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SALVADOR 
BAHIA 

<!:r ASPECTOS F!SICOS -Area: 760 km' ; tem
peratura media em °C das nuiximas: 28; 
das minimas: 22; compensada: 25; preci
pitar;ao anual: 1 682 mm. 

POPULA9AO - 417 235 habitantes (Recen
seamento de 1950); densidade demograjica: 
549 habitantes por quilometro quadrado. 
Estimativa para 1.0/ I/1955: 488143. 

BASE ECONOMICA - principalmente indus
trias de transjormar;ao. 

EST ABELECIMENTOS ECONOMICOS (na 
sede) - 519 atacadistas, 3 427 varejistas, 
1 867 de prestar;ao de servir;os; em todo o 
Municipio - 572 estabelecimentos indus
triais, 26 estabelecimentos bancarios (10 
matrizes e 16 agencias). 

TRANSPORTES (numero estimado de veicu
los em trrijego diario na sede municipal) -
29 trens, 525 autom6veis e caminh6es (s6 
nas rodovias), 5 embarcaq6es e 35 avi6es 
comerciais. 

* ASPECTOS URBANOS (sede) - 50119 liga
q6es eletricas, 16 hoteis, 51 pens6es, 23 ci
nemas e cine-teatros. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 21 hospi
tais gerais com 3 765 leitos; 755 medicos no 
exercicio da projissiio. 

' ASPECTOS CULTURAIS- 458 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 36 de ensino secundario, 3 de in
dustrial, 9 de comercial, 3 de artistico, 9 
de pedag6gico e 13 de superior; 8 biblio
tecas com mais de 10 000 volumes; na sede, 
5 jornais, 65 tipograjias e 18 livrarias. 

ORCAMENTO MUNICIPAL- Para 1954 (mi
lhares . de cruzeiros) receita total: 
193 656; receita tributaria: 157 261; despe
sa: 215 648. 

REPRESENTA9AO POL!TICA -18 vereado
res em exercicio. 



Entrada da Bahia (desenho de Kantor) 

ASPECTOS HISTORICOS 

TEMPos ap6s a descoberta do Brasil, o gover
no portugues passou a cuidar do aproveita

mento e coloniza<;ao das novas terras. A cobi<;a 
dos flibusteiros, e ate de governos de outras na
c;6es, pelas riquezas da colonia de alem-mar, 
criou obstaculos ao dominic lusitano, ja de si 
dificil pela extensao do literal, rusticidade do 
meio e hostilidade dos natives. Como a def.~sa 
da costa por esquadras nao trouxera bons re
sultalos imediatos, surgiu o plano de fundac;ao, 
na costa atlantica, de varios nucleos perma
nentes de populac;ao. Com esse objetivo, D. 
JoA.o III organizou em 1530 a expedi<;ao de 
MARTIM AFONSO DZ SOUSA, e mais tarde insti
tuia o sistema de capitanias hereditarias. 
Ante o insucesso da experiencia, o soberano 
portugues resolveu criar urn Governo Geral 
para todo o territ6rio. 

· Coube a instalac;ao do Governo da colonia 
a TOME DE SousA, que deixou Lisboa a 1.0 de 
fevereiro de 1549, numa frota de seis naus, com 
30D pessoas de servic;o, 400 degredados e cerca 
de 300 colones - missionaries, artifices, funcio
narios .e soldados. No Regimento que en
tregara a TOME DE SousA, dizia D. JoA.o III : 
"A baia de Todos os Santos e o lugar mais 
conveniente da costa do Brasil para se poder 
fazer a dita povoac;ao e assento, assim pela 
disposic;ao do ponto e rios que nela entram, 
como pela bondade e abundancia e a saude da 
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terra e por outros respeitos, hei por meu ser
vic;o que na dita Bahia se fac;a a dita povoac;ao 
e assento." A escolha do soberano foi assim 
explicada, com uma viva imagem liteniria, por 
Frei VICENTE DO SALVADOR: "0 Rei criOU a 
Bahia para que fosse como o corac;ao no meio 
do corpo." 

Discutem os historiadores a data da fun
dac;ao da cidade, que viria a tornar-se o pri
meiro centro de civilizac;ao plantado em terras 
brasileiras. Teria sido a 30 de maio, 13 de ju
nho, 6 de agosto, 1.0 de novembro. 0 certo 
e que foi no ano de 1549. A partir dai come
c;aram a erguer-se os fortes, as igrejas, as 
aldeias de taipa e colmo, as cercas de defesa. 
Foi-se espalhando, com o brac;o do indio cativo, 
a plantac;ao de cana-de-ac;ucar, sertao a den
tro, nada obstante as lutas com piratas e cor
sarios e, no seculo XVII, a guerra contra os 
holandeses. 

Em 1763, por motivos de ordem economica 
e politica, foi transferida a Capital do Brasil 
para o Rio de Janeiro. Mas a esta altura as 
~em en tes da ci vilizac;ao j a ha vi am germinado. 
La estavam, como raizes do Brasil, as expres
s6es de florescimento de nossa cultura, aptas 
a sobrevivencia atrave.s dos tempos. Nos arre
ctores da cidade de Salvador travaram-se as 
vitoriosas batalhas de Piraja e Cabrito, que 
culminaram a 2 de julho de 1823 com a con
solidac;ao da Independencia Nacional. 

F ormariio administrativo- judiciaria 

DE acordo com a divisao administrativa do 
Pais, vigente a 1.0 de julho de 1955, o Mu

nicipio de Salvador e compos to de 5 distritos: 
Salvador, Agua Comprida, Ipitanga, Madre de 
Deus e Nossa Senhora das Candeias . 

Salvador e sede de comarca, compreenden
do o termo de Salvador, Itaparica, Sao Sebas
tiao do Passe e Camassari, abrangendo os ter
r~t6rios dos respectivos municipios. Na Capital, 
funcionam 17 varas judiciarias: 3 civeis, 4 cri
minais, 2 de familias e sucess6es, 1 do comer
cia, 1 de 6rfaos, interditos e ausentes, 1 dos 
feitos da fazenda nacional, 1 dos feitos da 
fazenda estadual, 1 dos feitos da fazenda muni
cipal, 1 de assistencia judiciaria, 1 de acidentes 
do trabalho e 1 de menores abandonados e de
linqtientes. 
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POPULA(JAO 

A spectos Gerais - Sal
vador tinha 417 235 

habitantes em 1.0 - VII-1950, 
data do ultimo Recensea
mento Geral do Brasil. E 
o 4.o Municipio mais po
voado em todo o Pais, den
tre os 1 894 que existiam 
naquela data . 

A sua popular;ao repre

Vinhetas de Q. Cam
pofiorito 

senta 9% da de todo o Estado . Esta em 1.0 

lugar na relar;ao dos Municipios mais popu
losos da Bahia, conforme o demonstram os re
sultados do Recenseamento de 1950: 

SALVADOR . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 417 235 

Itabuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 730 

I!heus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 240 

Fe!ra de Santana . . . . . . . . • . . . . . . . 107 205 

Poc;oes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 270 

A diferenr;a de popular;ao do primeiro para 
o segundo Municipio mostra nitidamente a po
sir;ao destacada de Salvador como centro po
pulacional dentro da Unidade da Federar;ao a 
que pertence. 

C rescimento- 0 Laborat6rio de Estatistica 
do Conselho Nacional de Estatistica cal

culou o incremento da popular;ao de Salvador 
e de outros Municipios das Capitais entre 
1.0 -IX-1940 e 1.0 -VII-1950. Convem esclarecer 
que no curso do periodo intercensitario foram 
alteradas as fronteiras do Municipio e tais mo
dificar;oes levadas em conta nesses calculos: 

Populac;ao presente em 1.0 -IX-1940 290 091 

Populac;ao presente em l.O-VII-1950 417 235 
Incremento re!at!vo de populac;lio 

entre os do!s Censos ......... . 40,91% 

l!:sse incremento relati
vo - 40,91% - verificado 
em 9 anos e 10 meses e su
perior ao registrado para as 
demais capitais da Regiao 
Leste, excer;ao feita para 
Belo Horizonte . A popula
r;ao de 1940 inclui 5 648 
habitantes correspondentes 
as areas anexadas. 
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A populagao presente estimada no periodo 
1941/ 55 ( 1.0 de janeiro) e a seguinte: 

1941 293 840 1948 .... . . 382 394 

1942 304 270 1949 .... .. 395 967 

1943 ...... 315 069 1950 410 022 

1944 328 387 1951 424 575 

1945 340 043 1952 439 646 

1946 352 113 1953 455 251 

1947 364 611 1954 ...... 471 410 

1955 . . .... 488 143 

Essas estimativas nao tern car:iter oficial 
e se destinam apenas a servir de base a estu
dos cientificos . Os dados relativos a 1941/43 
excluem os habitantes correspondentes a novas 
areas anexadas ao Municipio e os de 1944/ 47, 
os habitantes que correspondem a outras 
anexag6es. 

R eligiao - Dentre os 417 235 habitantes re
censeados, 398 153 declararam-se cat6licos 

romanos, 7 872 protestantes, 5 129 espiritas, 119 
ortodoxos, 837 israelitas e 763 pessoas de ou
tras religi6es; 827 pessoas nao declararam a 
religiao que professavam. 

N acionalidade - Em 1950, os estrangeiros to
taliza vam apenas 5 992 e os brasileiros na

turalizados, 372 pessoas . 

L ocalizar;ao - A populagao do Municipio e 
quase exclusivamente citadina, conforme 

se verifica pelos resultados censitarios (1950) : 

LOCALIZACAO DA 
POPULACAO 

Cidade de Salvador .. 
Quadro rural .. . ... . 

TOTAL (Todo o Municipio) .... 

POPULACAO 
PAESENTE 

Numeros 
absolutos 

389 422 
27 813 

417 235 

'7, sabre 
o total 

93,33 
6,67 

100,00 

Assim, 93 % da populagao do Municipio lo
caliza-se na cidade e 7% no quadro rural. 

SALVADOR - 6 



Os soveiros - Os pescodores 
(desenhos de Q . Compofiorito) 

C idade - A cidade de Salvador (quadros ur
bano e suburbano do distrito-sede do Mu

nicipio) e a de maior populac;ao dentro do 
Estado: 

SALVADOR ...................... . 

Felra de Santana ............•... 

Itabuna ............... .. .•... . .... 

Ilheus ........................... . 

Alagolnba3 . ... ......... . . . ..... . . . 

389 422 

26 559 

25 351 

22 593 

21283 

0 Municipio de Salvador compreendia, em 
1.0 -VII-1950 (data do Recenseamento Geral) , 
a pen as urn distrito: o da sede. 

PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

N A tabela a seguir, fornecida pelo Servic;o 
Nacional de Recenseamento, observa-se a 

irpportancia que cabe as "industrias de trans
formac;ao". Tambem se destacam os ramos 
"prestac;ao de servic;os" e "comercio de merca
dorias", nos quais se reflete apenas, entre
tanto, a condic;ao de grande centro urbano de 
Salvador, sem caracterizar propriamente a base 
econ6mica do Municipio. 

Do total de 322 486 pessoas e conveniente 
sejam subtraidos os efetivos correspondentes 
aos tres ultimos ramos discriminados na tabela 
(ao todo 172 212 pessoas). Resultam 150 274. 
As 31 435 pessoas ativas no ramo ''industrias de 
transformac;ao" representam cerca de 21 % s6-

SALVADOR - 7 



bre esse ultimo total ; as ativas nos ramos 
"prestagao de servigos" e "comercio de mer
cadorias" 30% e 15% respectivamente. 

RAMOS DE ATIVJDADE 

Agriculturn, pwuaria e silvicultura ......... . 
IndU.trias extrativas ...................... . 
IndU.trias de transformaciio ............... . 
ComCrcio de mercadorias.... . . . . . . . . . .... . 
ComCrcio de im6veis e valores mobili:\rios, crC-

ditos, seguros e eapitslizaciio ............. . 
Presta(:ao de serviens ...................... . 
Transportes, comunicacOOs e armazenagem .. . 
Profissiles liberais............... . ........ . 
Atividades sociais ......................... . 
Adminis~o publica, Legislativo, Justica .. 
Defesa nacional e Seguranca publica ....... . 
Atividades domestieas nao remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ............... . 
Atividades ni!o compreendidas nos demais 

ramos, atividades mal definidas ou nao de-
claradas ................................ . 

Condicaes inativas ....................... .. 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total Homens Mulherss 
---------

6 770 6 367 403 
2 923 2 842 81 

31 435 26 815 4 620 
22 581 19 531 3050 

2000 1 720 280 
44 686 1.5 828 28 858 
15 507 14 923 584 

1 484 1 055 429 
10 153 5 084 5 069 
6200 4 677 1 523 
6 535 6 429 106 

145 717 21 730 123 987 

726 517 209 
25 769 17 489 8280 

TOTAL ............................... 322 486 145 007 177 479 

lndustrias de transformal_;iio 

J A foi vista a importancia dessa atividade 
econ6mica- industrias de transformagao 

- no Municipio de Salvador. 

~ 
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Segundo dados censitarios de 1950, o valor 
da produgao dessas industrias em 1949 repre
sentou 91 % do de toda a produgao industrial 
do Municipio: 

CLASSES DE INDUSTRIA 

IndUstrias rxtrativas ..... . .... 
Produtos minerais . . . .. . ..... 
Produtos vegetais ........ 

IndUstrias de transformariio 
Transform~ao de miner:1is 

nao metalicos .... .. 
Metalllrgica .... 
Mecii.nica . . . .......... . . 
Material elttrico c material de 

comunicac<Scs . . 
:Material de transporte (cons-

trucilo e montagem) ... . . . . 
Madeira . . ... 
Mobiliario .. ... 
Papel e pape!ao ....... 
Couros e pelcs e produtos si-

mihres .. . . 
Quimica c farmacCutica .. _ ... 
Tcxtit. ..... ·· · ·········· 
Vcstwirio, calcado e artefatos 

de tccidos ....... 
Produtos aliment:~res ... 
Bebidas . .. 
Furno .. .... .. ..... 
Editorial e gr:ifica .... 
Diversas ...... 

Construcao civil (2) ... 
Servicos industriais de utilidade 

publica .... ... ....... 

TOTAL GERAL . 

NUmero 
de 

eslabele
cimentos 

1.•-1-1950 

---

65 
13 
I 

3 
29 
28 
5 

10 
39 
9 

41 
131 

8 
3 

46 
6 

448 

Operiirios 
ocupados 

VALOR DA 
PRODUCAO EM 

1949 (1) 
em 1949 1----..,..----
(miidia 

mensa!) Cr 1 000 % sobre 
o total 

- - - --- - - -

6 8 
79 29 171 3,46 

967 30 652 3,63 
359 17 078 2,02 

56 · I 168 0,14 

382 0,05 

12 623 0,07 
336 13 546 1,61 
314 7 584 0,90 
102 7 112 0,84 

178 21 302 2,52 
465 53 990 6,40 

4 284 128 019 15,17 

555 20 665 2,45 
1 7H 376 137 44,58 

479 26 583 3,15 
377 21 567 2,56 

I 047 39 270 4,65 
36 945 0,11 

393 47 942 5,68 

11 783 843 744 100,00 

(1) Inclusive receita proven.iente de "scrvi~;:os induslriais presta.dms 
a terceiros". - (2) Os dados da. classe "Constru~ito civil" sOmentc sao 
apresenbdos para o conjunto do Estado . 

Como se ve, dentre as industrias de trans
formagao, destaca-se a de produtos alimenta
res, que representa 45 % do total geral; segue-se 
a industria textil, com valor de produgao equi
valente a 15% do referido total. 

Os resultados do Registro Industrial de 
_ 195-2 mostram que o valor de toda a produc;ao 
· industrial do Municipio - 1 289 milh6 ~s de 

cruzeiros - representa 58% do total estadual. 
Convem assinalar que as apurac;6es do Registro 
Industrial nao abrangem a totalidade dos es
tabelecimentos existentes e, sim, apenas os 
que ocupavam 5 ou mais pessoas . Foi verifi
cada a existencia de 372 estabelecimentos in-
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dustriais, dos quais cerca de 365 de industrias 
de transforma<;ao ocupando 13 343 pessoas 
C 11 659 operarios) . 

Os salarios e vencimentos pagos aos ope
rarios e demais pessoas ocupadas nesses esta
belecimentos ascenderam a 158 milh6es de 
cruzeiros; as despesas de consumo, a 782 mi
Jh6es de cruzeiros, assim discriminados: 726 
milh6es, para materias-primas; 29, para emba
lagem; 15 para combustiveis lubrificantes e 
12 para energia eletrica. 0 custo de servi<;os 
contratados atingiu 1 milhao de cruzeiros. 

Segundo os dados referentes a 1954, dos 
Inqueritos Econ6micos realizados pelo Conse
lho Nacional de Estatistica - Inqueritos que 
abrangeram os estabelecimentos industriais 
com movimento de vendas, em 1953, superior 
a 200 milh6es de cruzeiros -, do numero me
dio de 275 estabelecimentos industriais infor
mantes no ano, 53 eram de industrias de trans
forma<;ao de materia-prima de origem vegetal; 
49 de industrias de produtos alimentares, be
bidas e estimulantes, e 27, de industrias quimi
cas e farmaceuticas. 

A receita total de todos os estabelecimentos 
foi de 2 554 milh6es de cruzeiros, dos quais 
2 520 milh6es provenientes das vendas. 

Identica receita dos estabelecimentos in
dustriais de produtos alimentares, bebidas e es
timulantes foi de 1 327 milh6es de cruzeiros 
provindo das vendas a maior parte dessa recei
ta: 1 326 milhares de cruzeiros. As principais 
despesas desses estabelecimentos discriminam
-se da seguinte forma: despesas com pessoal, 
82 milh6es de cruzeiros; com materias-primas, 
combustiveis, energia eletrica, quase 800 mi
lh6es de cruzeiros. 

Prestw;iio de servi~os 

CoMo foi visto, a "presta<;ao de servi<;os" 
constitui o ramo de atividade que concen

tra maior numero de pessoas ativas em Salva
dor. E que Salvador e Municipio preponderan
temente urbano. 

Os dados adiante expostos representam re
sultados preliminares do Censo dos Servi<;os 
CRecenseamento Geral de 1950) . Convem es
clarecer que o referido Censo se Iimitou a in
vestigar apenas as atividades desenvolvidas por 
estabelecimen tos devidamen te instal ados: 
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1.•-1-1950 
Capital CLASSES E GRUPOS 

DE SERVICOS aplicado 
fstabel• . Passoal Cr$ 1 000) 
cimentos ocupado 

- - ------
Servicos de alojamento e de a.limcntacao 5S I 3 360 32 750 
Scrvicos de higiene pessoal . . 307 786 2 401 
Servicos de diversao c de rarliodifusi.io 39 492 15 246 
Servicos de confcccao, conserva~ao e 

e reparacao . . . . . . . 923 2 741 22 558 

TOTAL . 1 850 7379 72 955 

Os estabelecimentos que exploravam ser
vigos ocupavam, na data do Recenseamento, e 
em conjunto, 7 379 pessoas, das quais 1 696 
eram operarios e 2 697 empregados . 

Como se ve, dos 44 686 habitantes que de
clararam exercer atividade no ramo "presta
gao de servigos", so 7 379 pessoas, ou seja 17 %, 
exerciam-na em estabelecimentos devidamente 
instalados; os demais, ou se dedicavam a ati
vidades particulares ou eram empregados do
mesticos . 

Em 1949, a receita auferida pela totali
dade dos estabelecimentos atingiu 150 704 mi
Ihares de cruzeiros, ou seja, 18% do valor da 
produgao realizada pelos estabelecimentos in
dustriais: 

Salilrios •I Outras I Receita 
CLASSES E GRUPOS vencimentos despesas 

DE S ERVICOS 
Cr$ 1 000 

Servicos de alojamcnto e de alimentarao 5 884 16 018 76 070 

Servi~os de higiene pessoal. .. 2 952 2 628 8 974 

Servicos de diversiio e d11 radiodifusiio 5 027 11 067 20 330 

Seryieos de confeccao, con'5ervacao e 
reparaca.o . . . . .. . . 10 984 (1) 10 787 45 330 

TOTAL . ·· · · · 30 847 40 500 150 704 

(t) Consumo de m3-ter ias-prirnas, combustiveis, lubrificantcs e 
cncrgia eletrira. 

Predominam econ6micamente os servigos 
de alojamento e alimentagao, cuja receita -
76 070 milhares de cruzeiros - representa 50% 
do valor total das receitas de todos os servigos. 
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OUTRAS ATIVIDADES 

Produf5iio de pescado 

S ALVADOR e UID dos principais Municipios pes
queiros do Estado da Bahia. 
Segundo os dados do Servigo de Estatistica 

da Produgao, em 1953, as 1111 toneladas de 
pescado produzidas pelo Municipio, no valor 
de 20 milh6es de cruzeiros, representaram 21 % 
da produgao dos correspondentes dados totais 
do Estado . 

Foi a seguinte a produgao de pescado no 
periodo 1949/ 53: 

PEIXE FRESCO 

ANOS 
Quantidade Valor 

(I) (Cr$ 1 000) 
- ---

1949 920 8 827 
1950 .. 989 10 654 
1951. ...... 821 11 495 
1952 ... ..... . 1 360 20 643 
1953 . . ....... I Ill 20 000 

Discriminada por especie, foi a seguinte a 
produgao de pescado em 1953, segundo ainda 
a mesma fonte: 

ESPECIFICACAO Qunntidad6 Valor 
(t) (CrS 1 000) 

Xicharro .. ..... . 181 1 805 
Camarao . . .... . 28 643 
Agulha crioula .. 18 I I 
Sardinha . ... ... . 17 170 
Vermelho . . . 6 136 
Agulhlio .. 13 131 
Guarissema . ... . 4 101 
I aru .. ... . . . ... . .......... . . . 4 95 
Saina ......... . . .. ... . 6 92 
Outros ........ .. ............. . 47 905 
Nao discriminados (1) ....... . . 787 15 741 

TOTAL ... ... . 1111 20 000 

( l) Pcscado obtido por pescarfores nao colonizado::.. 

Produf5iio agricola 

AINDA que Salvador nao seja Municipio es
sencialmente agricola, produz em quanti

dade aprechivellaranja, banana, cana-de-agu
car, manga, mandioca e coco-da-baia . 
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A produgao do Municipio em 1953 foi a 
seguinte (dados do SEP) : 

VALOR DA 
PRODU!(AO 

PRODUTOS AGRiCOLAS Unidade. Quanti dade 
Nltmeros % sObre 
absolutes o tota l 

(Cr$ 1 000) 
---------------- ---- -------------
Laranja .. ..... Cento Gl 530 3 692 24,95 
Banana .. Cacho 297 600 2 976 20,11 
Cana-de-a!;'Ucar .... .. t 22 560 2 707 18,30 
~ !an~a . ... Cento 32 5ii2 2 116 14,30 
:\ landioca brava .. .. t 2 566 I 668 11 ,27 
Coco-da-baia .. Cento 8 523 1 364 9,22 
Abacate ... .. . ... Cento 2 736 274 1,% 

TOTAL. . - - 14 796 100,00 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO e servido pela Viagao Ferrea 
Federal Leste Brasileiro. Os Municipios vi

zfnhos e a Capital Federal ligam-se a Salvador 
pelos seguin tes meios de trans porte : 

Camassari - 1) Rodoviario : 41 km ; 2) 
Ferroviario: 50 km. 

Sao Francisco do Conde - 1) Maritima: 
50 km ; 2) A cavalo: 95 km . 

Sao Sebastiao do Passe - Rodoviario: 
65 km . 
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Capital Federal- 1) Rodoviario: 1704 km ; 
2) Maritima: 1406 km; 3) Aereo: 1265 km. 

T ransporte aereo 

SALVADoR e~ seryido por 14 companhias de 
navegagao aerea. 
Segundo a Diretoria de Aeronautica Civil, 

o aeroporto de Salvador, em 1953, apresentou o 
seguinte movimento : 

Nlimero de pousos ...... . 9 760 

Passage!ros transportados 

Embarcados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 285 
Desem barcados 

Bagagem (kg) 

Embarcada 
Desem barcada 

Carga (kg) 
Embarcada 
Desem bar cad a 

Corre!o 
Emba rcada ... 
Desembarcada 

70 752 

1105 224 
1117 178 

2 029 392 
2 526 363 

42 191 
59190 

0 servigo de taxis-aereos e intenso e cons
titui urn meio de transporte e comunicag6es 
us ado com freqi.i€mcia no Estado da Bahia . 
Urn indice de progresso, evidentemente. 

0 PORTO DE SALVADOR 

E SEU MOVIMENTO 

0 PORTO de Salvador e 0 principal escoa-
douro da riqueza do Estado. · 

Segundo a Comissao de Marinha Mercan
te, o Estado da Bahia conta com 92 portos 
organizados em utilizagao - 36 oceanicos e 56 
fluviais . 0 principal e o de Salvador (seguido 
do de Ilheus) : dista 734 milhas do porto do 
Rio de Janeiro, e dotado de 1480 metros de cais 
acostavel e possuia, em 31-XII-953, 34 guin-
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dastes e 10 armazens (dados do Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais); e urn por
to moderno, cujo aparelhamento esta em per
feito equilibria com a tonelagem de cargas a 
que atende . Acha-se em permanente contato 
com os maiores mercados do Pais, sobretudo 
como Rio de Janeiro e Santos. Por {He escoam
-se regularmente OS produtos do sul do Estado 
(Regiao de Ilheus e Itabuna) , do proprio Re
concavo, da Chapada Diamantina, do Vale do 
Sao Francisco . 

Dados do Servigo de Estatistica Economica 
e Financeira revelam que o porto apresentou 
o seguinte movimento de embarcag6es, no pe
riodo 1949/ 53 : 

ENTRADAS 

ANOS Niimero Tonelagem 
de de registro 

navios 1 tJOO t 

1949 .. .. ... . I 318 3 354 
1950 . . . 1 176 3 297 
1951 ..... . .. . I 115 2 903 
1952 ........ . 1 185 3 290 
1953 . . . .. . . 1 216 3 761 

0 movimento de entradas e saidas de mer
cadorias no porto tern sido o seguinte: 

ANOS 
ESPECI Fl CACAO 

1938 1945 1953 

Exporta~lio 
Quantidade (t) . .. .. 176 343 133 405 111 505 
V3lor (Cr$ I 000) .. . . . . . . . 313 615 544 059 I 130 747 

Importa~ao 
Quanti,lade (t) .. . . .... 76 670 93 621 229 394 
Valor (CrS I 000) ... .. 111 746 137 099 536 175 

· Em valor, o movimento de exportac;ao so
brepuja nitidamente o de importagao, nos anos 
considerados . 

Os resultados do Censo Comercial, referen
tes a 1.0 -I-1950, permitem verificar que Sal
vador congrega grande parte das atividades de 
armazenagem e de despacho de cargas e en
comendas do Estado: 
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NUMERO DE 
ESTABELECI- PESSOAL OCUPADO 

MENTOS 
GRUPOS DE 
ATIVIDADE Bahi a Salvador 

Bahia Salvador Admi- Em pre- Admi- Em pre-
nistra~ao gados nistra~ao gados 

---------------
Armazenagem . 18 16 28 224 25 224 

Despachos de rar-
gas e e nro-
m.endas ...... 62 51 i l 120 6.l II i 

I 

Assim a quase totalidade dos estabeleci
mentos de armazenagem e de despachos de car
gas e encomendas existentes no Estado da Ba
hia estao em Salvador; em relac;ao ao pessoal 
ocupado, seja na administrac;ao, seja como em
pregado, a situac;ao permanece a mesma . 

Para o ano de 1949, o referido Censo ainda 
fornece os seguintes dados de receita e des
pesa dos 70 estabelecimentos: 

DESPESA RECEITA 
GRUPOS DE (Cr$ 1 000) (Cr$ 1 000) 
ATIVIDADE 

Bahia Salvador Bahia Salvador 
----------

Armazenagrm . ...... 8 667 8 644 10 244 10 207 

Despachos de carga.s r enco-
mendas ....... .......... 3 843 3 756 7 561 5 892 

A predominancia do porto da Capital sa
bre os demais e nitida: a sua receita repre
senta 96 % sobre a de todos OS portos do Estado. 

Grande parte do comercio de cabotagem 
da Bahia e feito pelo porto de Salvador. Refe
rentemente a todo o Estado, os totais desse co
mercio atingiram, em 1951 (Servic;o de Esta
tistica Economica e Financeira) , 163 295 tone
ladas exportadas no valor de 790 milh6es de 
cruzeiros e 226 933 toneladas importadas, no 
valor de 2 bilh6es de cruzeiros. 

Quanto ao comercio exterior, 0 seu maior 
movimento de exportac;ao e representado pelo 
fumo ou tabaco em folhas (SEEF). Em 1953, 
esse produto representou 24 % do valor total da 
exportac;ao; a manteiga de cacau e o cacau em 
amendoas representam, do mesmo modo, par
cela importante no movimento portuario de 
exportac;ao: 22 % e 19 %, respectivamente. 0 
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total da exportac;iio pelo porto de Salvador, 
naquele ano, ascendeu a 1131 milhoes de cru-· 
zeiros : 

MEF:CADORIAS 

Furno ou tabaco em fOlhas . 
Manteiga. de cacau .. 
Ca.cau em amCncloas ... 
Cacau em pasta ou mas~a .. 
cera de ouricuri, licuri ou ouricuri . 
Care em griio . . . . . . . . 
Mamona, palma cristi ou rlcino . 
Oleo de mamona, palma cristi ou ricino .. 
Outras . . . . ............ . . . ... . .... . 

TOTAL. . 

Quanti dade Valor 
(I) (Cr$ 1 000) 

14 733 269 882 
7 139 249 283 

14 060 217 543 
3 900 80 848 
2 973 62 188 
2 072 49 714 

17 607 47 291 
3 967 37 516 

45 144 116 482 

111 595 130 747 

No movimento de importac;ao, no mesmo 
ano e segundo a mesma fonte , o trigo coloca-se 
como principal produto, representando 25 % 
sabre 0 valor total da importac;iio : 

MERCADORIAS 

Trigo em griio . . 
Bacalhau . 
Gasolina a ~ranel. . 
Chapas de ferro e aco ... 
Querosene ... 
Equipamcnto para pcrfura!;'iiO de PD<"OS e ex-

tracao do petr61co ............ . 
6Ieo para motores de explosilo .. 
F urno ou tabaco ern fOlhas . . . .. . . . . . . 
Pertences e acess6rios para tratores ... 
MS.quinas e aparelhos para fabrico e rerinaciio 

·de acUcar ... 
Outras . .... . 

TOTAL . 

Quantidade 
Valor 

(t) 
(Cr$ 1 000) 

61 942 132 066 
3 645 38 936 

36 171 30 328 
3 518 19 495 

25 612 17 ~87 

387 17 457 
27 501 16 650 

70 14 965 
508 14 709 

823 14 132 
69 667 220 150 

229 394 536 175 j 

A Associo~ao Comerciol (desenho de Ugio) 
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COMERCIO LOCAL 

0 s resultados do censo Comercial realizado 
em 1950, em Salvador, foram os seguintes: 

ESPECIFICAI{AO Comercio Comercio 
ati'cadista varejista 

Numero de estabelecimentos ...... 494 3 245 

Pesso>l. ...... 5 131 g 147 
Administracao ..... 815 3 195 
Empregados ...... 4 316 5 952 

Membros da familia ..... • • • • • • • 0 • • • 23 273 

Valor das vendas (Cr$ 1 000) .. 3 288 763 1 098 557 

Comparem-se os dados relatives a vendas 
com os correspondentes ao Estado: 

ESPECIFICAI{AO Total 

VALOR DAS 
VENDAS DOS 

ESTAB ELECI M ENTOS 

Atacadistas I Varejistas 

Numeros absolutos (CrS 1 000) 

Estado da Bahia. . . . ...... I 6 329 846 I 3 920 574 I 2 409 272 
Municipio de Salvador . . . . . . . . 4 387 320 3 288 763 1 098 557 

NU.meros rela.tivos 

% de Salvador siibre a Bahia .. I 69,3 1 I 83,88 I 45,60 

As percentagens registradas na tabela de
monstram que Salvador constitui, em rela(:ao 
ao Estado, nao s6 o centro politico-administra
tive, como, tambem, centro de gravitagao eco
nomica . 

Dados referentes a 1954 revelam que em 
Salvador havia 558 estabelecimentos comerciais 
atacadistas com movimento nao inferior a 200 
mil cruzeiros (entre os municipios das capitais, 
somente o Distrito Federal e Sao Paulo ultra
passam aqu€He numero). E:sses estabelecimen
tos empregavam cerca de 7 000 pessoas e rea
lizaram vendas no valor aproximado de 9 bi
lh6es de cruzeiros. As des pes as com pessoal 
atingiram cerca de 266 milh6es de cruzeiros. 

Os impastos de importagao e vendas e con
signag6es pagos pelos estabelecimentos abran
geram 300 milh6es de cruzeiros. Tal movimento 
de vendas e urn dos maiores dentre as capitais 
do Pais. 

Essas informag6es foram fornecidas pela 
Diretoria de Levantamentos Estatisticos 
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fCNE), que realiza mensalmente urn inquerito 
econ6mico entre os estabelecimentos atacadis
tas localizados nos municipios das Capitais. 

M.OVIMENTO BANCARIO 

0 MuNICiPIO de Salvador concentra a quase 
totalidade do movimento bancario do Es

tado. 
Vejam-se os dados a seguir, correspon

dentes, apenas, aos saldos de maior expressao, 
mas suficientes para os fins ora em vista (da
dos em Cr$ 1 000, fornecidos pelo Servigo de 
Estatistica Econ6mica e Financeira e referen
tes a 31-IV-1955): 

Contas Est ado Municipio % de Salvador 
da Bahia de Salvador sobre a Bahia 

Emprestimos em 
C/C .... . .. . . 2 371 831 1 629 953 68,72 

Emprestimos em 
ti tulos ctescon-
tados .. . ..... 2 742 621 

~ 

1 355 486 49,42 
Dep6s! tos a vista 3 348 848 2 393 662 71,48 
Dep6s!tos a prazo 919 630 755 383 82,14 

COMPENSA(JAO DE CHEQUES 

H A em Salvador uma Camara de compen
sagao de cheques. 

0 movimento de cheques compensados e 
o seguinte (dados fornecidos pelo Banco do 
Brasil) : 

A nos Numero Valor total 
(Cr$ 1 000 000) 

1950 53 181 3 287 
1951 67 390 4 279 
1952 94 812 5 371 
1953 124 523 8 408 
1954 171 095 14 548 

GIRO COMERCIAL 

0 GIRO comercial, tambem chamado venda 
mercantil, calcula-se na base da arreca

dagao do impasto s6bre vendas e consignag6es, 
o qual incide praticamente s6bre t6das as ven
das, sendo a (mica excegao de certo porte as 
efetuadas pelos pequenos agricultores. Em 1953, 
o giro comercial da Bahia atingiu cerca de 15 
bilh6es e o de Salvador, 6 bilh6es - aproxi
madamente 41% do giro comercial de todo o 
Estado. 
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SA LARIOS 

0 SALARIO minima em moeda corrente para 
o trabalhador adulto vigente a partir de 

4 de julho de 1954 no Municipio de Salvador, 
e o seguinte (Decreta-lei n.0 35 450, de 1.o de 
maio de 1954) : mensal - Cr$ 1 550,00 ; diario 
- Cr$ 51,68; horario - Cr$ 6,46. 

Relativamente a outras capitais, esses sa
laries sao inferiores aos estabelecidos para as 
demais capitais da Regiao Leste ; no Norte e 
Nordeste fica inferior somente ao de Recife . 

Segundo a Diretoria de Levantamentos Es
tatisticos (CNE), em 1952, o maior numero de 
pessoal empregado de t6das as idades, perce
bendo salario fixo , concentra-se na classe de 
600 a 800 cruzeiros par mes, nos estabelecimen
tos industriais. Nos estabelecimentos comer
ciais, a incidencia e na classe 1 000 a 1 500 cru
zeiros. 

CUSTO DA VIDA 

A PRESENTAM-SE, na tabela Seguinte, OS indi
ces gerais do custo da vida e os da ali

mentagao, calculados pelo Servigo de Estatis
tica da Previdencia e Trabalho : 

ANOS 

NUMEROS 
iNDICES MENSAIS 

(Janeiro de 1948 = 100) 

Total das 
despesas 

Alimen
tacao 

-·-----------1---------

1950 ... . . . 
1951. ... . 
1952 .. 
1953 .. 
1954 .. 
1955 (junho) .. 

149 
168 
184 
201 
257 
318 

0 porto (desenho de Carybe) 
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Lodeiro do Pelourinho (desenho de Q . Compofiorito) 

Como se ve, com excegao do ano de 1953, 
o indice do custo da alimentagao e sempre in
ferior ao correspondente indice geral (que e 
a media geometrica ponderada dos indices de 
alimentagao, vestuario, higiene, habitagao, 
transporte, luz e combustive!) . 

Pelo confronto do indice correspondente 
ao total das despesas (318) com os indices re
lativos aos diversos itens da despesa, em junho 
de 1955, pode-se notar, na tabela a seguir, que 
a habitagao e a alimentagao contribuem mais 
fortemente para a elevagao do custo da vida: 

Alimentacao . 
Habitacao .. 
Vestu:\rio 
Hi~icnc . 
Transporle . . . 

!TENS DA DESPESA 

Luz c combustive! 

ASPECTOS URBANOS 

ConstrU(;iio civil 

Numeros 
indices mensais 
· (j unho de 

1955) 

294 
540 
290 
252 
278 
152 

A coNSTRugiio civil no Municipio segue rit
mo crescente no periodo 1949/51, para 

sofrer nos 2 anos seguintes ligeiro declinio, 
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pois que os dados relativos a 1954 se referem 
ao periodo janeiro a setembro: 

A nos Constrw;:oes Area de 
Zicenciadas piso (m') 

1949 908 93 576 

1950 1 019 121 678 

1951 1438 202 493 

1952 1 373 179 855 

1953 1347 161 108 

1954 917 146 376 

Observe-se que tambem OS dados sobre 
area de piso tern o mesmo ritmo. 

0 valor da transcri<;ao de transmiss6es de 
im6veis por compra e venda (dados da mes
ma fonte) tern desenvolvimento acentuado no 
trienio 1952/54, no que se refere a valor: 

A nos Nitmero Valor 
(Cr$ 1 000) 

1952 2 212 217 697 

1953 2 264 227 178 

1954 2 182 309 875 

Assistencia medico-sanitaria 

EM 1953 havia em Salvador 67 estabeleci
mentos de assistencia medico-sanitaria-

37 oficiais e 30 particulares. Leitos, 4 918, dos 
quais 2 604 eram para finalidade geral, 2 111 
para finalidades especializadas, 185 para ma
ternidade e 18 para outras finalidades. Nesses 
estabelecimentos estavam em atividade 681 
medicos, 286 enfermeiros e 753 auxiliares de 
enfermagem. 

Consumo de energia eletrica 

0 coNsUMo particular de energia eletrica 
como for<;a motriz pode constituir signi

ficativo indice da produ<;ao industrial, na me
dicta em que as condi<;6es de fornecimento e 
consumo se apresentarem normais. Infeliz
mente, essa circunstiincia nao se tern verifi
cado, pelo menos em muitos centros do Pais. 

Em Salvador, aumentou o consumo de 
energia da especie em analise no ultimo trie
nio: 

A nos 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 

Consumo particular 
como f6rr,;a motriz 

10 176 
12 132 

10 797 
9195 

11203 

1954 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 725 
• Dados suj ei tos a retifica<;ii.o. 

SALVADOR - 22 



I 

Ladeiras da cidade (desenho de Clovis Graciano) 

P ADRAO-DE-VIDA 

S OBRE padrao-de-vida ha a referir os resul
tados de uma pesquisa realizada pela ex

tinta Comissao Nacional de Bem-Estar Social. 
A inv estiga<;ao, que cobria todo o territ6rio 
nacional, colheu aspectos da vida de familias 
operarias cujos chefes exerciam a atividade 
principal em estabelecimentos industriais de 
Salvador . 

Das 51 habita<;oes perquiridas em Salva
dor, a propor<;ao das que tinham agua enca
nada a tinge cerca de 20 % ; luz eletrica, 31 % . 
Essas percentagens sao as menores dentre as 
verificadas nas demais localidades estudadas 
no Pais. 

Nenhuma habita<;ao possuia fossa septica . 
Salvador nao aparece em posi<;ao favora

vel quanta a habita<;oes com radio e filtro . 
Esta mesmo entre as localidades menos dota
das nesse sentido. 

Os recursos medias por familia ( Cr$ 
1172,90) e por pessoa (Cr 239,30) e as despe
sas medias por familia (CrS 1 339,30) e por 
pessoa (Cr$ 273,20) , em Salvador, situam-se 
entre os menores valores correspondentes a 
identicos itens relativos a outras localidades 
da Regiao Leste. 

Nas familias compreendidas no inquerito, 
entre as pessoas de 7 anos e mais, a propor<;ao 
das que sabem ler e escrever atinge 63 % . 

Os resultados das indagagoes pertinentes 
ao montante das despesas das familias em Sal
vador demonstram que os gastos com alimen
ta<;ao oneram grandemente os or<;amentos do
mesticos, vindo em seguida a habita<;ao . 
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INSTRUl;AO PUBLICA 

0 s resultados do Recenseamento de 1950 
revelam a situagao de Salvador quanto ao 

nivel de instrugao geral (pessoas presentes de 
10 anos e mais ) : 

PESSOAS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
ESPECIFICACAO E MAIS 

NUmero % sabre 
o total 

Sabem ler e escrcver . ... .. .... ........ 237 6 7 73,71 
Niio sabem ler e escrever . . . . . . . . 84 344 26,1 5 
Sem declaracao ........ . . . ... ..... 455 0,11 

TOTAL .... .... . .. 322 486 100,00 

Ai esta: 74 % das pessoas presentes de 10 
anos e mais eram alfabetizadas . 

A percentagem correspondente para o Es
tado era de 32% . 

Ensino primario 

A TABELA a seguir permite verificar que em 
Salvador e relativamente elevado o nu- · 

mero de criangas de 7 a 14 anos matriculadas 
nas 293 unidades escolares existentes no Mu
nicipio: 

ESPECI FICACAO 

Pessoas presf'ntcs de 7 a 14 anos, recenseadas em 
1.•-VII-1950 ..... . .......... . 

Unidades escolarcs do ensino prim2rio fundamental 
comum (1 950) . . . . . . . . . . . . . . 

~1atricul a geral do ensino fundamental romum (1950) 

Estado 
da 

Bahia 

I 116 020 
I 

3 8451 

248 583 

Municipio 
de 

Salvador 

66 140 

293 

40 210 

Feira de Aguas de Menino (desenho de Carybe) 



Terreiro de Jesus (desenho de Lfgia) 

A quota de pessoas em idade escolar ma
triculadas atinge 61 % em Salvador e apenas 
22 % no Estado da Bahia (% da matricula ge
ral s6bre pessoas de 7 a 14 anos ) . 

FINAN(:AS PUBLICAS 

P ARA 0 periodo 1951/ 54, sao OS seguintes OS 
dados disponiveis s6bre finangas do Mu

nicipio de Salvador (Conselho Tecnico de Eco
nomia e Finangas) : 

FI NANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita a rrecadada Saldo ou Despesa 
realizada "deficit" 

Total Tributiiria do balan ~o 

1951. .. . ····· 103 642 77 629 107 &16 - 4 194 
1952 . ... ..... . .. ..... 130 105 10 441 128 510 + 1 595 
1953 ... . 153 917 121 85 147 508 + 6 409 
1954 .. 193 656 157 261 215 648 - 21 992 

A tabela a seguir permite verificar a par
ticipagao das diversas parcelas da receita arre
cadada no Municipio de Salvador, no ano de 
1953 (Conselho Tecnico de Economia e Finan
gas ) : 

ESPECIFICACAO 

TOTAL GERAL ...... 

Ordin:lria ... 

Tributaria .. 
Patrimonial .. . 
Industrial 
Divcrsa . .... . 

Extraordin:lria .. 

DADOS NUMERI COS 

(Cr$ 1 000) % s6bre 
o total 

193 656 100,00 

165 398 85,41 

157 261 81,21 
1 2 3 0,66 
1 110 0,57 
5 744 2,97 

28 258 14,60 
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A arrecada<;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados, pa
ra o periodo 1951/ 54, segundo a Inspetoria Re
gional de Estatistica Municipal e o Conselho 
Tecnico de Economia e Finan gas: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. ... 383 204 611 221 103 642 
1952 400 288 568 612 130 105 
1953 .. 452 057 427 977 153 917 
1954 ..... 579 493 810 645 193 656 

ASPECTOS CULTURAIS 

S ALVADOR tem sido, atraves dos anos, grande 
centro de irradiagao cultural. Com uma 

Universidade, que abrange, entre outras es
colas superiores, as de Medicina, Direito, Odon
tologia, Engenharia e Farmacia, e o ponto de 
convergencia da mocidade estudantil de todo 
o Estado e de Estados vizinhos . Alem dos esta
belecimentos pertencentes a Universidade, 
existem ainda varios outros, como a Escola 
Baiana de Medicina e Saude Publica, Facul
dade Cat61ica de Filosofia da Bahia, Escola de 
Musica, etc. 

0 ensino medio e ministrado em 40 estabe
lecimentos, dentre os quais se destacam o Co
legio Estadual da Bahia, com 3 filiais nos 
bairros, e o Instituto Normal, com uma fre
qiiencia de mais de 4 000 alunos de ambos os 
sexos. 

Possui 21 bibliotecas, sendo dignas de 
mengao as do Mosteiro de Sao Bento, do Ins
tituto Hist6rico e Geografico, do Gabinete Por
tugues de Leitura, da Faculdade de Direito, do 
Convento de Sao Francisco, da Faculdade de 
Filosofia e da Biblioteca Publica - t6das 
com mais de 10 000 volumes . 

Afora as escolas superiores, existem al
guns institutos tecnico-cientificos e de pesqui
sas, sem falar em varias entidades que contri
buem de modo apreciavel para a formagao in
telectual ou pro fissional dos j ovens . 

Em Salvador funcionam 3 radioemissoras. 
Em 1954, circularam 90 peri6dicos, entre jor
nais, revistas e boletins. Jornais diarios, 5, com 
uma tiragem media de 60 000 exemplares . 

A sede municipal conta com 23 cinemas. 
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Praia (desenho de Corybe) 

NOT AS PARA 0 TURIST A 

* QUEM quiser conhecer um pouco mais 
da h ist6ria da antiga Bahia de Todos os San
tos, tem muito o que ler . E procurar, primei
ro, os velhos cronistas e os viajantes, em cujos 
depoimentos, de um sabor especial, encontra
riio imagens ainda hoje nitidas da vida da ci
dade - traqos de sua fisionomia inconfundi
vel, usos e costumes do povo, as marcas do 
tempo. Ha que correr os olhos pelo Cultura 
e Opulencia do Brasil, de Antonil, Tratado da 
Terra do Brasil, de Gandavo, Atraves da Ba
hia, de Spix e Martius, Tratado da Terra e da 
Gente do Bra il, de Ferniio Cardim, Tratado 
Descritivo do Brasil em 1587, de Gabriel Soa
res, e Cartas do Brasil, de Nobrega, para ci
tar apenas meia duzia de livros basicos. 

Ha, porem, alguns livros mais recentes, 
dentre os quais podem ser indicados os seguin
tes: A Fundac;ao da Cidade do Salvador, de 
Teodoro Sampaio, A Bahia e as Capitanias do 
Centro do Brasil, de J . F. de Almeida Prado, 
A Bahia de Outrora, de Manoel Querino, Po
voamento da Cidade do Salvador, de Thales 
de Azevedo, A Cidade do Salvador, de Edison 
Carneiro, Alma e Corpo da Bahia, de Eduardo 
Tourinho , e A Primeira Cidade do Brasil, de 
Alberto Silva . 

Contudo, querendo o leitor apenas algum 
manual que lhe ensine rapidamente a ver, 
compreender e amar a Bahia, pode escolher 
aqui: Bahia, Imagens da Terra e da Gente, 
de Odorico Tavares, Bahia de Todos os San
tos, de Jorge Amado, Beaba da Bahia, de Jo
se Valadares, Breviario da Bahia e Livro de 
Horas, de Afranio Peixoto, Roteiro da Bahia, 
de Herman Lima, e Itapagipe, de Hermano 
Requiiio . Convem folhear ainda os cadernos 
de desenhos de Carybe - Coleqiio Rec6ncavo 
- com texto de varios "experts" em materia 
de Bahia. 
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Para o turista, que deseje certo tipo de 
informag6es imediatas, ha um Roteiro Turis
tico da Cidade do Salvador, editado pela Pre
teitura, afora uma serie de pequimos guias sa
bre as igrejas . De fotografias ha volumes es
plendidos: o Reliquias da Bahia, de Edgard 
Cerqueira Falcao, par exemplo, e, em edigao 
popular, Isto e a Bahia . 

i:1 IGREJAS a Bahia tem 135 - nao 365, 
o mesmo numero de dias do ana, como tanto 
se disse e repetiu . 1 catedral, 28 matrizes, 45 
igrejas propriamente, 61 capelas, afora 47 
templos nao cat6licos. Essas igrejas sao o que 
ha de m ais belo, n o Brasil, do pont o de vista 
da arquitetura religiosa tradicional. De mais 
bela e de mais rico (ver A Arquitetura Colo
nial, de Robert C . Smith) . Autenticos monu
mentos de arte c0lonial, testemunhos de uma 
epoca, muitos deles tombados pelo Servigo de 
Patrimanio Hist6rico e Artistico Nacional . 

i:r QUEM vai a Bahia nao pode deixar de 
visitar as seguintes igrejas: a da Veneravel 
Ordem 3.a de Sao Francisco, construgao do 
seculo XVIII, fachada tada de pedra esculpi
da, no interior paineis sabre a vida de Sao 
Francisco, na sacristia um lavabo de marmo
re com figuras e ornamentos encrustados com 
marmore multicor; a do Convento de Sao 
Francisco , constnu.;ao concluida em 1723, o 
trontispicio de pedra lavrada vinda de Lisboa; 
a do Convento do Carma, que data dos fins 
do seculo XVI e onde foi assinado o termo de 
rendigao dos holandeses em 1625, cujas pre
ciosidades sao particularmente 0 frontal do 
altar, o sacrario e as tocheiros de prata pura, 
as lustres de bronze, as obras de talha; a Ba
silica da Conceigao da Praia, erigida (1765) 
com lajes de Portugal, no local onde Tome de 
Sousa erguera uma capelinha para o culto a 
N. s. da Conceigao (tem um carrilhao que 
executa musicas sacras); a igreja da Ordem 
3.a do Carma, que foi primeiro uma capela, 
destruida par um incendio em 1788 e recons
truida em 1860 (entre as preciosidades, uma 
imagem do Senhor Marta, de escultor baiano); 
a basilica do Senhor do Bonfim, em estilo Re
nascenga, centro de devogao maior do povo, 
a sala dos milagres com milhares de ex-votos; 
a igreja do Pilar, de puro estilo D . Joao VI, 
apesar das reformas par que passou, com al
faias em prata, ouro e pedras preciosas; a ba
silica Maior da Catedral, do seculo XVII , im
ponente monumento de marmore e cantaria, 
de pinturas, m6veis de jacaranda na sacristia, 
e junto da sacristia, a cela do Padre Vieira; 
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Esplendor do ba rroco 
(desenho de M. Mu rtas) 

a igreja da Grac;a, pos
sivelmente a primeira 
que se ergueu em chao 
da Bahia, junto a ca
sa de Caramuru (ha 
ate a Zenda de que 
Caramuru teria encon
trado a imagem da Vir
gem na praia, depois 
de repetidos sonhos de 
Catarina, sua mulher); 
a da Vit6ria, velho 
templo inteiramente re
construido em 1808; a 
da Ajuda, igualmente reconstruida, onde se 
venera uma Nossa Senhora trazida por Tome 
de Sousa; a de Mont Serrat, perto do torte 
do mesmo nome; a Igreja e Convento do Des
te7-ro, construida em 1811 e remodelada no 
seculo XIX, piso de mdrmore da Europa, al
taias de ouro e prata, com uma custodia de 
ouro que tern 331 pedras preciosas e um sa
crario de prata que e uma obra-prima da 
ourivesaria religiosa portuguesa. 

* OUTRAS marcas da arquitetura colo
nial, alem das igrejas e dos sobrad6es: os tor
tes, construidos sobretudo ao longo da baia, 
como baluartes da detesa da cidade. 

Alguns devem ser citados: o Forte de Mont 
Serrat, editicado no seculo XVI, e que desem
penhou papel relevante no periodo das inva
s6es tlamengas; a tortaleza da Barra, cujo 
tarol ainda hoje serve a navegac;tio; o tortilho 
de Santa Maria, do seculo XVII; o torte de 
Sao Diogo, tundado pelo governador Diogo 
Luiz de Oliveira, 'entrou ern combate quando 
da investida de Nassau, ern 1638; o torte de 
Stio Marcelo, localizado sabre urn ilheu, cuja 
hist6ria se liga ao da hist6ria da Bahia; o 
torte da Gamboa, na encosta da montanha, 
que toi a primeira das tortiticac;6es a saudar 
a chegada ao Brasil da Familia Real e no 
qual toi instalado o maior canhao vindo pa
ra o nosso pais, na era colonial; a tortaleza 
de Sao Pedro, urna das rnais poderosas torti
ticac;6es da cidade, citada na cr6nica dos mo
vimentos libertarios, tendo sido sede da pro
clarnac;ao da Republica, na Bahia; a .fortale
za do Barbalho, cujas obras toram concluidas 
ern 1736 pelo Conde de Galveas e onde Joa
quim Barbalho lutou contra os holandeses; e, 
tinalmente, a Fortaleza de Santo Antonio, edi-

SALVADOR - 29 



ficada em 1625, hoje transtormada em prisao 
civil. 

-<:r TRAC)OS de uma epoca de fausto sao 
alguns solares, que marcam a fisionomia ur
bana de Salvador com um toque de grandeza 
e dignidade. Par exemplo: o Solar Berqu6, 
presumivelmente construido em 1691, hoje se
de de colegio; o de Saldanha, atualmente pa
trim6nio do Liceu de Artes e Oficios, e cujo 
portal se assemelha ao da Ordem 3.a de Sao 
Francisco, com alga da influencia espanhola 
na America; o do Coronel, ja em ruinas ; o dos 
Sete Candieiros, do Unhao, do Sodre, onde 
morreu Castro Alves . E emergindo des sa pai
sagem colonial, manifestac;6es arrojadas da 
arquitetura moderna: grandes edificios na 
area comercial, r~sidencias na Barra, o Ins
tituto de Educac;ao e o Forum Rui Barbosa, o 
Hotel da Bahia e o Hospital das Clinicas . 
Uniao harmoniosa do cldssico e do tuncional; 
tusao, sem atritos, da tradic;ao com o pro
gresso . 

-<:r NAO esquecer as subterrilneos da ci
dade . Segundo uns, eles se destinariam a 
guarda de haveres, contiados aos jesuitas ; ou
tros admitem que nao passam de aquedutos, 
de escoadouro de aguas pluviais, nascentes das 
tontes espalhadas poT Salvador . 

Ainda existem no SemindTio Santa TeTe
sa, na Casa de Ravasano, na LadeiTa do Ta
buao, em Sao Joaquim, na Imprensa Oficial, 
no convento do Carma, no Hospital Militar e 
na Escola de Menores . Estao obstTUidos as da 
Casa das 7 Mortes, da antiga Cachoeira do 
Cunha, da Rocinha e da Ladeira do Inferno . 

Mas outros sao, de tato, aquedutos : o da 
tonte da Mulher dos Cortas, do Gravata, da 
Fonte Nova, da Fonte dos Coqueiros dos Bar
ri~ e o da Roqa do Cel. Juquinha . 

Hli as que constituem lendas da Bahia, 
como as da Catedral, Uniao, da Fortaleza da 
Gamboa, Sao Pedro e BaTbalho, do Asilo de 
Sao Jose e outros . 

-<:r POR um conjunto de circunstilncias -
entTe elas, a sua arquitetura, a variedade de 
cor das tachadas de casas, as suas ladeiras, 
as seus monumentos, as suas fontes, tudo - , 
a cidade sempre foi e e um ponto de atraqao 
para as artistas - pintoTes, desenhistas, fo
t6gratos . 

Pintores como Pancetti, Noemia, Clovis Gra
ciano, Aldo Bonadei e outros ; desenhistas co
mo Carybe; Poty, Kantor, Campofiorito ; fot6-
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grajos como Manzon e Verger- chegam a Ba
hia e o maior esj6rr;o que jazem e no sentido 
de jixar nas suas telas, nos seus papeis e nos 
seus negativos tudo o que a cidade do Salva
dor pode apresentar de mais tipico. Isso sem 
jalar nos artistas baianos, igualmente inte
ressados na captar;iio, em termos de arte, de 
sua "paisagem" : como Carlos Bastos, Genaro 
de Carvalho, Rubem Valentim, Maria Celia, 
Aldamy Toledo, Ligia Sampaio, Jenner Au
gusto . Como o jot6grajo Voltaire Fraga. E fa
lando de artistas niio e possivel esquecer o es
cultor Mario Cravo Junior . 

,· NAO e de ad
mirar que para a Ba
hia tenham acorrido, 
de vez em quando os 
" cameramen" , niio s6 
do Brasil, como do es
trangeiro, no empenho 
de gravar no celuloide 
jlagrantes da cidade e 
seus arredores. Filmes 
nacionais, inclusive do
cumentcirios de boa 
qualidade, tem sido ro
dados em Salvador . 
E um argentino, "Ma
ria Madalena", recen
te, apresenta um dra
ma cuja ar;iio se desen
rola na capital baiana . 

TEM a cidade 

A baiana (desenho de 
F. Xavier) 

alguns recantos pitor.escos, que siio a deli
cia dos turistas, alem de ser o encanto dos 
pr6prios baianos. Praias e ilhas, sobretu
do : a praia de Itapoan, a 25 quil6metros 
do centro, tendo nas proximidades, como 
atrar; iio maior, a Lagoa do Abaete e o 
templo de Iemanja; a ilha de Madre de Deus, 
local para descanso, com praias e mata; a 
Mare, ilha maior que a outra, tambem dispu
tada pelos veranistas; Siio Tome de Paripe, 
onde, segundo a Zenda, teria desembarcado 
Siio Tome, o Sume dos indigenas, para ensi
nar-lhes coisas sabre a agricultura; o subur
bia de Periperi, a poucos minutos da cidade, 
pelo trem da Leste Brasileiro; o de Candeias, 
com uma vegetar; iio agreste, em terreno ro
choso, e onde se erguem, de um lado, a igre
ja de N . S. das Candeias - devor;iio do povo, 
com uma grande testa no dia 2 de jevereiro 
- , e, do outro, as t6rres de ar;o da industria 
petrolijera . 
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1::- RICO e sugestivo e o calendcirio das 
testas populares. Sem talar nas de Natal, na 
de Reis (6 de janeiro, sendo de ressaltar as 
ternos e reisados que se exibem sobretudo na 
Lapinha e na Penha ), na de Sao Joao e nas 
de 2 de julho, comemorativas das lutas da In
dependencia, as principais sao as seguintes, 
pela ordem cronol6gica: a procissao de N. S . 
dos Navegantes, a 1.0 de janeiro, com cente
nas de embarcaq6es enfeitadas, de todos as 
tipos, atravessando a baia; a do Bonfim, tam
bem em janeiro, possivelmente a maior testa 
popular, de patio de igreja, que se realiza no 
Pais, extraordinciria manitestaqao do sincre
tismo religioso: dura 10 dias, com um nove
ncirio e uma cerimonia tradicional que e a 
da tamosa Lavagem da igreja; a da Ribeira, 
que se segue a do Bontim; ada Mae D'Agua, no 
Rio Vermelho, no segundo dia de tevereiro

1 quando o povo vai ao mar para lanqar ote
rendas a Iemanjci ; a de Itapoan, no mesmo 
dia e com o mesmo sentido, de culto a rainha 
das ciguas; e a de N . S . da Conceiqao da 
Praia, com um novencirio que termina a 8 de 
dezembro, com o bam da cozinha baiana ser
vido nas barracas, musica, exibiq6es de ca
poeira. 

Aspecto de rua (desenho de Carlos Thin!) 
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Copoeiro (desenho de 
Q. Compofiorito) 

i:r MISTO de dan
r;a e luta, a capoeira 
veio da Africa: ao som 
de musica de berimbau 
-e pandeiro, os conten
dores, tazendo cabrio
zes e dando rasteiras, 
realizam o com bate. 
Quase um "ballet". 

Esta pouco a pouco 
desaparecendo a capo
eira, que quase s6 se ve 
durante as grand-es fes
tas populares. 

Existem duas que tuncionam normalmen
te: a do "mestre" Pastinha, na Ladeira do 
Pelourinho, stibados e domingos; e a do "mes
tre" Waldemar, a rua Pero Vaz, na Liberdade 
nas quintas e domingos. ' 

* REGISTRADOS existem 512 terreiros, 
onde se verificam as prtiticas do culto afro
brasileiro. Em geral, esses candombles se lo
calizam longe da cidade, no meio do mato. 

Os mais jreqilentados sao o da Casa 
Branca do Engenho Velho, em Brotas; o do 
Gantois, entre o 1.0 e o 2.o Arco, na Federa
r;ao; o do Sao Gonqalo do Retiro, no Retiro; 
e o da Muriqoca, a rua Vasco da Gama. 0 
calendtirio das testas dos terreiros e extenso. 
Principais orixcis: Oxalci, Xang8, Ogum, Ie
manjci, Omolu e outros. 

Para melhor compreensao dessas mani
testag6es religiosas convem ler: Candombles 
da Bahia, de Edison Carneiro, Imagens do 
Nordeste Mistico, de Rog.er Bastide, e A 
Aculturagao Negra no Brasil, de Artur Ra
mos. 

* SE o leitor estiver interessado em es
tudar a parte a contribuir;ao do negro na 
composir;ao etnica e na formar;ao social da 
Bahia, a bibliografia e a mais rica que se 
possa imaginar . A saber: 6s Africanos no 
Brasil e 0 Animismo Fetichista dos Negros 
Baianos, de Nina Rodrigues, As Culturas Negras 
no Novo Mundo, 0 Negro Brasileiro e Folclo
re Negro do Brasil, de Artur Ramos, Costu
mes Africanos no Brasil, de Manuel Querino, 
Brancos e Pretos na Bahia, de Donald Pier
son, Pesquisas Etnol6gicas na Bahia, de M. 
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J. Herskovits, Negros Bantus, de Edison Car
neiro, e 0 Negro na Bahia, de Luiz Viana Fi
lho. E nao deixe de ler Casa Grande & Sen
zala, de Gilberta Freyre. N em as Estudos 
Afro-Brasileiros e as Novas Estudos Afro-Bra
sileiros, com trabalhos de vcirios autores. 

UM panorama litercirio da Bahia foi 
escrito par Pedro Calmon: Hist6ria da Litera
tura Baiana. E quanta a poesia, hci a Coleta
ne de Poetas Baianos, de Aloisio de Carvalho 
(filho) . 

.:, N A music a brasileira tem a Bahia o 
seu lugar. Grar;as a Pixinguinha, Sinha, Do
rival Caymmi, Ari Barroso e outros. E grar;as 
tambem, e bam nao esquecer, a Carmen Mi
randa, que, com a sua baiana estilizada, le
vou o samba da Bahia - tanto quanta as 
seus balangandas, as seus turbantes, as suas 
sandcilias, as colares de muita cor - para o 
estrangeiro. 

Recomenda-se a leitura do Cancioneiro da 
Bahia, de Dorival Caymmi . 

.:, MOSICA da Bahia hci muita gravada 
em disco. E uma parte est a sendo conhecida 
no mundo inteiro par intermedio dos "talkies", 
empenhados as industriais do cinema - in
clusive Walt Disney - na difusao do samba, 
como expressao de "musica exotica" . 

.:, F AMOS A e a cozinha baiana tradicio
nal. Nao s6 as seus pratos, em geral condi
mentados a base de azeite de dende e pimen
ta, como tambem as seus bolos e doces. Sao 
comidas cujo louvor jci toi tragado em prosa 
e verso, inclusive par escritores e poetas es
trangeiros, como Stefan Zweig, Waldo Frank 
e outros. 

Os pratos tipicos principais sao o vata
pci, o caruru, o acaraje, o abarci, o et6, o chim
chim de galinha, o acar;a, o feijao de leite de 
coco com frigideira de camarao, a moqueca 
de peixe au de galinha, o sarapatel - cerca 
de 40 pratos. 

Para a sobremesa: cangica de milho ver
de, cocada-puxa, bolinhos de goma, arroz da
ce, bolo de laid, pe-de-moleque, bolinho de 
lansan, bolinhos de Janaina, etc. Uma varie
dade enorme. 

Encontram-se receitas em A Arte Culinaria 
da Bahia, de Manuel Querino, e Caderno de 
X an go, de Sodre Viana. 
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* QUEM visita a Bahia nilo pode deixar 
de ir as feiras, pelo menos para ver o movi
mento de gente e de comercio, para comprar 
pe~as caracteristicas da arte popular regional, 
para comer nas barracas, beber agua de coco, 
sentir a atmosfera da cidade. 

Uma feira famosa e a de Agua de Meninos 
(ha um caderno de desenhos de Carybe sabre 
essa feira), perto da igreja do Pilar, na ci
dade baixa . Ha varias outras: a de Sete Por
tas, de Porto da Lenha, do Cortume, Merca
do Modelo, Largo 2 de Julho. 

* POR outro lado, o forasteiro nilo deve 
esquecer um passeio pelos cais - o Cais dos 
Saveiros, par exemplo, que e um "show" de 
cor local. Tudo o que e mercadoria proveni
ente do Rec6ncavo fica exposta pelo chilo, en
tre a rampa do cais minusculo e os port6es do 
mercado. 

Desenho de Carybe 

* ESPET ACULO que convem nilo perder 
e a pesca do xareu (ha outro caderno de Ca
rybe) : uma tradir:;ilo de trabalho regional ti
pico, incorporado as manifesta~6es do folclo
re baiano. 
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-tl NO preparo desta pequena monogra
fia a Diretoria de Documentar;ao e Divulgar;ao 
do Conselho Nacional de Estatistica contou 
com a cooperagao da D iretoria Municipal de 
Turismo, de Salvador . 

-tl FORAM Teproduzidos nestas paginas 
desenhos de varios artistas s6bre aspectos da 
Bahia: Carlos Thire, Carybe, Clovis Gracian o, 
Francisco Xavier, Gonr;alves Kantor, L igia, 
M. MuTtas, Q. Campofiorito e Santa Rosa. 

Sobrados da Bahia (desenho 
de Santa Rosa ) 
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E STA pub lica~'iio faz paTte da St'h-ie de mo-
nogmfias municipais oTganizada pela 

Diretoria de Documentariio e Div ulgariio do 
Conselho Nacional de Estatistica . A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evoluriio hist6-
rica do Municipio, conesponde a urna tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sisternat izarao, elementos esparsos em diferen-

• tes documentos. Oc01·rem, em alguns casas, 
divergenoas de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raTos os equivocos 
e erms nas pr6prias fontes de pesquisa. Par 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborariio, especialmente de histo
riadores e ge6grafos, a fim de que se possa 
di·t~ulgar de futuro , sem receio de controver
sias, 0 escou;o hist6rico e geogrdfico dos mu 
nicipos bmsileiros. 



PUBLICAt;OES A VE DA 

Estatistica geral e aplicada - CROXTON e COWDEN 500,00 

Metodos estatisticos aplicados ii economia e aos 
neg6cios - MILLS 230,00 

Introdu(;<io ii teoria da estatistica - YULE e KEN -

DALL . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 200,00 

Teoria dos levantamentos por Amostragem - W. 
G. MADOW . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 120,00 

Exercicios de Estatistica - LAURO SODRE VIVEIROS 

DE CASTRO .. . ... . .... . ... . .......•....... .. ... 

Pontos de Estatistica - Idem 

Grli/icos-Construcao e empnlgo - ARKIN e CoL-

TON 

Mapa do Brasil - 1954 

F6nnulas empiricas - T . R. RUNNING ..•.. 

Tecnica da chefia e do comando - CELso DE 

MAGALHAEs 

Nomenclatura brasileira de mercadorias ....... . 

fndice alfabetico de nomenclatura brasileira de 
mercadorias 

120,00 

120,00 

80,00 

60,00 

40,00 

40,00 

30,00 

20,00 

Vendas pelo reemb6lso postal. Desconto de 50o/r 
para fu nclonarios, profess6res e alunos de estatistlca . 




