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Introduction

 I have in front of me, on top of the table, a photograph of Terreiro de Jesus taken by Camilo Vedani, a photographer who worked in Bahia between 

1860-1865. This was the large courtyard of the Church and the College of the Company of Jesus, joined, since the foundation of the city, to the plaza of the 

Franciscan Church and Convent. Although we do not see anybody in this place, which is rare, this is due to the speed of the sensitization of the negative at 

that time, which prevented instant shots. Another photographed part of the city, in the form of a square, was the Terreiro do Paço, where the Municipal 

and Governor’s Palaces were located, as well as other constructions.

 In the first representative drawings of the city of Salvador, engraved in prints of the seventeenth century, these two open spaces were very important. They were 

jointed, and between them was the Sé (the Bishop’s See). They defined the principal axis in the formation of the Upper City. These two spaces and the streets around 

them formed the City Center. “Go to the City”, a very common phrase for a long time, meant to arrive, coming from outside, at these places. In them everything was 

alive and the Baianos were proud of such parts of their city. Photographed and reproduced in countless lithographs and postcards, this center was all beauty.

 In 1967, when I visited Salvador for the first time, these places were pitiful in terms of the state of the buildings and the abandonment of the population who lived 

there. Lots of people on the streets, a very busy, but poorly treated Salvador. Beside the Terreiro de Jesus, on the steep streets that ran down to Largo do Pelourinho, in 

Maciel, there were many prostitution houses, where old and ragged women could be seen alongside dilapidated two-story houses. The two beings, the live and the 

inanimate, were suffering from the changes in the use of the city. What had happened? It was nothing more than the result of growth beyond that city center and the 

natural lack of interest in preserving it. 

 The sense of urban rehabilitation, at the time of my visit, in the way desired by those willing to preserve the past, had nothing to do with the actual 

vision of sustainability. It was a romantic vision, faithful to the selection process of cultural heritage. The significance of the expression City Center was 

associated with Historic Center. In the most part of old Brazilian cities the old City Center, dilapidated and abandoned, had become their Historic Center. The ad-

jective “historic” gave the necessary value to the center, as understood by historians and architects, these lost times. From the isolated building, the cultural 

protection moved on to urban areas, where the things that belonged to these historic centers were very important.

 In Salvador, the Historic Center began to attract the interest of another type of people: travel agents and other tourism experts. Like any important part of a 

sustainability process, tourism would guide actions that, in certain Brazilian cases, emphasized speed to the detriment of quality.

  Today Salvador, in its Historic Center, is full of color and has returned, to its elegant and human look, in the view of the native and of the new users. Having the 

profile of the model city of a mulatto Brazil, it always enchants everyone. And it is “saved” Salvador that is the subject of this book, and we will go there through the 

image and studies of this edition.

José Luiz Mota Menezes

Architect, president of the Archaeological,

Historic and Geographic Institute of Pernambuco

Apresentação

 Na minha frente, sobre a mesa, uma fotografia, de Camilo Vedani, fotógrafo que exerceu seu ofício na Bahia entre 1860 e 1865, do Terreiro de Jesus. Este era 

o grande pátio da Igreja e do Colégio da Companhia de Jesus, unido, desde o princípio da cidade, ao adro da Igreja e do Convento dos Franciscanos. Apesar de não 

encontrarmos ninguém no lugar, o que era raro, isso se deve à velocidade de sensibilização do negativo usado na época, que impedia o instantâneo. Outro trecho 

fotografado, na forma de uma praça, era o Terreiro do Paço, onde ficavam o Paço Municipal e o Palácio do Governo, além de outras construções. 

 Nos primeiros desenhos representativos da cidade do Salvador, gravados em estampas no século XVII, esses dois espaços abertos foram de grande importân-

cia. Eram articulados e entre eles estava a Sé. Também definiam o eixo principal de formação da Cidade Alta. Esses dois espaços e as ruas do entorno constituíam 

o Centro da Cidade. “Ir à cidade”, frase tão comum durante muito tempo, era chegar de fora para tais lugares. Neles tudo era, vida e os baianos orgulhavam-se de 

tais partes da cidade. Fotografados e reproduzidos em inúmeras litografias e cartões-postais, o Centro era todo beleza. 

 Em 1967, quando visitei Salvador pela primeira vez, esses lugares causavam pena em termos do estado das construções e do abandono da população que 

ali morava. Muita gente nas ruas, uma Salvador bem movimentada, mas terrivelmente maltratada. Ao lado daquele Terreiro de Jesus, nas ladeiras que desciam 

para o Largo do Pelourinho, no Maciel, muitas casas de prostituição, onde mulheres velhas e malvestidas figuravam ao lado de sobrados em decadência. Os dois 

seres, o vivo e o inanimado, sofrendo as mudanças de usos da cidade. O que teria acontecido? Nada mais que o resultado de um crescimento para além daquele 

centro e o desinteresse natural em preservá-lo.  

 O sentido de reabilitação urbana, naquele tempo de minha visita, nos termos desejados pelos que cultuavam o passado, não passava pela visão atual de 

sustentabilidade. Era uma visão romântica e fiel ao conteúdo do processo de seleção de bens culturais. Ao significado da expressão Centro da Cidade associou-se o 

de Centro Histórico. Na maioria das cidades antigas do Brasil o velho Centro da Cidade, decadente e abandonado, passava a ser o seu Centro Histórico. O histórico 

adjetivava, dando ao centro o valor necessário e entendido pelos historiadores e arquitetos desses tempos perdidos. Do edifício isolado, a proteção cultural passou 

para os conjuntos urbanos, onde os pertencentes a tais centros históricos eram de muita importância. 

 Em Salvador o Centro Histórico começou a despertar os interesses de uma outra gente: os agentes e os entendidos em turismo. Como parte importante em 

qualquer processo de sustentabilidade, o turismo direcionaria ações que, em certos casos brasileiros, privilegiavam a pressa em detrimento da qualidade. 

 Hoje Salvador, no Centro Histórico, veste-se de cor e retorna, na visão dos da terra e dos novos usuários, à sua face elegante e ao mesmo tempo humana. 

Sendo o melhor perfil de cidade-modelo de um Brasil mulato, ela encanta sempre toda essa gente. É de Salvador, salva, que trata o presente livro e a ela chegaremos 

pela imagem e pelos estudos que contém a edição.

José Luiz Mota Menezes

Arquiteto, presidente do Instituto

Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco
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Centro da cidade de Salvador, 

destacando-se telhados do casario 

restaurado nos arredores do Ter-

reiro de Jesus. (pág. ao lado)

Salvador downtown, pointing out 

rooftops of restored houses in  Terreiro 

de Jesus surroundings. (next page) 

1.
F

Salvador,  a 
primeira capital

undada em 1549, inicialmente com o objetivo de assegurar a proteção do 

litoral brasileiro contra invasões estrangeiras e de estruturar político-ad-

ministrativamente o funcionamento da colônia depois da falência do sistema de 

capitanias, a cidade de Salvador se consolidaria, ainda no final do século XVI, 

como a primeira e a maior cidade construída em território brasileiro e como um 

centro comercial da maior importância, função que caracterizaria a sua história 

durante todo o período colonial. 

Luiz Antonio Fernandes Cardoso

Mapa da Baía de Todos os Santos, do 

manuscrito de 1631 elaborado por 

João Teixeira Albernaz I, mostrando 

plantas das principais fortificações 

que protegiam a cidade.

Map of Bay of Todos os Santos, as 

shown in 1631 manuscript elaborat-

ed by João Teixeira Albernaz I, high-

lighting the major fortresses plans.
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Gravura representando a invasão 

holandesa de 1624.

Gravure representing Dutch inva-

sion in 1624.

 Entretanto, no momento de sua fundação, Salvador não contava com mais do 

que as cerca de mil pessoas que vieram junto com a expedição de Tomé de Souza, 

o primeiro governador-geral do Brasil. Entre as incumbências recebidas do rei de 

Portugal, D. João III, cabia a Tomé de Souza a construção da cidade em local estratégico, 

de modo a atender ao papel que lhe estava determinado: ser a primeira capital das 

terras portuguesas no novo mundo. A Baía de Todos os Santos, uma das maiores do 

mundo, situada praticamente a meio-caminho entre os limites norte e sul do litoral 

do Brasil, configurava-se na localização mais indicada para tal fim.

 Tomé de Souza e  Luís  Dias  – o mestre  construtor,  responsável 

p e l a  e x e c u ç ã o  d a s  o b r a s  – ,  e s c o l h e r a m  u m a  á r e a  n o  i n t e r i o r  d a 

b a í a 1, onde  a  t r a nq ü i l id ade  d a s  á g u a s  e  a  ex i st ê n c i a  de  u m  a mp -

lo platô, a  mais ou menos 65 m acima do nível  do mar, faci l itar iam 

em muito  essa  empreitada, possibi l i tando a   const r ução da  c idade  

em dois níveis – uma ‘cidade alta’, destinada às zonas residenciais e adminis-

trativas, e a ‘cidade baixa’, voltada basicamente para as atividades portuárias 

–, reproduzindo um modelo comum à tradição urbanística portuguesa.

 Com exceção da face oeste, que estava voltada para a encosta e o mar, todo o recinto 

da cidade era cercado por muros, contando com apenas dois acessos por terra – um 

ao norte e outro ao sul –, onde a circulação era controlada. Desse modo, assegurava-se 

a defesa do burgo das possíveis invasões dos indígenas que tentavam, em vão, evitar 

a ocupação do seu território. Contudo, pouco tempo depois da fundação da cidade, 

os religiosos carmelitas  e beneditinos se implantariam fora dos limites murados, 

buscando dar maior eficiência aos trabalhos de catequização do gentio.

 A partir dos anos sessenta, ainda no século XVI, o cultivo da cana se ex-

pandiria, praticamente, por toda a zona úmida litorânea que margeia os rios do 

Recôncavo Baiano2, tendo em vista as condições de solo e clima das mais favoráveis 

e a abundância de água e madeira, fundamentais ao processo de fabricação do açúcar. 

Embora inicialmente de consumo restrito à nobreza da época, logo o açúcar passa a 

fazer parte da alimentação de amplas camadas da população mundial, constituindo 

a sua produção em um verdadeiro filão aurífero.

 Todo o açúcar produzido na região passa a ser exportado pelo porto de 

Salvador que,  por isso, ao final do mesmo século, se consolidaria como o mais 

importante da colônia.

 O plantio de tabaco em outras áreas da circunvizinhança, que passam a ser 

economicamente exploradas, e sua exportação, a partir do século XVII, iria dar 

ainda mais dinamismo ao porto de Salvador que, a essa altura, era também um 

grande centro importador dos mais variados produtos. A cidade permaneceu 

durante muitos anos como o único entreposto de gêneros alimentícios e pro-

dutos manufaturados trazidos de Portugal e também como o maior mercado 

de escravos africanos do país.

 A cidade, como centro econômico e político, passou a influenciar um grande 

território, contando especialmente com o seu comércio para se relacionar e dirigir 

um vasto espaço regional. Toda a produção de uma grande área convergia para Sal-

vador e daí partia para outros horizontes, exportada por seu porto.  Esse era o caso 

Rua Alfredo Brito a partir do 

Terreiro de Jesus.

Alfredo Brito Street, as seen from 

Terreiro de Jesus.

Monumento a Tomé de Souza, 

primeiro governador-geral do Brasil 

e fundador da cidade, localizado na 

Praça da Sé.

Monument to Tomé de Souza, first 

Brazilian General Governor and 

city’s founder, located at Sé Square.
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Foto de satélite da Baía de Todos os 

Santos. Manchas brancas são nuvens.

Satellite photo of Bay of Todos os 

Santos. White spots are clouds.

não só do açúcar e do tabaco produzidos no Recôncavo desde os dois primeiros 

séculos, mas também do algodão, do couro, do café, do ouro e dos diamantes, que 

passaram a ser trazidos do interior, a partir dos séculos XVIII e XIX.

 O dinamismo da economia local também transparecia na estrutura físi-

co-urbana da cidade que, inicialmente, na sua parte alta era limitada a um 

trapézio amuralhado, grosso modo, edificado entre a Misericórdia, a Praça 

Castro Alves, os arredores da atual Rua Rui Barbosa e o trecho da encosta. 

No entanto, já nos primeiros anos subseqüentes à sua fundação, a cidade 

ultrapassa esses limites em direção ao norte, ocupando novas áreas em 

torno do Terreiro de Jesus, configurando, ainda no final do século XVI, uma 

malha urbana aproximadamente três vezes maior que a da mancha matriz 

construída por Luís Dias. As áreas incorporadas também foram protegidas 

por muros, que circundavam toda a área urbanizada da cidade, com portas 

fortificadas nos acessos norte e sul – respectivamente Portas do Carmo, onde 

atualmente encontra-se o Largo do Pelourinho, e Portas de São Bento, situadas 

no local da atual Praça Castro Alves. Complementava esse sistema defensivo a existência 

de alguns baluartes em pontos estratégicos do perímetro murado, além dos dois fortes 

construídos nos arredores: Santo Antônio da Barra e Monte Serrat, ambos construídos 

em uma primeira versão ainda no século XVI.

Planta representando a batalha 

de expulsão dos holandeses, 

em 1625. (acima)

Map picturing the battle for driving 

out the Dutch, in 1625. (above)

Vista de Salvador tomada da       

Baía de Todos os Santos, desta-

cando-se ao centro o Elevador 

Lacerda. (pág. anterior)

Salvador’s frontal view, taken from 

Bay of Todos os Santos, with Lacerda 

Elevator standing out on the center. 

(prior page)

Oceano Atlântico

Centro Histórico de Salvador

Ilha de Itaparica

Baía de Todos os Santos




