


domingo, fevereiro 08, 2009
Um tabaréu na Capitá. 5º dia (02/11/08)
Acordamos, tomamos café e ficamos de papo em casa, tomando refrigerante e
cerveja, comendo beliscos, esperando... 

O almoço foi delicioso. MUITO bom. Peixe, Torta de Camarão, Batata Cretinada
(isso mesmo, Cretinada). Tudo maravilhoso. Thiago é um cozinheiro de mão
cheia. Não podia ser melhor... Boa companhia, boa comida, ambiente
maravilhoso... Domingo perfeito até o Timo Glock estragar. 

http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/esportes/conteudo.phtml?
tl=1&id=824030&tit=Timo-Glock-Eu-nao-dei-o-titulo-ao-Hamilton 

http://xpock.com.br/exclusivo-felipe-massa-tenta-agredir-timo-glock 

Sim, falo do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Eu prefiro não comentar. Melhor
esquecer. 

E fomos espairecer no Shopping Salvador. http://www.salvadorshopping.com.br/ 
 

Bonito, arrumado, realmente um lugar muito legal. Fomos tomar café numa
livraria. Chique, né? Tentei fotografar, mas sem flash para não atrapalhar.
Nenhuma foto prestou. 

 

Bem, digamos que é uma foto artística!
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Meu amor comprando umas coisinhas.

Loja de bijuteria, tudo baratinho.

Até pobre pode comprar sem ser maltratado.

Saindo do Shopping fomos novamente comer espetinhos lá no João. Aquele do
primeiro dia. Novamente, tudo delicioso. Pena que o nosso garçom, o João, não
tava lá.

 

Meu Amor! 

 

Um tabaréu na Capitá. 5º dia
(02/11/08)
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Eu e a Prima Bebel

O amigo Thiago.

Gil, desculpe, sua foto não saiu.

Amanhã. O Retorno.
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Um tabaréu na Capitá. 4º dia (01/11/08)
Bem... Chegamos ao sábado. 

Pela manhã ficamos enxugando gelo e empacotando fumaça. Café da manhã
especial como sempre. Depois saímos para passear... ou melhor, comer. 

Almoçamos no Iguatemi Shopping (chinês) e depois fomos ver um filme. Clarissa,
Thiago e eu fomos ver “A Guerra dos Rocha”. 

http://www.aguerradosrocha.com.br/site/

O impagável Ary Fontoura.

Depois ficamos pelo shopping, tomando café, falando dos filmes, fazendo hora
para cometer outra vez o pecado da gula. 
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Tarso, Thiago e eu. Excelente café e companhia melhor ainda.

Bem, mais uma vez fomos maltratados, ou melhor, Clarissa. Tentou comprar um
óculos na loja Chilli Beans. Mas, como ela provavelmente estava usando o manto
da invisibilidade, não foi sequer atendida. Não adiantaram gestos e pedidos de
atenção. Nem olharam para ela. 

http://www2.chillibeans.com.br/src/ (em tudo eu ponho o link, mas lembre-se,
serás ignorado)

Depois da decepção, nada melhor que a companhia de uma amiga especial pra
esquecer.

Outra vez o pecado da gula: A Churrascaria Prazeres da Carne.

http://www.prazeresdacarnesalvador.com.br/churrascaria.html 

Muito boa, mas não ganha nota máxima. O ar estava muito frio e tinha uma saída
bem na direção de nossa mesa. Mesmo pedindo 3 vezes pra diminuir, não
aconteceu. Resultado, um enorme desperdício de carne, pois esfriava antes da
terceira garfada.

Bem, desculpem. Não tenho fotos. 
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Pedido de Desculpa.
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O meu PC queimou, e eu fiquei sem poder terminar a história pois estava usando
PCs emprestados. Agora eu peguei os dados e vou terminar a história, toda hoje. 

Desculpem todos.
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domingo, dezembro 07, 2008
Um tabaréu na Capitá. 3º dia (31/10/08) Parte 2

Pausa para um suco.

 

BONFIM

Depois fui fazer o que todo baiano deve fazer pelo menos uma vez na vida: Fui a
Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Ninguém é BAIANO de verdade sem ir ao
Bonfim e batizar o espírito.
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Algumas fotos ficaram péssimas, mas minha alma saiu limpinha. 





Prefiro não comentar! 
 
 

Ribeira e a Velha Salvador 



Depois fui conhecer a cidade baixa, a velha Salvador. Fui na Sorveteria da
Ribeira, na Ribeira, é claro, tomar um sorvete diet. Gostei não, viu. Os sorvetes
normais eram deliciosos, mas o diet parecia Banha Sadia com adoçante e
congelada.

Prima Bebel - Antes de tentar enfiar o dedo no sorvete de um garoto.



Minha linda Clarissa 

Thiago, sempre solícito, nos levou para dar umas voltas pela velha Salvador.
Rapaz, parecia que eu estava num livro de Jorge Amado. Aquelas praias cheias
de Capitães da Areia, aquelas casas antigas, os cortiços, as putas... Outro
mundo, outra era, outros cheiros, outras pessoas. Fantástico.

Momento Perine

Quando voltamos ao século XXI, fomos a Perine. 
Quando eu falava em ir a Salvador, eu queria conhecer o Pelourinho, o Elevador
Lacerda, as Gordinhas e outros lugares, dentre eles, a Perine. Era um sonho de
consumo conhecer a Perine. Quando falavam pra mim contando como é, eu ficava
de água na boca. 
Só não me disseram que POBRE era mal-atendido. 
Minha mãe havia me pedido uma garrafa de vinho Moscatel para ela fazer um
docinho. Onde eu fui comprar? Na Perine, na maior dela, na Graça. Entrei e me
dirigi direto para a seção de vinhos. Uma moça arrumava garrafas aqui e ali.
Dirigi-me a ela e ela, acreditem, fugiu de mim. Fiz sinais e ela se virava, fingia
estar arrumando algo. Chamei, e nada. Surda! Sem entender nada, me dirigi a
outro funcionário que me apontou, com má vontade, os vinhos portugueses.
Paguei o vinho, imaginando se estava fedendo ou mal-vestido. Clarissa afirmou
que não. Bem, resolvemos ir a lanchonete. Tudo muito delicioso, e um
atendimento nota 10. Gordo em lanchonete é bem tratado, né? Pelo menos por
quem serve. 
Já na hora de pagar, a caixa era uma colega da moça do vinho. Grossa feito cano
de passar tolete. Me arrependi por perguntar a ela por que deu aquele valor. (É
coisa de pobre perguntar o preço?) Explicava cada item da conta como se tivesse
dizendo uma blasfêmia. Pense numa pessoa ríspida. Multiplique por mil e ela vira
grossa mesmo. Era a caixa. Coisa doida. Fomos embora antes de apanhar. 

 
Em Casa



Chegando em casa ficamos de papo enquanto o pai de Thiago, “seu” Vicente
preparava um polvo. Ficou bom, viu? Bom demais!

Tiago, Gil, Tarso e Vicente vendo TV, eu fotografando... 

... enquanto Karla Alcione lavava e... 



... Clarissinha secava. 

Com foi o sábado? Volte para ler depois.
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Um tabaréu na Capitá. 3º dia (31/10/08) Parte 1
Bom Dia!

Sexta feira. Como no dia anterior, um café da manhã nababesco. Hum... Vale
lembrar que o café era puro arábico. Um LUXO!!! Depois, Gil e Karla foram fazer
terapia de eletro choque em algum lugar. Eu fui para o CAB assistir a palestra da
ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia Antunes Rocha, que abriu
oficialmente as atividades do Centro de Educação em Direitos Humanos e
Assuntos Penais J.J. Calmon de Passos (CEDHAP). Meu rei, pense numa
palestra boa... Multiplique por mil. 
“Educação Para os Direitos Humanos e Eficácia Constitucional” foi o tema da
palestra da Ministra. Nota mil. Valeu muito à pena. 

O irmão de Thiago, Tarso (gente boa toda vida!) foi para a aula.

 

 
 

Dalvinha
 

 

Clarissa e Thiago foram visitar uma antiga vizinha dela, que ela chamava de Avó
Dalva, ou melhor, Dalvinha. 
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Clarissa e Dalvinha

Florania.

Depois foram a um mercado de flores chamado Florania. 

Ta no mapa, e no link http://www.florania.com.br/

http://www.florania.com.br/


O amigo, guia e esbanjador de simpatia, Thiago. 
 
 

 
E pra não dizer que não falei de flores... 



http://www.florania.com.br/

O ALMOÇO 

Na hora do almoço, o programa era comer um sushi no Jóia Sushi Lounge.
Encontramos-nos no CAB e fomos até o local, Clarissa, Thiago e eu.. Um lugar
escondidinho, manobrista vestido de almirante dendê, ar condicionado... Quando
entramos parecia que éramos ETs. Um monte de mauricinhos e patricinhas
olhando para nós com um ar blasé (se bem, que no caso, a expressão “um olhar
besta” mesmo se aplica!). Um nojo. A comida não parecia nada especial e a
gentalha engomada sufocava. De destaque positivo apenas a hostess. Uma
garota muito simpática. 

Pagamos o manobrista e fomos para o Sauna Shopping Itaigara onde comemos
comida chinesa. Saímos correndo para o sol. Tava mais fresco! 

Minhas Paixões

http://www.florania.com.br/


Bem, quando saímos, eu fui conhecer Damiana, Mariana e Catarina. As
Gordinhas de Eliana Kertész. Lindas, lindas, lindas. Fiquei apaixonado!



Depois fui fazer o que todo baiano deve fazer pelo menos uma vez na vida: Fui a
Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Ninguém é BAIANO de verdade sem ir ao
Bonfim e batizar o espírito. 

Veja as fotos e o resto do dia no próximo post.
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sábado, novembro 22, 2008
Um tabaréu na Capitá. 2º dia (30/10/08)

O Dia Que Envelheci!
.

.

.

Quinta feira – Acordamos na casa de Thiago com um café da manhã maravilhoso.
Decidimos sair para comprar uns ingredientes para as sobremesas. Fomos ao G-

Barbosa comprá-los. 
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Fomos atendidos por uma moça que tinha acordado com cinco pés esquerdos.

Mau humor da peste. Só queríamos comprar umas castanhas adocicadas.

 
 

Clarissa, Karla e Gil gastando no G-Barbosa.

 

 

Voltamos pra casa, fizemos as sobremesas. O almoço foi pernil, lasanha, salada
com presunto de Parma e acompanhamentos. Pense numa comida boa... Poucas
vezes na vida eu comi um pernil tão gostoso. Thiago fez tudo, e tudo perfeito. Na
sobremesa tivemos Mousse de Chocolate e Pavê Charge (mas estas foram feitas

pelos visitantes) 
 
 



Fomos atendidos por uma moça que tinha acordado com cinco pés
esquerdos.

Mau humor da peste. Só queríamos comprar umas castanhas
adocicadas.

Clarissa, Karla e Gil gastando no G-Barbosa.

Voltamos pra casa, fizemos as sobremesas. O almoço foi pernil,
lasanha, salada com presunto de Parma e acompanhamentos. Pense

numa comida boa... Poucas vezes na vida eu comi um pernil tão
gostoso. Thiago fez tudo, e tudo perfeito. Na sobremesa tivemos

Mousse de Chocolate e Pavê Charge (mas estas foram feitas pelos
visitantes)

Pavê e Pacumê, mesmo fora de foco.

À tarde fizemos uma excelente imitação do que os peixes fazem:
NADA.

À noite... Fomos comemorar o meu aniversário no restaurante
japonês MATSURI.

http://www.restaurantematsuri.com.br/matsuri/

Bom demais. Um festival de sushi e sashimi maravilhoso.
Comemoração perfeita!

http://www.restaurantematsuri.com.br/matsuri/


Nossa troop novamente. Da esquerda para a direita, Thiago, Gilberto,
Karla, Clarissa e eu.

Um casal maravilhoso. Vilobaldo e Prima Bebel.

O amigo Thiago.



Este narrador e sua maravilhosa esposa.

Em algum momento da minha vida eu devo ter feito algo tão
bom, mas TÃO BOM que Deus me deu a oportunidade de

conhecer Clarissa.

Amanhã... a sexta feira.
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quinta-feira, novembro 13, 2008
Um tabaréu na Capitá. 1º dia - Parte II

Andando no Pelourinho.
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Igreja, história, igreja, fitinha do Bonfim, igreja, e por aí vai.

Imagine a cena: eu, branco, louro, euro-descendente, camisa pólo,
bermuda e tênis com meias, (desde que operei o pé eu tenho que

usar uma meia grossa), máquina pendurada a tiracolo e dezenas de
pessoas tentando dar-me uma Fitinha do Bonfim e vender de um

tudo. Isto foi muito chato. Na verdade, todos nós fomos “atacados”
(abordar é um verbo que se usa com pessoas educadas).

Bem, este rapaz foi muito educado...

Vamos esquecer, relevar e visitar o Pelô.

O Pelourinho é um lugar místico. As almas de todos os baianos
marcam encontro ali. Quem já foi lá, entende o que eu digo. Quem
nunca foi só vai entender no dia que subir aquelas ladeiras de pedra
e cheirar aquele ar tão cheio de história. Me senti num livro de Jorge
Amado.



Muita história, mas também muita cultura. A arte e a cultura baiana
em cada loja, encostada em cada parede ao longo daquelas ruas de
pedra. Um banho de Bahia em sua melhor expressão. E Thiago
contando, explicando, falando a história de cada coisa, cada lugar...
Um guia melhor que poderíamos imaginar.





E vamos às Igrejas.

Bem, como era proibido disparar o flash dentro das igrejas, eu
programei a máquina para isso. Mas as fotos ficaram... Veja por si.

Mas é cada igreja mais linda que outra, e os interiores são
fantásticos. Vocês vão ver... No dia que forem lá.



Como bons turistas, aproveitamos para tirar estas
fotos. Eu fico perfeito de “OLODUM”, não acham?



Postagens mais antigas

(Se alguém disser que eu fico melhor de baiana...eu rodo ela!!!)

Saindo do Pelourinho fomos para a casa de Thiago, nosso cicerone,
guia, hospedeiro, cozinheiro, etc, etc. Pense numa pessoa boa,
multiplique por mil...

À noite, para encerrar, fomos comer churrasquinho em um posto de
gasolina. Um lugar legal, ali em “Não_Sei_Onde”. Muito bom, e o
espetinho de coração de bode estava DELICIOSO.

Aguarde o 2º Dia.
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domingo, novembro 09, 2008
Um tabaréu na Capitá. 1º dia - Parte I
Finalmente fui conhecer Salvador. 

Uma emoção impar para alguém que conhecia apenas o aeroporto, a rodoviária, o
CAB, a Rótula do Abacaxi e as vias que ligam estes pontos. O resto era só de
ouvir falar, de ver pela TV ou cinema, de ler em Jorge Amado. Isso, um baiano
que já foi a China, mas não conhecia Salvador. 

Dia 1 - Quarta-feira 

Saímos pela manhã, cedinho. O café da manhã foi na Casa de Pedra, algum lugar
entre Ubaitaba e Travessão. Uma hora de pura gula! Depois estrada... Subida,
quebra-mola, descida, quebra-mola... Multiplique por trucentos e você tem uma
boa descrição da viagem. 

Então, chagamos ao
Ferry Boat. Pegamos
o novo, o Ivete
Sangalo. Moderno,
confortável, rápido... 

E a minha frente
estava a Cidade do

Salvador.

 
Ou mehor, a minha costas...
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Encontramos Thiago na saída do ferry. Um amigo de ouro. Ao longo da história
vocês vão conhecer essa pessoa “MARA”. Ele assumiu a direção e fomos para o
Elevador Lacerda. R$ 0,05 para subir. Primeira vez a gente não esquece.

Lá de cima, a vista é inebriante. (O calor tambem, mas vamos pular esta parte).

Chegamos ao Pelourinho. Muita igreja e muita história. 
Nunca imaginei ficar em pé em um lugar e está cercado de igrejas. Literalmente.
Nenhum outro lugar do mundo, eu acho, tem tanta igreja. Igreja vizinha de igreja,
em frente a uma igreja, vizinha de outra... Repetindo, MUITA IGREJA, MUITA
HISTÓRIA. E Thiago contou um monte.

Um tabaréu na Capitá. 5º dia
(02/11/08)

Um tabaréu na Capitá. 4º dia
(01/11/08)

Pedido de Desculpa.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelourinho_(Salvador)

Clarissa falou 1023 vezes do Restaurante-Escola do SENAC, no Pelô. Nós
fomos almoçar lá. Comida baiana. Tinha de tudo. Moqueca de tudo, acarajé,
abará, feijão de leite, arroz-de-hauçá, etc. Pense numa comida boa... Multiplique
por mil! Multiplique de novo !!! 

http://www.senac.br/informativo/informativo/restaurantes.html 

http://www.ba.senac.br/html/servicos/restaurante.asp
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Nossa troop. Da esquerda para a direita, Karla, Thiago, Gilberto, Clarissa

e eu. 

Amanhã, Primeiro dia, Parte II

Postado por Geraldo Silveira Goulart às 11:35 PM Nenhum comentário:
Links para esta postagem  

quarta-feira, dezembro 14, 2005
Amor Digital

Conheci Clarissa
numa noite de abril
de 2002. 
Numa sala de bate-
papo do UOL. 
Ela me dispensou... 
Mas voltou depois -
"Não achei nada mais
interessante." 
E papeamos.. 
E papeamos... 
E nos apaixonamos... 
Dias e dias de bate
papo. 
E nada dela mandar
uma foto. 
Até que um dia....
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