
As Melhores Coisas Para Fazer Em Porto Seguro

Porto Seguro é uma cidade situada no estado brasileiro da Bahia. Localizado ao longo 
da costa do Atlântico, Porto Seguro é o lar de uma cultura cosmopolita, influenciada pela sua 
história e paisagem natural. Se você gosta de água, natureza, experiências culturais, ou da 
vida noturna agitada, Porto Seguro tem algo que você vai adorar.

Porto Seguro, ou como diriam em Inglês "Safe Harbor", é o local do primeiro desembarque de 
Portugal no Brasil. Embora a tripulação original de Pedro Alvares Cabral só tenha ficado tempo 
suficiente para reabastecimento, três anos mais tarde uma expedição liderada por Gonçalo 
Coelho, navegador português que comandou as duas primeiras expedições exploratórias das 
terras descobertas por Cabral, acompanhado de Américo Vespúcio, fundou a cidade de Porto 
Seguro, (hoje chamada de Cidade Histórica). Antes da chegada dos europeus, esta região era 
habitada pelos Tupininquins, uma tribo indígena.

O Parque Marinho Recife de Fora, é parque oficial de ambiente aquático e um ótimo lugar 
para ver a fauna marinha em seu habitat natural. O parque é o lar de 17,5 quilômetros 
quadrados de recifes e formações rochosas submarinas. Os visitantes podem alugar um 
snorkel e nadadeiras para explorar a água limpa e descobrir vários tipos de peixes, crustáceos, 
corais e tartarugas. A água é muito rasa na maré baixa, e é quando se inicia a maior parte dos 
passeios, assim você pode ver todo o espectro do ecossistema marinho.

A Cidade Histórica é o local de colonização 
Portuguesa original que deu à cidade o seu 
nome. Repleto de casas antigas e igrejas 
coloridas, o distrito histórico apresenta tudo 
uma visão espetacular da costa e 
demonstrações de capoeira.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/porto-seguro-imobiliaria


Um dos Patrimônios Mundiais da UNESCO no Brasil é a Reservas de Mata Atlântica da Costa 
do Descobrimento. Composta por oito áreas protegidas com mais de 112 mil hectares (430 
quilômetros quadrados), grande parte localizada ao longo da costa da Bahia e é facilmente 
acessível a partir de Porto Seguro. A reserva florestal é dos maiores e melhores exemplos de 
Mata Atlântica na porção Nordeste do Brasil e possui uma das maiores biodiversidades do 
planeta. Esta floresta está cheia de todos os tipos de flora e fauna e está situada em um 
planalto de calcário, emoldurado por falésias à beira mar.

O Museu de Porto Seguro (Porto Seguro Museum) está localizado no antigo edifício da 
câmara municipal da cidade e contém exposições que mostram a história do Brasil, 
concentrando-se especificamente na exploração e a vida colonial. No entanto, o museu 
também apresenta exposições sobre a história e a cultura dos povos indígenas do Brasil.

Se você quer saber mais sobre a cultura 
indígena, você pode visitar a Reserva 
Indígena Pataxó da Jaqueira. Embora os 
Pataxós não tenham sido originários dessa 
região, vivem onde hoje é Porto Seguro (eram 
a tribo Tupininquin). Eles foram fundamentais 
na resistência à colonização europeia, e até 
queimaram a cidade no início dos anos 1600. 
A Reserva Pataxó da Jaqueira dá uma visão 
sobre a vida e a cultura Pataxó e os visitantes 
podem ver quais as técnicas e utensílios 
usados para caçar e cozinhar. Os visitantes 
também são bem-vindos para assistir a apresentações culturais.

A Capoeira Sul da Bahia, uma escola de capoeira local, que recebe os visitantes e convida-os á 
participar de aula. Capoeira é uma manifestação de arte muito popular na Bahia. É a 
combinação de dança, acrobacia, música e artes marciais em um desempenho físico intenso.

Ilha dos Aquários (Island Aquarium) tem um pouco de tudo. Como o próprio nome diz, o que 
você pode esperara de um lugar chamado de Ilha dos Aquários, há exposições de vida marinha 
e até mesmo um museu dedicado às criaturas do oceano. À noite, Ilha dos Aquários oferece 
shows e festas com tipos variados de música, desde música baiana local, música popular 
brasileira e internacional, ambiente semelhante aos clubes nos Estados Unidos. A ilha também 
dispõe de uma discoteca, além de vários restaurantes e bares que garantem agradar a quem 
procura diversão noturna.

Porto Seguro é uma das cidades mais belas e 
interessantes na costa nordeste do Brasil. 
Aqui, você pode visitar os recifes de coral e 
florestas tropicais, ver os artesanatos e 
manifestações da cultura indígena e 
europeia, aprender capoeira brasileira e festa 
a noite toda. Porto Seguro oferece opções 
variadas para suas férias.

Angie Picardo é um escritor em NerdWallet, 
um site de finanças pessoais e viagens 
dedicada a ajudar as pessoas a dominar a 
arte da gestão do dinheiro, desde o 
orçamento as suas próximas férias no 
exterior a até mesmo encontrar as lowest mortgage rates imobiliário.
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