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TEMPO REAL Acompanhe notícias das
comemorações dos 473 anos de Salvador

www.atarde.com.br

473 ANOS No aniversário da capital, A TARDE
pergunta: ‘Qual a Salvador que em mim mora?’

A FORÇA DA
CIDADE QUE
EM NÓS HABITA
PRISCILA DÓREA

Terra de praias gostosas, festa “barril”, religiosidade diversa que abençoa
caminhos, e um lado “profano” que hipnotiza quem chega. Hoje, Salvador –
primeira capital do Brasil – completa 473 anos de riqueza e boniteza. A TARDE,
então, deu a esta repórter que vos escreve a missão de juntar pessoas que
amam essa cidade do começo ao fim e as convidar a responder: “Qual a
Salvador que em mim mora?”.

Interessados não faltaram, com o deleite florescendo após os segundos de
silêncio ao ouvir o desafio... Salvador, né? Como não amar? Viver aqui parece
marcar a todos: a memória de crescer nessas ruas perdura e se alonga, não
importa onde – nosso andar, falar, dançar, viver seguem junto, e não enganam
ninguém. É só olhar: aí veio de Salvador!

Mas a questão é: que Salvador é essa? A força de nossas matriarcas que
movem Claudinha e Brown pelo mundo? A folia que mostrou a Guerreiro o
que é liberdade e que arrepia a empreendedora Taiara Tamila? É o feijão da
Alaíde, de que o Vovô do Ilê sempre irá sentir saudade? Perceber que ruas e
bairros espelham fases da vida, como Ricardo Alban revela?

Mãe Val, que já viajou para tudo que é canto, diz que Salvador não perde
para nenhum outro lugar em beleza. Alguém discorda? Do nascer ao
pôr-do-sol, sempre tem o que nos oferecer, que nos digam as autoridades –
o prefeito Bruno, que retribui o acolhimento, e Rui, o governador, que
entendeu a importância da família e do ser humano no bairro da Liberdade,
e confessa que a cidade faz o coração bater mais forte.

Ao fim das conversas, percebo que, subindo ou descendo ladeira, torrando
na areia ou nos refrescando no mar, a Salvador dentro de nós sempre terá
um pouco do que sabemos dela – e muito do que ainda iremos descobrir.

A Salvador que em mim mora é a avenida Sete, becos e movimento, onde
ouvimos em todo o canto o melhor sotaque desse Brasil.

E a sua, leitor, qual a Salvador que em você mora?

“É a que
construiu
a minha
personalidade, com
base na riqueza da
simplicidade.
Cercada de mulheres
fortes, criada desde
recém-nascida no
Centro Histórico, na
Saúde, respirando
arte e música”
CLAUDIA LEITTE, cantora

“Ah…
É a cidade
abençoada pelas águas
e pelas matriarcas,
cidade do primeiro
assentamento de
Elegbara, da pedra
vinda da África
cravada no
Candeal Pequeno da
grande Brotas. Das
pluralidades, da
fartura das misturas
de sons e saudações,
cores e dons, ritmos
e manifestações
de cura”
CARLINHOS BROWN, músico

“É o
Carnaval,
que em meados dos
anos 70 me mostrou
o que era liberdade,
um oásis durante a
ditadura militar. São
as cores, o humor
e os personagens
daquele e de todos
os Carnavais”
FERNANDO GUERREIRO, diretor de teatro, gestor

“O lugar
onde
nasci, Curuzu,
Liberdade, que eu
chamo de ‘Capital da
Negritude’, e comer
na Alaíde do Feijão”
VOVÔ DO ILÊ, presidente do Ilê Aiyê

“Com
certeza o
Dique do Tororó,
lugar onde nasci,
passei a maior parte
da infância, e que
ainda hoje posso ver
da janela de minha
casa no Jardim
Baiano”
MÁRCIA SHORT, cantora

“É a
Salvador
do comércio,
do turismo, da
religiosidade e da
Santa Dulce dos
Pobres, a primeira
santa do Brasil”
CARLOS ANDRADE, presidente da Fecomércio-BA

“Salvador
é plural e
locais diversos
marcaram fases
diferentes da minha
vida. Mas sempre
gostei do mar da Baía
de Todos-os-Santos,
da Ilha dos Frades
ao Porto da Barra”
RICARDO ALBAN, presidente da Fieb

“A Baía
de Todos
-os-Santos, história
e natureza que vivem
sob a benção de todos
os santos”
CLAUDIO CUNHA, presidente da Ademi-BA

“É a
religiosidade
e o místico que
encantam quem
chega – e a beleza
que não perde para
nenhum lugar do
mundo. Mas também
é saudade de poder
circular por aí e me
sentir segura”
MÃE VALNÍZIA, ialorixá do Terreiro do Cobre

“A
Ladeira
da Preguiça, onde
nasci e cresci”
JOSÉ MEDRADO, médium

“É a do
bairro da
Liberdade, onde aprendi
a importância de
valorizar o ser humano
e a união da família. É
onde meu coração bate
mais forte e tive a
oportunidade de
retornar, como
governador, para
entregar obras que
garantem a segurança
de muitas famílias”
RUI COSTA, governador

“É uma
mistura
de Santo Antônio
Além do Carmo, a fé
e o ‘profano’ da
Lavagem do Bonfim,
a vista da Baía de
Todos-os-Santos e o
sabor da comida de
Dona Edna, do Vem
Quem Guenta”
ALEXSANDRA DOS SANTOS, empreendedora

“É a
cidade
que me acolheu de
braços abertos, me
deu oportunidade de
construir a minha
vida. E, hoje, me
dedico a ajudar na
construção de um
futuro melhor
para todos”
BRUNO REIS, prefeito

“A da
folia que
arrepia, do banho de
mar da Barra, que
nos renova, e da
moqueca de siri,
sabor mais que
especial”
TAIARA TAMILA, empreendedora
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EDITAL DE LEILÃO SOMENTE "ON-LINE" DE APARTAMENTO - SALVADOR/BA

SergioVillaNovade Freitas, LeiloeiroOficial inscrito na JUCESP sobnº316, faz saber, através dopresente Edital, que autorizadopeloBancoBradesco S.A., promoverá
a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: Em razão da
Pandemia ocasionada pelo COVID-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados na modalidade online através do site do Leiloeiro Oficial:
www.freitasleiloeiro.com.br. Localizaçãodo imóvel: Salvador-BA. Subdistrito de Amaralina. Bairro Pituba. Av. OctávioMangabeira 1.945 e Av.Manoel Dias da Silva.
“Ed. Pituba Privilege Residence”. , c/ direito de uso permanente de duas vagas indeterminadas na garagem cole!va. Área priv. 69,9061m².Matr. 65.207 do 6ºAp. 303
RI local. Obs.: Ocupado. (AF). R$ 764.885,77. R$ 245.400,00 (caso1° Leilão: 18/04/2022, às 10h00. Lancemínimo: 2º Leilão: 25/04/2022, às 10h00. Lancemínimo:
não seja arrematado no 1º leilão). : à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da par!cipação on-line: O interessado deverá efetuar oCondição de pagamento
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma
estabelecida no parágrafo 2º-B do ar!go 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Para mais informações - tel.: (11) 3117-1001. Os interessados
devemconsultar as condiçõesdepagamentoevendados imóveisdisponíveis nos sites:www.BANCO.BRADESCO/LEILOESewww.FREITASLEILOEIRO.com.br


