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Apresentação
É com imensa alegria que convidamos vocês a participar da 23ª Jornada da EBP Seção Bahia, nos dias 28 e 29 próxi-
mos. Teremos atividades Pré-Jornada já na quarta-feira, dia 26/09, com o lançamento do livro “O retorno do pêndulo. 
Sobre a psicanálise e o futuro do mundo liquido”, de Gustavo Dessal em coautoria com Zygmunt Bauman, no IHAC-UF-
BA às 19h. Na quinta-feira, 27/09, haverá a Conferência “O gozo feminino: do Um do falo ao Outro do amor”, proferida 
por Rosa Maria Lopez, Psicanalista, AME, Membro da ELP/AMP, às 19:30 na Sede da EBP-Bahia.  
A Comissão de Acolhimento caprichou para os participantes da Jornada, e, com uma boa mistura de tempero baiano 
e tecnologia suíça, montou uma série de seis Roteiros turístico-culturais imperdíveis!!! Vocês poderão desfrutar das 
sugestões desses roteiros nos intervalos dos eventos Pré-Jornada e após a Jornada. Preparamos também um guia 
detalhado de restaurantes, bares e facilidades próximos ao local do evento. 

Comissão de acolhimento
28 e 29 Setembro 2018
EBP Bahia
R. Comendador José Alves Ferreira, 60 - Garcia, Salvador - BA, 40100-160
Parte 2
 



(O)CASO
da intimidade
Inquietante opacidade do ser

Seção Bahia

- 2 -

ROTEIRO 3
Centro Histórioco - Pelouriho

O Pelourinho – “...onde tudo começou...”

O Pelô, como é carinhosamente conhecido, integra o sítio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), que é reconhecido pela Unesco como patrimônio da Humanidade. 

A história do bairro soteropolitano está, intimamente, ligada à 
história da própria cidade, fundada em 1549 por Tomé de Sousa, 
primeiro governador-geral do Brasil, que escolheu o lugar onde se 
localiza o Pelourinho por sua localização estratégica — no alto, 
próximo ao porto e com uma barreira natural constituída por uma 
elevação abrupta do terreno, verdadeira muralha de até noventa 
metros de altura por quinze quilômetros de extensão, facilitando a 
defesa da cidade.

Precisa ver tudo, mas aqui sugerimos
O QUE VOCE NÃO PODE DEIXAR DE VER

Largo do Pelourinho, ao fundo, em azul,
a casa/Museu de Jorge Amado
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Igreja de São Francisco
Antes de entrar, não deixe de admirar os desenhos tridimensionais 
no teto: fixe os olhos na pomba, e caminhe em círculos: é inacred-
itável que isto foi feito no século XVII.

Na rua lateral, um pouco mais abaixo, a Ordem Terceira de São 
Francisco, dos maçons, toda em prata, a primeira Faculdade de 
Medicina do Brasil, construída pelos jesuítas no século 17.

Prédio histórico da tradicional Faculdade de Medicina da Bahia, 
a primeira do Brasil, no Terreiro de Jesus. O local é o mesmo do 
Colégio dos Jesuítas, mas o prédio é do final do século 19. Além 
da Faculdade de Medicina, abriga também museus e espaços cul-
turais construídos pelo engenheiro baiano Theodoro Sampaio.

Em 1573, o Colégio graduou os primeiros bacharéis em Artes do 
Brasil e, em 1578, os primeiros mestres em Artes.

Terreiro de Jesus
O Terreiro de Jesus, oficialmente denominado Praça 15 de No-
vembro é uma praça de grande importância histórico-cultural lo-
calizada no Centro Histórico de Salvador.

Nos primeiros anos da década de 1550, na época da fundação 
de Salvador pelo Governador-Geral Tomé de Sousa, os jesuítas 
receberam do governador uma área a norte da nova cidade, na 
qual os padres da ordem liderados por Manuel da Nóbrega con-
struíram uma primeira capelinha de taipa e o primeiro edifício do 
Colégio dos Jesuítas da cidade. Devido à presença dos padres da 
Companhia de Jesus, o largo em frente passou a ser conhecido 
como “Terreiro de Jesus”. O edifício do colégio da companhia foi 
concluído em 1590.

Para drinks e bebidas, literalmente, existem dezenas de opções, 
para todos os gostos.

Vamos sugerir um local: Na mesma rua lateral a Igreja de São 
Francisco, quase em frente a Ordem 3ª, encontra-se o restaurante 
Maria Mata Mouro.

Faculdade de Medicina da Bahia

Terreiro de Jesus
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Se ainda tivermos tempo, um das mais fantásticas coleções de 
arte sacra, no Museu de Arte Sacra da UFBA está instalado no an-
tigo Convento de Santa Teresa d’Ávila, fundado no século 17. Fica 
na rua Sodré, próximo à Praça Castro Alves.

Em 1661, seis monges da Ordem dos Carmelitas Descalços portu-
gueses aportaram em Salvador, de passagem para Angola. A pedi-
do dos habitantes locais, permanecerem na cidade e construíram 
o Convento de Santa Teresa d’Ávila de 1667 a 1676. A igreja foi 
concluída em 1697.

Em 1856, a Arquidiocese transferiu, para o edifício, o Seminário Ar-
quiepiscopal, que ficou conhecido como Seminário Santa Tereza. 
Anteriormente esse Seminário funcionava no Convento da Palma. 
Em 1954, o Seminário foi transferido para a Federação, no atual 
Campus da UCSal.

Vai ser uma viagem no tempo, provavelmente o lugar mais im-
pressionante que voce poderá visitar em Salvador.

...bom, esta é uma opinião pessoal...  

Você deveria ir lá conferir.


