíaca que deixa qualquer um pronto pra
balada! Ela é preparada com uma fruta da época, leite condensado, achocolatado em
pó, canela, guaraná em pó e uma boa vodka. Mas atenção, beba moderadamente!

Infraestrutura
Porto Seguro oferece uma excelente infraestrutura para a comunidade local e o
visitante possam desfrutar do que a cidade tem para apresentar. Alguns pontos como
aeroporto internacional, rodoviária, serviços de balsa, mobilidade urbana, hospitais e
demais serviços merecem destaque.
O aeroporto stá apto a receber voos nacionais e internacionais. Conta em sua malha
aérea atualmente com 13 voos regulares, vindos de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, Salvador e Brasília. Já chegou a receber, durante o período de alta temporada,
aproximadamente 100 voos, entre regulares e fretados.
Já a rodoviária está situada na entrada da cidade, próxima ao aeroporto e à Cidade
Histórica. Possui estrutura com estacionamento, pontos de mototáxi, além de ponto
de ônibus. De lá o passageiro pode se deslocar com qualquer linha de ônibus para
qualquer ponto da cidade. As empresas de transporte rodoviário de passageiros vêm
pra Porto Seguro dos mais diversos pontos, como: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São
Paulo, Vitória, Salvador e Goiânia, além das cidades do interior da Bahia.
Temos também a travessia da balsa, que é feita sob o Rio Buranhém e que liga a sede
do município à Arraial d'Ajuda. O serviço é prestado por duas empresas licitadas pelo
município e funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, com intervalos de 20
em 20 minutos. Durante a madrugada, ela funciona de uma em uma hora.
Outro ponto que chama a atenção é a BA 001. Ela faz a ligação da BR 367 até o distrito
de Trancoso. Para quem chega de carro ao destino, serve como atalho para os distritos
da orla sul, sem a necessidade de passar pela sede e fazer a travessia da balsa. O
trajeto dura em torno de uma hora.

Merecem destaque também:
- DELTUR (Delegacia do Turista), que funciona no centro da cidade e atende a
ocorrências exclusivas ao visitante. Funciona 24 horas por dia, sete dias por semana;
- Polícia Turística: Equipe de policiais treinados e equipados para atuar na proteção e
segurança dos turistas de nosso destino. Atuam nos principais pontos turísticos da
cidade como as praias, casas noturnas e pontos de grande movimento de pessoas;
- Hospitais: O HLEM (Hospital Luis Eduardo Magalhães), localizado na BR 367, na
entrada da cidade, é um dos grandes centros médicos do extremo sul baiano. Funciona
24 horas por dia e possui uma boa infraestrutura de atendimento para diversos casos,
inclusive com UTI. No centro da cidade encontra-se também o Hospital Municipal de
Porto Seguro, com atendimento 24 horas, de urgência e emergência.
- UPA e Postos de Saúde: No Complexo Frei Calixto existe uma UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) que funciona 24 horas por dia e que atende os mais diversos casos. Em
vários bairros e distritos do município estão espalhados vários postos de saúde. Neles
o visitante encontra mais uma opção de atendimento em caso de alguma necessidade;
- Corpo de Bombeiros: O destino possui uma equipe do Corpo de Bombeiros, pronta
para qualquer necessidade e atendimento. Funciona 24 horas por dia e está localizado
próximo ao aeroporto;
Com tanta diversidade Porto Seguro é um destino capaz de exceder as expectativas de
qualquer visitante. Com oferta de atrativos para atender a toda a família, é possível
afirmar que o seu slogan: “Pra viver e ser feliz!”, há muito deixou de ser mera retórica
de promoção, para se transformar numa agradável realidade. Sendo assim, aceite
nosso convite. Na sua próxima viagem, programe Porto Seguro. Faça como outros
milhares de turistas, venha pra cá, viver e ser feliz, ainda que seja só por uns dias! Mas
volte sempre que quiser. Nossos braços, assim como nossos sorrisos, estarão sempre
bem abertos para lhe receber.
Axé pra você!

