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CELEBRAÇÕES  
 

Nesta categoria incluem-se os principais ritos e festividades associadas à 
religião, à civilidade, aos ciclos do calendário de trabalho etc. São ocasiões 
diferenciadas de sociabilidade, envolvendo práticas complexas com suas 
regras específicas de distribuição de papéis, preparação e o consumo de 
comidas e bebidas, a produção de um vestuário específico, a ornamentação de 
determinados lugares, o uso de objetos especiais, a execução de música, 
orações, danças etc. São atividades que participam fortemente da produção de 
sentidos específicos de lugar e de território. (INSTITUTO..., 2000, p. 10).  

 
Buscando identificar estas características nas celebrações que ocorrem no Centro 
Histórico de Salvador podemos subdividi-la em três segmentos: os Ritos Religiosos – 
na sua grande maioria de referências católicas –, as Festas Populares e Cívicas e os 
Eventos Institucionais. Estes últimos, promovidos essencialmente, pelo poder público 
estadual, representado pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia ou pelo 
poder municipal, representado pela Fundação Gregório de Mattos ou pela Empresa de 
Turismo S/A – EMTURSA.  
  
No item Ritos Religiosos estão inclusas procissões, missas e festas religiosas, que se 
diferenciam na forma como são cultuadas e no modo de envolvimento dos participantes. 
Nas missas e procissões, o ritual litúrgico é celebrado de maneira tradicional e solene, já 
as festas religiosas, que acontecem no espaço aberto em ruas e largos próximos às 
igrejas, são denominadas Festas de Largo. A informalidade e a diversão são as marcas 
destas celebrações que associam o sagrado e o profano contagiando devotos, curiosos e 
turistas.  
 
Para as Festas Populares, sendo estas religiosas ou cívicas, o espaço público é 
reconfigurado em um novo cenário. São confeccionados ornamentos – específicos de 
cada festejo –, tem-se a presença de barracas destinadas ao comércio de comida e 
bebida, a participação de diferentes classes sociais e pessoas de diferentes religiões e, 
principalmente, a interferência da música e da dança que singularizam estes rituais.  
 
Em uma cidade de fortes tradições católicas, as festas são organizadas segundo o 
calendário litúrgico cristão. O principal ciclo de festa se inicia em dezembro, mês de 
nascimento de Jesus, e se estende por todo o verão encerrando no carnaval, justamente o 
período que coincide com o maior fluxo de turistas que procuram Salvador. Os ritos são 
interrompidos durante a quaresma, voltando a se intensificar durante a Semana Santa e o 
período das festas juninas.  
 
A única festa cívica que acontece no Centro Histórico de Salvador é a comemoração aos 
2 de Julho – festa de origem e tradição baiana, que comemora a Independência do Brasil 
na Bahia. Já os eventos patrocinados pelo Estado buscam preencher os vazios que 



ocorrem nas celebrações religiosas, tornando o Centro Histórico palco de espetáculos 
como a Festa da Primavera, o dia do Samba, o dia da Baiana, São João no Pelô, Natal 
etc., dentre tantos eventos produzidos pelo projeto Pelourinho Dia & Noite.  
 
 
Festas e ritos 
 

Santa Bárbara  
  
Santa Bárbara é considerada a padroeira dos mercados e madrinha do Corpo de 
Bombeiros. A sua devoção está também ligada a Iansã, orixá bastante cultuado no 
candomblé e também pelo povo baiano. Comemorada, no dia 04 de dezembro, as 
homenagens à Santa duram três dias. As celebrações se iniciam com uma missa 
realizada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no largo do Pelourinho, e 
em seguida, a imagem da Santa, que durante todo o ano está guardada nesta Igreja, é 
carregada pelos fiéis em procissão, sendo acompanhada pelas imagens de Nossa 
Senhora do Rosário, São Lázaro e São Nicodemus. A procissão percorre as ruas do 
Centro Histórico passando por dois importantes pontos de culto e devoção à esta 
Senhora: o Mercado de Santa Bárbara e a sede do Corpo de Bombeiros, ambos 
localizados na Baixa dos Sapateiros.  
 
Os dias que seguem à procissão são dedicados a visitação e adoração da imagem no 
Mercado de Santa Bárbara. Estes ritos não estão vinculados às práticas da igreja 
católica. O mercado é todo decorado com bandeirolas, nas cores vermelho e branco, 
onde ocorre o samba de roda e o oferecimento do tradicional caruru. Esta iguaria da 
culinária baiana é oferecida, pelos barraqueiros, gratuitamente aos participantes da festa 
como pagamento de promessas. Segundo Ordep Serra (2000, p.80): 
 

...na Festa de Santa Bárbara, a maioria expressiva dos fiéis se constitui de 
pessoas ligada ao candomblé. A Santa é ovacionada na sua procissão aos 
gritos de – Eparrei! –, ou seja, com a saudação ritual de Iansã... e mesmo 
dentro da igreja, alguns devotos entram em transe, possuídos pela deusa.  

 
 
Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia  

  
Data comemorativa no dia 08 de dezembro. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira 
do estado da Bahia, e a devoção à Santa coincide com a construção da cidade de 
Salvador. Na antiga capital do Brasil Colônia, por determinação do governador Tomé de 
Souza, é edificada em 1549 uma igreja em seu louvor, hoje conhecida como Basílica 
Menor da Conceição da Praia. A partir de então, a Santa passou a agregar adeptos na 
recém-descoberta terra das Américas.  
 
A programação em homenagem a Nossa Senhora da Conceição duram dez dias, nos 
quais acontecem a novena, missa solene, procissão e a festa de largo. A missa é 
celebrada na Igreja Nossa Senhora da Conceição, seguida pela procissão que percorre as 
ruas do bairro do Comércio e a festa acontece nas proximidades da Igreja. O festejo 
conta com a presença das tradicionais “baianas” que, no entanto, não lavam o adro da 
Basílica, e dos comerciantes locais, que contribuem, financeiramente, com esta 
celebração. 
 



Na mesma data, são celebradas missas solenes em outras igrejas da cidade, cujo orágano 
é Nossa Senhora da Conceição, destacando-se as comemorações realizadas na Igreja de 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição dos Homens Pardos, localizada no bairro do 
Santo Antonio além do Carmo e na igreja de Nossa Senhora da Conceição em Itapuã.  
 
 

Festa de Santa Luzia  
 
Comemorada no dia 13 de dezembro, a celebração em louvor à Santa Luzia, 
reconhecida como protetora da visão, acontece em um tríduo – missa solene, procissão e 
festa. Todos os ritos são realizados na Igreja de Nossa Senhora do Pilar, localizada na 
Cidade Baixa, nas proximidades do bairro do Comércio.  
 
Um dos principais ritos vinculados a esta comemoração é a visita à fonte milagrosa, 
localizada nas proximidades da Igreja, na qual os fiéis molham os olhos para proteger 
sua visão ou para curar seus males.  
 
Antes da interdição do Plano Inclinado do Pilar – desativado na década de 1970 – a 
movimentação na Festa de Santa Luzia era muito grande. Segundo Dimitri Ganzelevitch 
(2005), houve uma inversão na quantidade de fiéis nos festejos de Santa Luzia e de 
Santa Bárbara, em suas palavras:  
  
 

...a festa de Santa Bárbara não tinha a importância que se tem hoje, foi uma 
festa que foi crescendo, mas em contrapartida, tinha muita gente que ia para 
Santa Luzia que praticamente desapareceu, muito por causa do Plano 
Inclinado que foi fechado.  
 

O Plano Inclinado do Pilar foi re-inaugurado em março de 2006, porém acredita-se que 
a festa continue em declínio, pois a Igreja se encontra em precário estado de 
conservação, sendo um outro fator que favoreceu para a diminuição do fluxo de fiéis a 
esta festa.  
 

 
Festa de Santo Antônio de Categeró  

 
Comemoração que ocorre na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no 
segundo domingo de janeiro, data em que, também é celebrado o batismo de Jesus. 
Entre a sexta-feira e o domingo, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, é 
realizado um tríduo de preparação para conhecer e contar a história do Santo. No 
domingo acontece a procissão que leva as imagens de Santo Antonio de Categeró, o 
Santo negro, às ruas do Centro Histórico até a Praça da Sé. Na terça-feira seguinte é 
oferecida, pela Irmandade, uma feijoada na Igreja.  
 
A coincidência da data de festejo de Santo Antonio de Categeró com o batismo de Jesus 
é explicada pelo padre da paróquia: “Como Santo Antonio foi mulçumano que se 
converteu ao cristianismo, ele foi muito radical, queria seguir Jesus na ‘radicalidade’, 
então ele pediu que fosse batizado no dia do batismo de Jesus, na mesma data”1.  
 



A forte devoção ao Santo pelos negros da Bahia, desde o período da colonização, 
explica-se pelo fato de Santo Antonio de Categeró ter sido escravo na África. Sua prece 
expressa a devoção e as súplicas dos homens pretos da Bahia: 
 

Oh, milagroso Santo Antonio de Categeró, valei-me nesta hora de aflição, 
preciso da Vossa ajuda para vencer as lutas do dia-a-dia e as forças malignas 
que procuram tirar-me a paz. Libertai-me das doenças e de todas as bactérias 
infecciosas que querem contaminar o meu corpo colocando-me enfermidades.  
 
Oh, Santo Antonio de Categeró, estendei as Vossas mãos agora mesmo sobre 
mim, livrando-me dos desastres, da inveja e todas as obras malignas.  
 
Oh, Santo Antonio de Categeró, iluminai os meus passos, a fim de que, onde 
quer que eu vá, não encontre empecilhos, e guiado pela Vossa luz me desvie 
de todas as armadilhas preparadas pelos meus adversários.  
 
Oh, Santo Antonio de Categeró, abençoai a minha família, o meu pão e a 
minha casa, cobrindo-nos com o véu da prosperidade, do amor, da saúde e da 
felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, 
Amém.  

 
 
Missa da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos  

  
As terças-feiras acontecem na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a missa 
em homenagem a Santo Antônio de Categeró. Este rito é promovido pela Irmandade 
dos Homens Pretos se constituindo em uma das celebrações mais concorridas da cidade, 
freqüentada por devotos, baianos não devotos e turistas.   
 
A Irmandade dos Homens Pretos, da qual surgiu a Igreja do Rosário dos Pretos, foi 
criada por escravos, quando os “homens de cor” eram proibidos ou coibidos de 
assistirem aos cultos nas igrejas dos brancos de origem portuguesa. Em 1685 os negros 
começaram a se reunir em uma Irmandade, com apoio dos jesuítas e, em 1704, 
conseguiram a doação de um terreno pelo rei de Portugal para que criassem um espaço 
de culto católico destinado aos negros. Quando finalmente foi construída a Igreja (feita 
completamente pelos escravos), a intenção era que o padroeiro fosse Santo Antonio de 
Categeró, mas à época o Santo ainda não havia sido canonizado sendo consagrada como 
patrona a Nossa Senhora do Rosário. 

 
Tanto a Igreja quanto a Irmandade tornaram-se símbolos de resistência da cultura 
africana e de manutenção da identidade negra. Na missa realizada às terças-feiras pode 
ser vista a conjugação da liturgia católica com as tradições africanas. O ritual católico 
adquire ritmo, jeito e formas diferentes. Instrumentos musicais de origem africana, tais 
como timbal, atabaque e agogô, são utilizados para acompanhar o coral da igreja. Os 
cânticos entoados passam também a falar sobre a situação do negro e a apropriar 
palavras de línguas africanas em suas letras: 
 

Um clamor de justiça: 
 
Estamos chegando ê, ê, ê. Chegando cantando ê, ê, 
Sambamos revolta ê, ê, ê. Nós somos humanos ê, ê, a. 
Um clamor de justiça está no ar. 



Ouvir o clamor ê, ê, ê. Deste povo negro, ê, ê, a. 
Que clama e que luta ê, ê, ê. Por direito e justiça ê, ê, a. 
Cantamos rezando ê, ê, ê. Rezamos sambando ê, ê, a. 
A fé e a esperança ê, ê, ê. Na libertação que vai chegar 
 
Canto de gemido: 
Senhor, venho ofertar: 
Coisa de negro, coisa de negro, coisa de negro, afinal, 
coisa de negro. 
 
O suor de cada dia, o peso de nosso trabalho, asmãos tomadas de calos. 
Coisa de negro. O que faço não é certo. Meu grito nunca fez eco. 
Senhor, sou negro e não nego. Venho ofertar minha dor. Senhor, meu 
canto gemido, dele nunca vou esquecer. Entre salmos e benditos, 
venho vos oferecer. Neste pão que ofertamos, nesta mesa do teu 
altar,neste vinho que hoje trazemos, vem Senhor nos saciar. 
 
Glória: 
Glória, glória, glória a ti meu Deus, paz na terra, cantam os povos 
teus.Violões, charangas, flautas sons do coração.Tambores atabaques 
te glorificarão.Teu nome é tão Bonito, não existe outro igual. Glória ao 
que vence a morte e o ídolo do mal.Américas, Ameríndia e África na 
dor. Latina convertida da glória ao Deus amor. Na fé e na resistência, 
no axé do nosso canto. No sangue da aliança glória, glória ao Senhor. 
Memória dos vencidos na cruz seja bendita, no Cristo canta vida, 
brilhando infinita. 
 
Bwaná: 
 
Bwaná, Bwaná, Bwaná, utuhurumiê 
Bwaná, bwaná, Bwaná utuhurumiê 
Bwaná, Bwaná, utuhurumiê, utuhurumiê, utuhurumiê. 
Kristu, Kristu, Kristu, utuhurumiê 
Kristu, Kristu, Kristu, utuhurumiê 
Kristu, Kristu, utuhurumiê, utuhurumiê, utuhurumiê. 
Bwaná, Bwaná, Bwaná, utuhurumiê. 
Bwaná, bwaná, Bwaná utuhurumiê. 
Bwaná, Bwaná, utuhurumiê, utuhurumiê, utuhurumiê. 

 
Perto do fim da missa, entram os devotos carregando cestas de pães, primeiro as 
mulheres e depois os homens, que são recebidas pelo padre e colocadas no altar para 
que os pães sejam abençoados e, posteriormente, distribuídos entre os devotos. Os pães 
são comprados pela Irmandade e também, doados por alguns fiéis. Neste mesmo 
momento, é passado o incenso, a bênção do padre com água benta e o dízimo. Como 
afirma o padre responsável pela igreja (2006):  
 
Os pães têm uma ligação com o Santo Antonio, o mesmo Santo celebrado as terças na 
Igreja de São Francisco, também com o ritual de distribuição de pães. Santo Antonio era 
muito amigo e solidário com os pobres, então ele distribuía os pães, e tanto lá na Igreja 
de São Francisco, como na Rosário dos Pretos, a distribuição de pães é um símbolo para 



mostrar nosso desejo de viver em uma sociedade na qual todos tenham o pão, não só o 
pão material, mas o pão da cultura, da saúde, da educação, mas, sobretudo o pão do 
arroz, do feijão e do açúcar que é o básico para a sobrevivência humana.  
 
A iniciativa em celebrar um culto a Santo Antonio de Categeró às terças-feiras e utilizar 
os mesmos instrumentos usados nos Ritos do candomblé foi do Padre Alfredo, que foi 
responsável pela Igreja do Rosário dos Pretos na década de 1990. Desde então, a missa 
se tornou tradição, sobretudo para moradores do Centro Histórico e arredores.  
 

 
A Bênção em louvor a Santo Antonio  

 
A Bênção é uma devoção franciscana que ocorre no Centro Histórico desde o século 
XVIII.  
 
A Bênção de Santo Antonio às terças-feiras acontece em diversas igrejas de Salvador, 
onde além da missa e da benção ocorre também a oferta de pães aos devotos e mais 
necessitados. No entanto, a Bênção dada na Igreja de São Francisco, localizada no 
Terreiro de Jesus, se tornou tradição especial em Salvador. Na porta da Igreja frades 
doam pães aos pobres. A solenidade mais concorrida ocorre no dia 13 de junho – dia de 
Santo Antonio e 04 de outubro – dia de São Francisco. Nestas festas chega-se a 
distribuir cerca de 15 mil pães.  
 
Na Bênção que acontece na Igreja de São Francisco encontravam-se muitos devotos de 
Ogun, orixá guerreiro que no candomblé é identificado com o Santo Antônio, sobretudo 
entre as décadas de 1930 e 1940, quando o culto afro ainda era proibido. Neste período, 
como indica Clarindo Silva (2006)2, “enquanto os brancos vestiam suas melhores 
roupas para passear na Rua Chile, onde estavam localizadas as principais lojas e pontos 
de encontro da cidade, a comunidade negra vestia também sua melhor roupa para vir ao 
Centro Histórico, às terças-feiras, receber a Bênção de Santo Antonio”. Ao longo dos 
anos, este encontro semanal se ampliou dando origem à Terça da Bênção, uma das mais 
concorridas dentre as “festas populares” do Centro Histórico.   
 

 
Celebrações da Semana Santa  

  
A Semana Santa começa após a Quaresma, ou seja, 40 dias depois da quarta-feira de 
cinzas, último dia do carnaval. Seus ritos são dedicados à reflexão e penitência dos fiéis. 
Com início no domingo de Ramos, se prolongam com os ritos que ocorrem no período 
da quinta feira ao domingo de Páscoa, período em que se comemora a Ressurreição de 
Cristo. 
 
Essas celebrações tiveram início no século IV em Jerusalém quando cristãos passaram a 
vivenciar os últimos dias de Cristo na terra. Neste princípio, a Semana Santa durava 
somente três dias, momentos de realização do tríduo, com a introdução do Domingo de 
Ramos, o ritual passou a durar uma semana dedicada à consagração da paixão, morte e 
ressurreição de Cristo.   
 

 
 



Domingo de Ramos  
  
Iniciando os rituais da Semana Santa, ocorre no domingo anterior à sexta-feira Santa 
com uma caminhada, presidida pelo Cardeal Primaz do Brasil, que sai do bairro do 
Campo Grande em direção à Praça Municipal, no Centro Histórico, onde é celebrada 
uma missa. Este ritual relembra a entrada de Cristo à cidade de Jerusalém, tal qual os 
Reis entravam nesta cidade em um jumento e sendo aclamado pela população. A 
Procissão de Ramos encerra a Quaresma. Durante este período as missas não podem ser 
acompanhadas por instrumentos musicais e os padres trazem em suas vestimentas a cor 
roxa. Esses hábitos são quebrados no dia de Ramos, quando os padres passam a vestir 
um manto vermelho, que simboliza o martírio de Jesus, e a procissão é acompanhada 
por músicas e cantos.   
 
 

Missa dos Santos Óleos e Missa do Lava Pé  
  
Celebrada na quinta-feira santa na missa dos Santos Óleos são abençoados os óleos que 
serão utilizados nos batismos, crismas e unção dos enfermos, ao longo do ano nas 
diversas igrejas de Salvador. É uma missa celebrada na Catedral Basílica, Terreiro de 
Jesus. À noite, na mesma Catedral, acontece a Missa do Lava Pés, aberta a toda 
população. Nesta cerimônia é encenado o gesto de Jesus quando ele lavou os pés de 
seus discípulos como uma forma de ensiná-los a doutrina da Eucaristia.   
 
Depois da missa ocorre o rito da Procissão do Encontro que, na Via Sacra retrata o 
encontro de Jesus Cristo com Maria, sua mãe. O cortejo sai da Igreja da Ajuda em 
direção ao Terreiro de Jesus realizando algumas paradas, também chamadas de 
“estações”, nas quais fiéis encenam o sofrimento de Jesus rumo ao calvário. São sete os 
principais passos vividos por Jesus até a crucificação no monte Calvário.  
 
A primeira parada acontece em frente à Catedral Basílica, onde é encenada a 
condenação. Na segunda estação acontece o encontro de Cristo, que vem da Igreja de 
São Pedro dos Clérigos, com Nossa Senhora das Dores, que sai da Igreja de São 
Domingos. A Procissão do Encontro passa ainda pelo Cruzeiro de São Francisco, pelas 
igrejas de São Francisco e da Misericórdia, finalizando os sete passos em frente à 
Câmara Municipal.  
 
As imagens de Nossa Senhora das Dores e de Nosso Senhor dos Passos são conduzidas 
em um carro do Corpo de Bombeiros e é uma das mais concorridas procissões da cidade 
(BRITO, 2006).  
 
 

Procissão do Senhor Morto (Igreja da Ordem Terceira do Carmo)  
 
Na sexta-feira santa não acontece missas nas igrejas baianas, ocorre apenas, a Adoração 
da Cruz, colocada no altar da Catedral Basílica e a distribuição da Eucaristia, 
consagrada na quinta-feira. Este dia é dedicado à Procissão do Senhor Morto que é 
organizada pela Irmandade da Ordem Terceira do Carmo. O cortejo carregando a 
esfinge do Cristo morto sai da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, percorrendo o 
Centro Histórico de Salvador passando pela Catedral Basílica, Terreiro de Jesus, Praça 
Municipal, Rua Chile e Rua D’Ajuda, retornando a mesma igreja de origem.  



 
A Procissão simboliza a Paixão de Cristo, ou seja, sua morte. Para esta caminhada 
alguns fiéis vestem figurinos como referência aos personagens bíblicos Nossa Senhora 
das Dores, Madalena, São Sebastião Batista, entre outros. A procissão pára em alguns 
momentos para o Canto de Verônica – personagem bíblica que chora com a morte de 
Cristo. O símbolo desta celebração é a imagem do Senhor Morto que carrega, na Bahia, 
uma história singular.  
 
Guardada pela Ordem Terceira do Carmo, sendo visitada por turistas, a imagem do 
Senhor Morto é datada do século XVIII, ano 1730. Tendo proporções de um homem 
vivo, com 1,78 de altura e 76 kg, a obra foi esculpida pelo escravo Francisco Xavier das 
Chagas, também conhecido como O Cabra. A imagem possui ainda duas mil pedras de 
rubis, que foram dadas pela Igreja ao escravo em pagamento ao serviço prestado, mas 
que O Cabra preferiu colocar no Senhor Morto, dando a impressão de sangue coagulado 
que escorria de sua face.  
 
Ao negro, na época da escravidão, não era permitido trabalhar com arte sacra, nem 
sequer freqüentar igrejas, mas O Cabra, que trabalhava para a província de Santo Elias, 
de posse dos Carmelitas, pôde conviver e se tornar um autodidata na feitura de santos 
sagrados. Segundo Wilson Freitas (2006)3, “o escravo, ao receber a encomenda, foi 
informado que seria liberto, por isso a imagem tem um rosto de paz, que reflete o 
sentimento de Cabra”.  
 
De 1730 a 1964, os rituais carmelitas incluíram a colocação da imagem na cruz na 
quinta-feira santa, para no dia seguinte retirá-la. O ritual deixou de ocorrer devido a 
problemas de conservação da imagem, posto que esta foi confeccionada em madeira e 
couro. Quando começou a apresentar problemas, deslocar a imagem ficou um risco para 
a preservação da obra.   
 

 
Vigília Pascal e Bênção do Fogo  

  
No sábado de aleluia as igrejas ficam fechadas durante todo o dia sendo reabertas 
apenas à noite para a missa da vigília ou celebração do fogo. Este ritual é realizado no 
adro da igreja, que nesta ocasião está tomado pela escuridão. Durante esta celebração, 
uma das mais longas da liturgia católica, acontece a Bênção do Fogo – elemento 
simbólico indicando Jesus como Luz do mundo.   
 
 

Missa de Páscoa  
 
Finalmente no domingo é celebrada a Missa de Páscoa, na Catedral Basílica, 
comemorando a ressurreição de Jesus.   

 
 
Festa de São Benedito  

  
A festa acontece no dia 30 de abril, sendo antecedida por missas preparatórias. Segundo 
o padre responsável (2006), “São Benedito era filho de africano que morava na Itália. 
Quando seus pais se casaram, eles eram escravos, o dono da fazenda prometeu que o 



primeiro filho daquele casal que nascesse seria livre, a mãe dele imediatamente gritou 
‘Benedito’, que quer dizer bendito”.   
 

São Benedito, filho de escravos, que encontrastes a verdadeira liberdade 
servindo a Deus e aos irmãos, independente de raça e de cor, livrai-me de 
toda a escravidão, venha ela dos homens ou dos vícios, e ajudai-me a 
desalojar de meu coração toda a segregação e a reconhecer todos os homens 
por meus irmãos. São Benedito, amigo de Deus e dos homens, concedei-me a 
graça que vos peço do coração. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.  
 

 
Festa de São Francisco Xavier  

  
Comemorada no dia 10 de maio, o padroeiro de Salvador, São Francisco Xavier, recebe 
em seu louvor missa festiva, na Catedral Basílica, patrocinada pela Câmara de 
Vereadores, seguida de procissão pelo Centro Histórico.  
 
A devoção a São Francisco Xavier começou em 1686, ano em que ocorreu uma 
epidemia de febre amarela em Salvador e que a população recorreu ao Santo por 
proteção. Quando a doença foi controlada São Francisco tornou-se padroeiro de 
Salvador.  
 
No século XIX, houve uma tentativa de referendar o Senhor do Bonfim como padroeiro 
da cidade, no entanto, uma nova epidemia aconteceu e mais uma vez, agora com 
respaldo institucional da Câmara dos Vereadores, a devoção a São Francisco Xavier foi 
reafirmada, fazendo com que continuasse a ser considerado patrono de Salvador. Desde 
o século XVIII, e até os dias de hoje, a celebração ao Santo é promovida pela Câmara 
Municipal, uma relação entre poder civil e festa religiosa pouco comum de se encontrar.   
 

 
Festa de Santo Antonio  

  
Dia 13 de junho são realizadas comemorações especiais para esta data que representa o 
dia da morte do Santo. Na Igreja de São Francisco é celebrada uma missa com a 
tradicional distribuição de pães. Em outro espaço, na Igreja de Santo Antonio Além do 
Carmo é realizada uma festa na qual participa a comunidade do bairro e de seu entorno.  
 
Conhecido como Santo casamenteiro, como padroeiro dos pobres e invocado também 
para achar objetos perdidos, em louvor ao Santo Antonio são realizadas trezenas nas 
igrejas e nas casas do Centro Histórico. No período da trezena, pode-se ouvir pelas ruas 
a entoação de cantos e rezas. Para cada dia existe uma prece e pães são distribuídos 
junto com os santinhos.  
 
Nos anos mais recentes, o Santo Antonio passou a ser comemorado no Centro Histórico 
também com um festejo organizado na Praça da Sé por instituições governamentais. 
Durante os festejos são servidos licores, canjica, milho assado e cozido, além de outras 
iguarias. Santo Antônio é festejado ainda nas fogueiras das festas juninas. Nessa 
celebração juntam-se danças, cantos, tambores de origem africana a elementos 
religiosos da tradição oral portuguesa.  
 

 



Festa de Nossa Senhora do Carmo  
 
A comemoração acontece no dia 16 de julho. É feita uma explanação da vida de Maria 
em missa solene, feita no convento do Carmo. Geralmente os carmelitas também fazem 
novena ou um tríduo em louvação à Santa. No domingo posterior aos 16 de julho uma 
procissão, que segundo Wilson Eduardo Alves de Freitas3 datada do século XVII, toma 
as ruas do Centro Histórico.  
 
Essa Santa está entre as mais veneradas no Estado da Bahia. Somente em Salvador, 
Nossa Senhora do Carmo possui a Ordem Terceira, o Convento, o Museu de Artes 
Sacras e a Igreja do Carmo. A Santa ainda é nome do Largo do Carmo, no Pelourinho, 
local onde os fiéis celebram sua festa e prestam homenagens à Santa.  
 

 
Festa do Divino Espírito Santo – Pentecostes  

 
A palavra Pentecostes significa “cinqüenta dias” e tem origem no idioma grego. Essa 
data é celebrada 50 dias após o domingo de Páscoa, pois Jesus, depois de ressuscitar 
ficou na Terra por 50 dias com os seus discípulos. Pentecostes simboliza no catolicismo 
a descida do Espírito Santo, sendo uma festa, portanto, da prosperidade. Na festa 
acontece a encenação da coroação do imperador, personalizado em uma criança, um 
representante temporário do Espírito Santo sobre os apóstolos.  
 
Em Salvador, a Festa do Divino Espírito Santo, também chamada de Folias do Divino, é 
realizada na paróquia do Largo de Santo Antônio Além do Carmo, com procissão pelo 
Centro Histórico. Manifestação religiosa realizada desde a fundação da cidade, é a mais 
antiga procissão de Salvador. Após a encenação da libertação de um preso pelo 
Imperador (um garoto), são servidas comidas e bebidas.  
Procissão de Corpus Christi  
 
A festa de Corpus Christi é celebrada na quinta-feira seguinte à Festa da Santíssima 
Trindade, que ocorre no domingo posterior ao Pentecostes. Nesta ocasião comemora-se 
o Corpus Christi (Corpo de Cristo), ou seja, a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. 
Acredita-se que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. São 
realizadas missa solene e procissão.  
 
A festa de Corpus Christi foi a primeira festa religiosa celebrada em Salvador, no ano de 
1549. Até os dias atuais a festa é promovida pela Arquidiocese.   
 
 

Carnaval  
  
O Centro Histórico de Salvador sempre foi um espaço usado pelos soteropolitanos para 
sediar suas festas religiosas e profanas. Um dos folguedos mais populares é o carnaval. 
No Brasil, esta festa foi introduzida, primeiro nos bailes de máscaras na década de 1840 
e, depois por volta de 1870 pelos cortejos de rua à fantasia. Trazido pelos colonizadores 
portugueses, principalmente das regiões rurais, o Entrudo era a brincadeira preferida de 
todas as camadas da população brasileira, e acontecia nos quatro dias que antecediam à 
quarta-feira de cinzas. A brincadeira, jogo ou guerra como era chamado, tinha por 
objetivo molhar o adversário com água e outros líquidos, para empastá-lo com farinha. 



No entanto, os escravos não podiam participar diretamente desse folguedo, cabia a 
estes, abastecer seus senhores com a água ou fabricar o recipiente que continha os 
líquidos, ou então ser a principal vítima dos filhos das elites nas ruas. Entretanto, os 
negros criavam outras formas de divertimento, mencionadas na literatura sobre o 
carnaval baiano como se fossem uma única expressão – os afoxés. Mas esses jogos não 
agradavam às autoridades, e o Entrudo foi proibido em 1859 (VIEIRA FILHO, 1998).  
 
Como os folguedos carnavalescos tinham muito apelo popular, os governantes passaram 
a incentivar e investir na organização da festa, nomeando comissões para enfeitar as 
ruas, promover bailes públicos e musicais nos coretos, assim como acabaram as 
proibições aos mascarados nas ruas. Já em 1880, os foliões, mais abastados passaram a 
se organizar em sociedades carnavalescas – Fantoches da Euterpe, Clube Cruz 
Vermelha e Innocentes em Progresso – que promoviam bailes e desfiles luxuosos. Os 
negros também tinham as suas organizações para saírem às ruas – clubes, blocos e 
cordões – demonstrando a multiplicidade das manifestações. A Embaixada Africana e 
os Pândegos da África eram algumas dessas agremiações. Nesse período, as ruas do 
Centro Histórico, principalmente o largo Castro Alves, era importante palco para as 
brincadeiras momescas (VIEIRA FILHO, 1998). 
 
No século XX, entre os anos 1920 e 1950, surge uma nova configuração para a festa – a 
classe rica da cidade passa a desfilar em pranchas e corsos, em carros com capotas 
abertas, onde as moças fantasiadas jogavam confetes e serpentinas. As famílias 
colocavam cadeiras ao longo da rua Chile e da avenida Sete de Setembro para assistirem 
ao desfile4. Nas áreas mais populares, como o Terreiro de Jesus e a Baixa dos 
Sapateiros, a festa era dos negros e dos mestiços que organizavam orquestras de 
atabaques, tambores, agogôs, cuícas e reco-recos. É neste período que surgem alguns 
importantes blocos, na condição de associações participativas, tais como: Filhos do 
Morro, Filhos de Obá, Filhos de Gandhi, Barroquinha Zero Hora, Apaches do Tororó e 
Mercadores de Bagdá.  
 
Nos anos de 1950, a inovação tecnológica do trio elétrico traz um outro impulso ao 
carnaval de Salvador. Já no início dos anos 1960, pessoas de classe média e também da 
elite local aderem ao carnaval de rua, passando a se organizarem em blocos, forma 
tradicional das camadas populares participarem dos festejos. Os Internacionais e Os 
Corujas agregam foliões nitidamente de classe média. E são justamente esses segmentos 
que vão efetuar os primeiros movimentos de privatização do espaço do trio elétrico 
(MIGUEZ, 1996, p. 75).  
 
Nos anos de 1970, as ruas do Centro Histórico foram de grande significado para o 
carnaval. Em 1975, ano do primeiro desfile do Ilê Ayê, a ladeira do Pelourinho fez a 
ligação entre o bairro da Liberdade e as ruas centrais. Do Terreiro de Jesus ao Campo 
Grande, barracas informais para venda de comidas e bebidas, ao se instalarem foram 
afirmando uma nova dimensão espacial para carnaval cujo centro da folia era a Praça 
Castro Alves, a qual segundo a música de Caetano Veloso, “é do povo como o céu é do 
avião”. A singularidade desse momento relativamente à história do carnaval de Salvador 
foi a confluência dos foliões para a festa sem que houvesse demarcação territorial. 
Camadas populares e da classe média intelectualizada local e de outros estados, 
principalmente do eixo Rio-São Paulo, se encontravam na referida Praça envolvidos por 
um clima liberalizante e de criação musical em plena era ditatorial.  
 



Este clima vai favorecer a expansão dos blocos-afros, sobretudo o Olodum no 
Pelourinho. Com o sucesso do samba-reggae e do axé music na mídia nacional e 
internacional, tanto os blocos de trio como os blocos-afros foram sendo integrados à 
lógica da indústria cultural, refletindo inexoravelmente no caráter do carnaval – de 
folguedo popular, marcado pela inversão de valores, transforma-se em um megaevento 
com finalidade comercial e lucrativa. A profissionalização do carnaval ganha caráter de 
grande negócio. “Os blocos vão impulsionar um mercado altamente rentável, 
envolvendo, principalmente, a venda de abadás e a captação de patrocínios para o 
desfile e outros eventos” (MIGUEZ, 1996, p. 77). Nesse processo, a região do Centro 
Histórico vai perdendo importância. O circuito de maior visibilidade na mídia passou a 
ser Barra-Ondina, mais próximo dos equipamentos de turismo e de lazer e das 
residências das classes de maior poder aquisitivo.  
 
O Pelourinho, agora denominado “Circuito Batatinha”, busca resgatar a perspectiva dos 
antigos carnavais de mascarados e orquestras de percussão, que circulam em blocos de 
rua durante o dia, principalmente destinados ao público infantil, familiar e ao turista. No 
entanto, este ainda é um espaço de produção dos blocos afros, a saída do Olodum, dos 
Filhos de Gandy, da Banda Didá ou mais recentemente, do Cortejo Afro, ainda são 
referências importantes do carnaval de Salvador.  
 

 
Dois de Julho  

 
O Dois de Julho é a data comemorativa da luta pela Independência da Bahia, que 
somente ocorreu em 1823, um ano depois do Brasil. O festejo visa relembrar a presença 
do povo baiano nessa luta. As figuras do caboclo e da cabocla, ícones da comemoração, 
são cultuadas por várias pessoas, posto que se acredita que são a representação do 
homem e da mulher na terra. As imagens foram esculpidas em 1845 (a do caboclo) e 
1826 (a da cabocla).  
 
A festa reúne todos os anos milhares de populares e visitantes. É organizada pela 
Prefeitura, através da Fundação Gregório de Mattos, órgão responsável pela política 
cultural do município. No entanto, a população se apropria da festa, rompe com a 
organização e se integra ao desfile. As fachadas das casas localizadas no trajeto do 
cortejo são decoradas nas cores verde e amarela. Pessoas vestidas com a indumentária 
do índio, principalmente as crianças, é comum de se encontrar ao longo do desfile. O 
Dois de Julho é uma manifestação cívica de caráter popular. No entender do historiador 
Cid Teixeira, “se a festa não fosse organizada pela Prefeitura, mesmo assim o povo a 
faria”5. É grande o envolvimento dos participantes, que engloba desde entidades 
culturais, grupos escolares, agrupamentos militares e políticos. A presença de bandas, 
fanfarras e carros alegóricos dos dois caboclos animam o desfile.   
 
As comemorações se iniciam no dia 25 de junho, durante a festa cívica na cidade de 
Cachoeira, localizada no recôncavo baiano, a 110 km de Salvador, lá acontece o 
encontro dos caboclos. A cabocla vem de São Félix, município separado de Cachoeira 
pelo rio Paraguaçu. Daí também parte o Fogo Simbólico em direção à capital. 
Conduzido por vários atletas que atravessam os municípios de Santo Amaro da 
Purificação, São Francisco do Conde, Candeias e Simões Filho até chegar a Salvador, 
no bairro de Pirajá.  
 



Em Salvador, a comemoração se estende da Lapinha ao Campo Grande. No Centro 
Histórico o cortejo passa pelo Santo Antonio, descendo a ladeira do Carmo, Boqueirão, 
Soledade e Terreiro de Jesus. Quando é celebrado um “Te Deum”6 na Catedral Basílica. 
Até o dia 05 de julho, o caboclo e a cabocla ficam na praça Dois de Julho, no Campo 
Grande, quando à noite retornam para o “Panteon da Liberdade”, localizado no Largo 
da Lapinha, onde os carros ficam guardados ao longo do ano. Estes são levados, 
correndo e em festa por diversas pessoas até o referido “Panteon”.   
 

No retorno à Lapinha, as imagens voltam carregadas de pedidos, orações, 
oferendas, flores e presentes. O caboclo e a cabocla provocam curiosidade, 
veneração e até superstição nos baianos que cantam, festejam e fazem 
pedidos durante o cortejo. Conta a tradição que se o andor que conduz os dois 
caboclos for tocado com fé e o fiel levar a mão à testa, o pedido se concretiza. 
Este é o motivo de tantas lembranças nas carroças (DIBAI, 2006).  

  
No dia 26 de junho de 2006, a festa do Dois de Julho foi registrada no Conselho 
Estadual de Cultura como Patrimônio Imaterial da Bahia por representar a identidade 
cultural do Estado.   
 

Hino:  
 
Nasce o sol a Dois de Julho  
Brilha mais que o primeiro 
 É sinal que neste dia  
Até o Sol é brasileiro  
 
Nunca mais o despotismo  
Regerá nossas ações  
Com tiranos não combinam  
Brasileiros corações  
 
Cresce, Oh! Filho de minh’alma  
Para a Pátria defender  
O Brasil já tem jurado  
Independência ou morrer  
 
Salve, Oh! Rei das Campinas 
De Cabrito a Pirajá 
Nossa Pátria, hoje livre, 
Dos tiranos não será! 

 
 

Terça da Bênção  
 
A manifestação semanal da Terça da Bênção é recente na história do Pelourinho, pois 
na verdade derivou dos tradicionais encontros entre os afro-descentes que vinham à 
Igreja de São Francisco, no Terreiro de Jesus, para a Bênção de Santo Antonio às terças-
feiras. Nestas reuniões se encontravam devotos do Candomblé, da Igreja Católica, além 
de profissionais liberais, etc. , que após a missa, a bênção e a entrega dos pães, criaram 
o hábito de “tomar uma cerveja” por ali (FÉLIX, 1995).  
 
Nas décadas de 1950 e 1960 alguns lugares se tornaram ícones desses encontros, como 
a Cantina Ipiranga (fundada em 1937) e a placa “Manuel da Nóbrega”, localizada em 



uma zona de meretrício, a qual de tão estragada só restava as letras “Brega”, palavra que 
em Salvador passou a ter significado semântico de local de prostíbulo.  
 
Porém, é entre 1970 e 1990 que a Terça da Bênção ganha dimensão de evento. No 
início, decorreu da confluência de pessoas das comunidades populares que vinham ao 
Pelourinho pela referência musical e resistência étnica, impulsionadas pela produção 
musical do Oludum, pelo Bar do Reggae e pela influência do movimento negro, 
ampliando sobremaneira o significado dessa manifestação. Já nos anos 1990, a 
visibilidade midiática do Olodum e a reforma do Pelourinho, transformaram a Terça da 
Benção em um evento turístico-popular. Em depoimento, tanto Clarindo Silva (2006)7 

quanto Gerônimo (2006)8, afirmam que, nesse período, essa movimentação tinha cunho 
cultural, com ensaios, serestas, festas, sambas, mas também se configurava em uma 
espécie de resistência, pois tinha teor político e social, sobretudo devido a luta pela 
preservação da área. Entre 1980 e 1990, as Festas da Bênção levavam milhares de 
pessoas ao Pelourinho, inclusive da classe média soteropolitana. Situação que não 
acontece com a mesma intensidade nos dias atuais.  
 
Hoje, a Terça da Bênção continua promovendo uma movimentação cultural e 
econômica no Centro Histórico, mas longe do que aconteceu no período descrito acima, 
até porque perdeu o caráter espontâneo e popular, pois passou a ser um evento integrado 
ao projeto Pelourinho Dia & Noite. Ainda acontecem algumas iniciativas 
independentes, como shows em restaurantes, ensaios de blocos e de escolas de 
percussão espalhados em várias ruas, no entanto “há pouca diversificação da 
programação artística”, segundo concluiu Gerônimo (op. cit).   
  
 
Eventos institucionais  
 

Pelourinho Dia & Noite  
 
Criado em 1995, sob responsabilidade do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 
Bahia – IPAC, ligado à Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, o projeto 
Pelourinho Dia & Noite tem por finalidade criar uma agenda cultural e turística para a 
área do Centro Histórico. Atualmente, gerenciado pela Fundação Cultural do Estado da 
Bahia – FUNCEB, o projeto organiza eventos semanais que têm como principais 
espaços: Praça Tereza Batista, Largo Pedro Arcanjo, Largo do Artesanato e Largo 
Quincas Berro D’água. A maioria da programação é de música, mas também são 
realizadas apresentações de dança e teatro além de recreação infantil. 
 
Segundo Tânia Simões, coordenadora do projeto, “o objetivo principal do Pelourinho 
Dia & Noite é mostrar aos baianos e turistas as nossas raízes culturais e os nossos bens 
patrimoniais, ao tempo em que se forma e se abrem oportunidades no mercado de 
trabalho para artistas e músicos emergentes”9. Assim, o referido projeto cria e organiza 
diversas festas que compõe o calendário oficial, como: Natal, Páscoa, São João, Dia da 
Baiana, Dia do Samba, entre outros, sempre em parceria com a Bahiatursa – Empresa 
de  Turismo do Estado da Bahia, portanto visando atingir o público de turistas. Em 
geral, esses eventos, organizados em torno de shows em palcos, não fazem parte das 
tradições dos residentes e nem freqüentadores platéia das festas tradicionais, religiosas, 
cívicas ou momescas.  



SABERES E FAZERES  
 
 

Saberes: Os “Tesouros Humanos Vivos”, segundo descrição da UNESCO, 
são pessoas que encarnam no mais alto grau as competências necessárias ao 
andamento da vida cultural de um povo, enriquecendo o futuro da 
humanidade (ABREU, 2004, p. 62). 
 
Fazeres: Atividades desenvolvidas por atores sociais (especialistas) 
reconhecidos como conhecedores de técnicas e de matérias-primas que 
identifiquem um grupo social ou uma localidade. Este item refere-se à 
produção de objetos e à prestação de serviços que tenham sentidos práticos ou 
rituais, indistintamente (INSTITUTO..., 2000, p. 11). 
  

O Centro Histórico de Salvador enquanto um lugar de confluência e influência, há séculos, é um 
território que registra fatos e abriga personalidades da cultura soteropolitana e de seus visitantes. 
As suas ladeiras e ruelas foram e continuam sendo espaços que propiciam a criação de Saberes e 
a disseminação de Fazeres, os quais fortalecem laços familiares, tradições locais, mas também 
ampliam contatos com outras culturas, nacionais ou estrangeiras. Sempre foi assim e, 
certamente, continuará sendo.  
 
A diversidade que marca a produção cultural no Centro Histórico, sobretudo, no 
Pelourinho, Carmo e Santo Antonio, posto que no sentido sul, entre a Rua da 
Misericórdia e largo do São Bento, as atividades empresariais e administrativas aí 
plantadas, desde a primeira metade do século XX, deram outro destino a essas sub-
regiões, guarda tesouros de conhecimento e de produção que merecem ser desvendados 
mais amiúde. Através desses Saberes, Personagens e Personalidades marcantes da 
cultura local vão sendo reveladas, e assim expondo a verve criadora e a multiplicidade 
de produção existente nos diversos ofícios executados no CHS, que continua pulsante, a 
despeito de ações e atuações que buscam privilegiar tão-somente o viés mercantil dos 
Fazeres, que enquanto conseqüência dos Saberes resgata elementos da tradição, 
incorporam tecnologia, novos materiais e propõe outros usos. Esse espaço secular 
parece que aprendeu a conviver com a diversidade. Há espaço para todos.  
 
Nessa seção, os Saberes foram agrupados selecionando-se os atores sociais 
reconhecidos por seu conhecimento ou capacidade de liderança no grupo social ou na 
comunidade, segundo Personalidades e Personagens. As Personalidades se referem aos 
indivíduos que por sua produção ou atuação contribuíram ou contribuem para a 
singularidade e preservação da cultura local. As Personagens aqui selecionadas, por 
suas particularidades, fazem parte da estória oral do Centro Histórico de Salvador. Já 
quanto aos Fazeres, estes foram subdivididos em Ofícios e em Mestres Populares. Os 
Ofícios aqui evidenciados decorrem da tradição e criatividade existentes no local. Os 
Mestres Populares, selecionados, em geral, são reconhecidos como principais 
transmissores de conhecimentos e sabedorias. Ainda hoje, é comum se ouvir, no Centro 
Histórico, a reverência de “mestre” para alguns artistas. 
  
Nessa região, certos tipos de ofícios populares ainda seguem a tradição familiar, são 
passados de pai para filho. Outros, mais relacionados à cultura recente, são transmitidos 
através de ensino regular. As Organizações Não-Governamentais que trabalham com 
arte-educação têm tido um papel fundamental no processo de continuidade e inovação 
nos modos de Saber e de Fazer da cultura do Centro Histórico.  
 



Personalidades 
 

Batatinha  
  
 
Oscar da Penha, mais conhecido como Batatinha, nasceu em 1924 e foi criado nas ruas 
do Centro Histórico. A particularidade da obra deste sambista está na capacidade 
poética de traduzir a ambiência do Centro de Salvador em suas canções. A sua proposta 
estética era a de reunir elementos da capoeira, da culinária, misturando melodias, danças 
e receitas da cultura afro. Canções como Olha aí, O Vatapá, Samba e Capoeira, O que é 
que Há, Iaiá no Samba, Receita de Feijoada e Doutor Cobrador, são exemplos dessa 
combinação.  
 
Entre os anos 1950-60, Batatinha participou de concursos de composição para o 
carnaval de Salvador, promovidos pela Rádio Sociedade da Bahia, no entanto, nunca 
ganhou a premiação máxima, mas os seus sambas faziam muito sucesso, sobretudo no 
carnaval. Em 1960, a composição Diplomacia, cantada por Humberto Reis, foi usada 
como trilha sonora do primeiro filme de Glauber Rocha – “Barravento”. A partir daí, 
Batatinha começou a ser reconhecido pela crítica especializada e ganhar espaço na cena 
musical brasileira. Maria Bethânia foi a primeira intérprete de sucesso a gravar os seus 
sambas. 
 
Apesar do reconhecido sucesso, Batatinha viveu na pobreza. Sempre foi sambista e 
sempre que podia, incentivava e promovia eventos ligados a esse gênero musical no 
espaço do Centro Histórico, a exemplo de: “Segunda do Samba” e “Dia do Samba”, 
realizados no Largo do Santo Antônio e no Terreiro de Jesus, respectivamente.  
 
Faleceu no ano de 1997, tendo a sua trajetória artística registrada em apenas dois discos. 
Como obras póstumas, foram gravados os álbuns “Diplomacia” e “Batatinha – 50 anos 
de Samba”.   
 

 
João Jorge  

  
João Jorge Rodrigues é o atual presidente do Grupo Cultural Olodum. Em sua primeira 
administração, no início dos anos 1990, esse agrupamento empreendeu seus principais 
projetos empresariais e de cunho social. Como líder, implementou a fundação da Escola 
Criativa Olodum, sendo um dos primeiros blocos afros, senão o primeiro, a desenvolver 
um trabalho sócio-cultural e educativo voltado para atender os moradores do Centro 
Histórico, sobretudo crianças e jovens. Nessa mesma linha, contribuiu para a criação do 
Bando de Teatro Olodum, em parceria com o Teatro Vila Velha, e “uma série de outras 
ações, como a companhia de dança, coral, além de outras alternativas de linguagens 
dentro do grupo cultural do Olodum”, afirmou um dos parceiros. Sua liderança também 
foi de suma importância para que o grupo se tornasse referência na luta de resistência 
étnica. Foi também em sua gestão que o Olodum tornou-se uma organização 
empresarial. Na administração atual, os projetos sociais continuam sendo prioridade. 
São desenvolvidos em parceria com a iniciativa privada e pública. A visão empresarial e 
a perspectiva internacional continua sendo mantida.  
 
 



Neguinho do Samba  
 
Antonio Luis Alves de Souza (Neguinho do Samba), é morador do Centro Histórico até 
hoje. Trabalhou no Olodum entre 1982 e 1998, participando também da fundação do 
bloco Ilê Ayê, em 1974. Hoje coordena a Associação Educativa e Cultural Didá.  
 
Nos dois primeiros agrupamentos, o músico atuou na regência musical, criando arranjos 
para o desfile do carnaval, e na conscientização dos músicos. No Olodum participou 
também da criação da Banda Mirim. No entender de um entrevistado “educar 
musicalmente os meninos impediu que eles terminassem roubando no Pelourinho. O 
resultado foi muito bom. A música mudou a vida de muitos desses jovens”. Na primeira 
peça encenada pelo Bando de Teatro Olodum, nos anos 1980, denominada Essa é a 
nossa praia, cuja temática era o Pelourinho, o texto fazia menção ao trabalho de 
Neguinho do Samba, quando das falas das mães dos meninos que tocavam no grupo. 
Seu trabalho também foi importante na criação do ritmo do samba-reggae. Neste 
período, fazia arranjos para Daniela Mercury, Olodum e outros grupos que depois 
fizeram sucesso na mídia.  
 
No final dos anos 1990, fundou a Associação Educativa e Cultural Didá, instituição em 
que continua as atividades de regência, arranjos, educação e coordenação. Atualmente, 
seu trabalho está focalizado na música para mulheres e crianças, ao construir 
instrumentos de percussão leves e adaptando-os ao corpo e força feminina. A fonte de 
renda principal da Instituição são as aulas para estrangeiros.  
 
 

Gerônimo  
 
Gerônimo Santana Duarte foi músico do trio elétrico Dodô e Osmar, nos anos 1970. 
Depois, como outros músicos baianos, também misturou o ritmo caribenho à batida 
ijexá do candomblé em suas composições. Sua vida artística começou no Pelourinho, 
pois além de ter morado no Centro Histórico (em 1979 e depois entre 1981 a 1985), sua 
música “Eu sou negão”, sucesso em 1987, tornou-se manifesto afro dos “guetos”, assim 
como a canção “Pelô e Liberdade”. Isso em um momento de afirmação étnica e de 
espontaneidade das manifestações culturais existentes no Pelourinho. Segundo o 
depoimento de um entrevistado “foram os ensaios dos blocos afros que começaram a 
organizar uma agenda cultural do Pelourinho, atraindo uma população que antes não 
freqüentava a área”. 
  
Atualmente, Gerônimo organiza o show “O Pagador de Promessas”10, que acontece 
todas as terças-feiras, desde 2002, na escadaria da Igreja do Passo, na ladeira do Carmo, 
o qual ocorre um encontro musical entre diversos artistas, consagrados e novos. É 
considerado por várias pessoas como o espetáculo mais pulsante que ocorre no CHS. 
Segundo o músico, “essa é uma iniciativa que não conta com patrocínio ou apoio 
oficial, pois essa condição tem contribuído para diminuir a diversidade musical e a 
espontaneidade de criação no Centro Histórico. A Casa de Gerônimo, na ladeira do 
Carmo funciona como empresa de produção e de acervo sobre a sua trajetória” (2006).   
 
 
 
 



Justino Marinho  
  
Nasceu em Salvador em 1949, formado em economia, iniciou sua trajetória artística em 
1969, como autodidata, tornando-se referência na história das artes plásticas na Bahia. 
Participou de diversas mostras e salões, podendo-se destacar o IV Salão Nacional de 
Artes Plásticas, no Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, em 1980, e o XX Prêmio 
Internacional de Dibuix Joan Miró, na Fundação Joan Miró, Barcelona, no Museu de 
Arte Contemporânea, Madri, Espanha, e na Sala de Exposições Mairie de Vila Real, 
Lisboa, Portugal, em 1981. Atualmente seu ateliê está localizado na Rua Gregório de 
Matos. A alusão a elementos e aspectos da cultura negra está presente em suas obras. É 
possível identificá-los através das cores usadas, as temáticas e o cenário arquitetônico 
da cidade. Em seu ateliê, localizado no Centro Histórico, a diversidade de formas e 
conteúdos afros é vista nos quadros de pintura e desenho.   
 

 
Murilo  

 
Murilo é alagoano radicado na Bahia, seu ateliê fica na rua Frei Vicente, nº 04, Maciel 
de Baixo. Começou o seu trabalho como autodidata até ingressar na Escola de Belas 
Artes. O artista realizou em 1976 sua primeira exposição, no Clube Baiano de Tênis. 
Neste período, em que o Brasil vivia a Ditadura Militar, Murilo retratava temáticas 
políticas e de crítica social. Na década de 1990 instalou seu ateliê no Centro Histórico. 
Suas obras podem-se afirmar, carregam um pouco da história do Pelourinho. Pintou 
ainda cenas dos romances de Jorge Amado. A poesia dos quadros vem das décadas de 
1940 e 1950, através dos modos de viver, das ruas, das roupas, dos gestos e 
comportamentos de antigamente. Murilo já expôs em vários estados do Brasil e em 
países como França, Inglaterra, Suíça e Portugal.  
 
 
Liderança comunitária 
 

 
Dom Timóteo Amoroso  

  
Luis Antonio (seu nome de batismo) era mineiro, nascido em 1910 em Barbacena. 
Formado em direito e professor de latim e grego, foi casado com a senhora Geni, que 
faleceu aos 21 anos de idade, vítima de tuberculose. Dois anos depois do falecimento de 
sua esposa, ao entrar em contato com a tradição beneditina, através do Mosteiro de São 
Bento no Rio de Janeiro, abraçou a vida monástica. Veio para Salvador em 1965, 
quando foi eleito abade. Um ano antes, havia trabalhado com Dom Helder Câmara, 
como auxiliar de liturgia. Neste período, em Roma, documentos do Vaticano II 
trouxeram inovações para a liturgia. Uma delas tratava da apropriação da cultura de 
cada povo como forma de expressão do sagrado e da eucaristia. Na Bahia, Dom 
Timóteo pôde por em prática o respeito às manifestações da cultura local durante as 
missas que passou a celebrar no Mosteiro de São Bento, sempre às 18h, em que se 
usavam atabaques e outros instrumentos percussivos, assistida muitas vezes por quase 
mil pessoas. Em depoimento, o abade explica: 
  

O contato com a cultura negra da Bahia foi muito importante para mim. No 
ano em que eu tomei posse (1965), houve aqui (Mosteiro de São Bento) uma 



formatura em que nós fizemos uma missa, juntamente com um amigo meu, 
também monge francês, que tinha escrito no Rio um estilo de celebração 
chamada missa do morro. Por ser muito amigo do Paulinho da Viola, ele ia 
muito ao morro, tinha contato os ritmos tocados nessas comunidades. Essa 
missa foi feita aqui numa criatividade imensa, usamos atabaques, berimbaus, 
violão, etc. Foi uma celeuma. Eu tenho registrado um dossiê muito grande 
com os artigos publicados nos jornais, porque a repercussão foi uma coisa 
tremenda. Isso me alienou de toda parcela conservadora da sociedade baiana, 
houve pessoas que declararam que nunca mais iriam colocar os pés nessa 
Igreja, mas também me fez amigo de toda juventude. O pessoal aberto às 
mudanças apreciou. (...) Então pude mostrar que isso era um fato da cultura 
da Bahia, independente da utilização desses instrumentos em cultos não 
católicos, como é o caso do candomblé, mas sim, que representava a 
dimensão cultural da Bahia (AMOROSO, 1988).  

 
Dom Timoteo Amoroso também foi um beneditino que atuou politicamente durante os 
anos sombrios da Ditadura Militar. Em 1968, durante um confronto que houve entre a 
polícia e os estudantes, na Avenida Sete de Setembro, onde se localiza o Mosteiro, estes 
tiveram proteção do abade. Com isso, Dom Timóteo conquistou não só a simpatia, mas 
a admiração de muitos intelectuais da Bahia. 
 
Dom Timóteo renunciou ao cargo de abade em 1981, mas continuou residindo no 
Mosteiro de São Bento de Salvador. Aos 80 anos foi homenageado com o título de 
“honoris causa” pela Universidade Federal da Bahia. Depois de anos de dedicação, fé e 
compromisso com os valores humanos, a liberdade de expressão e de opinião, sempre 
lutando por justiça social, veio a falecer em 1994.  
 

 
Clarindo Silva 

 
Proprietário do restaurante Cantina da Lua, localizado no Largo do Terreiro de Jesus, é 
também coordenador do Projeto Cultural Cantina da Lua, que irá ocupar um espaço no 
Largo do Pelourinho, disponibilizando um acervo com publicações sobre o Centro 
Histórico. Também deverá abrigar a realização de eventos.  
 
A liderança de Clarindo Silva começa em 1971 quando arrenda a Cantina da Lua, local 
que agregou diversos tipos de freqüentadores e tornou-se palco para definição de 
diversos projetos voltados para revitalização do CHS. Sob a sua liderança foram 
encaminhados os seguintes movimentos: Revicentro, Projeto Cultural Cantina da Lua e 
Criançarte. Todos visando buscar e promover a educação patrimonial, dar visibilidade 
ao Centro Histórico, atrair os soteropolitanos para o centro e trazer investimentos 
públicos para essa área tão importante e tão esquecida de Salvador.   
 

 
Jecilda Mello  

  
Professora, mãe de família e moradora do Centro Histórico desde os anos 1980, tornou-
se líder comunitária durante o processo de restauração do Centro Histórico, que teve 
início em 1991, sob a coordenação da CONDER, empresa do Estado da Bahia. Desse 
movimento reivindicatório surgiu a Associação de Moradores e Amigos do Centro 
Histórico – AMACH, em 2002, quando dona Jecilda é eleita presidente. A entidade 



objetiva organizar os moradores do antigo bairro de São Dâmaso (hoje diluído na borda 
sul do Pelourinho) para buscar junto às instâncias públicas, responsáveis pela execução 
da sexta e sétima etapa de restauração do CHS, dentre outras questões, a garantia de 
permanência dos moradores do CHS e a revitalização desse espaço social, que deixa de 
ter apenas caráter turístico11. No entender da líder: 
 

Com a Associação estamos tentando nessa Comunidade que a exclusão social 
seja banida. Lutamos para que possamos ficar aqui no Centro Histórico. Para 
que também as vidas sejam revitalizadas e não apenas os espaços, porque 
moradores são aqueles que permanecem onde a cultura possa renascer todos 
os dias, independente de movimentos, de governos, a vida humana tem que 
ser um ponto fundamental em qualquer obra. (...) A AMACH quer deixar 
claro que aqui existe gente, existe vida, e que nós merecemos respeito. Para 
tanto, estamos buscando parceiros para mudar a qualidade de vida das 
pessoas que aqui residem, com qualificação, capacitação profissional, e que 
eles possam se inserir no mercado de trabalho em qualquer área, não somente 
no Centro Histórico (MELLO, 2005).  

 
 

Mãe Preta  
  
 
Maria Divina Rodrigues de Oliveira reside na Ladeira da Montanha, no Centro 
Histórico de Salvador. Foi durante muitos anos prostituta dos castelos e bordéis do 
local, deixando essa profissão para cuidar dos filhos das outras mulheres, quando 
passou a ser conhecida como Mãe Preta. A partir daí passou a abrigar os necessitados de 
maneira geral, alimentando-os e dando-lhes abrigo. Aos 82 anos, continua 
desenvolvendo esse trabalho em um dos antigos casarões em ruínas da Ladeira da 
Montanha, conhecido como Abrigo de Mãe Preta, onde, atualmente, residem 
aproximadamente 100 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Além destes, alimenta 
cerca de 800 pessoas. Os recursos adquiridos advêm de caridade.   
 

 
Alzira do Conforto  

  
Alzira de Oliveira, nascida em 1905 e criada no Pelourinho, é lembrada pelos 
moradores do Centro Histórico como importante liderança da antiga comunidade do 
Maciel. Alzira é reverenciada pela comunidade em que viveu por características como: 
bondade, senso de justiça, cooperação e incentivo à valorização da cultura negra. 
Juntamente com seu filho Albino, foi fundadora do primeiro Bar do Reggae, no Maciel 
em 1978, quando ainda era zona de prostituição. Atualmente, a Praça do Reggae, 
localizada no largo do Pelourinho, é administrada por seu neto Albino Apolinário de 
Santana.   
  
 
Personagens  
 

Eliza do Carneiro  
 
Na década de 1970 um carneiro localizado na porta da casa de número 19 (onde hoje 
funciona a Escola Didá) era presença comum numa das principais ruas do Pelourinho, a 



João de Deus, próxima ao bairro do Maciel de Baixo. Ali morava a senhora Eliza, 
mulher vigiada e perseguida pelos policiais da Delegacia de Jogos e Costumes pela 
prática ilegal de venda de entorpecentes. Durante muito tempo conseguiu despistar a 
polícia usando a seguinte estratégia: quando havia maconha, o carneiro era preso à porta 
da casa, e os clientes então apareciam. Diz à lenda que a droga ficava escondida entre as 
pedras e buracos do calçamento do Centro Histórico. Segundo uma moradora, Dona 
Penha, “o carneiro já conhecia os compradores, pois depois que eles pagavam à senhora 
Eliza, o animal imediatamente cheirava o local do esconderijo, fuçando entre as 
pedras”12. Depois de alguns anos, a informação chegou aos policiais, sendo presa Eliza 
e o carneiro. Nos anos 1990, Eliza passou a vender bebida na Terça da Bênção. Quanto 
ao carneiro, não se teve mais notícia (FÉLIX, 1995).  
  
 

A Mulher de Roxo  
 
Quem viveu em Salvador nos anos 1970, acostumou-se a ver uma senhora vagando 
pelas ruas do Centro Histórico, quase sempre vestida com roupas longas de cor roxa, 
mantas compridas, um grande crucifixo e uma Bíblia na mão. Sua vestimenta, seus 
acessórios e o modo como ficava nas ruas – sentada, sem conversar ou pedir esmola – 
suscitava a imaginação dos transeuntes. Sempre ficava próximo à loja Slopper, 
magazine localizado na Rua Chile. Era um mito popular. Alguns afirmam que ela se 
chamava Doralice, outra Florinda. Estórias sobre a sua vida e o porquê daquela mulher 
viver nas ruas podem ser encontradas em livros, contos publicados em jornais e até em 
vídeo.  
 
A história mais fundamentada diz que a Mulher de Roxo “apareceu nos anos 1960 na 
“zona” do Pelourinho, na casa de número 6 da rua Gregório de Mattos, em um bordel 
conhecido como Buraco Doce. Ela era uma mulher muito bonita, tinha cabelos negros 
longos, vestidos caros e jóias” (FÉLIX, 1995, p. 101). Depois é que passou a morar nas 
ruas. Ora ela perambulava vestida de noiva, com buquê, véu e grinalda. Daí surgiram 
diversas lendas para explicar a excentricidade dessa mulher: que havia sido abandonada 
no altar, ou que era uma ex-freira expulsa do convento por causa de um namorado, ou 
ainda que tinha um filho que a rejeitava, ou que já havia sido muito rica, que era 
professora, e por tudo ou nada disso, havia enlouquecido. De certo nada se sabe a 
respeito da origem dessa personalidade marcante do CHS. O que se tem certeza é que 
em 1993 e por alguns anos, a Mulher de Roxo esteve internada no Hospital Santo 
Antonio, ligado às Obras Sociais de Irmã Dulce.   
 
 

Guarda Sergipe  
  
José Pereira dos Santos tornou-se conhecido por auxiliar a organização do trânsito na 
Rua Chile, atualmente, o seu ponto é no cruzamento da rua da Ajuda com a Ladeira da 
Praça. Ninguém lhe paga, porém, o serviço do guarda não deixa de ser cumprido. 
Vestido com um terno, já bastante gasto, e sempre de quepe e apito, o Guarda Sergipe 
não gosta de conversar com estranhos, mas é muito querido pelos ambulantes que 
trabalham na região. Residente no Centro Histórico desde 1942, quando veio para 
Salvador aos 19 anos originários do município de Tucano, tem hoje 81 anos. Em 
depoimento afirmou “que gostava do movimento da cidade e por isso estava ali”13. Foi 
tema do vídeo A Porta da Rua, dirigido por Danilo Scaldaferri e Cyntia Nogueira.  



Ofícios 
 

Trançadeira  
  
Inicialmente o uso de tranças decorreu do movimento de afirmação étnica, fortemente 
desenvolvido no Pelourinho, portanto, teve significado identitário, depois se tornou 
modismo. Hoje as tranças são usadas pelos negros, mulatos e brancos, sobretudo 
turistas, assim como entre mulheres e homens. Os associados de blocos afros e afoxés 
foram os primeiros a disseminar esse conceito de beleza e a definir uma outra estética 
para o cabelo afro.  
 
Nessa época no Pelourinho, dentre as famílias residentes, as crianças, sobretudo as 
meninas, aprenderam com a mãe desde cedo essa maneira de arrumar o cabelo. Com a 
sua disseminação, o oficio de trançadeira transformou-se em um modo de sustento 
familiar. Cursos oferecidos pelo SEBRAE e pelo Projeto Axé difundiram esse 
conhecimento, assim tornando necessária a criação da Associação das Trançadeiras da 
Bahia, vinculada ao IPAC, que dentre outras funções, atua no sentido de delimitar a 
localização para  o exercício da profissão dentre os cadastrados.   
 
 

Criação e Produção de Instrumentos Musicais  
  
Uma das principais referências na criação e produção de instrumentos musicais no CHS 
é a Oficina de Investigação Musical – OIMBA, organização não- governamental que 
trabalha com crianças e adolescentes. A Oficina foi criada a partir de uma parceria entre 
o Mestre Bira Reis e o músico francês Damian Hazard.  
 
A OIMBA atua em duas frentes. Enquanto “laboratório” de pesquisa de novos materiais 
para serem usados para construção de instrumentos, assim desenvolvendo pesquisas 
sonoras a partir de sucata como matéria-prima. Ou ainda, como escola de formação 
musical para crianças e adolescentes, público alvo do projeto. Aí esses jovens, 
geralmente carentes, aprendem a fazer atabaques, xequerés, reco-recos e tambores. 
Instrumentos básicos usados em qualquer bloco afro.   
 

 
Moda Axé  

  
Moda Axé é resultado de um trabalho desenvolvido pelo Projeto Axé, organização não-
governamental que, dentre outros atributos, auxilia a formação profissional de jovens 
aprendizes. Nesse caso, atua na criação e produção de uma linguagem de moda definida 
pelo estilo étnico. A profissionalização dos jovens decorre de uma série de etapas que 
podem ser assim enumeradas: criação, técnicas de maquinário de costura e corte 
industrial; produção, elaboração de peças e distribuição. As coleções são diferenciadas e 
inspiradas quase sempre nesta temática. As principais coleções são Stampaxé e Casaxé, 
comercializadas em loja do Projeto Axé no Pelourinho. Também são vendidas as peças 
em outros pontos comerciais da cidade. Pela singularidade são bem consumidas pelos 
visitantes.  
 
 

 



 
Música Eletrônica  

 
Quase vinte anos depois de o Pelourinho ter servido como palco principal para a 
produção e visibilidade da música baiana, estilo inspirado em raízes étnicas profundas, 
este espaço vem favorecendo mais uma vez à confluência de uma nova geração de 
músicos, dessa vez amparada pelo uso da alta tecnologia. Tal possibilidade tem sido 
propiciada pela Eletrocooperativa, também uma organização não-governamental, criada 
em 2003, com a intenção de profissionalizar jovens de famílias de baixa renda para 
atuarem no mercado musical. Para tanto, são disponibilizados computadores de última 
geração, específicos para a produção musical, para serem utilizados como suporte à 
composição, arranjo, gravação, edição e masterização. Aí se pretende registrar e 
difundir a música jovem urbana, através da distribuição e divulgação das obras via 
Internet, utilizando o conceito de generosidade intelectual, tendo como suporte jurídico 
a licença do creative commons. Segundo entrevistado “pela tradição musical dos jovens 
que freqüentam a Eletrocoopertiva, observa-se que, muitas vezes, as criações musicais 
partem do ritmo dos tambores para serem transformados nos computadores”.  
 
A Eletrocooperativa também promove debates com  o intuito de discutir com os jovens 
aspectos como: inclusão social e digital, atual situação da música na Bahia e criação de 
uma rádio digital. Os organizadores acreditam que o acompanhamento das produções da 
indústria fonográfica, assim como o estudo das vias digitais, são condições necessárias 
para os jovens poderem se inserir profissionalmente no mercado. Até porque a meta a 
longo prazo, é que esses jovens consigam estruturar uma cooperativa de produção 
artística auto-sustentável.  
 
Institucionalmente o projeto da Eletrocooperativa decorre de uma associação entre 
algumas instituições públicas, tais como: Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia e Universidade Federal da Bahia e da iniciativa privada, 
destaque para Philips e Avina.  
 

 
Criação Teatral  

 
O espetáculo Cuida Bem de Mim foi criado em 1996, pelo grupo teatral do Liceu de 
Artes e Ofícios, também uma organização não-governamental com trabalho 
especializado em arte-educação, através da atuação em diversas áreas: Preparação do 
Ator, Teatro de Rua, Preparação do Dançarino, Técnicas de Espetáculo, Restauro e Arte 
Aplicada, Produção Cultural e Grupos de Teatro, de Música, de Dança e de Liderança 
Jovem e Mobilização Social14.  
 
A peça Cuida Bem de Mim completou dez anos em cartaz quando foram realizadas 
mais de 400 apresentações, geralmente em escolas públicas, atingindo um público de 
200 mil estudantes. Essa tecnologia educacional foi reconhecida, em 1997, como sendo 
principal experimento de teatro-educação do país, quando conquistou o prêmio Eco, da 
Câmara Americana de Comércio.   
 

 
 
 



Percussão  
  
O oficio de percursionista tem mercado certo no Centro Histórico de Salvador. A 
visibilidade midiática dos blocos afro e a possibilidade de ocupação e inserção social 
favoreceram a valorização desse Saber e Fazer. O conhecimento transferido nas aulas 
proferidas pela Escola Criativa Olodum e pela Associação Educativa e Cultural Didá é 
uma das mais importantes fontes de preservação desse Saber, ao tempo que possibilita 
aos jovens carentes uma inserção cidadã. No total, as duas instituições atendem cerca de 
800 crianças e adolescentes anualmente.  
 
A Escola Criativa Olodum começou seus trabalhos em 1984, com o projeto Rufar dos 
Tambores, que surgiu como fruto de uma solicitação da comunidade do antigo Maciel, 
na época, território de risco do Pelourinho. Esse projeto oferecia aos jovens e crianças 
aulas gratuitas de percussão e de outras linguagens artísticas aliadas a cursos 
complementares ao currículo escolar tradicional. A Banda Mirim do Olodum resultou 
desse projeto.   
 
Já a Associação Educativa e Cultural Didá, surgiu anos depois, na década de 1990. 
Também é uma organização sem fins lucrativos, cuja base educacional é, 
principalmente, o conhecimento da percussão através do domínio do tambor, no 
exercício criativo do samba-reggae. No entanto, a Associação disponibiliza outros 
cursos: dança afro, teatro, capoeira, artesanato, canto, bateria, violão, cavaquinho, 
teclado e sopro. A Banda Didá é o principal produto da Associação, aquele que lhe dá 
maior visibilidade e permite continuar o projeto educacional.   
 
 

O Cravinho – Conhecimento da infusão  
  
Em Salvador, o Pelourinho certamente é um dos espaços que mais guarda a tradição 
interiorana de comercializar infusões – bebida originária da mistura de diversas ervas 
curtidas em cachaça. O Cravinho é a infusão mais tipicamente associada a este espaço. 
É uma bebida que tem como base a especiaria do cravo, que após ser curtido em um 
barril de cachaça durante duas ou três semanas, se retira o sumo. Estando pronto para 
ser servido com mel e limão. Para muitos, o Cravinho tem efeito afrodisíaco. A 
disseminação dessa infusão esteve associada ao sucesso de público da Terça da Bênção, 
quando segundo a crença oral, essa bebida foi inventada e se tornou típica desta Festa, 
pois era vendida nos bares, nas barracas e por ambulantes.  
 
 
Mestres populares 
 
Capoeira  
 

Mestre Pastinha  
  
Referência da capoeira de Angola, na Bahia, mestre Pastinha nasceu em Salvador, em 
05 de abril de 1889, e morreu cego em 13 de novembro de 1981 (FÉLIX, 1995, p. 81). 
Suas atividades sempre foram desenvolvidas na casa nº 29 do largo do Pelourinho, onde 
formou uma nova geração de capoeiristas. Na década de 1930, a conservadora 
sociedade baiana reprimia as manifestações que carregavam uma história cultural negra, 



e a capoeira era a expressão mais marginalizada. O Mestre Pastinha foi um dos 
primeiros a reportar a cultura de rua da dança-luta a um espaço de aprendizado. Mestre 
Curió, João Grande e João Pequeno são alguns angoleiros seguidores de Pastinha. O 
local onde era a sua academia hoje é o restaurante de comidas típicas do Senai. 
 

 
Mestre Bimba  

 
O Mestre Bimba, Manoel dos Reis Machado, nasceu em Salvador em 1899, e assim 
como o Mestre Pastinha passou a ministrar aulas de capoeira no Pelourinho, na década 
de 1930.  
 
Apesar de ter aprendido a capoeira de Angola, Mestre Bimba introduziu elementos do 
jiu-jitsu, boxe e outras artes marciais na luta, criando assim uma nova vertente da 
capoeira que passou a chamar Regional. A maneira como os ensinamentos eram 
transmitidos também se diferenciavam. Bimba considerava a capoeira como um esporte 
e foi assim que difundiu esta linguagem. Em sua academia eram oferecidas aulas diárias 
pela manhã, tarde e noite a um público de estudantes universitários, profissionais 
liberais e rapazes da classe média alta (FÉLIX, 1995, p. 135). Muitos capoeiristas, na 
época, não aceitavam a Capoeira Regional, mas foi com ela que Mestre Bimba pôde 
impulsionar e divulgar o aprendizado desta dança-luta.  
  
Bimba e Pastinha morreram na miséria sem saber da importante contribuição que 
haviam dado à cultura e à diversidade da Bahia. Bimba faleceu em 04 de fevereiro de 
1974, em Goiânia.  
 
 

Mestre Curió  
 

Jânio Martins dos Santos, o Mestre Curió nasceu em 1937 em Candeias, interior da 
Bahia e desde os seis anos de idade praticava a Capoeira de Angola. Em Salvador dá 
aulas na Escola de Capoeira Angola Irmãos Gêmeos do Mestre Curió, no Pelourinho, e 
no Instituto Araketu, já tendo sido também dirigente da Associação Brasileira de 
Capoeira Angola.  
 
Na Capoeira de Angola, além da técnica dos golpes e movimentos, é de fundamental 
importância à transmissão de valores essenciais como a humildade e o respeito. E é 
neste sentido que Mestre Curió vem desenvolvendo um trabalho com crianças da 
comunidade de Colina do Mar, localizada no Subúrbio Ferroviário.  
 

A capoeira foi criada como dança, como movimento de defesa. Nunca encarei 
a capoeira como atividade marginal, mas como uma forma de arte. O 
capoeirista é o artista do nosso povo, do povo negro. E o artista negro ainda 
sofre uma opressão silenciosa em Salvador. Enfrentei muitas dificuldades 
desde criança, mas nem por isso me marginalizei. Hoje ajudo a tirar crianças 
da marginalidade. Quando você pega uma criança e mostra a ela o valor da 
cultura negra, ensina uma ocupação, uma arte, o resultado é uma satisfação. 
Não existe maior recompensa do que quando você tem uma criança infratora, 
por exemplo, e ajuda a tirá-la do mundo das drogas15.  

 
 



Mestre João Pequeno de Pastinha  
  
Vindo do interior do estado, João Pereira dos Santos, logo que chegou a Salvador 
começou a aprender capoeira. Conheceu os principais mestres da época, inclusive 
Mestre Pastinha, de quem é discípulo direto, herança guardada no seu nome de Mestre. 
Trabalha no Forte da Capoeira, largo do Santo Antonio Além do Carmo.  
 
João Pequeno de Pastinha, nascido em 1918, ainda hoje, aos 88 anos, ensina na 
academia Forte Capoeira, e em outras instituições do Subúrbio Ferroviário. Em 
reconhecimento ao importante trabalho divulgação da capoeira de Angola, João 
Pequeno recebe diversas homenagens, como o título de Comendador da República.   
 
 

Mestre Di Mola  
  
Domingos André dos Santos nasceu na cidade de Ituberá, Bahia, em 1952. Ainda 
criança, veio para Salvador e fundou na década de 1960, junto com outros capoeiristas 
adolescentes a roda de capoeira que acontecia no Mercado Modelo, atraindo muitos 
curiosos. Era uma outra maneira de organização da capoeira que se moldava. Não era 
nem a roda que acontecia nas ruas caracterizadas, no início do século XX, como briga 
entre marginais, nem era uma capoeira esporte, com aula e filosofia ensinadas em um 
espaço fechado. Era uma forma de espetáculo. Mestre Di Mola, além da capoeira, era 
também conhecedor de diversos aspectos ligados à ancestralidade africana.   
 
 
Artesões musicais  
 

Paraíba da Viola  
  
Paraíba da Viola, mestre repentista e violeiro, nasceu em 1942 no estado da Paraíba, 
cidade de Teixeira (atualmente Matureia). Aos 33 anos veio para o sertão baiano morar 
na cidade de Conceição de Coité. Começou a trabalhar como repentista aos quarenta 
anos. Mas como indica no relato abaixo, a poesia esteve com ele desde a infância.   
 

Esta foi uma arte que herdei do meu pai. É uma arte que, se a gente não 
nascer com ela, não executa. Meu pai era repentista de embolada, então já 
nasci poeta; desde menino já fazia uns versinhos.  

  
Paraíba gravou três discos com parceiros musicais como Bule-Bule e Antônio Queiroz e 
além dos Desafios de Repente que improvisa em rodas formadas nas praças de 
Salvador, é ainda responsável pela Banca dos Trovadores, na Praça Cairú, próxima do 
Pelourinho, onde vende seus cordéis.   
 

Ser cantador é uma coisa que eu faço com amor, que eu zelo muito, foi uma 
coisa que Deus me deu. Eu sou um repentista e agradeço a Deus por estar 
aqui. Não é que eu esteja ganhando esse dinheiro todo – talvez se tivesse 
trabalhando em outra coisa ganhasse mais – mas faço o que eu gosto. E me 
orgulho de defender a cultura popular brasileira. E enquanto Deus me der 
força, essa cultura não morre não. Gosto de cantar repente / No claro da 
lamparina No recanto da fazenda / Numa casa pequenina Onde mora o retrato 
/ Da cultura nordestina16  



 
Bira Reis  

  
Nascido em 1954, o Mestre Bira Reis dedicou vários anos de sua vida à pesquisa da 
cultura e da música popular da Bahia. Morador do bairro da Saúde, atua no Centro 
Histórico coordenando a Oficina de Investigação Musical (OIMBA), onde ensina a 
crianças de rua a construção de instrumentos e a arte da música experimental. Bira 
trabalha também em outros projetos sócio-culturais, como o Projeto Axé. 
 
Além de músico de percussão e sopros, arranjador, compositor e pesquisador, a 
principal maestria de Bira está em confeccionar instrumentos singulares de percussão. A 
execução dos instrumentos é realizada com objetos do cotidiano como colher de pau, 
cordas, bilros de fazer renda etc.  
 
 

Mestre Prego  
 
Professor e maestro de percussão da Escola Meninos do Pelô, fundada por ele em 1986. 
Em sua trajetória com a música, que remonta aos anos 1953, Mestre Prego já participou 
como integrante de importantes blocos e afoxés como Olodum Ilê Ayê, Comanches do 
Pelô, Filhos de Gandhi e Alvorada. Tocou ainda no Alabê, Ébano, Arca de Olorum, 
Epualê, Troça Africana, todos blocos afros criados no Centro Histórico. Em blocos 
carnavalescos, Prego participou do Vai Levando, Patota, Lords, Corujas e 
Internacionais.  
 
No Olodum, Mestre Prego foi um dos primeiros diretores da Banda Mirim, entre 1975 e 
1976. Sua experiência e valoração do trabalho com crianças o impulsionaram a criar a 
Escola Meninos do Pelô, tendo como alunos criança e adolescentes, filhos de moradores 
do Centro Histórico. Os ensaios e aulas, atualmente, são dados nas ruas do Pelourinho, 
pois Prego perdeu a casa que fazia de sede. A Escola se apresenta durante o carnaval, 
recebendo cachê, e nas Terças da Bênção, de graça. A compra e manutenção de 
instrumentos, transporte e alimentação para as crianças, estão sob responsabilidade de 
Mestre Prego. Às vezes a escola consegue instrumentos através da Bahiatursa e do 
projeto Pelourinho Dia & Noite.  
 
Da Escola Meninos do Pelô saíram alguns músicos que hoje tocam com Daniela 
Mercury, no Grupo É o Tchan e Terra Samba. Os ensaios acontecem na ladeira do 
Maciel, próximo ao Teatro XVIII.  
 
 
Culinária  
 

Alaíde do Feijão  
 
Alaíde da Conceição nasceu no Centro Histórico de Salvador, e desde criança auxilia 
sua mãe Maria das Neves, que vendia feijão desde 1945 na Praça Cairu. Com a morte da 
mãe, Alaíde, assumiu o ponto de venda e, em 1993 abriu um Restaurante no Pelourinho, 
tendo o feijão como carro-chefe. Aos 56 anos, além de culinarista, especializada nas 
comidas afro-baianas, essa mestra é conhecedora da cultura ancestral africana.  
 



FORMAS DE EXPRESSÃO  
 

Formas de Expressão: São formas não-lingüísticas de comunicação 
associadas a determinado grupo social ou região, desenvolvidas por atores 
sociais (individuais ou grupos) reconhecidos pela comunidade e em relação às 
quais o costume define normas, expectativas, padrões de qualidade, etc. 
(INSTITUTO..., 2000, p.11).  

 
A diversidade é a marca principal do Centro Histórico. Por ser um espaço de história e 
de passagem (diariamente, para aí convergem centenas de pessoas por razões distintas), 
as diversas Formas de Expressão são resguardas cultivadas, criadas e renovadas, 
traduzidas nas dança, música, história oral, tradições religiosas, artes cênicas e visuais. 
Esse território secular testemunhou e também serviu de cenário para mudanças sociais e 
culturais em diversos momentos da história baiana, espelhadas nas Formas de 
Expressão dos atores sociais. Assim vivenciou: o barroco, o modernismo baiano, o 
encantamento dos estrangeiros pela velha Cidade da Bahia, a musicalidade dos 
malandros, dos românticos e dos grupos culturais étnicos. O sobe e desce de ladeiras 
delimitadas pelas pedras cabeça-de-nego deu base ao movimento de corpos, da dança, 
assim como das artes visuais. 
 
Na era de consumo global foi através da Forma de Expressão que o Centro Histórico, na 
síntese do Pelourinho, alçou vôo e manteve-se conectado com outras partes do mundo, 
mesmo frente a toda a sua pobreza. É pela música, pela dança, pelas cores, pelas formas 
que hoje as comunidades populares (residentes no CHS ou que para lá confluem) se 
conectam, em um movimento de mão dupla com o fluxo criativo internacional. Assim, 
os meninos que estudam no Liceu de Artes e Ofícios puderam em 2006 dançar com os 
bailarinos do Cirque du Soleil em uma aula experimental em Salvador. 
 
É interessante observar que, nas últimas décadas do século XX, mais do que nunca, as 
Formas de Expressão dos afros-descendentes se amoldaram e se transformaram no 
Centro Histórico. Movimentos que levaram as mudanças no visual, na inserção e na 
localização desse contingente majoritário da população de Salvador. Assim, na Seção 
Formas de Expressão existentes no Centro Histórico, reconhecidas pela comunidade 
soteropolitana e referência para além de seus limites, estas incluem, necessariamente, as 
Linguagens relacionadas à cultura afro-descendente. 
  
 
Batida do Olodum  
 
O toque da “batida” do Olodum decorre do uso de alguns instrumentos, havendo 
destaque para: o grupo de surdos, que marca o som grave da “orquestra” de tambores e 
as caixas, que baliza as chamadas e padrões. Esta orquestração vem do samba batucada 
ou de enredo, estilo amplamente utilizado no carnaval carioca. A particularidade da 
“batida” do Olodum é, de um lado, garantida pelo padrão rítmico dos surdos ao 
estabelecer uma fusão do samba batucada com o ritmo merengue, originário da 
República Dominicana, no Caribe, posto que o ritmo do merengue, quando tocado pelos 
surdos, assume uma velocidade mais lenta do que por outros instrumentos. De outro, as 
caixas tocam, entre outros, um padrão rítmico comum ao toque do candomblé de nação 
Ketu, chamado arramunha ou avamunha, o qual é executado pelo gã (ou agogô). As 
caixas de repique fazem variações com golpes dobrados pelas baquetas17.  



O samba-reggae é resultado da mistura do samba tradicional baiano com o reggae 
jamaicano. Tocado, sobretudo, pelos blocos afros. Nos anos 1980-90, período áureo do 
sucesso dos blocos afros, à batida do samba-reggae somava-se letras de cunho político, 
quase sempre relativo aos aspectos étnicos. A origem do samba-reggae se atribui a 
diversos autores e vários blocos afro existentes nos anos 1980 no Centro Histórico de 
Salvador. No entanto, este ritmo foi aceito pela mídia e pelo público na música “Faraó – 
Divindade do Egito”, de Luciano Santos, compositor do Olodum, sucesso em 1986-87.  
 
 
Reggae  
 
O Reggae é um estilo musical originário da Jamaica, no Caribe, que se tornou 
mundialmente conhecido através de Bob Marley, no final da década de 1970. Este ritmo 
reúne referências sonoras identitárias da tradição africana aos elementos da cultura de 
massa e as possibilidades tecnológicas contemporâneas. A criação deste ritmo esteve 
diretamente associada à movimentação social e política da cultura rastafari. Em alguns 
estados brasileiros, quase sempre onde é grande a presença de afro-decendentes, a 
exemplo da Bahia e Maranhão, o reggae foi apropriado aos contextos locais, 
transformado e incorporado a outros ritmos a ponto de ser reconhecido como forma de 
expressão própria daqueles lugares. É o caso do Centro Histórico de Salvador, mas 
particularmente do Pelourinho, quando a partir desse estilo criou-se o samba-reggae. 
Foram fundados bares para se ouvir esse tipo de música – caso dos vários bares do 
Raggae; institucionalmente, foi construída uma Praça do Raggae; e, ainda hoje, há quem 
diga que a comunidade pobre da Rocinha do Pelô reivindica ter dentre os seus membros 
reminincentes deste movimento ou religião.  
 
 
Dança Afro  
 
Música e dança afro sempre caminharam juntas. Seja nas danças religiosas, lutas ou 
festejos profanos, estas duas Formas de Expressão sempre foram indissociáveis. Samba 
de roda, Maculêlê, Capoeira, Dança de Orixás, Afixirê e Samba-reggae são exemplos de 
manifestações que trazem na essência, elementos corporais próprios de tradições.   
 
No Centro Histórico, essas Danças são reafirmadas como Formas de Expressão local, 
ocorrendo desde manifestações espontâneas, como as das festas; em iniciativas de 
ensino e pesquisa, como a do Ballet Folclórico da Bahia, existente desde 1988 no 
Pelourinho, cuja intenção é aprimorar tecnicamente profissionais na composição de 
dança a partir das manifestações populares; ou ainda, da Escola de Dança do Estado da 
Bahia, cujos grupos são ligados às organizações não-governamentais; também existem 
os grupos folclóricos, voltados para apreciação dos turistas.   
 
  
Afoxé e o toque Ijexá  
 
Uma das primeiras entidades carnavalescas da Bahia, hoje extinta, foi o Afoxé Império 
de África, fundado pelos escravos do Barão do Triunfo. Localizava-se na rua Direita de 
Santo Antonio, em frente à capela de Nossa Senhora do Boqueirão. O percurso ia da 
Cruz do Pascoal até o Largo do Pelourinho, onde brincavam junto com outros negros e 
mestiços (FÉLIX, 1995). Os Afoxés inicialmente, tinham seus membros originários dos 



terreiros de candomblé da Nação Ketu. Com isso, trouxeram para a celebração do 
carnaval elementos simbólicos dos rituais religiosos, tais como: o ritmo, as cantigas em 
Iorubá, as cores dos Orixás, a dança e os instrumentos. Depois fatores como parentesco, 
amizade e vizinhança definiam a organização dos Afoxés. Um destes grupos mais 
conhecidos do Pelourinho é o Afoxé Filhos de Gandhi, fundado em 1949 por um grupo 
de estivadores do porto de Salvador. Atualmente, depois da fama, outros critérios 
definem a adesão a esse grupo, no entanto, mantém-se a tradição de somente ser 
integrado por pessoas do sexo masculino. Mais recentemente foram criados: Afoxé 
Korin-Efan, em 1992, e Filhos do Korin-Efan em 2002.   
  
 
Capoeira  
 
A capoeira tem origem africana, porém no Brasil agregou elementos das culturas 
portuguesa e indígena. Surgiu no período da colonização como forma de resistência dos 
escravos e de defesa dos quilombos. Misturando luta, jogo, dança e música, na capoeira 
o movimento do corpo é gingado pelo ritmo dos instrumentos berimbau, agogô, 
atabaque, pandeiro, xequeré e reco-reco. Os cânticos que falam de histórias do povo 
negro.  
 
Hoje a capoeira é reconhecida como símbolo da cultura nacional, e especialmente 
baiana. No entanto, até as primeiras décadas do século XX, essa forma de expressão era 
marginalizada, assim como seus praticantes eram vistos como bandidos e vagabundos. 
Dois mestres tiveram fundamental importância na valorização e mudança de atitude em 
relação à Capoeira, foram: Mestre Pastinha e Mestre Bimba. Criadores de dois estilos 
diferentes, a Capoeira de Angola e a Capoeira Regional, respectivamente. Também 
foram responsáveis pela criação de escolas para o ensino da capoeira, transformando 
esta linguagem também em um esporte.  
 
A Capoeira de Angola enfatiza no jogo a brincadeira e a espiritualidade, ou como se fala 
na Bahia, é mais “mandigada”. Os “angoleiros” realizam movimentos mais lentos, 
rasteiros (perto do chão) e lúdicos. Vestem-se com calça preta e blusa amarela. 
Enquanto que na Capoeira Regional, vão passando os “cordões” até alcançarem a 
técnica para realizar os golpes quase acrobáticos, característico deste estilo. As 
vestimentas são brancas. A música e a bateria também determinam o ritmo e estilo da 
roda. O toque é mais lento na Angola, feito por três berimbaus, agogô, reco-reco e 
atabaque. Na Regional, utilizam-se dois pandeiros e um berimbau tocados de modo 
ligeiro e com muita força, dando rapidez ao jogo e exigindo competência e maestria dos 
capoeiristas.  
 
O Centro Histórico, particularmente o Pelourinho e Santo Antonio, anualmente, recebe 
turistas que vêm à Bahia para aprender Capoeira. Entretanto, mestres e grupos 
tradicionais ainda têm bastante dificuldade para manutenção física de seus espaços, 
visto que nem são auto-sustentáveis e nem contam com apoio institucional. Algumas 
associações e federações de Capoeira que foram criadas e estão situadas no Centro 
Histórico, visam exatamente a promoção de estratégias para suprir essa dificuldade.  
 
 
 
 



Arte de rua  
 
No espaço do Centro Histórico ocorrem manifestações artísticas espontâneas, ou muitas 
vezes impensadas, que podem ser caracterizadas como Arte de Rua. A mais comumente 
encontrada é a Escultura Viva, na qual, o artista, geralmente pintado de prateado ou de 
branco, passa o dia inteiro parado, geralmente se localiza próximo ao prédio do Portal 
da Misericórdia, apenas se movimentando quando algum passante deposita uma moeda 
em sua caixa.  
 
Outro artista do Centro que também é uma incógnita é Jaime Figura, de quem se sabe o 
nome, mas cujo rosto ninguém jamais viu. Geralmente, circula pelas ruas e avenidas, 
sem dar uma palavra, com roupas que lembram farrapos e uma espécie de armadura no 
rosto feita de metais. O artista plástico terá em breve um lugar para exposição de seus 
trabalhos no Pelourinho. Também há o artista de rua conhecido como o “homem que 
bate no gato”, um palhaço que assusta crianças, diverte adultos, dá susto em mulheres e 
desperta curiosidade de quem passa e escuta um miado estridente como de um gato 
dentro de um saco.  
 
Na Praça da Sé, no Terreiro de Jesus, no Largo do Cruzeiro, na Cruz do Pascoal e em 
outros espaços do Pelourinho, também podem ser encontrados carrinhos de venda de 
cafezinho, super estilizados, coloridos, com som e arrumações de cafés, cigarros, fitas 
do Bonfim. Rodas de capoeira, encontros de street dance e hip-hop e repentistas, 
também podem ocorrer nesse espaço, aglomerando conhecidos e desconhecidos em um 
espaço ao mesmo tempo livre e cênico.   
 
 
 



LUGARES DE REFERÊNCIA CULTURAL  
 

Toda atividade humana produz sentidos de lugar. Neste inventário serão 
incluídos especificamente aqueles que possuem sentido cultural diferenciado 
para a população local. São espaços apropriados por práticas e atividades de 
naturezas variadas, tanto cotidianas quanto excepcionais, tanto vernáculas 
quanto oficiais. Essa densidade diferenciada quanto à atividades e sentidos 
abrigados por esses lugares constitui a sua centralidade ou excepcionalidade 
para a cultura local, atributos que são reconhecidos e tematizados em 
representações simbólicas e narrativas (INSTITUTO..., 2000, p. 12).  
 

Neste catálogo serão incluídos especificamente lugares que se diferenciam ou se 
diferenciaram no Centro Histórico de Salvador por acolherem práticas culturais 
singulares. Lugares de memória que guardam momentos da vida social, religiosa, 
política e cultural dos residentes em Salvador.  
 
Até meados dos anos de 1950, no Centro Histórico estavam localizados os principais 
equipamentos da cidade – instituições de ensino, culturais, do poder legislativo e 
executivo. Era o local também de diferentes convívios e comércios – fosse na Rua Chile 
ou no Beco do Amor. No fotting do fim da tarde, moças e rapazes circulavam pelas 
lojas Slopper, Duas Américas e Sorveteria Cubana. No Café das Meninas e na 
Civilização Brasileira poderiam ser encontrados intelectuais e artistas, que ali 
conversavam e começavam a noite boêmia. Muitos desses lugares deixaram de existir 
num processo conhecido de degradação do Centro Histórico.  
 
Entretanto, movimentos, social e cultural, se abrigam, hoje, nos antigos sobrados dando 
a este espaço um caráter de convívio e sociabilização: museus, igrejas, irmandades, 
ONGs, equipamentos de lazer, sede de grupos culturais, centros comerciais etc.   
  
 
Lugares culturais  
 

Museus  
 
Museu Afro-Brasileiro  
Praça 15 de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus. 
Visitação: segunda a sexta-feira das 9 às 18h e aos sábados e domingos das 10 às 
17h. 

 
Localizado no prédio da antiga Faculdade de Medicina da Universidade Federal da 
Bahia, o museu disponibiliza ao público peças de origem africana e afro-brasileira. 
Conta com trabalhos de imaginária (arte de reprodução da figura humana), tecelagem, 
pintura, escultura e fotografia. Destaque para indumentária de candomblé, afoxés e 
blocos afros.   
 

Museu de Arqueologia e Etnografia da Bahia  
Praça 15 de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus. 
Visitação: segunda a sexta-feira das 9 às 18 h e aos sábados e domingos, das 10 
às 17 h. 

 
  



 
Vinculado à Universidade Federal da Bahia, o museu localiza-se no sub-solo do prédio 
da antiga Faculdade de Medicina. O espaço entre as arcadas da fundação do antigo 
Colégio de Jesus está dividido em seções, onde estão expostas peças de todas as regiões 
da Bahia, além de textos e equipamentos que permitem conhecer a história da 
arqueologia e o trabalho do arqueólogo.  
 
O acervo inclui ainda informações sobre povos do Parque Indígena do Xingu, em Mato 
Grosso, e povos indígenas originários da Bahia. Essas coleções são constituídas de 
urnas funerárias, indumentárias, adornos corporais e de cabeça, plumária, artefatos para 
agricultura, caça, pesca e defesa, instrumentos de preparo de alimentos, transporte de 
cargas, objetos de cerâmica, trançados, instrumentos musicais e objetos religiosos.   
 
 

Museu das Portas do Carmo  
Praça José de Alencar, 13/19, Pelourinho.  
Visitação: segunda a sexta-feira das 9 às 17h.  

 
A descoberta de uma extensa fundação da muralha, que se supõe ser dos primeiros 
tempos de construção da cidade, constitui, basicamente, o acervo deste museu. Esta 
muralha foi encontrada nos anos de 1970 durante as obras de restauração de um casario 
localizado no Largo do Pelourinho. O acervo reúne ainda outras curiosidades históricas 
como canhões, armas e bandeiras.   
 
 

Museu de Azulejaria e Cerâmica Udo Knoff  
Rua Frei Vicente, 3, Pelourinho.  
Visitação: terça a sábado das 13 às 18h.  

  
Vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, o acervo reúne peças 
assinadas e coletadas pelo ceramista Udo Knoff. Destacam-se azulejos nacionais, 
recolhidos das fachadas da antiga Salvador, e outros procedentes de Portugal, França, 
Holanda, Inglaterra e Itália. Também integram à coleção ferramentas de trabalho, 
máquinas e objetos cerâmicos doados por outros colecionadores. O acervo possui 29 
painéis com 1710 peças em azulejo, além de biblioteca contendo 387 títulos.   
 
 

Museu Eugênio Teixeira de Leal / Memorial do Banco Econômico  
Rua J. Castro Rabello, 1, Pelourinho.  
Visitação: segunda a sexta-feira das 9 às 17h.  

 
Criado em 1984, ano em que se comemorou 150 anos do Banco Econômico, seu acervo 
é constituído pelo arquivo de Miguel Calmon Sobrinho e pela documentação e 
mobiliário do extinto Banco Econômico. Visa conservar a história desta Instituição 
financeira. O Memorial atua junto à sociedade através de mostras de vídeo e cinema, 
cursos, seminários e conferências sobre temas da cultura baiana e nacional.   
 
 

Museu Abelardo Rodrigues  
Rua Gregório de Matos, 45, Pelourinho. 



Visitação: terça a sexta-feira das 9 às 18h, sábados e domingos das 10 às 18h. 
 
Abelardo Rodrigues, pernambucano, reuniu por um longo período uma expressiva 
coleção particular de arte sacra do Brasil. São 803 peças entre imagens, pinturas, 
oratórias e fragmentos de talha que foram adquiridas pelo Governo da Bahia nos anos 
1970. Estas obras encontram-se expostas no andar nobre do Solar do Ferrão.  
 
 

Museu da Cidade  
Largo do Pelourinho, 3, Pelourinho. 
Visitação: segunda a sexta-feira das 9 às 18h30, sábado e domingo, das 13 às 
17h. 

 
Instalado em um dos casarões do Largo do Pelourinho, o acervo deste museu 
disponibiliza objetos que fazem parte da cultura baiana, como: imagens de orixás, 
bonecas de pano, fotografias, terços, imagens sacras, trajes de baiana, tapeçarias, 
esculturas em madeira, ferro e cerâmica e ainda objetos de uso pessoal do poeta Castro 
Alves. Destaque para uma importante pinacoteca, com obras de artistas baianos e 
primitivistas. A administração é da Prefeitura Municipal, através da Fundação Gregório 
de Mattos.  
 

Museu do Mosteiro de São Bento  
Avenida Sete de Setembro, 1, Largo de São Bento.  
Visitação: (temporariamente fechado para reforma)  

 
O acervo é composto por peças de arte sacra dos  séculos XVII, XVIII e XIX. Destaque 
para as imagens  em barro do Frei Agostinho da Piedade, especialmente  o São Pedro 
Arrependido e os Relicários.  
  
 

Museu Tempostal  
Rua Gregório de Matos, 33, Pelourinho. 
Visitação: segunda a sexta-feira das 9h30 às 18h30, sábado, das 13 às 17h e 
domingo das 9 às 13h. 

 
Possui um acervo com cerca de 30.000 cartões postais e fotografias. Aí são encontradas 
fotos da Bahia Antiga e da Belle Époque que foram adquiridos do arquivo pessoal de 
Antônio Marcelino. É administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da 
Bahia.  
 

Museu da Igreja do Carmo  
Ladeira do Carmo, Santo Antônio Além do Carmo.  
Visitação: segunda a sexta-feira, das 11h30 às 17h30.  

 
O acervo é composto por peças de Arte Sacra. Encontra-se em estado bastante precário 
de conservação. Destaque para as esculturas do escultor baiano, negro, Francisco Xavier 
Chagas, O Cabra.  
 
 
 



Museu da Ordem Terceira de São Francisco  
Rua Inácio Accioly, s/n, Pelourinho.  
Visitação: segunda a sábado, das 8 às 17h.  

 
O acervo do museu é formado por peças de arte sacras, como o relógio do sol que 
funciona a luz solar pertencentes à Irmandade e pela importante coleção de azulejos 
portugueses, que retratam a cidade de Lisboa antes do terremoto de 1755.  
 
 

Museu de Arte Sacra  
Rua do Sodré, 276, Largo Dois de Julho.  
Visitação: segunda a sexta-feira, das 11h30 às 17h30.  

 
Sob a responsabilidade da Universidade Federal da Bahia, o acervo do Museu é 
constituído por objetos sacros pertencentes às diversas igrejas da cidade. Estes objetos, 
na grande maioria, representantes da arte barroca, se constituem em peças de madeira, 
pedra-sabão, barro e marfim. Destaque para as imagens de Frei Agostinho da Piedade e 
para os bustos relicários dos Santos Mártires.   
 
 

Museu Casa de Ruy Barbosa  
Rua Ruy Barbosa, 12, Ajuda. 
Visitação: segunda a sexta-feira, das 10 às 12h e das 14 às 16h. 

 
Fundado em 1935, o acervo guarda objetos particulares manuscritos de Ruy Barbosa, 
além de disponibilizar ao público parte da biblioteca do jurista baiano.   
 
 

Museu da Fundação Pedro Calmon – Centro de Memória  
Palácio Rio Branco, Praça Tomé de Souza. 
Visitação: segunda-feira, das 14 às 19h, terça a sexta-feira,das 9 às 12h e das 14 
às 18h, e Sábado, das 9 às 17h. 
  

 
Sua finalidade é recolher, organizar, preservar e divulgar os acervos documentais que 
evidenciem a memória histórica, geográfica, administrativa, técnica, legislativa e 
judiciária da Bahia. Destina-se a estimular e promover atividades relacionadas com 
bibliotecas, organizando, atualizando e difundindo seus acervos.   
 
O edifício do antigo Palácio do Governo abriga no andar térreo, desde 1986, o 
Memorial dos Governadores.   
 
 

Memorial da Câmara Municipal  
Praça Municipal, Paço Tomé de Souza.  
Visitação: Diariamente, das 13 às 18h.  

  
Conta com o acervo artístico e histórico da Câmara, composto por 39 quadros em óleo 
sobre tela. É uma das mais valiosas pinacotecas do país, pois retrata cinco séculos da 
história brasileira e reúnem móveis e objetos antigos, além de vasto acervo documental.  



O espaço conta também com exposições periódicas, visando promover a participação do 
público e garantir espaço para estudos e pesquisas.   
 

Fundações e Grupos Culturais  
 

Fundação Cultural do Estado da Bahia  
Praça Tomé de Souza, s/n (Palácio Rio Branco).  

  
 
Organismo vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, congrega 
núcleo de pesquisa, documentação e tratamento de informação referente às 
manifestações artístico-culturais do Estado.  
 
Atualmente, um dos principais projetos da Instituição é a conversão para o meio digital 
das informações existentes nos principais acervos da própria Fundação Cultural, na 
diretoria de Artes Visuais e Multimeios, no Espaço Xisto Bahia e no Memorial do 
Teatro Castro Alves.  
 
A Fundação também incentiva a preservação das manifestações culturais no Estado, 
produzindo eventos para valoriza-las, a exemplo da Caminhada Axé.   

 
Fundação Casa de Jorge Amado  
Largo do Pelourinho, s/n, Pelourinho.  
Funcionamento: segunda a sábado das 9 às 17h.  

  
 
Inaugurada em 7 de março de 1987, a Fundação Casa de Jorge Amado, situa-se em 
imóvel do séc. XVIII. Foi idealizada e instituída com o objetivo de preservar, estudar e 
difundir o trabalho do referido romancista e da escritora Zélia Gattai, assim como para 
divulgar a arte e a cultura da Bahia em todas as suas manifestações.   
 
A Casa de Jorge Amado abriga uma exposição permanente constituída de diversas 
edições de seus romances (com traduções para 49 idiomas), fotografias, vídeos, cartazes 
e objetos que se relacionam com o autor e sua obra, além de arquivos de cartas, 
manuscritos e documentos diversos, à disposição de pesquisadores e estudiosos.  
Entidade de caráter cultural, sem fins lucrativos, a Fundação é mantida através de 
doações, subvenções, auxílios e patrocínios de entidades públicas ou privadas e de 
convênios firmados com entidades similares.  
 

Liceu de Artes e Ofícios  
Rua Guedes de Brito, 14, Pelourinho.  

 
A sede do Liceu, o Paço do Saldanha, é um dos exemplares da arquitetura colonial da 
Bahia. Teve a construção iniciada no final do século XVII para servir de residência para 
a família do Coronel Antônio Pimentel. O palácio passou a abrigar o Liceu em 1875, 
três anos após a fundação desta instituição. O portal, esculpido em pedra, permitia o 
acesso ao mundo das artes, educação, trabalho e cultura, através das atividades 
promovidas pela instituição. Abrigou oficinas produtivas, além de museu, pinacoteca e 
biblioteca. Foi também sede do Cinema Liceu, um dos mais apreciados pelos 
soteropolitanos. Sendo destruído por um incêndio em 1968 e, após 20 anos em ruínas, 



teve parte da área reconstituída, em processo de restauração coordenado pelo arquiteto 
Diógenes Rebouças.  
 
Atualmente, o Liceu de Artes e Ofícios é uma organização não governamental que 
funciona em parceria com a iniciativa pública e privada realizando um importante 
trabalho de arte-educação e educação profissional para adolescentes.  
 

Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia  
Rua da Oração, 1, Terreiro de Jesus.  
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 18 às 21h.  

 
Vinculada ao Governo da Bahia através da Secretaria da Cultura e Turismo. Nessa 
instituição são ministrados diversos cursos, como balé clássico, jazz, dança moderna 
inicial, dança afro-brasileira, dança do ventre, dança de rua baiana, alongamento e 
pilates. 
  

Grupo Cultural Olodum  
Rua Gregório de Mattos, 22, Pelourinho.  
Funcionamento: diariamente das 9 às 18 h.  

 
O bloco Afro Olodum foi criado em 25 de abril de 1979 e em 1985 passou a ter sede 
própria ao adquirir um imóvel no Pelourinho. O projeto de reconstrução deste imóvel 
coube a arquiteta Lina Bo Bardi, que planejou o interior de forma moderna e, no plano 
externo, manteve as características do estilo colonial.  
 
Em 25 de abril de 1991, ao completar 12 anos, o bloco afro inaugurou a Casa do 
Olodum, onde estão permanentemente, expostos um acervo sobre a cultura negra 
mundial.  
 
A casa é composta por três pavimentos. No térreo, funciona uma loja. No primeiro piso, 
funciona a secretaria e o escritório da diretoria administrativa. No segundo piso fica o 
auditório Nelson Mandela, com capacidade para 60 pessoas. Funciona também a sala da 
diretoria de cultura e a da presidência.  
 

Espaço do Autor Baiano  
Rua Gregório de Mattos, 43, Pelourinho. 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 10 às 19h e aos sábados das 9 às 13h. 

 
Possui um acervo com cerca de três mil títulos dos quais a grande maioria é de obras de 
autores e editoras locais. Aí também, podem ser encontradas publicações da Biblioteca 
Nacional, Academia de Letras da Bahia, Fundação Pierre Verger, Secretaria da Cultura 
e Turismo, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural, Funarte e Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 
Também existem memoriais, documentos históricos, institucionais, poemas, contos, 
crônicas e ensaios, publicações oficiais (municipais, estaduais e federais). O público é 
composto por pesquisadores e estudantes.   
 

Casa do Benin  
Rua Padre Agostinho Gomes, 17, Pelourinho.  



Funcionamento: terça a sexta-feira, das 9 às 18h, aos sábados, das 13 às 17h e 
aos domingos das 9 às 13h.  

  
 
Inaugurada em 1988, após reforma executada por Lina Bo Bardi – que manteve linhas 
externas do casario secular, porém modernizou os espaços internos – a casa passou a 
abrigar uma rica coleção de objetos e obras de arte da região do Golfo de Benin na 
África. A maior parte do acervo foi colecionada pelo antropólogo e fotógrafo francês 
Pierre Verger, em suas andanças pelo Continente Africano. A casa abriga também 
exposições temporárias e oficinas artísticas. Administrada pela Prefeitura Municipal 
através da Fundação Gregório de Mattos, a Casa foi reinaugurada em julho de 2006.  
 
 

Casa de Angola  
Praça dos Veteranos, 5, Baixa dos Sapateiros. Funcionamento: segunda-feira das 
14 às 18h e terça-feira a sábado das 9 às 12h e das 14 às 18h  
  

No acervo disponível à visitação existem tronos, pulseiras, elementos de caça, crença, 
magia e cerâmica originária de vários grupos étnicos de Angola. É também um espaço 
usado para lançamento de livros, palestras, exposições e estudos da cultura africana.   
 
 

Instituto Mauá  
Rua Gregório de Mattos, 27, Pelourinho.  
  

O acervo em exposição permanente possui cerca de 2.000 peças produzidas por artesãos 
baianos. Reúne trabalhos em cerâmica, couro, cestaria e trançados, tecelagem, metal, 
renda, madeira, lapidação, reaproveitamento de retalhos e de sucata, com predominância 
da cerâmica. Há também um centro de documentação especializado em artesanato, 
folclore, cultura baiana e popular, com material audiovisual e fotográfico. Lá funciona o 
Espaço Cultural Mestre Abdias, voltado à realização de eventos e exposições 
temporárias de artistas populares. Mantém um auditório voltado para a realização de 
cursos, seminários e reuniões administradas pela Secretaria do Trabalho e Ação Social 
da Bahia.   
 
 

Centro Cultural dos Correios  
Praça Anchieta, 20, Pelourinho.  
Funcionamento: a depender da exposição.  

  
 
Espaço para exposições, também disponibilizado para realização de oficinas e palestras. 
Há um acervo de pintura e cerâmica doado por artistas que recebem patrocínio dos 
Correios.   
 

Cinemas e Teatros  
 

Teatro Gregório de Mattos  
Praça Castro Alves Funcionamento: terça a domingo, das 15 às 22h. ] 
Número de assentos: cerca de 100  



Construído em 1986, idealizado por Lina Bo Bardi, o teatro apresenta uma proposta 
inovadora, que permite a sua utilização para espetáculos e eventos diversos. Não existe 
um palco fixo, o espaço cênico é propositalmente amplo vazado, possibilitando diversas 
composições e usos. No foyer, funciona a Galeria da Cidade, onde acontecem 
exposições e, eventualmente, performances artísticas. 
 
 

Teatro Sesc/Senac  
Largo do Pelourinho, 19, Pelourinho. 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 15 às 21h. 
Número de assentos: 115 

 
Espaço muito utilizado para apresentações de shows folclóricos e espetáculos ainda que 
para público  reduzido.  
 

Teatro XVIII  
Rua Frei Vicente, 18, Pelourinho. 
Funcionamento: terça-feira a domingo das 15 às 21h. 
Número de assentos: 130 

 
Criado em 1997, é administrado por um grupo de artistas; apóia-se nas Leis de 
Incentivo à Cultura, buscando patrocínio na iniciativa privada. Além de ser um espaço 
de referência para a produção cultural de Salvador, sobretudo nas artes cênicas, organiza 
projetos, a exemplo do Curso de Aprendizado Cênico, o qual oferece, sem ônus para a 
classe artística, equipamentos de infra-estrutura para os espetáculos.  
  
 

Sala de Arte Cine XIV  
Rua Frei Vicente, 12/14, Pelourinho. 
Funcionamento: segunda a domingo das 13h às 21h. 
Número de assentos: 115 

 
Único cinema disponível no Centro Histórico. É integrado ao projeto Circuito Sala de 
Arte, que atua em espaços alternativos da capital.  
 
 

Teatro Miguel Santana  
Rua Gregório de Mattos, 49, Pelourinho. Funcionamento: terça a domingo, das 
13 às 19h.  
Número de assentos: 104  

 
Muito utilizado para encenação de peças produzidas por atores locais.  
 

Bibliotecas e Arquivos  
 
Biblioteca Anísio Teixeira  
Avenida 7 de setembro, 26, Ladeira de São Bento.  
Visitação: segunda a sexta-feira das 9 min às 18h  



Voltada ao público estudantil dos níveis fundamental e médio, o acervo é constituído 
por material destinado à pesquisa como: enciclopédias, dicionários, mapas e guias. 
Disponibilizam-se também, jornais e revistas, locais e nacionais.  
 
 

Biblioteca do IPAC  
Rua do Bispo, 29, Pelourinho. 
Visitação: segunda a sexta-feira das 8 às 12h e das 13h30 às 17h30. 

 
A biblioteca dispõe de obras que oferecem uma perspectiva histórico-social da 
arquitetura. Ligada ao setor de Divulgação Cultural (SEDIC), a instituição mantém 
intercâmbio com bibliotecas de todo o país e algumas do exterior, trocando informações 
e recebendo doações de livros. Atualmente reúne 2402 obras e 164 títulos de periódicos. 
Seu acervo está catalogado e classificado.   
 
 

Biblioteca do Museu Eugênio Teixeira Leal  
Rua J. Rabello, 1, Pelourinho.  
Visitação: segunda a sexta-feira das 9 às 18h.  
  

 
Destinada aos pesquisadores, estudantes do 1º e 2º graus, universitários e interessados 
na história socioeconômica da Bahia. A biblioteca do Memorial é composta por livros 
que pertenceram à família Góes Calmon. São encontradas também obras de História do 
Brasil e da Bahia, Direito, Museologia, História Econômica e Ciências Sociais, além de 
periódicos sobre estes temas.   
 
O acervo é integrado ao Arquivo de Recortes de Jornais, destacando a Bahia em seus 
aspectos culturais, sociais e econômicos.   
 

Biblioteca Manuel Vitorino  
Rua Guedes de Brito, 14, Pelourinho.  
Visitação: segunda a sexta-feira das 9 às 18h.  

  
Coleta e disponibiliza informações temáticas voltadas para o público jovem. Atende à 
comunidade, funcionários e aprendizes do Programa Educacional do Liceu de Artes e 
Ofícios. Possui um acervo que reúne cerca de dois mil títulos e oferece serviços de 
empréstimo; tem também Internet, espaço para leitura e exibição de vídeos. Os temas 
são relacionados à educação, obras gerais de história, sociologia, saúde, economia, 
política e literatura.  
 

Arquivo Fundação Gregório de Mattos  
Localização: Rua Chile, 31, Centro.  
Visitação: segunda a sexta-feira das 13 às 18h.  

  
O Arquivo Municipal abriga alguns dos mais importantes documentos da História de 
Salvador, entre livros, cartas, mapas, registros, certidões, além de projetos 
arquitetônicos e urbanísticos. Nele também podem ser encontrados documentos de 
compra e venda de escravos, atas da Câmara Municipal, decretos administrativos do 
período pré-abolição, entre outros.  



No setor audiovisual podem ser acessadas raras partituras musicais e ser vistos filmes 
realizados em épocas diversas. O arquivo fotográfico e de cartões postais é também 
outra importante fonte de pesquisa disponível.  
 
 
Lugares de convívio 
 
 

Prédios Patrimoniais  
 
Mosteiro de São Bento e Igreja de São Sebastião  

  
Localizado no Largo de São Bento, centro da cidade e de concepção ambiciosa, o 
projeto do mosteiro seiscentista é atribuído ao frei Macário de São João, autor de outros 
edifícios religiosos da cidade. A edificação, construída ao longo de quatro séculos, foi 
implantada em torno de um pátio, tendo a igreja com destaque em uma das laterais. O 
conjunto conta com valiosa biblioteca e rico acervo em arte sacra.  
 
Visando a restauração do patrimônio existente, importantes projetos estão previstos ou 
em fase de realização. Em relação ao patrimônio arquitetônico, salientamos a 
restauração integral da Basílica de São Sebastião (reaberta ao público em julho de 
2006), a ampliação de espaços destinados à música e às artes plásticas, a reforma do 
terceiro andar do prédio secular e do Museu São Bento.  
 
A digitalização de 300 mil volumes, disponíveis na Biblioteca e o laboratório de 
restauração de papéis, representa um avanço importante no que se refere à valorização 
do acervo histórico. Os recursos para as obras são, em sua maior parte, provenientes da 
própria Ordem Beneditina que também conta com algumas contribuições da iniciativa 
privada.  
 
O Mosteiro de São Bento da Bahia, também desenvolve diversos projetos filantrópico-
sociais e educacionais. A Faculdade São Bento, atualmente com 800 alunos, está sendo 
ampliada e, em 2006, foram criados cursos de Especialização em Bioética Geral e em 
Biodireito.  
 
 

Igreja e Convento de Santa Tereza  
 
Conjunto do século XVII, que pertenceu a Ordem das Carmelitas Descalças. A 
edificação esta localizada na Rua do Sodré, nº 276, Largo Dois de Julho. Sua planta 
atende ao programa das estruturas conventuais, se desenvolvendo em torno de um pátio 
central que liga o convento à igreja.  
 
O interior da igreja apresenta altares laterais barrocos seiscentistas e altares neoclássicos 
nas paredes laterais. Segundo Paulo Ormindo Azevedo, o afresco da capela, situado 
entre a igreja e o claustro é considerado o mais antigo do Brasil. Após expulsão das 
Carmelitas Descalças o edifício serviu como seminário da Arquidiocese da Bahia. Hoje 
o edifício abriga o Museu de Arte Sacra da Bahia.  
 
 



Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia  
 
A igreja, situada no bairro do Comércio, no sopé da montanha que liga a Cidade Baixa à 
Cidade Alta, sendo a terceira edificação construída no local. O assentamento pertenceu 
à primitiva sede erguida por Tomé de Souza quando da fundação da cidade, em 1549. 
Mais de um século após ter sido elevado à categoria de Matriz da Nova Freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição da Praia, a confraria do Santíssimo Sacramento da 
Imaculada Conceição decidiu reedificar o templo, em 1736. O projeto, atribuído a 
Manoel Cardoso de Saldanha, foi enviado de Portugal para ser executado em Pedra de 
Lioz e a conclusão das obras ocorreu em 1849. A igreja apresenta características da 
arquitetura do Alentejo, adotando planta distribuída em três corpos. Possui nave 
oitavada com capelas laterais. A imponência do corpo central de sua fachada, de 
características neoclássicas, é realçada pela implantação das torres em diagonal. A talha 
localizada no interior da igreja é a primeira demonstração completa do barroco em estilo 
D. João V no Brasil. A pintura do teto da nave, que obedece à concepção ilusionista 
barroca, de origem italiana, é de autoria de José Joaquim da Rocha, artista baiano. No 
dia 8 de dezembro, consagrada a N. Sra. da Conceição, ocorre na igreja e na área 
fronteira uma grande festa religiosa patrocinada pela Irmandade e pelos comerciantes da 
Cidade Baixa.  
 
 

Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha  
 
Situada em uma depressão ou barroca (daí a origem do nome), a construção da capela 
original, na ladeira da Barroquinha, remonta ao ano de 1722, quando Manoel Ribeiro 
Leitão doou as terras para a futura sede da confraria de Nossa Senhora da Barroquinha. 
A construção foi rapidamente viabilizada por meio de donativos.  
 
Na metade do século XVIII recebeu a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios, 
com sede na Igreja de Nossa Senhora do Rosário das Portas do Carmo, expandindo seu 
culto e atraindo novos freqüentadores. Tornou-se simbólica em Salvador, pois seus 
arredores foram palcos de manifestações que identificam essa área como originária de 
um dos primeiros terreiros de candomblé da cidade.  
 
Parcialmente destruída por um incêndio em 1983, a igreja da Barroquinha viu surgir a 
primeira chance de recuperação no final desta década, através de um projeto da arquiteta 
italiana Lina Bo Bardi. As obras, apenas parcialmente executadas, visavam recuperar o 
espaço do atual Teatro Gregório de Mattos, e, ao mesmo tempo, beneficiar a Igreja. Já 
em 1990, a Prefeitura Municipal de Salvador precisou retomar as obras, em caráter 
emergencial, para impedir que o imóvel ruísse.  
 
Uma nova proposta de revitalização foi lançada em 2002, prevendo o aproveitamento 
do espaço para abrigar um Centro Cultural. Aprovado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o projeto visa a recuperação total das 
estruturas e da fachada, bem como a adequação do espaço interno.  
 
O Espaço Cultural da Barroquinha contempla área para apresentações artísticas, platéia 
para 135 expectadores, galeria de arte, memorial e café. O projeto está vinculado à 
Prefeitura Municipal, através da Fundação Gregório de Mattos em parceria com a 
Arquidiocese de Salvador.   



Igreja e Santa Casa de Misericórdia  
  
Os irmãos da Santa Casa de Misericórdia, chegaram à Bahia em 1549 com o objetivo de 
realizar obras assistenciais. Esta instituição desempenhou importante papel na prestação 
de serviços aos menos favorecidos. Atualmente, administra o Hospital Santa Izabel, o 
Complexo da Pupileira, o cemitério do Campo Santo e inúmeros imóveis localizados no 
Centro Histórico.  
 
As instalações originais são de 1697, data da conclusão do edifício que abrigou a Santa 
Casa. O mérito arquitetônico é reconhecido, apesar de refletir várias tendências 
arquitetônicas.  
 
O projeto Portal da Misericórdia, concebido e administrado pelo Instituto de 
Hospitalidade (IH), visa contribuir para a revitalização do patrimônio da Irmandade que 
inclui o conjunto arquitetônico na Rua da Misericórdia, as instalações da Galeria Pierre 
Verger, o Instituto da Hospitalidade, o restaurante e o futuro hotel-escola, do outro lado 
da rua. A iniciativa é uma parceria entre empresas privadas e públicas, por meio dos 
programas de incentivo à cultura.  
 
A primeira ação do Projeto Portal da Misericórdia ocorreu em 1997, quando da reforma 
no telhado da Igreja. Em 2001, teve início à recuperação das instalações físicas, a 
restauração dos quadros, móveis e demais objetos, com o objetivo de implantar no 
edifício o Museu da Irmandade. A segunda etapa foi entregue ao público em 2006, com 
a inauguração da Ala Ritual do Museu da Misericórdia. Esta parte corresponde a pouco 
menos da metade de todo o conjunto, sendo a capela o segmento mais rico da 
construção. A Ala Ritual está estruturada em torno do grande pátio, ou claustro, e conta 
com a antiga Botica, espaço privilegiado de interação da Santa Casa à cidade, agora 
transformado em recepção e loja do museu.  
 
A totalidade do conjunto da Santa Casa estará em pleno funcionamento a partir da 
terceira etapa do projeto, previsto para 2007: ampliação da Ala Sul, recuperação do 
Hospital Novo, criação de Auditório e de Salões para exposições tanto do acervo quanto 
temporárias. Será disponibilizado ao público todo o acervo documental e estão previstos 
também os serviços de restauração da talha e dos azulejos, bem como das pinturas da 
Igreja.  
 
 

Catedral Basílica de Salvador  
 
Localizada na Praça 15 de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus, o edifício é o último 
remanescente do conjunto arquitetônico do Colégio dos Jesuítas. O atual prédio da 
Catedral Basílica é a quarta construção no local onde, em 1604, foi edificada a primeira 
capela. Originada de um projeto do Irmão Francisco Dias, que chegou à Bahia em 1577, 
sua planta é típica das igrejas luso-brasileiras. A fachada é em Pedra de Lioz com duas 
torres. Nos nichos sobre as portas principais, encontram-se imagens de santos jesuítas 
como Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier este, padroeiro da cidade, que 
completa a decoração. No interior, a sacristia, o forro da nave e os retábulos de 
diferentes estilos, são destaques. Entre as pedras tumulares encontram-se os restos 
mortais do terceiro governador-geral do Brasil, Mem de Sá.  



O espaço também abriga o Museu da Catedral, localizado na antiga biblioteca do 
Colégio de Jesus que possui rico acervo de ourivesaria e prataria, onde se encontram 
peças pertencentes à antiga Igreja da Sé.  
 

 
Igreja de São Pedro dos Clérigos  

 
Apesar de não despertar grande interesse arquitetônico, a igreja integra um sítio 
tombado pelo IPHAN, compondo o conjunto histórico do Terreiro de Jesus. A 
decoração do interior apresenta transição entre o rococó e o neoclássico.  
Igreja e Ordem Terceira de São Domingos  
 
Em 1723, logo após o reconhecimento da Ordem Terceira Dominicana no Brasil, teve 
início na Praça 15 de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus a construção desta igreja em 
Salvador, bem como dos dois corpos laterais que abrigam as instalações da Irmandade. 
Em alvenaria de pedra e tijolo, a igreja apresenta uma planta típica das matrizes do 
começo do século XVIII. A fachada é em estilo rococó e, no interior, a talha neoclássica 
substituiu a primitiva barroca. A pintura do forro da nave, de concepção ilusionista, é 
atribuída a José Joaquim da Rocha, famoso pintor baiano do período colonial.  
Igreja e Convento de São Francisco (Ordem Primeira)  
 
O Convento de São Francisco e a fachada da Igreja abrem-se para um dos mais 
interessantes espaços urbanos de Salvador, a Praça Anchieta, uma longa praça, no 
Pelourinho que, articula-se com o Terreiro de Jesus e onde o Cruzeiro figura como um 
elemento típico das edificações franciscanas. O Convento foi implantado ao redor de 
um claustro, ocupado em um dos lados pela igreja e sacristia e, nos demais lados, por 
celas. As galerias dos dois andares do claustro são decoradas por um conjunto de 
azulejos portugueses de meados do século XVIII.  
 
O interior da igreja é dotado de talha dourada que reveste as paredes e o forro da nave. 
Esse exemplo do barroco setecentista protagoniza, desde 2004, o projeto Som e Luz. 
Durante o espetáculo, os visitantes são conduzidos em uma trajetória na qual, os efeitos 
de iluminação e som, aliados à narração de artistas conhecidos do público, realçam a 
beleza interna do monumento e contam parte da História da Bahia e do Brasil.   
 
 

Igreja da Ordem Terceira de São Francisco  
  
Juntamente com o Convento e a Igreja da Ordem Primeira de São Francisco, este 
edifício, de elevado valor monumental, localizado na Rua Inácio Accioly, nº 01, 
representa um dos maiores complexos arquitetônicos de Salvador. A Igreja, projetada 
pelo mestre Gabriel Ribeiro, teve sua construção iniciada em 1702. A fachada, em pedra 
portuguesa entalhada no estilo barroco-plateresco, é uma das jóias da arte religiosa 
colonial e modelo singular na arquitetura brasileira.   
 
A Igreja da Ordem Terceira Secular de São Francisco permite à visitação pública ao 
museu que funciona em suas dependências, distribuído em dois pavimentos: no andar 
térreo está o corredor lateral, a sacristia, o claustro, a casa dos santos e a capela-mor. 
Uma escada de pedra portuguesa, com laterais decoradas em azulejos do século XVIII, 
dá acesso ao andar superior onde estão a sala da mesa, a secretaria, o consistório ou sala 



de sessões e o órgão. O edifício abriga valiosos painéis de azulejos, que representam 
imagens da cidade de Lisboa, antes do terremoto de 1755. O local também oferece 
espaço para realização de recepções.   
 
 

Igreja de São Miguel  
  
A execução da igreja, construída sob invocação do Senhor Bom Jesus de Bouças 
Crucificado na Via Sacra e São Miguel, foi concluída em 1732 sendo sua autoria 
atribuída a Francisco Gomes do Rego. Juntamente com uma casa, este edifício foi 
doado em 1744, à Ordem Terceira de São Francisco.   
 
 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos  
  
A construção localizada na Praça José de Alencar, Pelourinho, foi iniciada nos 
primeiros anos do século XVIII, pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos do Pelourinho. A fachada com frontão rococó reúne trabalhos delicados 
e belíssimas torres. Destacam-se em seu interior os painéis de azulejos, os altares 
neoclássicos e três imagens do século XVIII: Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio 
de Categeró e São Benedito. Na parte posterior existe um antigo cemitério de escravos. 
Hoje, a igreja é responsável pela guarda da imagem de Santa Bárbara e pela organização 
de sua festa.   
 
 

Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo  
 
A Freguesia do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo foi criada em 1718 e a nova 
igreja paroquial instituída em 1736, na Rua Ribeiro dos Santos, Passo. A igreja, em 
alvenaria de pedra e tijolos, possui subsolo (ossuário), térreo (capela-mor e sacristia) e 
pavimento superior (tribunas e coro). A planta é típica das igrejas baianas do século 
XVIII. A fachada tem composição similar aos edifícios religiosos do período, com 
corpo central coroado por frontão e flanqueado por torres com cobertura piramidal. O 
interior é neoclássico, porém a pintura do teto, de autoria imprecisa, é em perspectiva 
ilusionista barroca. A grandeza do edifício é realçada pela escadaria que, à sua frente, 
estabelece uma ligação entre dois logradouros situados em níveis distintos, ligando a 
Rua Ribeiro dos Santos à Ladeira do Carmo.  
 
 

Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo  
 
Fora dos muros da cidade, em uma colina situada ao norte e conhecida como Monte 
Calvário, foi construído o Convento do Carmo, em 1586. De grande importância para a 
defesa da cidade à época, o conjunto compreende: Convento, Igreja e Ordem Terceira. 
O convento possui dois claustros. A igreja se encontra localizada entre o claustro menor 
e a Igreja da Ordem Terceira e apresenta características internas semelhantes ao partido 
das igrejas jesuíticas. A galeria das tribunas superiores do lado sul são vedadas por uma 
varanda envidraçada – elemento que se tornou comum na arquitetura civil no final dos 
setecentos. O interior da igreja é neoclássico e a sacristia apresenta características do 
rococó. O claustro menor, de forma quadrada, funciona como Museu de Arte Sacra 



mantido pela Ordem; o maior, de forma retangular, desde 2005 é ocupado por uma rede 
portuguesa especializada em empreendimentos hoteleiros localizados em edifícios 
históricos.  
 
 

Igreja da Ordem Terceira do Carmo  
 
Localizada na Rua Luiz Viana, s/n, Santo Antônio Além do Carmo a Ordem Terceira do 
Carmo foi instituída na Bahia em 1636, sendo de 1709 o início da construção do templo 
que forma, com o convento de mesmo nome, um importante conjunto arquitetônico. 
Desenvolvido em torno de dois pátios, atende a um vasto programa arquitetônico que 
inclui, além da igreja, sacristia, casa da mesa, casa dos santos, ossuário e galerias, etc. O 
antigo prédio sofreu um incêndio sendo o novo projeto inaugurado em 1803. Seu padrão 
segue a planta típica das igrejas matrizes setecentistas: nave única com coro, corredores 
laterais superpostos por tribunas e sacristia transversal no fundo da capela-mor. A 
fachada, concluída em meados do século XIX, em estilo rococó tardio, apresenta janelas 
tipo D. Maria I e torres terminadas com elementos ascendentes, de feição antiquada para 
a época. A técnica construtiva, no entanto, mostra-se apurada, com largo emprego de 
abóbadas de berço e de aresta. No interior neoclássico, destaca-se a imaginária, com 
obras atribuídas a Francisco Xavier Chagas: Nossa Senhora com Menino Jesus e Cristo 
Morto. Hoje o edifício abriga o Museu de Arte Sacra da Ordem Terceira do Carmo.  
 
 

Igreja dos Quinze Mistérios  
  
A capela localizada na praça dos Quinza Mistérios, s/n, Santo Antônio Além do Carmo 
conserva uma rara arquitetura do século XIX em Salvador. No local em que foi 
construída existiam, primitivamente, trincheiras de defesa, escavadas no tempo do vice-
rei, Marquês de Angeja. O edifício apresenta-se inconcluso, suas torres e a sacristia 
nunca foram construídas.   
 
 

Igreja da Ordem Terceira de N. Srª da Conceição do Boqueirão  
  
Implantada no eixo da Ladeira do Boqueirão, com a Rua Joaquim Távora, s/n, Santo 
Antônio Além do Carmo, onde os sobrados de oitão lhe proporcionam uma bela 
moldura. Este conjunto é um dos mais homogêneos encontrados em Salvador. A igreja 
foi construída sobre antiga trincheira, na borda da falha geológica que divide a cidade 
em dois níveis. Do alto de sua sacristia desfruta-se belo panorama da Baía de Todos os 
Santos e do porto de Salvador. Sua arquitetura é típica das sedes de Irmandades laicas, 
com igreja, consistório, casa de santos, casa de mesa e catacumba. A fachada, formada 
por duas torres enquadrando o corpo central e culminada por frontão, é típica da 
arquitetura baiana daquele período. O interior da igreja é neoclássico. O forro da nave, 
com representações em perspectiva ilusionista barroca, é de inspiração italiana atribuída 
a um discípulo de José Joaquim da Rocha.   
 
 

Igreja Matriz de Santo Antônio Além do Carmo  
 



A Igreja é o terceiro edifício erguido na Praça Barão do Triunfo, no bairro do Santo 
Antonio, sendo sua construção atribuída ao começo do século XIX. Sua fachada é em 
estilo rococó e o interior apresenta talha neoclássica e paredes revestidas com escaiola.   
 
 
 

Solar Ferrão  
Rua Gregório de Mattos, 45, Pelourinho.  

  
O solar situa-se em uma das encostas da Colina da Sé que termina na Baixa dos 
Sapateiros, antiga Rua da Vala. Sua vizinhança é formada por sobrados do século XVIII 
e XIX. O imóvel é um exemplo da arquitetura do período Colonial, onde funciona 
atualmente a sede do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC.   
 
 

Solar Berquó  
Rua Visconde de Itaparica, 08.  

  
No centro de Salvador, no sopé de uma das ladeiras que conduz à Baixa dos Sapateiros, 
fica o Solar Berquó, atual sede do IPHAN. A vizinhança é formada por casas e sobrados 
coloniais, alguns já bastante descaracterizados.   
 
 

Forte de Santo Antônio  
Praça Barão do Triunfo, Santo Antonio Além do Carmo.  

  
O Forte situa-se no largo do bairro de Santo Antonio Além do Carmo, fundado quando 
foram construídas as primeiras trincheiras de defesa de Salvador, na primeira metade do 
século XVII e limitava a cidade ao norte. Defendia os vales da redondeza e o Caminho 
da Água Brusca, que ia em direção às praias de Itapagipe. De lá podem ser avistados 
todo o porto e grande parte da Baía de Todos os Santos. O edifício foi modificado por 
intervenções realizadas a partir da primeira metade do século XIX. Hoje está sendo 
restaurado para sediar a Escola de Capoeira da Bahia.   
 
 

Casa Natal de Gregório de Mattos  
Praça Anchieta, 08, Pelourinho.  

 
A casa está situada na Praça do Cruzeiro de São Francisco. A vizinhança é constituída 
por sobrados dos séculos XVIII e XIX e monumentos religiosos como o convento de 
São Francisco e a Ordem Terceira de São Domingos. É um edifício de interesse 
arquitetônico, desenvolvido em três pisos, mais sótão. A importância desse prédio 
decorre do fato de ter servido de residência para Gregório de Mattos, importante poeta e 
crítico do sistema colonial, por seu estilo irônico de escrever ficou conhecido como 
“Boca do Inferno”.  
 
 

Casa do Antigo Seminário de São Dâmaso  
Rua Montalverne, 29/31.  

 



Pertence à Mitra Arquidiocesana de São Salvador da Bahia, cedido ao Governo da 
Bahia nos anos 1980. O edifício fica em uma esquina próxima ao Cruzeiro de São 
Francisco, no Terreiro de Jesus. A rua era originalmente conhecida como Rua do Bispo 
e abrigava residências do período colonial. Integrante do Programa Monumenta, teve a 
restauração concluída em março de 2004. Anteriormente usado como residência e como 
Seminário de Ciências Eclesiásticas da Bahia, hoje abriga o Centro de Restauro da 
Bahia (CERBA), vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado 
(IPAC).  

Casa dos Sete Candeeiros  
Rua São Francisco, 32.  

 
A casa tem uma posição elevada sobre a Baixa dos Sapateiros conquistada com o 
rebaixamento e alargamento da Ladeira da Praça, no começo do século XX, a casa foi 
parcialmente desambientada, porque na vizinhança foi constituída por alguns sobrados 
modificados do século XIX e construções sem nenhum mérito arquitetônico. A Casa se 
desenvolve em dois pavimentos, mais um sótão. A expressão “Casa dos Sete 
Candeeiros” se deve aos sete lampiões de azeite nela pendurados durante a permanência 
da corte de D. João VI.  
 
Hoje transformado em Museu dos Sete Candeeiros, pertencente ao IPHAN e dispõe de 
mobiliário, imaginária e alfaias. Atualmente fechado ao público, está em fase de 
restauração e faz parte da sétima etapa do Programa Monumenta.  
 
 

Palácio Rio Branco  
Praça Tomé de Souza.  

 
Antigo local de residência e trabalho de governadores-gerais, vice-reis, presidentes de 
província, de onde administravam o Brasil da Era Colonial. Símbolo do poder à época, 
foi objeto de reformas arquitetônicas ao longo do tempo e permanece como uma das 
referências da história da cidade.  
 
 

Plano Inclinado Gonçalves  
 
Sua origem remonta ao século XVII, quando naquele local funcionava o chamado 
“Guindaste dos Padres”, que transportava material de construção e carga da parte baixa 
de Salvador (que chegava pelo porto) para que os religiosos construíssem o Colégio dos 
Jesuítas. Em 1889 o guindaste foi transformado em plano inclinado para atender à 
população. Idealizado pelo engenheiro João Ramos de Queiroz, da Escola Politécnica, 
até 1910 funcionou pelo sistema de manivela, depois passou a usar eletricidade. O plano 
sofreu a primeira grande reforma em 1931. Ao longo dos anos, passou por períodos de 
fechamento até que foi reformado em 1998.  
 
O Plano Inclinado Gonçalves liga a Praça da Sé, Cidade Alta, ao Comércio pela Rua 
Conselheiro Lafayette, Cidade Baixa. Há dois bondes com capacidade para atender 36 
pessoas cada. Transporta cerca de oito mil passageiros por dia (aproximadamente 200 
mil por mês).   
 
 



Elevador Lacerda  
  
Localizado na Praça Tomé de Souza, este edifício foi idealizado pelo comerciante 
Antônio de Lacerda. O Elevador Hidráulico da Conceição, conhecido também como 
Elevador do Parafuso, permitiu a ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Passou a 
ser, naquela época, o principal meio de transporte entre as duas partes da cidade.   
 
Suas obras foram iniciadas em 1869. Os elevadores funcionavam através de um sistema 
hidráulico e foram inaugurados em dezembro de 1873.  
 
Em 1896 passou a ser chamado de Elevador Lacerda. A partir de 1906 começou a 
funcionar através de um sistema eletrificado e, em 1930, a capacidade de transporte foi 
ampliada para quatro novas cabines que acomodavam 27 passageiros cada, e sua 
arquitetura modificada, passando a se caracterizar como importante exemplar da 
arquitetura moderna no Brasil.   
 
O Elevador Lacerda tem 191 pés de altura (72 metros) e duas torres: uma delas 
assentada na rocha e que perfura a Ladeira da Montanha, equilibrando as cabines, e 
outra, mais visível, que se articula à primeira torre, descendo até o nível da Cidade 
Baixa. O Elevador mais famoso da Bahia transporta 900 mil passageiros por mês.  
No início da década de 1980, o Elevador Lacerda foi submetido a uma recuperação da 
estrutura de concreto e, em 1997, foram substituídos todos os equipamentos elétricos e 
eletro-eletrônicos.   
 
 

Plano Inclinado Pilar  
  
Localizado na Rua Direita do Carmo, o Plano Inclinado Pilar foi projetado pelo 
engenheiro Júlio Brandão a pedido do comerciante do Pilar, Antônio Araújo Porto. Este 
equipamento facilitou o trânsito entre moradores da freguesia do Santo Antônio Além 
do Carmo e do Pilar. Funcionou até 14 de abril de 1984, quando devido à degradação 
foi fechado. À época, atendia cerca de três mil passageiros por semana.  
 
Em março de 2006, o Plano Inclinado do Pilar foi aberto outra vez ao público. O projeto 
foi elaborado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e a 
execução da obra foi acompanhada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) para que fossem preservadas suas características originais.   
 
 

Oratório da Cruz do Pascoal  
  
Largo da Cruz do Pascoal, Santo Antônio Além do Carmo.  
Situa-se o oratório no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no meio de um largo 
em forma triangular, para onde se abrem sobrados do século XIX, alguns com fachada 
azulejada. O entorno do monumento foi prejudicado pela substituição do piso de pedras 
irregulares por asfalto, em 1971.  
 
O oratório foi construído em 1743 pelo português Pascoal Marques de Almeida em 
devoção a Nossa Senhora do Pilar. Sendo constituído de coluna terminada por nicho 
(inspirado nas torres sineiras das igrejas baianas do século XVIII), guardava a imagem 



da Senhora do Pilar. É revestido por azulejos do século XVIII, constituindo-se num dos 
marcos de referência visual da cidade.  
 
 

Prefeitura Municipal de Salvador  
Praça Tomé de Souza.  

 
Em 1986, a Prefeitura de Salvador foi transferida do Solar da Boa Vista, no Engenho 
Velho de Brotas, para a Praça Tomé de Souza (também chamada de Praça Municipal). 
A transferência seria temporária, pois a Prefeitura pretendia ocupar, posteriormente, um 
dos casarões abandonados do Centro Histórico. Sob tal condição construiu-se o Palácio 
Tomé de Souza, sob projeto do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé).  
 
O projeto segue o código modernista, liberando o espaço térreo para uso público. A 
escadaria, acesso principal ao palácio, é a parte que toca o chão da praça. Sua estrutura 
metálica foi construída em 35 dias e executada em 14 dias. O padrão arquitetônico 
adotado buscou atender à condição da transitoriedade, pré-estabelecida à época, optando 
por uma construção de características industriais que pudesse ser recuperada, via 
desmontagem, e instalada em outro lugar. No entanto, como está inserida numa área 
histórica, a sede da prefeitura, com seu desenho despojado e estruturas pré-fabricadas, 
chama à atenção e cria polêmica.  
 
Nessa condição incerta, permanece a sede da Prefeitura de Salvador por vinte anos, 
dividindo opiniões. Há quem defenda a sua permanência no local em caráter definitivo e 
outros que argumentam a necessidade de que se cumpra o entendimento inicial.  
 
 

Paço Arquiepiscopal (desativado)  
Praça da Sé, 1, Centro.  

 
O palácio situa-se no Centro Histórico de Salvador, na borda da montanha que divide a 
cidade em dois níveis. Dos seus salões, avista-se grande extensão da Baía de Todos os 
Santos. A demolição da antiga Sé e de outros imóveis prejudicou a ligação do palácio 
com a praça, que era feita por um passadiço elevado. A edificação é dotada de portal de 
mármore português e, no seu interior, figuram telas de D. Pedro I, D. Pedro II, e Dona 
Maria Cristina.  
 
 

Centro Automobilístico  
Rua Inácio Accioly, 6.  

 
O Portal em Lioz de fins do século XVIII apresenta frontão barroco semelhante aos da 
janela do Coro da Igreja da Ordem Terceira de São Domingos. Foi a primeira sede do 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.  
 
 

Casa da Câmara e Cadeia  
Praça Tomé de Souza, Paço Municipal.  

 



O Paço Municipal serve de fundo a mais antiga Praça de Salvador, fundada por Tomé 
de Souza, em 1549, no cume da montanha em frente ao porto. Na praça estão situados o 
Palácio Rio Branco, antigo Paço dos Governadores, e o Elevador Lacerda, um dos mais 
importantes pontos de referência visual de Salvador. Essa mesma praça abriga a Casa de 
Câmara e Cadeia, que teve sua versão original alterada em 1972, com a demolição da 
antiga Biblioteca Pública e Imprensa Oficial, para criação de um estacionamento no 
subsolo.  
 
Na casa de Câmara e Cadeia os vereadores administravam a cidade. Nela decidiram-se 
as grandes questões da Colônia. O bombardeio de 1912 sobre Salvador se encarregou de 
destruir o relógio que a reforma acrescentara. Até 1840 lá funcionou a cadeia pública, 
quando se mudou para o Forte do Barbalho. Hoje abriga a Câmara Municipal e o 
Memorial da Câmara.   
  

Cultura e Lazer  
 

Cantina da Lua  
  
 
O prédio onde se encontra a Cantina da Lua já foi casa bancária, redação de jornais, sala 
da diretoria da Faculdade de Medicina. Nos anos de 1930, do século XX, foi instalado 
no pavimento térreo a Pastelaria Pombo e em seguida o Bazar Americano. Diferente-
mente de outros bares da cidade, no balcão do Bazar os freqüentadores, encontravam 
infusões – cachaça com ervas – que deram ao lugar uma singularidade.  
 
Neste Bazar trabalhava como garçom Clarindo Silva, que após arrendar o espaço 
transforma-o, em abril de 1945, na Cantina da Lua. Mantendo e, ao mesmo tempo 
diversificando a sua clientela, a Cantina era freqüentada por doqueiros, estivadores, 
marinheiros, policiais da extinta Guarda Civil, estudantes e professores da Faculdade de 
Medicina, legistas do Instituto Médico Legal, petroquímicos, jornalistas, etc, que 
compunham o ambiente social do Pelourinho da época.  
 
Com o tempo este local se consolidou também como espaço cultural, principalmente 
quando alguns programas do radialista Julio César foram gravados na Cantina o que 
levou a este lugar diversos artistas da música popular brasileira.  
Durante o período de degradação e desvalorização social do Pelourinho, a Cantina se 
torna um local de encontro, de contestação pela preservação da área do Centro Histórico 
e pela resistência da cultura. Ampliando suas atividades, Clarindo Silva passa a 
organizar projetos socioculturais a exemplo do Projeto Cultural Cantina da Lua.   
 
 

Sociedade Protectora dos Desvalidos  
  
No ano de 1827 um grupo de 19 homens negros livres criou uma instituição que tinha 
como propósito angariar e poupar recursos financeiros de seus associados para, por 
exemplo, comprar alforrias e lutar pelo abolicionismo. Como na época negros e 
mestiços eram impossibilitados de estabelecer uma associação civil, a Sociedade 
Protectora dos Desvalidos foi formalizada como Irmandade de Nossa Senhora da 
Soledade Amparo dos Desvalidos, estabelecendo uma devoção na Capela de Nossa 



Senhora do Rosário dos Quinze Mistérios. Apenas em 1851 torna-se legalmente uma 
instituição civil.  
 
Funcionando desde 1883 no mesmo sobrado no Largo do Cruzeiro de São Francisco, a 
instituição trabalhava como Casa de Empréstimos a juros operando com penhor, 
hipoteca de imóveis e loterias prestando serviços hoje denominados como Previdência, 
Assistência Social, Pecúlio e Fomento Econômico e Social. Atualmente, a Sociedade 
Protectora dos Desvalidos está desenvolvendo projetos de apoio social e cultural, 
através do Centro Cultural Manoel Raimundo Querino, tendo como slogan “A nova 
alforria é a cultura”, onde as principais ações estão relacionadas à formação e 
divulgação da cultura – seminários, conferências, aulas de programas de reciclagens 
profissionais e cursos profissionalizantes, destinados principalmente à juventude 
economicamente carente.  
 

 
Bar do Reggae  

 
Criado em 1978, localizava-se no entroncamento das ruas Gregório de Mattos e João de 
Deus, no Pelourinho. O sucesso deste estabelecimento esteve relacionado aos eventos 
que aconteciam no Pelourinho, à época como os ensaios do Afoxé Filhos de Gandhi, do 
Bloco Olodum (1979) e a Terça da Bênção.  
 
No bar só tocava reggae – música negra que internacionalmente estava associada às 
ações contestatórias e políticas de afirmação étnica. O Bar do Reggae foi o primeiro no 
Centro Histórico a disseminar este estilo musical. Os freqüentadores tradicionais sempre 
foram jovens negros e mestiços originários das classes populares e também os jovens 
brancos de classe média. Diversos bares com este estilo musical foram abertos nos anos 
de 1980 passando a identificar um estilo de bar do Pelô.  Zauber Multicultura  
 
Ambiente que reúne a arquitetura antiga, posto que está localizado em um casarão 
datado de 1912 na Ladeira da Misericórdia com uma decoração dita “pós-moderna”. 
Nesse espaço destinado à música e as artes visuais, são realizadas festas, oficinas, 
exposições e instalações. Assim como o Zanzibar, também na Ladeira da Misericórdia, 
e o Casarão Santa Luzia, na Avenida Jiquitaia. A Zauber é um local de público jovem e 
alternativo, onde novas bandas musicais podem apresentar o seu trabalho.  
Sebo Berinjela  
 
Inaugurado em 2001, este Sebo localizado na Travessa da Ajuda, Rua Chile, remonta os 
tempos antigos de pontos de encontro e de troca de idéias de “intelectuais”, jovens e 
artistas, no Centro Histórico. Neste local, são vendidos livros, cd’s, vinis, almoço 
(comida natural), quadrinhos, e também são organizados eventos com bandas 
alternativas formada por novos artistas.  
 

Sebo Brandão  
 
Fundado em 1955 em Salvador, como filial do sebo Brandão de Recife, foi durante 
muitos anos freqüentado por estudantes e admiradores da literatura. Este sebo possui um 
grande acervo de livros mantendo a especialidade de ter um local exclusivo para leitura.  
Rocinha do Pelô Lugar onde pode se escutar Reggae, Hip-Hop, Roots e outros ritmos 
“undergrounds”. Entre os freqüentadores estão, sobretudo a comunidade do Centro 



Histórico e do antigo centro, do movimento negro e todos aqueles que se identificam 
com a cultura rastafari. Desde 2001 uma série de reformas da estrutura física e de 
produção cultural vêm sendo executadas no local.  
 
 
NOTAS  
1 Pároco responsável pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Em entrevista 
concedida a Giuliana Kaurak, no dia 23 de maio de 2006. 

2 Clarindo Silva, dono do restaurante Cantina da Lua localizado no Terreiro de Jesus, em 
entrevista concedida dia 22 de abril de 2006. 

3 Wilson Eduardo Alves de Freitas é conselheiro da Irmandade da Igreja da Ordem Terceira do 
Carmo e trabalha como segundo conselheiro e mordomo de culto na Igreja da Ordem Terceira 
do Carmo, em entrevista concedida no dia 27 de março de 2006. 

4 Vídeo Pelô 450, direção de Sérgio Rezende. Brasken, 2000. 

5 Depoimento ao jornal A Tarde, em 01.07.06. 

6 “Te Deum” é um rito de agradecimento que ocorre na Igreja da Catedral, localizada no largo 
do Terreiro de Jesus. 

7 Clarindo Silva, dono do restaurante Cantina da Lua localizado no Terreiro de Jesus, em 
entrevista a Giuliana Kauark, em 22.04.06. 

8 Gerônimo, músico, realizador do Show o Pagador de Promessas e proprietário do espaço Casa 
de Gerônimo no Pelourinho, em entrevista concedida a Giuliana Kauark, em 23.05.06. 

9 Disponível em www.agecom.ba.gov.br/exibe_ noticia.asp/cod_noticia=17318 

10 O título do show é uma homenagem ao filme O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, 
filmado em Salvador em 1961, nas escadarias da referida igreja. 

11 Jecilda Maria Cruz Mello é presidente da AMACH. Entrevista concedida a Carlota Gottschal 
e Mariely Santana, em 13.09.05. 

12 Dona Penha é moradora da Rua Frei Vicente (antiga Maciel de Baixo) e trabalha no Centro 
Histórico no IPAC, durante o dia, e vendendo acarajé à noite no Terreiro de Jesus, em entrevista 
concedida no dia 20 de maio de 2006. 

13 Entrevista concedida a Giuliana Kauark, em 29.03.06. 

14 Disponível em: www.liceu.org.br 

15 Revista Viva Salvador, da Fundação Gregório de Mattos, mar./abr., 2005, p. 17. 

16 Revista Viva Salvador, da Fundação Gregório de Mattos, mar./abr., 2005, p. 23. 

17 Ivo Agerkop, doutorando em etnomusicologia pela Faculdade de Música da UFBA. Em 
entrevista concedida a Giulina Kauark em 2006. 

 
 
REFERÊNCIAS  
 

ABREU, Regina. Performance e Patrimônio Intangível: os mestres da arte. In: 
TEIXEIRA, João Gabriel L.C. et al (org). Patrimônioimaterial, performance cultural 
e (re)tradicionalização. Brasília: ICS-UnB, 2004. 



AGERKOP, Ivo. Doutorado em Etnomusicologia pela Faculdade de Música da UFBA – 
entrevista. Salvador, 2006. 

AMOROSO, Dom Timóteo. Abade do Mosteiro de São Bento (1965-81) – entrevista. 
Salvador: 1988.BAHIA. Secretária da Indústria, Comércio e Turismo. IPAC – BA: 
Inventário de proteção do acervo cultural da Bahia, monumentos domunicípio do 
Salvador. 2 ed. Salvador: [ s . n] , 1984. VL.1 

BRITO, Cilene. Procissão do Encontro emociona fiéis. Correio da Bahia. Salvador, 13 
abr. 2006. Caderno Aqui Salvador. 

DIBAI, Priscilla. Cabocla volta hoje à Lapinha. A Tarde. Salvador, 05 jul 2006. 
Caderno Salvador & Região Metropolitana. 

DOREA, Luiz Eduardo. Os nomes das ruas contam histórias. Salvador: CMS, 1999. 
167p. Realização da Câmara Municipal de Salvador. 

EMTURSA. Cultura. Disponível em: www.emtursa.ba.gov.br/template.asp. Acesso em: 
21.05.2006.FACOM-UFBA. Arte & cultura. Disponível em: www.facom.ufba.br. 
Acesso em: 17.03.2006. 

FÉLIX, Anísio. Pelo Pelourinho. Salvador: EGBA, 1995. 

FREITAS, Wilson E. A. F. Conselheiro da Irmandade da Igreja da Ordem Terceira do 
Carmo – entrevista. Salvador, 2006. 

GANZELEVITCH, Dimitri. Marchand e morador do Centro Histórico – entrevista. 
Salvador, 2005. 

GERÔNIMO. Músico e cantor – entrevista. Salvador, 2006. 

GUERREIRO, Goli. Um mapa em preto e branco da música na Bahia – territorialização 
e mestiçagem no meio musical de Salvador 

(1987/1997). In: SANSONE, L. e SANTOS, J. (org.). Ritmos em trânsito: sócio-
antropologia da música baiana. São Paulo: Dynamis editorial e Salvador: Cor da 
Bahia, 1997. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. 
Inventário nacional de referências culturais. Brasília: Departamentode Identificação 
e Documentação do Iphan, 2000. 

LEAL, Geraldo da Costa; Leal Filho, Luís. Um cinema chamado Saudades, fotografias 
de Luís Leal Filho. Salvador: [S, n], 1997. 

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DA BAHIA. Arte, Talento e Cidadania. Salvador: 
Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, 2003. (Catálogoinstitucional do Liceu). 

MELLO, Jecilda Maria C. Líder comunitária representante da Associação de Moradores 
e Amigos do Centro Histórico – entrevista.Salvador: 13 set. 2005. 



MIGUEZ, Paulo. “Yes, Nós Temos (Chiclete) Com Banana”. Bahia Análise & Dados. 
Salvador: SEI, v. 5, n. 4, p.75-84, 1996. 

MINISTÉRIO DA CULTURA. Disponível em: 
www.cultura.gov.br/programas_e_acoes/index.html. Acesso em: 12.06.2006. 

MOURA, Diógenes. Salvador. Encarte: Portal da Misericórdia, Santa casa de 
Misericórdia da Bahia, 2006. 

MOURA, Teatro Castro Alves: História e memória. Salvador: [s, n] , 2005.ESCOLA 
CRIATIVA OLODUM. A escola. Disponível em: 
www.olodum.uol.com.br/tempaste.asp. Acesso em: 12.07.2006 

PROJETO BARROQUINHA – IGREJA NOSSA SENHORA DA BARROQUINHA / 
ESPAÇO CULTURAL. Memorial da Fundação Gregório de Mattos para captação 
de recursos. Salvador, junho de 1999. 

RODRIGUES, João Jorge. O Olodum e o Pelourinho. In: GOMES, Marco Aurélio de 
Filgueiras (org.) Pelo Pelô: historia, cultura e cidade. Salvador: Edufba, Faculdade 
de Arquitetura, 1995. 

SERRA, Ordep. Rumores de Festa: o Sagrado e o Profano na Bahia. Salvador: Edufba, 
2000. 

SILVA, Clarindo. Memórias da Cantina da Lua. Salvador: Editora do Autor, 2004. 

TEIXEIRA, Cid. Salvador: História visual. Salvador: Correio da Bahia, 2001. VL.2. 

VIEIRA FILHO, Raphael R. Folguedos negros no carnaval de Salvador (1880-1930). 
In: SANSONE, Lívio e Santos, Jocélio Teles (orgs). Ritmos em trânsito: sócio-
antropologia da música baiana. São Paulo: Dynamis Editorial, 1997. 

 

SOBRE OS AUTORES 

Carlota de Sousa Gottschall é Mestre em Comunicação e Cultura e Economista pela 
Universidade Federal da Bahia – UFBA. Diretora de Incentivos Culturais da Secretaria 
de Cultura do Estado da Bahia e professora universitária. 
 
Mariely Cabral de Santana Doutoranda e Mestra pelo programa de pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Coordenadora do 
curso de Especialização em Conservação e Restauração de Monumento e Conjuntos 
Históricos da FAUFBA e professora universitária. 
 
Giuliana Kauark é Graduada em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia – 
UFBA. Coordenadora de Projetos da Fundação Cultural da Bahia. 
 
Vilmária Ribeiro é graduada em Administração de Empresas pela Faculdades 
Integradas Olga Metting, analista técnica da Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia – SEI. 



 


