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Antes mesmo do ano findar, é esperto quem planeja com muita antecedência suas 
férias de Natal ou Reveillon, principalmente se o destino for a Bahia. Mais ainda se esse 
destino não é “qualquer lugar”, mas um oásis quase intocado 

Boipeba não fica na esquina. Ademais, não 
chega nada direto nesta ilha baiana, mesmo que 
em tese esteja a apenas 30 minutos de voo do 
aeroporto de Salvador – encadeado por uma 
travessia de barco e caminhada. É o destino per‐
feito para os puristas, em busca de um lugar ao 
sol que ainda conserva uma aura de anonimato, 
pois os percalços desencorajam os viajantes 
mais acomodados.   
 
Sem dúvida, é preciso determinação para al‐
cançar este povoado feérico onde a presença de 
qualquer veículo motorizado sempre foi banida. 
Ali vivem pouco mais de três mil moradores, es‐
palhados em casinhas de pescadores coloridas e 
cercados, por um lado pela barra de um rio que 
atende pelo sugestivo nome de Inferno, e por 
outro pelas águas pacíficas do mar aberto, cuja 
tonalidade se modifica conforme os caprichos da 
maré oscilante. As praias, aliás, variam de dimen‐
são de acordo com a ganância das ondas.  
 
Burricos e cavalos, puxando carroças, se deslo‐
cam com naturalidade pelas ruas, a maioria de 
areia. Nada de automóvel ou moto: com rodas, 
só mesmo bicicletas e as carretinhas de reboque, 

Vistas sobre a entrada da barra de Boipeba

Vista da pousada Mangabeiras sobre praias Cueiro e Murerê



puxadas à mão, que servem inclusive para levar a 
sua bagagem até as pousadas situadas nas cerca‐
nias do porto. 
 
Para sacudir a inércia, basta pairar sobre as areias mor‐ 
nas, caminhar entre os coqueirais, nadar ou praticar es‐
portes rústicos, como passeios a cavalo ou a bordo de 
uma embarcação local que circunda a ilha em busca de 
lugares aprazíveis para o mergulho. Depois, é só som‐
bra e água de coco. Ou quase... na verdade, só colo‐
cando os pés na areia, literalmente, que é possível 
desvendar aos poucos os segredos desta minúscula 
ilha, tão atrelada aos costumes antigos que muitos 
atributos da civilização têm dificuldade para se infiltrar 
– o sinal de celular é precário, nada de jornal diário e 
nenhum jet ski ou quadriciclo para alugar. E, fora uma 

jardineira puxada a trator, cumprindo o papel de único 
transporte público terrestre entre a idílica vila de Mo‐
rerê e Boipeba, só tem um jeito: você gasta mesmo  
é a sola das havaianas.  
 
O dia em Boipeba sempre começa cedo, e depois é pre‐
ciso sacudir a preguiça (extremamente contagiante, na 
Bahia) para não passar o dia aboletado na rede ou la‐
garteando ao sol na praia ou deitado nas espregui‐
çadeiras da piscina – caso a sua pousada tenha uma. 
  
Não desvenda a beleza da ilha quem não enfrenta a 
caminhada até a bucólica praia de Morerê (o que exige 
até uma travessia de rio com água pelo joelho), onde 
na maré baixa se forma uma piscina natural gigantesca 
com águas límpidas e temperatura digna de uma 
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jacuzzi. Ideal para quem curte ficar de molho. E se 
quiser tomar uma caipirinha ou beliscar um aipim frito, 
basta sentar no restaurante Paraíso, junto da areia.  
 
Se a fome apertar, peça a D. Angélica, a simpática 
dona do local, para preparar a sua moqueca de polvo 
com banana da terra, uma iguaria sem precedentes. 
Mas é na paradisíaca praia de Coeira que se trava 
conhecimento com um personagem digno de Jorge 
Amado – o Guido, dono de um restaurante que leva 
o seu nome.  

Muito orgulhoso por figurar em vários títulos de revis‐
tas nacionais e internacionais como sendo o mentor 
das mais saborosas lagostas de toda a região, este sim‐
pático e falante cidadão, boipebano autêntico, cativa a 
sua clientela com algo mais do que suas receitas ca‐
seiras. Assim como a própria ilha de Boipeba, para 
quem enxerga além do ritmo pacato da maré. 
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SERVIÇO 
Como chegar 
Do aeroporto de Salvador, o meio mais rápido para 
chegar a Boipeba é de aviãozinho: dependendo do 
movimento, há até três decolagens por dia. O voo dura 
30 minutos. O traslado até a ilha ainda inclui uma rápi‐
da travessia de barco, além de uma caminhada para al‐
cançar a pousada, seja lá qual for.  
 
Onde ficar 
Pousada Mangabeiras 
A vista inebriante para o mar é o denominador comum 
de todos os nove chalés individuais. Assim como as 
camas king size, das quais quase se desliza diretamente 
para uma espreguiçadeira na beira da piscina da pou‐
sada. Localizada num promontório, no final da praia da 
Boca da Barra, essa formosa pousada pertence à con‐
ceituada cadeia Roteiros de Charme. No restaurante,  
um cardápio criativo e bem saboroso, misturando in‐
gredientes locais com receitas familiares.  
www.pousadamangabeiras.com.br 
pousadamangabeiras@yahoo.com.br    
Tel.: (75) 36536153 
 
Villa da Barca 
A quinze minutos (a pé, é claro) do porto,  entre as praias 
de Tassimirim e Cueira, esta localização garante tran‐
quilidade absoluta, interrompida apenas pelo sussurro 
das ondas que deslizam até a areia. A decoração dos 
quartos é rústica, mas de bom gosto. Não espere altís‐
simo luxo, mas sim um ambiente descontraído com o 
conforto necessário. Tem um bar e dá para se comer  al 
fresco, com mesas instaladas praticamente na areia. 
Praia do Outeiro s/n – Tel.:  (75) 99414287  
www.villadabarcaboipeba.com 
contato@villadabarcaboipeba.com 
 

O que  fazer 
Contemplar o mar, ler, namorar, desligar da civilização, 
caminhar, tomar água de coco, decorar a tábua das 
marés e comer lagosta. Além disso, se embebedar com 
a paisagem cinematográfica sem ter que compartilhar 
nada com ninguém – a maioria das praias, como Cueira 
e Tassimirim, ficam agradavelmente desertas, mesmo 
no auge do verão. Até mesmo durante o Carnaval e 
final de ano, Boipeba é um destino turístico menos des‐
bravado. Perfeito caso seja a sua intenção manter‐se 
longe dos holofotes, da agitação noturna ou até mesmo 
permanecer incógnito. 
 
Onde comer 
Lagostas grelhadas do “seu” Guido 
Vá se preparando para comer do bom e do melhor em 
frutos do mar, tendo em volta um décor assinado pela 
própria natureza. Desde as primeiras horas da manhã, 
emoldurado por um coqueiral sem fim na praia de 
Cueira, o pescador Guido está atarefado, com a mão na 
massa – ou melhor, nas suas lagostas, que ele mesmo 
se encarrega de pegar nas profundezas das águas 
mansas. Depois de terem suas cascas “escaldadas” na 
chapa de uma frigideira enegrecida pelo uso, "seu" 
Guido grelha os crustáceos no azeite por um ou dois 
minutos. As bichinhas são servidas em porções gen‐
erosas; como acompanhamento, uma farofa leve e uma 
boa pimenta.  
Praia de Cueira s/n.  
Não tem telefone nem site e não faz reserva. 
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