
BAHIA
Recém-inaugurado, pertinho da praça Castro Alves,  

o Fera Palace Hotel resgata os tempos áureos do Centro 
Histórico de Salvador, quando seu prédio em estilo art 

déco abrigava nomes como Pablo Neruda e Orson Welles
POR ARTUR DE ANDRADE FOTOS XICO DINIZ/DIVULGAÇÃO
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Criados especialmente para o  bar da cobertura, 
os ladrilhos hidráulicos foram produzidos pela 
Vianarte e aparecem sob os cestos baianos de 
fibra natural que fazem as vezes de luminárias. 

Na pág. seguinte, a fachada restaurada do Fera 
Palace Hotel, que abre ao público neste mês 
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106 casavogue.com.br 

Baianidade fotogênica

 1934, Centro Histórico de Salvador. Na rua Chile, a 
primeira do Brasil, de 1549, nascia o Palace Hotel como exem-
plar absoluto do art déco no país, erguido nos moldes do Flatiron 
Building, de Nova York, e primo próximo do Elevador Lacerda, 
de mesmo estilo. Destino da alta classe local, o endereço vivia 
seus dias de glória, assim como o hotel, porto seguro de Pablo 
Neruda e Orson Welles. Em franco ostracismo desde o fim dos 
anos 1970, ele renasce, no dia 5 deste mês, como Fera Palace 
Hotel – um presente que retorna às mãos dos soteropolitanos.

O empreendedor mineiro Antonio Mazzafera,  à frente 
da Fera Investimentos, um apaixonado por Salvador, é o autor 
da façanha, ao lado do empresário de moda Marcelo Lima. A 
expertise de Antonio em hotelaria internacional vem da fase 
como diretor do Savoy Group (que reúne os hotéis Claridge’s, 
The Berkeley e The Savoy, entre outros), em Londres. “O ní-
vel de exigência dos nossos hóspedes era altíssimo – Bill Gates, 
Madonna, Bono Vox. A atenção aos detalhes e o trabalho ár-
duo para atender aos anseios dos clientes é o que faz um hotel 
ser de luxo.” No caso do Fera Palace, Antonio não carregou 
nas tintas: posicionou-o como um lugar despretensioso e aces-
sível. “Eu o vejo como um espaço frequentado pelos baianos e 
turistas que querem se hospedar, tomar um drinque, almoçar 
ou socializar num ambiente descolado.”

Antes de chegar a essa expectativa, dá-lhe a dor de ca-
beça que uma restauração desse porte sabe provocar. Sob o 
comando do arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl, do Spol 
Architects, com escritórios em São Paulo e Oslo, os proje-
tos para a recuperação da área total de 6.100 m² do edifício 

tiveram início em 2012; as obras, em outubro de 2014. Os 
números surpreendem: 629 janelas e 205 adornos art déco 
foram cuidadosamente recuperados, além de 2.100 m² de 
parquets originais; e houve a duplicação das 56 sapatas da fun-
dação do prédio, cujos 601 pilares receberam reforço manual. 
Tudo para instalar, na cobertura com vista para a “inigualável” 
Baía de Todos os Santos, a piscina de 25 m forrada de azule-
jos de inspiração portuguesa, acompanhada de bar e lounge. 
Desenvolvido com o Iphan, o revestimento da fachada repro-
duz o mesmo utilizado no começo do século passado.

As pesquisas de Adam com elementos históricos da Bahia 
– linho, coco, cacau – ditam sutilmente o tom da ambientação, 
sem deixar de lado a hegemonia déco (o foco de tudo), obser-
vada nos desenhos geométricos do piso do lobby-bar, nas cores 
rosa, verde e turquesa que tingem as paredes dos 81 quartos e 
suítes (nos quais sobressaem fotografias de Akira Cravo), nos 
móveis que levam madeiras em diferentes tons, desenhados 
especialmente para o local. “O modernismo matou os orna-
mentos, hoje não podemos usá-los. Usei esse edifício como 
‘excuse’ para esse exercício”, conta Adam.

Do antigo cassino do hotel, convertido em área para even-
tos, ficou a roleta, agora solenemente reposicionada no novo 
restaurante O Adamastor, uma homenagem ao pai de Glauber 
Rocha, que mantinha negócio de artigos masculinos com es-
se nome na rua Chile. Como diriam os baianos (e quem ama a 
Bahia): “Mágico!”. ● 

Fera Palace Hotel – R. Chile, 20, Salvador; ferapalacehotel.
com.br. Diárias a partir de R$ 360.

À esq. e acima, tons de rosa e verde nas 
suítes evocam o espírito déco – entre os 
móveis criados para estes espaços está a 
cama cuja cabeceira mescla madeiras; nas 
paredes, fotografias de Akira Cravo exaltam 
a Bahia, enquanto o criado-mudo traz 
luminária da Golden Art; e, no alto, à esq., a 
cobertura com vista para a Baía de Todos os 
Santos ganhou piscina revestida de azulejos 
da Decortiles e cadeiras de Fernando 
Jaeger sobre piso de cumaru – ao fundo, a 
torre de cobre do hotel, restaurada na obra

1 Lavagem do Bonfim, 
s/ data, 0,73 × 1,10 m, de 

Akira Cravo, na Paulo 
Darzé Galeria de Arte, 

R$ 4 mil 2 Sem título, 
fotografia em papel  

de algodão sobre 
pigmento mineral, 2016, 

1,50 × 1 m, de Robério 
Braga, na Roberto Alban 
Galeria, R$ 10 mil 3 Festa 

dos Navegantes, 1948, de 
Pierre Verger, 28 × 7 cm, 

na Paulo Darzé Galeria, 
R$ 3.500 4 Panorama II, 

fotografia em gelatina de 
sais de prata, 2014, 

1,92 × 0,52 m, de Rosa 
Bunchaft, na Roberto 

Alban Galeria, R$ 12 mil

As portas dos elevadores exibem 
geometrias típicas da art déco;  

e, à esq., mais referências ao estilo 
no desenho do piso de pastilhas  

da Jatobá – junto ao lobby-bar, 
com pendentes da Golden Art, fica 

o restaurante O Adamastor
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As fotografias chamam a atenção no décor do Fera Palace 
Hotel. Conheça nomes que retratam a alma de Salvador  
e têm espaço certo em galerias da cidade POR NATÁLIA MARTUCCI
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