
 

A população baiana entendeu que a Epidemia de Cólera era uma realidade cruel, já 

havendo feito, em 1855, 8 mil mortos entre os seus 40 mil habitantes. Os cuidados e 

costumes relativos à morte foram substituídos pelo “horror dos mortos”.  

O Presidente da Província, João Maurício Wanderley, afirmou: “Em tempo de 

epidemia, a morte deixa de ser um espetáculo ou uma eventualidade, ela se torna uma 

ameaça pessoal distinta e imediata”.  

Em agosto de 1855, os enterros nas igrejas foram novamente proibidos, seguindo 

recomendações dos professores da Comissão de higiene da Faculdade de Medicina.  

Ninguém protestou diante da peste, que foi interpretada por muitos como um castigo 

divino, os baianos se conformaram com a idéia de expulsar os mortos da cidade, 

abandonando valores antes considerados sagrados (ATHAYDE, 1975, pp. 22, 28-30). 

O medo incidiu diretamente nos costumes e no instinto de sobrevivência dos baianos, 

sendo possível perceber a relação direta entre a epidemia e a criação de cemitérios 

extra-muros. Devido ao alto índice de mortalidade os cemitérios públicos espalharam-

se por diferentes localidades, ocupando as mais variadas paisagens urbanas do 

século XIX. 

 As mudanças foram diversas; o local da sepultura podia ser comprado e nele erguido 

um jazigo, fora dos limites urbanos e em covas individuais, sob a responsabilidade do 

poder público.  

Percebe-se a intenção de erradicar os sepultamentos no interior das cidades como 

medida preventiva contra as doenças epidêmicas, mas somente com a vinda da Corte 

Portuguesa para o Brasil, em 1888, foram realmente observadas as necessidades de 

mudança.  

As preocupações com a “aparência” da cidade se harmonizavam com o discurso 

médico higienista, levando a uma efetiva busca de formas de intervenção, dentre as 

quais, a transferência dos sepultamentos para as zonas afastadas das áreas urbanas, 

que “moralizaria” e “civilizaria” os costumes fúnebres (CAMPOS, 1986, p.112). 



 

Para o Cemitério particular do Campo Santo foram os atingidos pela Epidemia. O 

Governo, não arriscando desgostar demais as confrarias religiosas, doou-lhes um 

terreno no morro da Quinta dos Lázaros onde, pouco a pouco, Ordens e Irmandades 

Religiosas de Salvador foram instalando os seus cemitérios (REIS, 1998, p.338). 

 

 2.5. A TRAJETÓRIA DAS QUINTAS 

“O padre Antônio Vieira regressou definitivamente para a Bahia, 
depois de 40 anos longe, aos 73 anos, macilento, alquebrado, 
cabeleira encanecida e barba também branca, sofrendo de bronquite 
crônica, artrite, hemorróidas e erisipela, que o agrediam em surtos 
agudos. Foi morar na Quinta do Tanque, casa de campo e 
recolhimento da Companhia de Jesus, não longe de um manancial e 
de um açude nos arredores de Salvador, que, mais tarde, serviria de 
leprosário” (LIMA, 1997, p. 12). 

 

A Quinta do Tanque é considerada um dos monumentos civis mais importantes do 

Brasil. Sua história começa em 1555 quando, nos primórdios da colonização, os 

padres jesuítas obtiveram, por doação do Governador Tomé de Souza, um local ao 

qual chamaram de Quinta, onde construíram a Casa de Campo do Colégio da Bahia. 

Mais tarde esta construção, destinada ao repouso dos sacerdotes, receberia o nome 

de Quinta dos Padres (ou ainda Casa Suburbana de São Cristóvão), tendo sido 

confeccionada um mapa topográfico da Cidade do Salvador e dos seus (Ver Fig. 48) 

subúrbios que foi dedicado à Assembléia Provincial. 

 

A Quinta, medindo cerca de dois hectares, possuía grandes jardins e uma represa, ou 

tanque. Neste local os jesuítas cultivavam legumes, vegetais e frutas em um pomar 

irrigado por nascentes e preciosos reservatórios de água, sendo esta a origem do 

nome Quinta do Tanque, denominação pela qual também era conhecida (LEITE, 1938-

1956, p.161 apud SAMPAIO, 1949, p.250).  

 

A antiga Quinta dos Padres “era provida de tudo, hortas, água, capela e cemitério” 

(PEIXOTO, 1945, pp. 253-254). Edificada como casa de repouso e férias dos jesuítas 



 

e estudantes, foi ali que o Pe. Antônio Vieira se refugiou durante a última fase do cerco 

aos holandeses.   

     
Figura: 48. Mapa Topográfico da Cidade do Salvador e seus subúrbios. Levantado e dedicado à Ilustre 

Assembléia Provincial por Carlos Augusto Weyll. Publicação de Ferd. Glocker (s.d.).  

       

O próprio Pe. Antônio Vieira a reformou quando foi Visitador, no período compreendido 

entre 1688 e 1691 (LEITE, 1945, v. 05, p. 161) (Ver Fig.49).  



 

            

Figura: 49. Excerto do Artigo: Quinta do Tanque Monumento Nacional (TORRES, 1957, p. 04). 

 

 

Mais tarde a Quinta serviu também de horto experimental, suprindo de legumes e 

frutas o Colégio, nela sendo aclimatadas espécies orientais, européias e americanas, 

tais como a canela do Ceilão, a pimenta do Malabar e o cacau proveniente do 

Maranhão (Proposta de Valorização de três monumentos, 1974, p. 09). Pouco se 

conhece da primitiva disposição da casa. Serafin Leite, fez a seguinte descrição: 

 

“Hoje tem 18 cubículos, além de arcada que rodeia o edifício, corredores 
e duas galerias para jogos de movimento. Possui capela, fonte de água 
sempre nascente, um lago e aléias de árvores ferazes de pomos de 
ouro (laranjeiras) que ajudavam a repousar honestamente o espírito. E 
todo o gênero de legumes para o Colégio, e mandioca seleta para 
comer” (LEITE, 1945, pp. 161-165). 

 



 

As características arquitetônicas da casa fazem lembrar construções mais vetustas 

que as do século XVIII: desenvolvida em torno de um pátio de entrada (...), obedece à 

rígida simetria e encontra paralelo no palácio do conde de Galveias, em Lisboa, e no 

Solar dos Morgados de Mateus, em Trás-os-Montes, ambos setecentistas.  

“O interior do pátio, onde está situada bela fonte lobulada (Ver Fig.50), é 
guarnecido por galerias, cujas arcadas repousam sobre impostas do tipo 
toscano. Completa o conjunto, o castelo d‘água em forma de pirâmide 
azulejada, que faz lembrar as terminações dos campanários de igrejas 
baianas do século XVIII, e o aqueduto que conduzia água para os aposentos 
do Solar” (Proposta de valorização de três monumentos, 1974). 

 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Detalhe do castelo d’água em forma de pirâmide azulejada (1800). 

Em 12 de outubro de 1761, a Quinta do Tanque, assim como todos os outros bens 

arrolados, dos proscritos jesuítas, foram levados a leilão, na Casa da Junta (LEITE, 

1945, p.578).  

Em Salvador, muitos dos atingidos pelo surto de lepra, no final do século XVIII, 

ficavam recolhidos em suas moradias, para horror das famílias, que temiam ser 

contaminadas pela morféia a qualquer instante. Os hospitais de caridade ou os asilos 

se recusavam a receber os portadores desse mal e lhes negavam refúgio. Até mesmo 

os militares e pessoas públicas que contraíram o mal da lepra não encontravam abrigo 



 

nem proteção. Desta forma, sem isolamento hospitalar nem acompanhamento médico 

adequado, os doentes iam contaminando outros habitantes da cidade. 

O governador Dom Rodrigo José de Menezes (Ver Fig. 51), preocupado com a 

situação, tomou providências no sentido de minorar o seu estado precário, recolhendo 

os doentes graves das ruas ou das suas casas12 , dando-lhes condições de 

alcançarem a cura (NASCIMENTO, 1980, pp.88-89).  

 

                                                    

Figura 51: Dom Rodrigo José de Menezes, Governador e Capitão Geral da Cidade da Bahia (TORRES, 
1957, p. 05). 

 

Pareceres foram tomados e a ex-Quinta dos Jesuítas foi escolhida por ser um lugar 

aprazível e muito fresco, havendo abundância em água “vasta no seu terreno e 

fecunda a toda qualidade de plantação”, onde podiam ter vacas de leite que viessem 

                                                 

12 Governador e Capitão Geral da Província da Bahia, desde 06 de janeiro de 1784 até 17 de abril de 
1788. Fundou o Hospital dos Lázaros, que foi aberto em 21 de agosto de 1787. N. da Autora. 

 



 

aliviar com a distribuição desse alimento o estado dos doentes, do chamado “mal do 

gentio da Mina” (APEB, S.H. Registro de Resoluções e Ordens do Governo, 1784). 

O termo de avaliação foi lavrado em 5 de março de 1784, pelo tabelião Antônio 

Barbosa de Oliveira. Neste documento, dizia-se que a Quinta estava situada em 

“terras próprias“, com sua casa grande e nobre sobrado sobre arcos, tudo em pedra e 

cal com o oratório preparado. Existia também a capela de São Cristóvão com retábulo 

e paramentos, senzalas, casa de farinha movida a cavalos, fontes de água nativa com 

telheiros e encanamentos. 

O imóvel foi adquirido com o apoio de “comerciantes da Bahia, de proprietários de 

engenhos, de pessoas de bons sentimentos”, que fizeram donativos para a compra da 

propriedade e construção de um hospital, que viria a chamar-se São Cristóvão dos 

Lázaros. A então proprietária do terreno, Ana Maria do Sacramento, foi avisada para 

receber a quantia e entregar o prédio, “vista a preferência que tem a utilidade pública 

sobre a particular” (Anais, 1933, v.22, p. 133). 

A Imissão de Posse ocorreu em 27 de novembro de 1784, no chamado campo do 

Barbalho. Compareceram o Tabelião, o Tesoureiro e o Governador, Dom Rodrigo José 

de Menezes. Foram realizadas as solenidades do ato de posse, mandando o tabelião 

que os oficiais de justiça gritassem e perguntassem, em altas vozes, se haveria 

alguma pessoa que pretendesse impedir, através de embargos, a posse da fazenda 

desapropriada. Ninguém aparecendo, foi dada a posse, real, corporal, civil e natural da 

Quinta. 

A primeira pedra do hospital foi lançada em 4 de dezembro de 1784, sendo terminada 

a sua construção a 21 de agosto de 1787 (ANEXO H) quando foi realizada uma missa 

na Capela e um Te–Deum Laudamus, com a presença do Arcebispo, do Governador e 

do povo, que acorreu para sua inauguração em pomposa solenidade (Ver Fig.52).  



 

 

 

Figura 52: Planta e prospecto do Hospital dos Lázaros da Cidade da Bahia, feito por ordem do Ilmº. 
Exmº. Sr. Dom Rodrigo José de Menezes. A Perspectiva da Quinta do Tanque é da autoria do Tenente 

Vicente Pinheiro de Lemos, datada de 1787 (TORRES, 1957, pp. 08; 12). 

Rogava o Governador Dom Rodrigo José de Menezes que não se poderia 

desmembrar ou vender aquele local, porque fora comprado com as esmolas do povo 

(NASCIMENTO, 1980, pp. 89 - 91).  

Com o passar dos anos, o hospital integrou-se à conjuntura social, política e 

econômica da Independência da Bahia, sofrendo com ela dos dissabores que se 

processaram nesta época, como as da Sabinada. Este período contribuiu também 

para a expansão urbana, quando parte de seus terrenos foram aproveitados para a 

abertura de ruas e vias públicas, como a Estrada de São Cosme e a Estrada do 

Cabula (APEB, S.H. Registro de Resoluções e Ordens do Governo, 1784). 

Em 1836, a Quinta estava em ruínas, sendo consentida a demarcação de terras para a 

divisão em quarteirões e arrendamento em benefício deste estabelecimento.  

Em 1837, a obra da Rua da Vala foi arrematada por João de Cerqueira Lima, que 

deveria começar os seus trabalhos pelos terrenos da Quinta, mas os ocupantes das 

outras terras por onde devia passar aquela rua se opunham à construção da mesma, 

sendo necessário o competente processo de desapropriação, que demorava muito. 



 

Muito tempo depois foi iniciada a construção da Rua da Vala, sendo José de Barros 

Reis, outro arrematante. 

Em 1845 ocorre o tombamento do Hospital dos Lázaros a mandado do presidente da 

província, o tenente general Francisco José de Sousa Soares e Andréa (Anais, 1933, 

v. 22, 1933, p. 128).  

Foi cedido à Câmara Municipal, um razoável espaço de terra onde haviam descoberto 

um olho d’água, para o aproveitamento da população, cujo logradouro foi chamado a 

Fonte de São Lázaro à Estrada do Cabula. (APEB, S.H. Registro de Resoluções e 

Ordens do Governo, 1784). 

No ano de 1853 é nomeado, através de Carta Imperial de 21 de agosto de 1852, o Dr. 

João Maurício Wanderley, Presidente da Província, recebendo a administração das 

mãos do Sr. Dr. Álvaro Tibério de Moncorvo e Lima. E, no ano de 1853, participa ao 

povo através de publicação de sua “Falla” (ANEXO I), o estado dos negócios públicos 

e das providências que necessita a Província para seu melhoramento (WANDERLEY, 

1853, p. 24-27). 

Os sepultamentos nas Quintas continuaram no decorrer do ano de 1855, mas desta 

vez o registro é de crianças (ANEXO J). Enquanto que no ano de 1856, há uma 

intensificação na troca de correspondências, acerca dos terrenos e muralhas para 

construção dos cemitérios pelas Ordens Terceiras e Irmandades (ANEXOS L; M). 

Em 17 de julho de 1856, um ofício do Dr. Jonnathas Abbot, Presidente do Conselho de 

Salubridade, aprova a Lei de 1856, que institui os terrenos das Quintas a serem 

utilizados para sepultamentos (ANEXO N).  

O Hospital da Quinta dos Lázaros continua em pleno funcionamento. E, em 1876, são 

removidos para uma ala da Quinta do Tanque 28 mendigos, de ambos os sexos, que 

estavam ocupando um cômodo no pavimento térreo do Convento de São Francisco 

(ANEXO O). Tornando-se assim, hospital e Asilo de Mendicidade sob o mesmo teto. 

Também, foi realizada a mudança do Provedor para Felisberto Gomes de Argollo 

Ferrão, tendo como administrador Fortunato José de Andrade. Em 1887, o asilo foi 



 

transferido para edifício próprio denominado pela princesa D. Izabel, regente do 

Império, de: “Asylo de Mendicidade Santa Izabel” (TORRES, 1957, p.08). 

Com relação à propriedade das Quintas, no ano de 1895 foram apresentadas as 

seguintes informações: 

“A Quinta dos Lázaros possui um quarto de légua em quadro de 
terreno; e nela tem o edifício com dois andares que serve de 
enfermarias dos morféticos e outro que se acha em ruínas; no centro a 
Capela; em frente um telheiro com três quartos pertencentes a fonte, 
que lava-se as roupas dos doentes, e junto três casas arruinadas. Que 
serviram também de enfermarias, em frente à Capela um chafariz, 
com bacia de pedras; o edifício em frente é guarnecido de grades de 
ferro com colunas de alvenaria, junto a este tem quatro casas, em 
frente a Praça de D. Rodrigo; com quatro janelas cada uma, onde 
mora um Capelão, também guarnecida de grades de ferro... um 
barracão e os cemitérios das Ordens Terceira de São Francisco, do 
Carmo e do Convento de São Francisco que pagam a exceção da 
Ordem Terceira do Carmo, que está presente il pago; dentro existem 
carneiras de diversas Irmandades. Os terrenos estão aforados a 
diversos, a exceção dos terrenos da ladeira de São Cristóvão e Quinta 
do Hospital que são arrendados” (NASCIMENTO, 1980, p.51). 

 

A Direção da Mesa Administrativa do Hospital dos Lázaros existiu até 1895, quando a 

referida Mesa, por falta de recursos, apelou para o Governo do Dr. Manoel Joaquim 

Rodrigues Lima. 

Este, por sua vez, entregou a administração, o patrimônio, bens e alfaias e até o 

Cemitério, à Mesa da Santa Casa de Misericórdia, que, em abril de 1912, devolveu o 

encargo ao governo afirmando estar sem recursos para mantê-lo. 

Os terrenos da Quinta dos Lázaros, juntamente com a Fazenda Águas Claras, foram 

doados à Sociedade Baiana de Combate à Lepra. Essa sociedade preferiu manter a 

sua sede em Águas Claras, o que ocorre até hoje. 

A Quinta permaneceu abandonada (Ver Fig. 53 e 54) por muito tempo, e pessoas 

foram invadindo os seus domínios. Até uma serraria foi montada precariamente. (Ver 

Fig. 55). O Governo da Bahia resolve, então, dar uma utilidade pública àquela 

construção. 



 

 

                          
 
                                 Figura. 53. Quinta do Tanque (TORRES, 1957, p. 08). 
 
 

                           
                      Figura. 54. Vista aérea da Quinta do Tanque (TORRES, 1957, p. 12). 

 

                                   
 
   Figura: 55. Ala lateral esquerda da Quinta antes da intervenção (serraria). A P E B. 1977. 



 

Em junho de 1977, foi iniciada uma intervenção na Quinta do Tanque, cuja área 

agenciada foi de 13.741 m ², sendo restaurados apenas 3.083 m ². O término da obra 

ocorreu em novembro de 1980 no governo de Antônio Carlos Magalhães, que 

transferiu para a Quinta do Tanque, o Arquivo Público do Estado da Bahia (Ver Figs. 

56; 57).  

                                                                 

                                  

Figura. 56. Detalhe da fonte central lobulada e “Castelo d’ água”, fonte que abastecia a Quinta do 
Tanque. Salvador-Ba. A. P. 2006. 

 

Figura. 57. Fachada do Arquivo Público do Estado da Bahia. Baixa de Quintas. Salvador – Ba. A. P. 
1999. 



 

As terras pertencentes à Antiga Quinta do Tanque, ou dos Padres e Hospital dos 

Lázaros, foram vendidas ou arrendadas, e contribuíram de certa forma para a abertura 

de ruas e vias de acesso, fazendo com que a Cidade do Salvador crescesse em 

direção à região hoje denominada de Iguatemi. 

O Hospital dos Hansênicos - instituição pública - contribuiu para a secularização dos 

cemitérios em Salvador, pelo fato de sepultar, desde 1787, pacientes vitimados pela 

lepra, mesmo antes da existência da Lei Régia de 1801, que instituiu a construção de 

cemitérios fora das cidades. 

Por ocasião da Epidemia de Cólera e grande mortandade, o Governo do Estado 

recomendou que para este local se dirigissem as Ordens Religiosas e Irmandades, 

para lá construírem os seus cemitérios. Durante mais de meio século houve muita 

resistência à retirada dos mortos do convívio com os vivos nas igrejas.  

O medo de contágio interferiu nos costumes e rituais fúnebres que cercavam as 

famílias, estabelecendo-se uma nova forma de relação com seus entes queridos. 

 
 
2.6. O CONJUNTO DE CEMITÉRIOS DA QUINTA DOS LÁZAROS 
 
 
 
 

“Os sepultados de hoje nos carneiros da Quinta dos Lázaros podem 
ter as lápides cercadas de flores plásticas, jarrinhos, cortinas, e até 
caderninho de visitas, tudo isso pelo tempo que sua lembrança durar, 
mas com certeza não deixarão mais, no chão das igrejas, as lajes 
brasonadas” (VALLADARES, 1972, 1309). 

 
 
 



 

   
 
      Figura. 58. Foto aérea do Conjunto de Cemitérios da Quinta dos Lázaros (CONDER). 
 
 
 
 
Nascido extra - oficialmente público, como cemitério de leprosos, e, oficializado público 

pelo Governo em 1856, começa a receber grupos organizados, como Ordens 

Religiosas, Irmandades, Agremiações, Órgãos de Classe, que constroem a última 

morada dos seus irmãos. O Cemitério da Quinta dos Lázaros são, na verdade, cinco 

que foram sendo construídos em torno da antiga Capela do Lazareto: 

 

 

Cemitério Público da Quinta dos Lázaros; 

Cemitério da Venerável Ordem Terceira da Penitência do Seráfico Pe. 
São Francisco; 

Cemitério do Convento de São Francisco; 

Cemitério da Venerável Ordem Terceira do Carmo; 

Cemitério dos Israelitas. 

 



 

O Cemitério Público da Quinta dos Lázaros possui uma Capela (Ver Fig. 59), com pia 

batismal e côro em mezzanino, cujo revestimento é de escaiola azul e branco, 

imitando mais a cor do céu e as nuvens, que o padrão do mármore (VALLADARES, 

1967, p. 120). 

 

Figura. 59. Capela de São Cristóvão dos Lázaros (VALLADARES, 1967, p.159). 

 

 

Tudo indica que foi utilizada para a vida comunal enquanto Quinta dos Padres. Na 

época do Hospital dos Lázaros, aos fundos eram sepultados os mortos pela lepra. O 

acesso à Capela dá-se por uma escada em pirâmide, de lances retilíneos e 

encurvados, cuja base corresponde à largura da nave. Possui um amplo adro de gradil 

e pilastras, encimado de jarrões e semi-bustos de porcelana de Santo Antônio do 

Porto (Ver Fig.60), circundando a igreja. 

  

Desse ponto é possível avistar todas as veredas dos mausoléus coletivos, 

serenamente distribuídos. O frontão da capela é de volutas, havendo nos ângulos 

ornatos de pira e fogaréus.  

 

Toda monumentalidade acha-se no ático, o restante da fachada equivale à aparência 

de um sobrado com janelas de guilhotina e alisares em arco abatido. Seu interior 

encontra-se em precária conservação.  

Nos relatos de Valladares (1972), haveria uma tela a óleo da autoria de João 

Francisco Lopes Rodrigues (1825-1893), feita para o retábulo do altar, representando 



 

Cristo e outras três figuras, e mais uma tela com Cristo ao centro e dois personagens 

no segundo plano, todos em tamanho natural. Na atualidade, são poucos os objetos 

sacros decorativos.                                 

    

            

 

Figura. 60. Semi -busto de porcelana de Santo Antônio do Porto. Portugal. A. P. 1998. 

 

A abertura desta Capela para missas ocorre todas às segundas-feiras, às 08:30 e, 

também recebe féretros, com encomenda de corpo presente e velórios. Este Cemitério 

é o mais ajardinado de todos (VALLADARES, 1967, p. 121). 

 

Possui Túmulos do início do século XIX, importados de Lisboa, bem como de 

marmorarias famosas da Bahia na época, como é o caso da M. ROCAFORT e 

Mausoléus de mais de trinta Irmandades e Associações (ANEXO P), registradas 

apenas 07 que sobrevivem na atualidade. 

 

 

                                 



 

             
Figuras. 61 e 62. Tipologias de Carneiras do Cemitério Público da Quinta dos Lázaros. Salvador - BA. A. 

P. 1998. 

        

Por toda a metade dos oitocentos e começo dos novecentos, foram construídos 

monoblocos para cinqüenta, e até cem jazigos no altiplano, em edificações de blocos 

separados, a fim de relevar-se a monumentalidade e a harmonia do conjunto. 

 

As influências: Barroca, Neoclássica e do Art Nouveau são facilmente identificáveis. 

Alguns conjuntos de mausoléus lembram os sobrados baianos, parecendo modelar-se 

em proporções e detalhes ao casario baiano da época. A sociedade baiana 

desconhece que, neste Conjunto de Cemitérios da Quinta dos Lázaros, foram 

acolhidas inúmeras famílias baianas, bem como portugueses e personalidades 

importantes da História da Bahia do Séc. XIX (APÊNDICE A). 

 

Nele repousam, dentre outros, o próprio autor da tela a óleo da Capela de São 

Cristóvão dos Lázaros: João Francisco de Lopes Rodrigues, falecido em 189313. A 

Ialorixá Bibiana do Espírito Santo (Ver. Fig. 63), chamada de Mãe Senhora, que 

pertencia à Irmandade do Rosário dos Pretos e também à Irmandade de São Benedito 

das Quintas, filha de Mãe Aninha, Ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, sepultada também no 

                                                 
13 Nasceu a 19 de dezembro de 1825 e faleceu em 11 de outubro de 1893. Inteligente e aplicado, 
considerado um grande artista, mas pelo egoísmo, não aprimorou mais a sua vocação através de uma 
escola. Fez da pintura um apostolado e nunca vergou a grandeza da arte por conveniências 
interesseiras. Exerceu o cargo de desenhador da repartição das Obras Públicas da então província, e 
nele aposentou-se. Foi auxiliar do professor Canysares - um dos fundadores da Escola de Belas Artes - 
onde exerceu as funções de professor da segunda classe de desenho, de pintura a óleo e de vice-
diretor. Lecionou, por algum tempo, no Lyceu de Artes e Ofícios, assim como em colégios e casas 
particulares. Depois do Lithógrafo Vera-Cruz foi quem melhor trabalhou em retratos a tinta da China e 
outros desenhos a sépia. Produziu grande quantidade de retratos a óleo, quadros de costumes, 
natureza, moda, etc, Dentre outras telas, pintou uma tendo Christo no primeiro plano na capela da 
Quinta dos Lázaros (QUERINO, 1911, p.77). 



 

Cemitério das Quintas. Mãe Senhora14 sempre foi muito querida por todos os adeptos 

e não adeptos do Candomblé. Mulher de personalidade forte, e sensibilidade muito 

grande. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 63. Mãe Senhora, filha de Mãe Aninha do Terreiro Axé do OPô Afonjá em foto de Pierre Verger 
(JORNAL DA BAHIA, 24 de janeiro de 1967). 

 

Há o caso também das cabeças do lendário cangaceiro Virgulino Lampião,15 Maria 

Bonita e Corisco, que estiveram todos sepultados desde 1969 no Cemitério da Quinta, 

                                                 
14  Exemplo exponencial de existência feminina africano-brasileira, Ialorixá Oxum Muiwa, destacou-se 
por criar estratégias de continuidade dos valores da tradição africana no Brasil. Ela criou a expressão 
“da porteira pra dentro, da porteira pra fora”. Através dessa estratégia política procurou estabelecer 
relações institucionais que legitimassem e afirmassem o contínuo civilizatório presente nas 
comunalidades no âmbito da sociedade colonial. Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir a visitaram, e 
declararam, que foram poucas as vezes em que  encontrou alguém com tão grande sabedoria de vida 
como Mãe Senhora (ATARDE, 2005, p. 09) 

 
15 Alertada pelo legista Lamartine Lima da possibilidade de que os restos mortais se perdessem, 
ajudando a sepultar de vez um pedaço da história do Brasil, a neta de Lampião, Vera Ferreira, foi ao 
cemitério e resgatou os vestígios dos avós. Sérgia Gomes da Silva, a Dadá, companheira de Corisco 
levou em 1977 os ossos do marido do Município de Miguel Calmon (BA) para Salvador e os enterrou em 
um túmulo no Cemitério Quintas dos Lázaros, junto à cabeça, também cortada pelos policiais, em 1940, 
no combate que lhe custou a vida e o fim do cangaço enquanto forma de banditismo organizado.A mãe 
de Vera, Expedita, é a única filha de Lampião e Maria Bonita, afirmou: Acabei realizando um sonho. 
Essa historia de cabeça separada do corpo sempre me incomodou. O material foi levado para um jazigo 
da família em Aracaju. De acordo com a neta de Lampião, as cabeças deverão ser enterradas em um 
memorial erguido no museu e espaço cultural construído em Aracaju.  As caveiras dos outros 
cangaceiros continuarão no cemitério até aparecer alguém da família ou de uma instituição de estudos 
para resgatá-las. Marco Bonetti: (mbonetti@tci.art.br). 
 



 

acompanhados do seu bando. Vultos políticos, como Carlos Marighela16, (Ver Figs. 64; 

65) (ANEXO Q) e inúmeras personalidades como o Major Cosme de Farias (Ver Fig. 

66 e 67), figura ilustre da política baiana, que além de advogado rábula dos menos 

favorecidos, era pessoa muito querida da comunidade baiana devido ao seu caráter e 

senso de desprendimento, e hoje tem seu nome em um dos bairros de Salvador 

(ANEXO R).     

 

                                           Figuras. 64 e 65. Imagem de Carlos Marighela. 

<http://www.carlos.marighella.nom.br/index.htm l> Acesso em: 16.03.2006. Túmulo projetado 

por Oscar Niemeyer. Cemitério Público das Quintas. A. P. 2006. 

 

                         

                                                 
16 Assassinado no dia 04 de novembro de 1969, na alameda Casa Branca, na capital de São Paulo 
Carlos Marighella foi sepultado por seus algozes como indigente no cemitério de Vila Formosa, onde 
permaneceu praticamente incógnito. Somente em dezembro de 1979, há três meses de promulgada a 
Anistia,Carlos Marighella foi sepultado por seus algozes como indigente no cemitério de Vila Formosa, 
onde permaneceu praticamente incógnito. Somente em dezembro de 1979, há três meses de 
promulgada a Anistia e a dez anos de seu assassinato, seus familiares conseguiram resgatar seu corpo 
e transportar para a Bahia. Sua data de aniversário é 05 de dezembro e o dia 10 de foi o escolhido para 
manifestações de parentes amigos e simpatizantes. N. da Autora 

 



 

           

Figuras 66 e 67. Major Cosme de Farias e seu Túmulo no Cemitério da Quinta dos Lázaros. A. P. 2006. 

 

O Cemitério da Venerável Ordem Terceira da Penitência do Seráfico Pe. São 

Francisco17 foi fundado em 1856, aos 31 dias do mês de agosto, com 90 carneiros, 

que receberam benção solene às quatro horas da tarde, e lavrado o Termo do Ato do 

benzimento das Carneiras edificadas, sito na Quinta de São Cristóvão dos Lázaros, 

subúrbios da Cidade.    

 

 

                                                 
17 Em 24 de outubro de 1836 a V. O. T. S. F. recebeu uma carta da V.O.T.C. convidando-a para uma 
reunião às 10:00h da manhã do dia 25, a fim de representar ao Exmo Governador Provincial acerca do 
novo cemitério que estava para ser inaugurado, o Campo Santo. A resposta da V. O. T. S. Foi de que 
“ponderavam razões muito fortes e com mágoa no coração”. A V. O. T. S. F. não tomou parte na parte 
na destruição (ALVES, 1945, p. 281). No ano de 1850, no dia 10 de novembro, a Mesa da Ordem 
afirmou: ”Se esta Ordem não for a primeira a fundar seu cemitério extra-muros, certo não será a última a 
seguir o movimento do progresso da Luzes”(ALVES, 1945, p. 289). A ata da sessão de 04 de fevereiro 
de 1855, referenda que está edificando na Quinta dos Lázaros um lugar reservado para as inumações 
dos irmãos falecidos por ter de extinguir-se o uso dos enterramentos nas igrejas (ALVES, 1945, p. 290). 
Em ofício de 13 de fevereiro do mesmo ano, endereçado ao Capitão do Corpo de Engenheiros, Manoel 
da Silva Pereira, Jonnathas Abbott, ministro da V. O. T. S. F. pede para que se digne qual a parte do 
cemitério público deve contar a mesma Ordem, a fim de que aviste a planta, marque o local e a 
quantidade do terreno. Em 18 de 1855 um Irmão Secretário, o Procurador Geral, o Vigário e o Ministro 
Abbott, se dirigiram ao novo cemitério da Quinta dos Lázaros e como Diretor de Obras do cemitério, 
demarcaram o lugar concedido pelo Governo da Província para jazigo mortuário aos Irmãos da Ordem, 
ficando demarcado o lado esquerdo da Capela, um terreno com 37 palmos de largo, sobre 210 de 
comprimento em que se devem edificar 160 carneiras, mandando proceder o orçamento (ALVES, 1945, 
pp. 291- 292).   
 



 

“Foi seguido o Rito Canônico e Cerimonial para tais solenidades, 
ficando a partir desta data em diante habilitado o Cemitério a receber 
os cadáveres dos nossos Irmãos, a quem Deus for servido chamar. 
Em 16 de setembro de 1856, o Cemitério da Ordem Terceira recebe o 
cadáver do Irmão Lourenço Luiz Pereira de Souza, a quem coube 
inaugurar a então pequena e modesta necrópole dos Terceiros 
Franciscanos da Bahia” (ALVES, 1945, pp. 302-303). 

 

Este Cemitério possui imponente pórtico de entrada, em arco guarnecido de rico gradil 

de entrada da serralheria baiana dos oitocentos (Ver Fig. 68). Sua entrada é um 

caminho enladeirado de muro branco e azul, findando aos pés da capelinha, de porta e 

óculo singelo e triangular. Situada no topo de uma outra rampa suave rodeada de 

arcadas (Ver Fig. 69). 

 

 

          

Figuras. 68 e 69. Pórtico de entrada e arcadas do Cemitério da VOTSF. A. P. 1999. 

                      

 

No seu interior, possui azulejos até meia parede, um retábulo (Ver Fig. 70 e 71) e 

portas de ferro nas laterais, decoradas em entrelace. Esse cemitério possui carneiras, 

túmulos e mausoléus, em sua maioria de mármore (importados de Portugal) e granito. 

A procura da Venerável Ordem Terceira de São Francisco para a realização de 

sepultamentos é muito intensa. São amigos, companheiros de Ordem, parentes e 

personalidades sepultados neste cemitério. Dentre elas, a “crioula mestra da cozinha 



 

baiana18, falecida em 1958, que ficou rica com seu restaurante no Mercado Modelo” 

(VALLADARES, 1967, p.117). Seu nome era Maria São Pedro (Ver Fig. 72).  

 

                                         
       Figura. 70 e 71. Interior da Capela da VOTSF. Parede com azulejos e Retábulo. A. P. 2006 

 

 

Figura. 72. Maria de São Pedro, possuidora de restaurante famoso no Mercado Modelo no ano de 1942 
(AZEVEDO, 1985, p. 64). 

 

                                                 
18 Santamarense estabelecida, desde 1925, na chamada Feira do Sete, e mais tarde por intervenção do 
vereador Genebaldo Figueiredo, seu cliente, transferiu-se para o Mercado em 1942. Recebeu em seu 
restaurante, situado no sobrado de um dos torrões do mercado, não apenas os mais famosos viajantes 
que passaram pela Bahia, como foi convidada para organizar banquetes no Palácio da Aclamação e até 
mesmo do Catete, quando da posse de Getúlio Vargas, em 1951, e na mansão dos Matarazzo, em São 
Paulo, por ocasião do IV Centenário da Cidade. A tradição de boa comida de Maria de São Pedro foi 
mantida graças ao trabalho de seus filhos, Luiz Domingos de Souza e irmãs (AZEVEDO, 1985, pp. 61 - 
65). 
 



 

No dia 13 de julho de 2005, este cemitério acolheu mais uma personalidade, a 

historiadora, advogada, musicista e folclorista, Hildegardes Vianna. 

 

O Cemitério do Convento de São Francisco foi fundado em 1857 (ALVES, 1941, 

p.248), conforme se lê na lápide daquela edificação, o nome do autor e do delineador 

do Cemitério e Capela dos Humildes de São Francisco (O LIVRO DOS GUARDIÂES, 

1943, pp. 1 – 59).  

 

Este Cemitério apresenta capela que encerra uma longa e suave subida. Ambos os 

lados dessa capela continuam em arcadas que dividem as áreas do cemitério em 

quadras de Ordens e Irmandades.  

 

O prolongamento do corpo da igreja em áreas e pilastras resulta num belo efeito 

arquitetônico. As quadras laterais da vereda são de sepulturas de frades, e freiras 

franciscanos, marcados por cruzes góticas, altas, com pontas trilobadas e perfiladas 

sob rígida ordenação, contendo ao redor as construções das carneiras. 

 

O Cemitério da Venerável Ordem Terceira do Carmo foi fundado no ano de 1859, e 

corresponde a menor área dos cinco cemitérios que formam a necrópole. Sua 

construção e disposição o fazem parecer maior do que é (Ver Fig. 73).  

 

                                       

                                    Figura. 73.  Fachada da VOTC (VALLADARES, 1967, p, 159).  



 

Consiste num quadrado regular de cerca de 100 metros de cada lado, murado e com 

gradil rendilhado em toda a face. Quem vê o pórtico pensa ter diante de si um palácio 

recuado, mas é tudo aparência e obra de perspectiva (Ver Fig. 74), porque ele não 

excede a espessura das carneiras, cerca de dois metros (VALLADARES, 1967, p.122). 

É um muro simulando uma fachada palacial que não chega a ser, mas que pretende 

ser. É idêntica à dos frontões de igrejas barrocas, que fazem supor a nave maior do 

que é de fato. 

 

                          

                                                     Figura: 74. Interior da VOTC. A. P. 2005.  

 

A sua construção une, num só corpo, capela e mausoléus, e a circulação é livre para 

cada lado. Os mausoléus são varandas abertas, com arcadas e platibandas, 

enriquecidos de esculturas e ornatos, complementando o aspecto palacial. Toda a 

área central corresponde às quadras de campas distribuídas simetricamente ao pátio. 

Isso corresponde a um velho costume dos mestres-de-obras, de interpretarem os 

estilos e os modelos artísticos com acentuada liberdade e senso de invenção. 

 

O que há de permanente, é a atitude estética barroca, sobrepondo-se aos ornatos e 

formas clássicas. Nada impede que, com o pequeno espaço disponível para as 

carneiras, não se possa enfeitar a última morada com flores de metal, papel, plásticas 

ou naturais. 



 

O Cemitério dos Israelitas (Ver Fig. 75) foi o último a chegar à colina no primeiro 

quartel do séc. XX, (VALLADARES, 1972, p. 1310). Sua pequena área abriga túmulos, 

em sua grande maioria, horizontais, com inscrições em hebraico e a Estrela de Davi19 

em todos os túmulos (Ver. Fig. 76).  Cemitério de uso exclusivo dos judeus, cuja 

abertura está condicionada a sepultamentos ou visita de familiares (ANEXO E). 

 

                       
  Figura: 75. Vista parcial. A. P. 2006.                           Figura: 76. Estrela de Davi. A. P. 2006. 

 

Este cemitério possui rituais específicos como, por exemplo, o ato de depositar pedras 

no lugar de flores durante a visita a um parente ou amigo, e cada uma das pedras ali 

colocadas é a representação de um visitante que por ali esteve.  

 

Outro ritual característico e indispensável é o uso do Kipá (Ver Fig. 77) para os 

homens que adentram o Cemitério dos Israelitas e, quando há falecimento, o corpo é 

lavado, de acordo com as tradições, e colocado em caixão forrado de tecido preto. 

 

                                                 
19 O duplo triângulo entrelaçado é usado em muitas sinagogas judias, sendo chamado o Escudo de 
Davi. As letras hebraicas yod no centro não fazem parte do escudo, mas às vezes são colocadas como 
aparecem na ilustração. Também são usadas no centro de um triângulo e constituem uma abreviatura 
da palavra Jeová. As letras são usadas pelos judeus para expressar essa palavra devido a proibição de 
pronunciar ou escrever na íntegra o nome de Deus. Para os místicos, o triângulo é o símbolo da 
perfeição. Ele representa a unidade de duas polaridades de uma Natureza diferente, resultando numa 
manifestação. Por toda a Natureza, seja no mundo macroscósmico ou no microcósmico, a lei da 
dualidade existe, e quando esses dois opostos são reunidos resultam numa criação original – material, 
espiritual, orgânica ou inorgânica. Dois pontos do triângulo aludem às polaridades opostas e, portanto, o 
terceiro ponto é o local de sua reunião ou unidade. Ele é a culminação da lei. Os triângulos entrelaçados 
representam a perfeição da lei da dualidade nos planos material e espiritual (CAZAMATTA, s. d. pp. 34-
35). 

 



 

O local é um verdadeiro jardim em meio a árvores, túmulos e canto de pássaros (Ver 

Fig. 78). 

 

                                

Figura. 77. O uso do Kipá para homens. A. P. 2006.  Figura. 78. Jardins do Cemitério. A. P. 2006. 

 
 
 
 

2. 6. 1. Os Artistas das Quintas: Origens e formação 
 

  
Foram muitos os artistas que trabalharam nas Quintas, confeccionando a 
cinzel ou buril, copiando ou inspirando-se em modelos de “livros de ornatos”, 
levados à pedra, à mão livre, preferindo determinados estilos e alegorias, a 
grande maioria com suas oficinas no Taboão, uma espécie de reduto de 
produção artística popular e ponto de contato para profissionais de todas as 
artes e ofícios, como: serralheiros, encarnadores de imagens, santeiros, 
entalhadores de ornatos, gráficos de rótulos e folhetos, litógrafos, riscadores 
de milagres, poetas populares, calígrafos e outros (VALLADARES, 1967, 
p.118).  

 
 
Falar dos artistas que trabalharam no Cemitério das Quintas, é falar da História da 

Bahia, contada por profissionais, que no início do século XIX, desfrutavam de prestígio 

e respeito, cujas origens e formação eram as mais diversas, tornando a Cidade de 

Salvador, no tocante à Arte, conhecida no mundo por suas igrejas, relíquias e cultura.  

 

A partir de meados do século XIX, e decorrente da Abolição da Escravatura, muitos 

desses ofícios, exercidos por brancos portugueses, passaram a ser desenvolvidos, 

também, pelo crescente número de escravos negros e mulatos livres. Diante desta 

nova condição étnico-social, os mesmos ofícios passaram a serem tratados com o 



 

mais absoluto desprezo. Um outro fator agravante para esta questão foi a importação 

de medidas modernizadoras, que acentuou a distinção entre as classes de técnicos 

(estrangeiros) e artífices que já enfrentavam a desvalorização das profissões manuais. 

 

A partir de 1850, houve no país um aumento expressivo de patentes industriais, 

colaborando com as relações econômicas e sociais de produção. De 15 

estabelecimentos industriais, passou-se, em 1885, a 636 estabelecimentos. 

Conseqüência do fim das instituições monárquicas, cujo propósito, agora, seria romper 

com o passado incompatível, baseando-se no progresso de outras nações, para atingir 

o seu progresso também (LEAL, 1996, p. 33). 

 

A partir desse momento a imigração européia é intensificada, no intuito de suprir a 

necessidade de mão de obra e proporcionar o desenvolvimento urbano. A produção 

artesanal adquire um cunho manufatureiro, reforçando a capacidade produtiva da 

cidade. A dinâmica urbana podia ser observada a partir da divisão técnica e social do 

trabalho, que através de investimentos para a modernização e funcionamento da 

cidade, promovia a construção civil, de estradas de ferro, a criação de bancos, a 

construção naval, etc. 

 

A tendência da cidade era intensificar uma política urbanística, defendendo uma 

postura saneadora.  Dentre essas medidas, entre 1853 e 1855, ocorreram várias 

decisões, inclusive, a proibição de sepultamentos de cadáveres nas igrejas, como 

medida de proteção à saúde pública. Foram instituídos os cemitérios públicos, mais 

um campo de trabalho que se criava. Por outro lado, era a Lei sobrepondo-se aos 

costumes e tradições. Em contrapartida, as atividades profissionais diversificavam-se e 

ampliavam-se.  As oportunidades cresciam, mas estreitava-se a absorção de 

trabalhadores. Tal contradição passou a ser sentida pelas duas forças produtivas que 

concorriam entre si: o trabalhador livre e o escravo.  

 

O trabalho doméstico passou a ser desprezado, e, em extensão, as profissões 

manuais. Os ofícios mecânicos, em geral, adquiriram um conceito desmerecedor, 

porque aumentavam a participação de escravos nas atividades destinadas aos 

brancos e livres, além do mercado apresentar-se oscilante. Artistas, artífices, artesãos 



 

e operários, anteriormente organizados e protegidos por confrarias sujeitas à jurisdição 

eclesiástica e corporações, passaram a fazer parte da sociedade de socorros mútuos, 

cujos benefícios auxiliavam seus sócios com: pensões, educação, remédios e funeral. 

 

Incorporados, os Artistas e Operários estavam inseridos na vida produtiva da Cidade 

do Salvador e diretamente atingidos, nesse mundo urbano, pelas transformações que 

ocorreram na segunda metade do século XIX. O talento desses profissionais era 

medido pelas suas mãos, o que resultava numa produção habilidosa, realizada com 

destreza e criatividade.  

 

Aos poucos, os artistas e artífices foram sendo absorvidos pelo mercado, nas funções 

de carpinteiros, ferreiros, marceneiros, serralheiros, pedreiros, pintores, armadores, 

canteiros, etc. Em várias igrejas da Cidade do Salvador, foram constantes as 

presenças de artistas e operários empenhados nas mais diversas atividades, como 

pintura, escultura, ourivesaria, entalhe e fundição.  

 

 
2. 6. 2. As Organizações dos Artistas das Quintas 

 
 

Thomaz Pereira Palma, misto de artista e operário da construção civil, 
em 1884 realizava obras na Igreja de Santana, construindo trinta e 
seis jazigos e canteiros para os jardins do cemitério, caiamento e 
pinturas, pela quantia de um conto e quatrocentos. Em 22 de 
novembro desse ano, recebe uma intimação da Irmandade de 
Santana, que reivindicava a conclusão das referidas obras até 
dezembro próximo, senão iriam contratar outro artista. Thomaz 
responde, afirmando que a sua parte estava sendo feita, mas os 
pagamentos pelos seus trabalhos, não, e conclui: “... Assim, pois, a 
falta não foi minha, e nestas condições, não aceito semelhante 
intimação, mesmo porque sou muito caprichoso nos meus trabalhos e 
nunca dei lugar a que se possa dizer qualquer coisa que desabone o 
meu crédito de artista, e apelo para o atual Tesoureiro desta 
Irmandade e para o público em geral” (LEAL, 1996, pp.73-74).  
 
 

A grande maioria dos artistas, que trabalharam nos Cemitérios das Quintas, fazia parte 

de organizações de caráter beneficente e de conteúdo profissional para buscar 

defender seus interesses, da vida e da morte, e de seus familiares. As razões para 

essa preocupação são várias, desde a dificuldade de sobrevivência, através do 



 

exercício dos ofícios desvalorizados, em vias de extinção, à falta de domínio dos 

ofícios emergentes e a necessidade de qualificação para as ocupações variadas 

(LEAL, 1996, p. 88). 

 

Ao longo do século XIX, o mecanismo de proteção dos trabalhadores na Bahia 

escravista foi de organização em torno da defesa do espaço produtivo, e não mais  em 

torno das obrigações e do controle do mundo do trabalho, através do sistema 

corporativo, controlado pelo Código de Posturas vigente no ano de 1785 (que 

reproduzia regimentos de oficiais mecânicos de Lisboa, de 1572), e que determinavam 

os lugares em que os ofícios deviam se estabelecer. Como exemplo: 

 

“O ofício de latoeiro, funileiro, dourador e pixileiro, que se 
concentrassem do início da Ladeira das Portas do Carmo até a Cruz 
do Pascoal; os barbeiros, no princípio da Ladeira do Alvo; os ferreiros 
e caldeireiros, no Trapiche do Azeite até o Hospício dos Padres; os 
tanoeiros, na Rua dos Coqueiros; os tabaqueiros, na Rua do Passo; os 
alfaiates, na Rua que vem das Portas de São Bento até as Portas do 
Carmo, atrás de Nossa Senhora da Ajuda” (FLEXOR, 1974, p. 17).  

 
 
O controle exercido pela Câmara Municipal, no exercício dos ofícios, não impedia que 

os oficiais mecânicos se reunissem em confrarias religiosas, que lhes oferecia a 

religiosidade e aglutinava pessoas de determinados ofícios. Porém a questão sócio-

econômica ainda era baseada no trabalho escravo, e, por esses artífices serem 

minoria, não conseguiam muito espaço, nem motivação, para a criação de uma 

organização de caráter corporativo. Mas as confrarias cumpriram bem o seu papel, 

funcionando como uma semente da organização do trabalho. 

 

Com a Constituição do Império de 1824, no seu Capítulo sobre as “Disposições Gerais 

e Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros”; Artigo 179, 

Parágrafo 25, “não previa mais a participação de representantes dos ofícios mecânicos 

como juízes de ofícios, procuradores ou juízes do povo”, que fiscalizavam as 

atividades desses profissionais. O que significava dizer que era possível neste 

momento histórico, criar sociedades ou montepios, desde que o estatuto fosse 

aprovado pelos Presidentes das Províncias. E foi o que ocorreu.  

 



 

Sociedades e Montepios 

                                   1- Sociedade  Monte - Pio dos Artífices.  16.12.1832 
Em 1863, mudou a denominação para: Sociedade Monte - Pio dos Artífices . 

2- Monte - Pio dos Caixeiros Nacionais , criado em 22 de novembro de 1857. 

3- Sociedade Veteranos da Independência , criada em 02 de julho de 1862. 

4- Sociedade  Humanitária  Abolicionista , criada em 03 de novembro de 1869. 

5- Associação Tipográfica Baiana , fundada em 1870 por 68 operários. 

6- Sociedade Bolsa de Caridade do  Arsenal de Guerra , criada em 1872. Em 

1875, passou a ser chamada Bolsa de Caridade. 

7- Sociedade  Monte - Pio dos Artistas Feirenses , criada em 1872. 

8- Liceu de Artes e Ofícios , criado em 09 de março de 1872. 

9- Sociedade  Monte - Pio dos Artistas Cachoeiranos , criada em 1874. 

10- Sociedade Liga Operária Baiana , inaugurada no salão nobre da Câmara 

Municipal em 26 de janeiro de 1876. 

 

11- Sociedade Democrática Classe Caixeiral , criada em 1877 (LEAL, 1996 p. 

97). 

12- Monte – Pio Geral da Bahia , criada em 1880 (originária do Monte – Pio dos 

Caixeiros Nacionais) (LEAL, 1996, p. 96). 

13- Partido Operário,  criado em junho de 1890. 

14- Centro Operário do Estado da Bahia , criado em 18 de junho de 1893. 

15- O Centro Operário da Bahia 

16- Sociedade União dos Metalúrgicos da Bahia , fundada em 30 de abril de 

1919. 

                 17- Sindicato dos Carregadores da Bahia, fundado em 30 de maio de 1920. 
 

 

Os Montepios tinham por finalidade criar capitais ou pensões em benefício de seus 

sócios, e descendentes, durante a velhice, moléstia, e em caso de falecimento. As 

Sociedades socorriam-se mutuamente, prestando auxílios temporários, para os casos 

de enfermidades, falecimento e despesas do funeral, mas para o seu funcionamento 

era necessária autorização legal. A organização era livre, e podiam desfrutar das 

vantagens que lhes eram oferecidas, como união, troca de boas relações, troca de 


