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Observa-se pelas descrições dos cronistas antigos, entre eles Gabriel Soares, 

que quando se fazia referência à Baía de Todos os Santos, a descrição iniciava-se 

sempre pela Ponta do Padrão ou de Santo Antônio da Barra e terminava no arqui-

pélago de Tinharé: 

[...] E tornando à Ponta do Padrão dela que está em altura de treze graus esfor-

çados, diremos que desta ponta à do Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, 

são nove léguas ou dez, a qual ponta está em treze graus e meio e corre-se com 

a ponta do Padrão nordeste-sudoeste. (SOUSA, 1989, p. 33) 

E mais adiante do seu relato afirma textualmente: “[...] a baía se estende da 

ponta do Padrão ao morro de Tinharé.” (SOUSA, 1989, p. 86)1 Ao observarmos, 

porém, a carta náutica da Baía de Todos os Santos fica claro que, a rigor, o limite da 

famosa baía estaria na Ponta dos Garcez, na foz do rio Jaguaribe, tangenciando o 

extremo meridional da ilha de Itaparica, onde muitos geógrafos apontam o limite 

das terras do Recôncavo. 

Acontece que, do ponto de vista defensivo, em relação à antiga capital do Brasil, 

como também do ponto de vista logístico, isto é, em relação ao seu abastecimento, 

o arquipélago de Tinharé não poderia ficar de fora das nossas reflexões. Acresce-se a 

isto o fato de que existe uma passagem entre este conjunto de ilhas e o continente, 

conhecida como “barra falsa”, que tem início na Ponta do Carvalho, através da qual 

a maioria das naves de outros tempos poderia se esgueirar, entrando em seguida 

na baía propriamente dita, por detrás da ilha de Itaparica. Conclui-se então que a 

defesa da Baía de Todos os Santos principiava pelo conjunto fortificado do Morro 

de São Paulo.

Falar, porém, em defesa dessa imensa baía é uma tarefa controversa e de certa 

forma ingrata, pois, no fim do discurso vai pairar sempre a dúvida se uma baía de 

tamanho tão dilatado e com expressiva abertura da sua barra seria realmente defen-

sável, pois, como diziam os antigos, ela “[...] poderia abrigar todas as esquadras do 

mundo.” (OLIVEIRA, 2004, p. 56) Não obstante isso, sempre foi motivo de admiração 

a sua beleza e vastidão, como explicita Gabriel Soares na sua Notícia: “[...] porque é 

a maior e mais formosa que se sabe pelo mundo, assim em grandeza como em fer-

tilidade e riqueza”. (SOUSA, 1989, p. 86) Diogo Moreno, em relatório datado de 1609, 

afirma, no mesmo diapasão: “[...] a grandeza desta bahia a sua fermozura e o sitio 

notável a fas ser a melhor do mundo.”2 Vamos, assim, iniciar a nossa argumentação 

pelas dificuldades de barrar os invasores na sua entrada.

1 O Morro de Tinharé é o Morro de São Paulo.

2 Confira o relatório de Diogo de Campos Moreno, intitulado Relação das praças, fortes povoaçons, e cousas de 
importancia q Sua Magestade tem na costa do Brazil, fazendo principio dos baixos, ou ponta de são Roque para 
o sul do estado e defenção dellas, de seus fruttos, e rendimentos, feita pello sargento mor desta costa Diogo de 
campos moreno, de. 1609. [Grafia original]. Ms. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Maço 599, doc. 68. (Coleção 
de Plantas, Mapas e outros documentos Iconográficos). 
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A história da defesa da Baía de Todos os Santos e da Cidade do Salvador, 

primeira capital da América Portuguesa, tem início, de forma muito incipiente, no 

período das capitanias donatárias, instituídas por D. João III de Portugal (1534). Este 

sistema tinha sido a solução encontrada pelo monarca lusitano diante da magnitude 

dos problemas encontrados pela expedição de Martim Afonso de Sousa (1530). 

Mas o passar do tempo vai mostrar que a forma de colonização escolhida, capaz de 

dar certo nos Açores, estava fadada ao insucesso, diante da escala de um imenso 

território, com costa de quase 9.000 km voltada para um oceano aberto e com 

primitivos habitantes no continente. 

Francisco Pereira Coutinho, filho do Alcaide de Santarém, recebe naquela época 

uma capitania, situada na Baía de Todos os Santos (Figura 1), e, ao se estabelecer 

como donatário nas terras brasileiras da Bahia, formou, em 1536, o povoado, que 

veio a ser conhecido como Vila Velha ou Vila do Pereira. Este povoado foi localizado 

em eminência contígua à pequena enseada (Porto da Barra), de fácil embarque 

(Figura 2), nas proximidades da entrada da dita baía. Como defesa, edificou aquilo 

que estava dentro das suas possibilidades: “Poz a vila no melhor assento que achou, 

em que tem feito casas para cem moradores e tranqueiras de redor e uma torre já 

no primeiro sobrado.” (SAMPAIO, 1937, p. 168)3 Esta torre era de taipa de pilão, à 

semelhança de outras sedes de capitanias e feitorias, porque, quando foi fundada a 

Cidade do Salvador, em 1549, para ser a “Cabeça do Brasil”, esta taipa já necessitava de 

reparos, conforme provisão da época, em favor do taipeiro Balthazar Fernandes, por 

ter reconstruído 31 braças [68,2 m] da sua taipa. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1929, p. 252) 

A história iria demonstrar que as tradições combativas dos coutinhos não se-

riam suficientes para o sucesso da capitania, porque “[...] ao bom êxito de semelhante 

projeto eram indispensáveis outras qualidades além das de guerreiro.” (JOHNSON; 

SILVA, 1992, p. 125) Indispondo-se com os índios, depois de tumultuada administra-

ção, acabou sendo por eles aprisionado e devorado em ritual antropofágico. Assim, a 

torre da Vila Velha foi a primeira defesa costeira do local, nas vizinhanças da entrada 

da Baía de Todos os Santos (Figura 2).

A Vila Velha, como núcleo de povoação, continuou habitada por aqueles que 

conseguiram viver em paz com os autóctones e sua posição seria, posteriormente, 

de alguma ajuda para a defesa do Porto da Barra (Figura 2), como nos faz supor 

Aldenburgo, cronista da invasão holandesa de 1624. (ALDENBURG, 1961, p. 173)4

Mais tarde (1549), quando a Cidade do Salvador foi fundada para ser a capital 

do Brasil, em virtude da mudança de rumos imposta à colonização, as fortificações 

levantadas, além do muro de taipa abaluartado, construído pelo mestre Luís Dias, não 

passavam de pequenas baterias destinadas a defender o porto da cidade. Pelo que 

3 Citando os comentários de Capistrano de Abreu na História Geral  do Brasil de Varnhagen ([1984], v. 1, p. 208).

4 “[...] haviam os portugueses reunido sua gente, que escaruçava com a nossa, tanto do bastião com artilharia, como 
da citada mansão, das trincheiras e ‘dos matos do alto do monte’ [...]”. (ALDENBURG, 1961, p. 173)
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se pode deduzir da correspondência do construtor das defesas, a maior preocupação 

era com os índios e não com os ataques vindos do mar. Esta situação iria modificar-

-se, no fim do século XVI, quando incursões de piratas e corsários, principalmente 

franceses, ingleses e holandeses, começaram a assediar a nova capital e a Baía de 

Todos os Santos, principalmente as terras do seu Recôncavo, nas quais a produção 

de açúcar começa a ser significativa.

Não obstante o Regimento de Almerim, entregue a Tomé de Souza, estabelecer 

que cada beneficiário das terras vizinhas à nova capital deveria organizar a sua defesa, 

Figura 1 – Carta náutica da Baía 
de Todos os Santos.
Fonte: Marinha do Brasil – 
Levantamento 1977/1978.
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construindo, inclusive uma torre, a primeira tentativa de fazer um sistema de proteção 

costeira para a “Cidade da Baía”, partindo da barra da Baía de Todos os Santos, só tem 

início no período filipino. Foram fortins ou torres que devem ter sido levantados no 

governo de D. Francisco de Sousa (1591-1602), possivelmente pelo seu engenheiro 

militar Baccio de Philicaia. Estas, porém, eram de eficácia muito duvidosa, em vista do 

tamanho da baía e da distância entre as fortificações. Diz o cronista Frei Vicente do 

Salvador (1975, p. 261) que elas eram três ou quatro e, pelo que sabemos atualmente, 

o número quatro seria o justo. Eram elas as torres de Santo Antônio, na Ponta do 

Padrão, entrada da baía (Figura 2), a torre de Santo Alberto, reforçando as antigas 

defesas do porto da cidade, a torre de Santiago, em Água de Meninos, e, finalmente, 

o Castelo de São Felipe, na ponta de Itapagipe. Algumas destas fortalezas costeiras 

mudaram de nome, com o passar dos anos, principalmente após a Restauração da 

Coroa Portuguesa, em 1640, quando as invocações de inspiração espanhola foram 

substituídas. A torre de Santiago passou a se chamar Fortim de Santo Alberto (o 

velho Santo Alberto desapareceu com o crescimento da cidade) e o Castelo de São 

Felipe passou a ser Fortim de Nossa Senhora de Monserrate (se é que foi realmente 

mudado o seu orago oficial).

A s  f o r t i f i ca çõ e s  d e  d e f e s a  d a  B a r ra

Como preliminar ao discurso sobre a defesa da nossa Baía, faz-se necessário 

examinar o sistema que estava diretamente relacionado com a proteção da barra da 

Baía de Todos os Santos. Aos que se interessarem pela defesa da Cidade do Salvador, 

inclusive as fortificações internas, recomendamos consulta ao texto de Oliveira 

(2004): “As fortificações de Salvador quando Cabeça do Brasil”, no qual tratamos 

especificamente da defesa da cidade.

É praticamente consenso dos especialistas que opinaram sobre a defesa de 

Salvador, que as possíveis rotas de invasão de potencial inimigo apontariam, quase 

sempre, dois vetores prováveis de progressão das tropas hostis, com algumas varian-

tes. Um pelo Norte, com a penetração da esquadra de desembarque através da nossa 

Baía, aproveitando a sua largura e a incapacidade do Forte de Santo Antônio da Ponta 

do Padrão de fazer qualquer dano às naus que passavam ao largo. Lançavam-se, em 

seguida, tropas na região do Recôncavo, na parte vizinha ao objetivo, como fizera 

Maurício de Nassau em 1638, progredindo em direção à cidade, pela Estrada das 

Boiadas. Outra forma era o desembarque pelo Sul, como os mesmos holandeses 

fizeram em 1624, lançando as suas tropas no atual Porto da Barra e fazendo aproche 

para assalto da cidade pela Estrada da Vila Velha. Havia alternativas de desembarque, 

mais além, em diversos locais entre o Rio Vermelho e Itapoã.
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Tal raciocínio vai ser sempre o norteador dos especialistas, que proporão pla-

nos de defesa para a Cabeça do Brasil. No caso específico das defesas da barra que 

poderiam, eventualmente, se tornar ponto de desembarque de um ataque pelo Sul, 

nasceram as fortificações seguintes para defendê-la (Figura 2):

Figura 2 – Carta topográfica 
da Barra, a partir do moderno 
levantamento cadastral da cidade.
Autor: Mário Mendonça.
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O  Fo r t e  d e  S a n t o  A n t ô n i o  d a  B a r ra

Nenhuma das outras fortificações da velha capital do Brasil sofreu tantas me-

tamorfoses durante os seus mais de quatrocentos anos de existência (Figuras 4, 5, 

6 e 7). Sobre ele, muita gente já escreveu e por isso vamos só adicionar informações 

complementares e eventuais discordâncias do que já foi afirmado, tomando como 

base a lógica defensiva e a opinião dos especialistas da época.

Mesmo que os historiadores, normalmente, não afirmem com exatidão as 

origens desta fortaleza, encontramos notícia, muito antiga, sobre a sua construção 

em um códice do Arquivo Ultramarino5, que transcreve alvará de 21 de maio de 1598, 

através do qual foi nomeado “Bastião” [Sebastião] de Brito Correia comandante do 

Forte de Santo Antônio, “que esta comesado na barra daquela Cidade”. Esta deve ser 

a versão que sucedeu à torre de taipa, segundo o Livro Velho do Tombo do Mosteiro 

de S. Bento. (CONGREGAÇÃO BENEDITINA DE SALVADOR, 1945)6 Assim sendo, é 

aceitável a afirmação de Silva Campos de que o primeiro forte foi obra do governo 

de Manoel Teles Barreto (1583-1587), ou seja, a torre octogonal (Figura 4).

Como acontecia com as fortificações daquele tempo, deve ter nascido em forma 

de torre, conforme representa o cartógrafo Albernaz em carta da Baía de Todos os 

Santos (Figura 3). Estas representações não devem ser aleatórias ou fantasiosas, 

5  Ver: Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) – Códice Ms 112. Livro de ofícios, regulamentos e mercês (1597-1602). 
Alvará de 21/05/1598. fl. 65.

6  “Provariam que posto que a carta faça mensão do forte nam podia nunca ser o dos vestigios que estam detras 
de Nossa Senhora da graça que he no sertam e distancia muita do mar e a Carta declara forte, e que está junto a 
Camboa, nam se faz no sertam donde se verificou ser ‘o forte de Santo Antonio q. despois se fizera de novo que 
dantes era um reduto e forte de taipa’, [...]”. (CONGREGAÇÃO BENEDITINA DE SALVADOR, 1945, p. 67)

Figura 3 – Carta da Baía de Todos 
os Santos com as quatro plantas 
dos fortes primitivos.
Fonte: Cartografia de Albernaz.
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porque existe escala gráfica nos desenhos e as outras três fortificações representadas, 

referentes aos redutos de Santo Alberto, ao Fortinho de Monserrate e à Torre de 

São Tiago de Água de Meninos, podem ser confirmadas ou porque ainda existem, 

como o do Monserrate, ou através de outras iconografias. Pela escala gráfica repre-

sentada, podemos avaliar a dimensão dos eixos do octógono regular representado 

como de cerca de 120 palmos [~26 m]. À semelhança do antigo reduto de Santo 

Alberto, da Torre de Água de Meninos e do Castelo de S. Felipe, hoje Nossa Senhora 

de Monserrate, tinha entrada alta, com escada e ponte levadiça, o que indica uma 

solução tipológica da época. Na qualidade de torre octogonal, a construção primitiva 

do Forte de S. Antônio, vista de longe, poderia ser representada como se fosse uma 

torre cilíndrica. (OLIVEIRA, 2004, p. 184) O Forte do Picão na Barra do Porto do Recife, 

hoje desaparecido, tinha forma semelhante.

O problema é que, neste caso específico, as formas utilizadas como decoração 

de cartografia podem não ser contemporâneas da planta cartográfica, nem de 

Albernaz, mas situações mais antigas das fortalezas copiadas de outras estampas.  

A nossa desconfiança reside na iconografia deixada no relatório de Diogo Moreno, que 

data de 1609, onde, além do desenho, diz, quando se refere ao Fortim de Monserrate, 

“[...] forte de pedra e cal da mesma traça de S. Ant.º [...]”7 (Figura 5). Consideramos que o 

testemunho de Diogo Moreno é precioso, porque era militar e estava encarregado de 

inspecionar as defesas da nossa costa, o que quer dizer que entendia de fortificações. 

No caso do desenho de Moreno (Figura 5), não temos mais octógono, porém 

um hexágono que, realmente, se assemelha ao Fortim de Monserrate (antigo Castelo 

de S. Felipe) sem as torres. A entrada permanece alta e com ponte levadiça, mas as 

torres de proteção do acesso ao perímetro interno situam-se pela parte externa da 

7  Confira o Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Ministério do Reino, maço 599, doc. 68. (Coleção de Plan-
tas, Mapas e outros documentos iconográficos). Relatório de autoria de Diogo Campos Moreno, datado de 1609, 
intitulado Relação das praças, fortes povoaçons, e cousas de importancia q Sua Magestade [...] feitta pello Sargento 
Mor desta costa Dioguo (sic) de Campos Moreno. 

Figura 4 − Particular de cartografia 
de Albernaz, mostra o primitivo 
Forte de Santo Antônio da Barra.
Fonte: Cartografia de Albernaz.

Figura 5 − Iconografia do relatório 
de Diogo Moreno, datando de 1609 
(ANTT).
Fonte: Fac-símile do autor.

4 5
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cortina. Os parapeitos são dotados de canhoneiras, embora poucas. A julgar pela 

artilharia que nos foi relacionada no Livro da Razão, com quatro peças no total, 

esta segunda versão, mesmo edificada de maneira mais duradoura, em pedra e cal, 

deveria ser, igualmente, de modestas proporções: “[...] Um canhão de bronze de trinta 

e oito quintais; joga vinte e quatro libras de bala. Dois sacres ou meias-esperas de 

bronze, de dezoito quintais; jogam dez libras de bala. Um falcão de dado, de seis 

quintais [...]”. (MORENO, 1955, p. 144) O perímetro de cortinas da versão do fim do 

século XVII (Figura 6) tinha, segundo a relação do Capitão José Antônio Caldas, do 

meado do século XVIII, dezesseis peças de diferentes calibres (CALDAS, 1951, p. 354), 

compatíveis com a sua linha de fogo ampliada.

Alguns historiadores querem atribuir importância tática e estratégica a este 

fotogênico e elegante propugnáculo, mas não nos podemos deixar contagiar pela 

empolgação, diante da frieza dos fatos e da realidade da situação. Desde o início do 

século XVII, Moreno dizia a seu respeito que, por aquela parte,

[...] entran e saien cada dia naos armadas de corsarios sem q’ artilharia que aqui 

esta lhe faça dano, e inda que tenha colubrinas de sessenta quintais “nunca 

totalmente poderá defender a barra”.8 

E, logo mais adiante, o considera como adorno da barra e nisto todos estamos 

concordes. Realmente, se considerarmos o que Azevedo Fortes estabelece como 

alcance da artilharia do século XVIII, um dos canhões mais potentes, a colubrina 

dupla ou dragão, tinha uma alcance máximo de 2.705 braças [5.951m]. Quando a 

peça estava apontada pelo nível do seu metal, o alcance era de 456 braças [1.003m] 

e quando no nível da sua alma, 227 braças [499m]. Quem conhece qualquer ru-

dimento de balística sabe que o tiro no alcance máximo de uma arma (45o) tem 

eficácia praticamente nula e, com o armamento da época, pior ainda. Os tipos de 

tiros feitos a partir do raso dos metais até a elevação de 45 gráos; e estes tiros, 

chamão “tiros por cima da pontaria”. A perda de eficácia vai aumentando à medida 

que o ângulo se aproxima de 45o, destacando também o fato das naves da época não 

serem muito grandes e estarem em movimento.  Assim sendo, os quase 10 km que 

separam a ilha de Itaparica do Forte de Santo Antônio inviabilizavam qualquer defesa 

da barra da Baía de Todos os Santos (Figuras 1 e 2). Além do mais, a eficiência dos 

nossos bombardeiros e condestáveis sempre foi posta em dúvida. Um dos motivos 

era o treinamento com tiro real, porque se vivia, sempre, em constante economia de 

pólvora. Bernardo Ravasco Vieira, conhecedor da nossa realidade, crítico costumeiro 

das nossas fortalezas e tropas de defesa, nos informa das carências, em 1692:

8 Confira o Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Ministério do Reino, maço 599, doc. 68, fl. 27. (Coleção 
de Plantas, Mapas e outros documentos iconográficos). Relatório de autoria de Diogo Campos Moreno, datado 
de 1609, intitulado Relação das praças, fortes povoaçons, e cousas de importancia q Sua Magestade [...] feitta pello 
Sargento Mor desta costa Dioguo [sic] de Campos Moreno. [Grafia original].
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[...] a Praça sem Engenheyro, nem quem sayba usar de dous Trabucos, q’ nella 

há, nem off.es de Artilharia, ou Artilheyros q’ o q’ sabem ser, de q’ hé bastante 

prova, não acestar algum [tiro] em hu’a Nau, q’ ardendo, se mandou meter a 

pique, fazendo lhe a pontaria os mais destros.9

A realidade é que nenhum especialista considerava de grande valor estratégico 

nem tático a Fortaleza de Santo Antônio da Barra para impedir qualquer acesso à 

majestosa baía. Diogo Moreno é mais do que claro, quando afirma:

Por muitas vezes se tem advertido à Sua Majestade que os Fortes de Santo 

Antônio, de Itapagipe e de Água de Meninos, que se assinalam à fol. 18 nos 

pontos AA e no ponto BB e CC, “não são de nenhum efeito, assim por que 

não defendem nada”, como pelo grande risco com que se sustentam por sua  

“fraqueza e má traça” [...]. (MORENO, 1955, p. 143, grifo nosso) 

Também o já citado Bernardo Vieira Ravasco, Secretário de Estado e de Guerra 

e antigo militar, dizia em seu relatório de 11 de setembro de 1660: Estes três fortes 

[referia-se aos fortes de Santo Antônio, Santa Maria e São Diogo], “por estarem 

quazy juntos, e ‘nam serem de utilidade algua’ a quem nelles asiste [...]”10 Mesmo 

após as reformas substanciais do fim do século XVII, que aumentaram, de muito, a 

sua capacidade de fogo, o prestígio do Forte de Santo Antônio da Barra não cresceu, 

pois o mestre de campo, engenheiro Miguel Pereira da Costa, no início do século 

XVIII, foi também bastante enfático no seu parecer: 

No q respeita a fortes da marinha, o pr.o entrando p.a esta B.a he o de S. An.to 

da barra (nomeandoos com o cumum, impropriam.te por fortes) em figura de 

dés lados, irregularissimo, com seis angulos salientes e quatro reintrantes, sem 

baluarte algum, nem caza capás p.a polvora; este forte está dominado de hum 

grd.e padrasto q’ lhe fica superior a tiro de espingarda do qual se descobre toda 

a ária do d.o forte e como aquelle se pode subir sem impidimento, por varias 

partes, ocupado este pelo inim.o, fica o d.o forte inutil; porq os artelheiros, e os 

defensores não poderão aturar o fogo inimigo: tambem não tem cisterna p.a a 

agoa e lhe fica distante a de q’ gastão.11 

É de se notar que, não obstante já apresentar a fortificação a sua forma atual, 

bem mais desenvolvida, não merecia crédito e o padrasto ao qual fazia referência 

é o Morro do Gavazza (ver localização na Figura 2). A opinião sobre a limitação do 

9 Confira na Biblioteca Municipal de Évora (BME), o Códice de cópias do Conselho Ultramarino, Arquivo de Évora. 
Cota CV/1-17, fls. 294v. [Grafia original].

10 Ver no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), o Catálogo de Luiza da Fonseca, doc. 2.264. Relatório de Bernardo 
Ravasco de 1660, datado de 11/09/1660. [Grafia original].

11 Ver na Biblioteca da Ajuda (BAj), os Documentos Avulsos [54-IX-8] n. 60. fl. 1. [Grafia original]. Relatório do Mestre-
-de-Campo Miguel Pereira da Costa: Extracto da forteficação desta Praça da Bahia estado em q se acha, remédio de q 
neçeçita [sic]. Cota: 54-IX-8, n. 60 – Número de catálogo; 1814 (60), 1710.
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Forte de Santo Antônio da Barra é compartilhada, até mesmo, por leigos, como Frei 

Vicente do Salvador, ao declarar que ele e o de S. Felipe (Monserrate) “[...] são mais 

para terror que para efeito.” (SALVADOR, 1975, p. 311)

As melhorias do novo projeto não vieram resolver o problema da eficiência 

estratégica da fortaleza, porque não contribuíam para barrar as invasões da cidade 

pelo sul, nem tinham capacidade para sequer hostilizar os inimigos que entravam 

baía adentro. Do ponto de vista tático, embora o perímetro de fogo fosse aumentado, 

os ângulos reentrantes só ensejavam um flanqueamento muito precário para a 

defesa de suas cortinas (Figura 7).

Não podemos, porém, desconhecer, na nossa fortificação, a função de vigia 

da barra da Baía de Todos os Santos, para o que tinha posição privilegiada, como 

aconteceu desde os primeiros tempos da Ponta do Padrão12, assinalando as embar-

cações que viessem do norte à procura de suas águas. São vários os documentos 

que falam dos sinais com fogos, que percorriam toda a costa, desde a Casa da Torre 

de Tatuapara (cerca de 80 km ao Norte de Salvador) à Ponta do Padrão (entrada da 

barra), avisando da aproximação de navios, assim como os disparos que eram feitos 

de fortaleza a fortaleza, indicando mais de quatro naves que entrassem pela barra 

da baía.13 Esta função valeu ao nosso propugnáculo a alcunha de Vigia da Barra. O 

farol que instalaram, ainda no século XVII, para proteção dos navegantes contra os 

escolhos e baixios daquela zona do mar, demonstra que, mais do que a sua função 

12 Marco do descobrimento da Baía de Todos os Santos plantado, segundo alguns historiadores, por André Gonçalves.

13  Confira: Biblioteca Nacional (1945, v. 68, p. 348).

Figura 6 – Planta do Forte de Santo 
Antônio da Barra,  levantamento 
do Capitão José Antônio Caldas.
Fonte: Levantamento do Cap. José 
Antônio Caldas.

Figura 7 – Fotografia aérea atual 
do Forte de Santo Antônio da Barra 
(Foto de Nilton Sousa)
Fonte: Nilton Sousa.

6 7
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bélica, sempre posta em dúvida, poderia ostentar aquela da segurança da navegação 

e da vigilância. Para isto, no fim do século XVII, foi instalada uma torre-farol de base 

quadrada, que, por muito tempo, sobreviveu (Figura 6). 

A feição que temos, atualmente, (Figura 7) é, em grande parte, aquela que tinha 

nos finais do século XVII, exceção feita à ampliação da área coberta no terrapleno.  

A torre do farol, de forma cilíndrica, é do século XIX, pois Vilhena14 ainda a represen-

tava quadrada, no fim do século anterior. 

Re f o r ço  d a s  d e f e s a s  d o  Po r t o  d a  B a r ra 
–  Fo r t i n s  d e  S .  M a r i a  e  S ã o  D i o g o

Com a Cidade do Salvador ocupada e saqueada pelos holandeses, entre 1624 

e 1625, cuida a Coroa ibérica de mandar, urgentemente, reforçar as fortificações 

da Cabeça do Brasil. Com efeito, aproveitando, inclusive, as defesas deixadas pelos 

holandeses, que bateram em retirada, os portugueses trataram de reforçar a proteção 

da sua capital de além-mar. Um dos locais escolhidos foi o Porto da Barra, onde os 

batavos tinham desembarcado com toda a facilidade. É a partir deste momento que 

nascem os fortins de Santa Maria (Figuras 8 e 9) e de S. Diogo, que passam, desde 

então, a ser referidos nas relações das nossas fortalezas.

14 As pessoas que não conhecem a vida de Luiz dos Santos Vilhena ficam a se perguntar como um erudito professor 
de grego arvorava-se a falar sobre fortificações, um argumento tão específico. Acontece que o nosso cronista por 
muitos anos foi militar no Alentejo antes de vir para o Brasil.

Figura 9 − Vista aérea do Forte de 
S. Maria.
Foto: Nilton Sousa.

Figura 8 – Planta e elevação 
do Forte de Santa Maria. 
Levantamento cadastral recente.
Fonte: Projeto de restauro.

8 9
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Há enorme confusão entre os historiadores, porque não se conhece qualquer 

documento de governador que assuma a paternidade de mandar executá-los, nem 

ordem régia autorizando. O que se sabe é por dedução ou declarado por cronistas 

que escreveram tempos depois. (OLIVEIRA, 2004, p. 195) 

Se fomos, de certa forma, implacáveis na crítica à eficiência da Fortaleza da 

Ponta do Padrão, não seguiremos à risca a opinião de alguns dos inúmeros críticos 

desses pequenos propugnáculos. O primeiro pronunciamento incisivo sobre o as-

sunto vem de Bernardo Ravasco, sobre o qual já fizemos referência, considerando-os 

“nam serem de utilidade algua’ [...]”.15 Um pouco mais além, o importante relatório 

inédito, datado, aproximadamente, de 1671, que atribuímos ao engenheiro Antônio 

Correia Pinto, dá informações interessantes, inclusive sobre o responsável pela 

construção, lançando luz sobre polêmica entre os historiadores, através da seguinte 

afirmação:

O Forte S. M.a e o de S. Diogo são de pedra e cal: ambos fundou Diogo Luis de 

Olivr.a sendo G.or e capitam g.l deste estado nos extremos de huma praya que 

fica na boca da barra; donde os Olandezes, e D. Fradique de Tolledo lançarão 

a gente, que rendeu, e Restaurou esta praça, anbos estão desmantellados: 

Tambem quando as Naos Inemigas ymfestarão estes Mares servião de emparo 

aos nossos navios e embarcaçons da costa; ambos se devem comsertar e asestir 

em cada hu’ hu’ Alfrs [sic - alferes] ou sargento reformado dos q. ha mais antigos 

co’ a mesma praça q. vensem, sugeitos ao Capitam do Forte S. Antonio q. ha 

muitos Annos costumão ter os dois a sua ordem.16

Da afirmação se pode depreender que o autor encontrava neles alguma 

serventia. 

Por sua vez, o engenheiro militar Miguel Pereira da Costa, em 1710, não consi-

derava grande coisa estes redutos, principalmente o Forte de S. Diogo, afirmando: 

P.a a p.te da cid.e a menos distanssia de tiro de Mosquete [do Forte de Santo 

Antônio da Barra] está o forte de S. Maria quasi quadrado,mas rigurosamente 

he hum eptagono, com tres angulos reint.es m.to obtuzos: este tem os mesmo 

incomodos q o de Sa. Ant.º. A este se segue o forte de S. Diogo, a tiro de espin-

garda delle; he uma pequena bateria com tres pessas de artelhr.a, edificada na 

rais do monte em cuja eminemcia, está a igreja de S. An.to, donde se ve o quam 

condenado esteja (obra bem escuzada neste local) por ser de pouca serventia; 

e nestes tres se encerra a forteficação da barra, cuya defensa he impraticavel, 

pois se não se pode impedir a entrada aos navios por resp.to da sua m.ta largura.17 

15  Ver no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), o Catálogo de Luiza da Fonseca, doc. 2.264. Relatório de Bernardo 
Ravasco de 1660, datado de 11/09/1660. [Grafia original].

16  Ver na Biblioteca da Diretoria dos Serviços de Engenharia do Exército Português (DSE), o Relatório anônimo. Códi-
ce 1608, doc. 92. [Grafia original].

17  Confira na  Biblioteca da Ajuda (BAj), Os Documentos Avulsos [54-IX-8], n. 60. Doc. cit. fl. 1. [Grafia original]. 
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Mais ou menos a mesma coisa aparece no relatório feito pelo brigadeiro Massé 

e seus colegas, em 1716: 

Segueçe lhe logo o de S. M.a q he outro reducto menor, he eptagonico com os 

mesmos incovenientes; e logo estâ o de S. Diogo q he menor q os antecedentes, 

e feito na raiz do monte da Igreja de S. An.to, e nestes tres reductinhos, q são 

mais do q são, e estando tão proximos, se se unicem, não fazião huâ bateria 

capâz, se incerra a forteficação desta Barra, cuja defença he impraticavel, por 

senão poder impedir a entrada aos Navios, a respeito da Sua m.ta largura.18 

[grifo nosso] 

Como já declaramos, a nossa posição em relação a estes dois redutinhos não 

pode ser tão radical, no que se refere às suas serventias, se considerarmos as escalas 

e a verdadeira função a que se propunham. Claro está que não somavam absoluta-

mente nada à defesa da barra da Baía de Todos os Santos, indefensável pela própria 

geografia, mas dificultavam o desembarque em um porto muito cômodo, antiga 

Camboa ou Gamboa da Vila Velha (Porto da Barra) (Figura 2). Observemos que Nassau, 

quando intentou, em 1638, a invasão da nossa cidade, preferiu enfrentar o Forte de 

S. Bartolomeu da Passagem, ao norte, do que tentar algum desembarque no local 

protegido pelas pequenas fortificações. Estamos de acordo que eram dominados por 

padrastos vizinhos, mas poderiam funcionar bem como baterias baixas de fortifica-

ções maiores que ocupassem as eminências. Mesmo no período imperial, ainda foram 

objeto de preparativos quando a “Questão Christie” motivou que as nossas defesas 

fossem postas em alerta, como nos conta o famoso relatório do coronel Beaurepaire 

Rohan (1986). Disto conclui-se que os expertos da castrametação daquela época 

ainda julgavam que as nossas pequenas fortificações deveriam ter alguma serventia.

Conjectura-se, sem maior fundamento documental, que, antes de existir o 

Forte de Santa Maria, haveria, desde o início do século XVII, uma estância artilhada 

no local do S. Diogo. Não encontramos elementos comprobatórios de tal suposição 

e nem o relatório de Diogo de Campos Moreno, de 1609, nem o seu Livro da Razão 

dão qualquer informação. As maiores possibilidades é que ambos tenham sido 

construídos depois da primeira invasão holandesa, no governo de Diogo Luiz de 

Oliveira (1627-1635), já que foi referido em documento.19 

O fortinho de Santa Maria está apoiado sobre um pequeno promontório rocho-

so, limitando o lado esquerdo da enseada existente no local (Figuras 8 e 9). A maior 

capacidade de fogo, pela concepção escolhida de desenho, era para o flanqueamento 

e cobertura do ancoradouro, o que demonstrava que sua função tinha um endereço 

18 Confira no Arquivo Histórico Ultramarino, Documentos Avulsos, Bahia: Cx. 8, doc. 29 [AHU_ACL_CU_005. Cx. 10, D. 
840]. 

19 O relatório anônimo de 1771 faz referência textual: “ambos fundou Diogo Luis de Olivr.a’ sendo G.or e capitam g.l 
deste estado [...]”.
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limitado e específico. Hoje em dia, tem canhoneiras no parapeito, mas, pelo que 

descreve e desenha Vilhena, devia ter parapeito à barbeta, cuja única finalidade era 

receber mais artilharia e aumentar a varredura de pontaria das peças, tudo isto em 

detrimento da segurança dos artilheiros. 

Figura 10 – Cadastro do Forte de S. 
Diogo feito em 1758.
Fonte: Cap. José Antônio Caldas.

Figura 11 – Fotografia do S. Diogo 
visto do Santa Maria.
Foto: Mário Mendonça.

O fortim de S. Diogo (Figuras 10 e 11), também considerado como obra de D. 

Diogo Luiz de Oliveira, pelo relatório apócrifo de 1671, é uma fortificação irregular, 

construída ao pé da colina onde, uma vez, assentou-se o núcleo primitivo da Vila 

Velha (Figura 2) de Pereira Coutinho com sua tranqueira e torre. É de se pensar que, 

desaparecidas as defesas originais, esta eminência tenha sido dotada de alguma 

bateria ou defesa20, porque, sendo uma cota mais elevada, poderia ser ocupada pelo 

inimigo, neutralizando os fortins que estavam mais abaixo. O seu fogo, combinado 

com as posições de S. Diogo e S. Maria, seria efetivo na defesa do Porto da Barra 

(Figura 2). O nosso minúsculo propugnáculo é de desenho irregular, procurando 

adequar a sua feição à morfologia do terreno, com uma parte da cortina arquea-

da. O parapeito era, e continua sendo, à barbeta, conservando muito do primitivo 

desenho. A maior modificação no organismo deste edifício deve ter sido feita no 

acesso principal ao edifício. Na segunda metade do século XIX, o fotógrafo Benjamin 

Mullock ainda conseguiu captar a sua feição original.

20  Talvez aquela que Aldenburgo faz referência.

10 11
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Praticamente nada foi acrescentado às defesas da barra da Baía de Todos 

os Santos, a partir do século XVIII. Desde o projeto de fortificação do mestre de 

campo, engenheiro Pinheiro Lobo, em 1640, e, principalmente, depois do projeto 

do capitão engenheiro João Coutinho (1685), optou-se por uma defesa aproximada 

do perímetro da capital. A mesma lógica foi seguida na proposta de defesa, de 1715, 

executada pelos engenheiros militares brigadeiro Massé, mestre de campo Miguel 

Pereira da Costa e capitão Gaspar de Abreu. 

Assim, o capítulo final da defesa da entrada da Baía de Todos os Santos foi 

escrito quando, no ocaso do século XVIII, Vilhena nos fala de uma bateria construída 

sobre uma elevação para dar apoio às fortalezas da barra. O texto não é muito claro 

quanto à localização, mas diz que esta posição se situava a uns 600 ou 800 passos. 

(VILHENA, 1969, p. 215)21 Interpretamos que estes passos deveriam ser a partir da 

Fortaleza de Santo Antônio, já que a informação está contida no item Vizinhanças de 

Santo Antônio e, se assim for, o local mais provável seria a elevação onde atualmente 

se encontra o Hospital Espanhol (Figura 2). É o que a lógica defensiva nos aponta, 

pois ajudava a cobrir os desembarques entre os fortes de S. Maria e de Santo Antônio, 

disparando a sua artilharia de posição mais elevada. (OLIVEIRA, 2008)

Seguindo a costa em direitura ao porto da cidade, nenhuma fortificação pode 

ser assinalada nos primeiros tempos. É bem verdade que, grande parte deste percur-

so é muito escarpado, o que dificultava um desembarque que tivesse a finalidade 

de acessar a parte alta da falha de Salvador. Porém, na Gamboa, esta operação já 

não era tão difícil e esta brecha só foi coberta no século XVIII, com a bateria de São 

Paulo, tributária do sistema defensivo do Forte de São Pedro.

B a t e r i a  d e  S ã o  Pa u l o  d a  G a m b o a

Há quem diga que a Bateria da Gamboa, obra avançada do S. Pedro, poderia ter 

sido iniciada na primeira metade do século XVII. Em nenhuma lista ou levantamento 

de fortificações, elaborados até o século XVIII, aparece qualquer referência a ela. O 

local da Gamboa ou “Camboa”, na qualidade de porto e povoação de pescadores, este 

sim, é antigo, podendo ter antecedido a própria fundação de Salvador. Esta bateria 

foi concebida para reforçar o sistema do Forte de S. Pedro, originando-se do projeto 

de fortificações de 1715. A sua finalidade era suprir uma deficiência deste último, 

também muito bem caracterizada por Muniz Barreto: “Para a parte do mar hé pouco 

offensivo, não só por ficar longe do Canal, mas por estar algum tanto a Cavalleiro do 

nível d’agoa.”22 A bateria da Gamboa estava justamente na orla marítima, disparando 

21  O valor do passo adotado, que entendemos ser o passo comum, equivale a três palmos de 22 cm, ou seja, 66 cm. 

22  Extraído da Biblioteca Municipal do Porto (BMP), Ms. 686, Brasil. 
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quase na linha d’água. Era uma defesa de enorme eficiência e que vinha completar 

adequadamente, uma limitação do Forte de S. Pedro (Figuras 12 e 13).

Só podemos atestar a autoria de projeto e execução da Bateria de São Paulo, 

a partir da certidão do mestre de campo Miguel Pereira da Costa, passada em favor 

do capitão João Teixeira de Araújo, seu discípulo, na qual afirma que: 

[…] querendo dar principio a Bataria de Sam Paulo na marinha por baxo do 

Forte de Sam Pedro encarreguei a sua construção ao Cap.am Eng.o João Teixr.a 

de Araujo, o q.al deu a execução a minha instrução que lhe dei para aquella 

obra, fazendo executar nella tudo o que lhe foi encarregado athe a por na sua 

ultima perfeição.23

Vilhena informava, no fim do século XVIII, que este propugnáculo era, na opi-

nião de muitos, uma das melhores fortificações da Bahia, montando, na sua época, 

dezenove peças de artilharia, poder de fogo não desprezível. As limitações que 

apontava provêm do fato de não podermos considerá-la isoladamente, pois nasceu 

para trabalhar no sistema da Fortaleza do S. Pedro, cobrindo o ponto fraco da cota 

elevada em relação ao mar e sendo por ela protegida. Parece-nos que o cap. engro. 

João Teixeira de Araújo fez um bom trabalho nas muralhas do terrapleno, pois 

resistem bravamente até hoje aos ataques do mar.

23 Extraído dos Documentos Avulsos, Bahia: Cx. 28, doc. 82 [AHU_ACL_CU_005, Cx. 33, D. 3039], do Arquivo Histórico 
Ultramarino. 

Figura 12 – Planta e elevação do 
Forte de S. Paulo da Gamboa.
Fonte: Levantamento do Cap. José 
Antônio Caldas.

Figura 13 – Planta e perfil da 
muralha da Bateria da Gamboa. 
Fonte: Desenho de JSLT. GEAEM 
4558/6.

12 13
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Por ser uma defesa de préstimo, recebeu conservação até o período imperial, 

pois o coronel Rohan informa, no relatório de 1863, que Este forte foi todo reparado a 

pouco tempo e acha-se por isto em bom estado. Naquele tempo, tinha um parapeito à 

barbeta, mas a concepção inicial, que encontramos no cadastro de Caldas, era com 

canhoneiras e merlões, que irá até o fim do século XVIII (Figuras 12 e 13). 

A grande curiosidade da Bateria de S. Paulo da Gamboa, era uma enorme peça 

de artilharia, carinhosamente apelidada de Vovó, assim descrita por Silva Campos: 

Por aviso do Ministério da Guerra, de 28 de outubro de 1873, foi mandado para 

esta Província um canhão Armstrong calibre 250, pesando 13 toneladas, a maior 

peça de artilheria e primeira daquele fabricante que já viera ao Brasil, sendo 

montada no ano de 1875. (CAMPOS, 1940, p. 109) 

Esta peça encontra-se hoje defronte do Quartel General do Exército, na 

Mouraria, e se espera que, quando o Governo do Estado executar, como proje-

tado, o restauro da velha bateria, volte a peça Vovó para o seu local primitivo, 

continuando o seu sono tranquilo sobre os seus rodízios e trilhos. Ela era uma 

referência pitoresca e histórica na Cidade do Salvador. Com a montagem, no 

século XIX, desta avantajada artilharia de costa, de alma raiada, porém ainda de 

antecarga, que o avanço tecnológico do século XIX tinha propiciado, conseguiu-

-se, finalmente, um artefato bélico que cobria o mar da Baía de Todos os Santos 

até a ilha de Itaparica.

A s  d e f e s a s  d o  p o r t o  d e  S a l va d o r

Os muros de taipa que cercavam a primitiva Cabeça do Brasil não eram su-

ficientes para a defesa da cidade, particularmente pela altura da cota em que ela 

se encontrava. Era ela uma cidade de acrópole. Esta situação se, de certo modo, 

dificultava o acesso ao inimigo, para tomar a cidade a partir do porto, obrigando-o a 

subir íngremes ladeiras para efetivar o assalto, não poderia impedir os desembarques, 

porque a artilharia de então, trabalhando naquela altura, tinha um campo escuro 

acentuado, não podendo atirar para baixo. Naqueles tempos, e até mesmo nos 

períodos de litígios mais recentes, defender o porto de uma cidade era condição sine 

qua non para a sua sobrevivência. De um lado, ele era a garantia do abastecimento e 

do outro era a proteção para os navios que, quando ancorados, estavam à mercê do 

inimigo, sem possibilidade de manobrar e se defenderem. Por isto, tratou Luís Dias 

de criar algumas plataformas, ou estâncias, ou mesmo redutos na zona da Ribeira, 

referidos por ele mesmo em missiva, que deveriam proteger o porto, os navios 

ancorados e dificultar o desembarque no local. 
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Todavia, o tema da localização desses primeiros propugnáculos de Salvador, 

mesmo tendo sido garimpado por figuras ilustres da nossa historiografia, oferece, 

ainda, muitas controvérsias quanto à localização de tais defesas. Em geral, parte-se 

do pressuposto de que eram seis as defesas, apoiando o muro de taipa de pilão que 

cercava a nova cidade no tempo da sua fundação. Isto está baseado, em parte, nas 

referências, que julgamos bastante fidedignas, de Gabriel Soares, que não declina 

o nome de todas as posições artilhadas. 

As duas fortificações do mar que Luís Dias cita, textualmente, em uma das suas 

cartas, são localizadas na parte da praia para a defesa do porto e foram, segundo 

ele mesmo:

[...] e fez pero de guois hu´a estamçia  de madeira diguo fez pero de guois 

por que lhe deixe o governador que puzese o seu trabalho e o da sua gemte 

e que se chamaria o baluarte do guois e hele e eu fomos cortar a madeira 

de maõgue muito poderoza e que não apodrece debaixo da aguoa e sobre 

heses peneedos como vera na amostra e no outro cabo da ribeira fizemos 

outra estância que se chama saõta cruz as quais tem muita artelharia groça. 

(GARCIA, 1939, p. 25) 

Estas posições defensivas tinham como artilharia: o baluarte do Gois, armado 

com 2 esperas, 2 camelos, 2 falcões e 12 berços, e a outra, que recebeu a invocação de 

Santa Cruz, que deveria ser menor pelo armamento que possuía, isto é, 1 espera, 2 

falcões e 6 berços. Descreve o mesmo Dias que a primeira delas foi construída com 

terra e paus de mangue que se criam n’água e são como ferro, que ele julgava poder 

durar uns vinte anos, deixando ao arbítrio real a decisão de construí-las em pedra e 

cal. (GARCIA, 1939, p. 24) A documentação sobre o assunto, porém, esclarece que 

o sistema construtivo destas antigas estâncias não deveria ser, exclusivamente, de 

madeira de mangue e terra, porque provisão de 16 de dezembro de 1551 manda 

que se pague ao pedreiro Belchior Gonçalves a quantia de 

[...]16$665 rs. que lhe ficaram a dever da empreitada, que tomou, por que se 

obrigou fazer tres paredes na Ribeira de Goes, e na Estancia Santa Cruz; uma 

de pedra insossa, e duas de pedra e barro. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1929, p. 66)

O baluarte da Ribeira do Góes, segundo Teodoro Sampaio, Alberto Silva, Edison 

Carneiro e outros, era no porto, próximo à antiga ermida da Conceição, perto da qual 

foi construída a atual basílica. Vamos mais um pouco adiante. Se atentarmos para a 

carta de Luís Dias, ele fala que a construção estava sobre heses peneedos como vera 

na amostra, o que dá a entender que era a famosa “laje”, o primeiro forte do mar, 

que nada tinha a ver com o São Marcelo, como já demonstramos em outro estudo. 

(OLIVEIRA, 2001)
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Quanto ao Baluarte da Santa Cruz, Edison Carneiro (1978, p. 68) aponta para 

o norte a localização deste propugnáculo: “Mais para o norte, na Ribeira, estava o 

baluarte de Santa Cruz, de proporções menores. Era de taipa, obra do taipeiro Pedro 

André [...]”, o que nos parece verossímil. 

O  q u e  n o s  i n f o r m a  a  g ra v u ra  d e  G e r r i t s z

A reprodução da gravura de Gerritsz é muito elucidativa, pela fidelidade pouco 

comum em relação aos elementos de defesa do porto da Cidade do Salvador, logo 

após a invasão de 1624 (Figura 14). Este desenho, que deve ter tido motivações 

militares, mostra posições de artilharia, indicando-as através do fumo dos canhões 

e, muitas vezes, escrevendo-se a palavra forte ou bateria (em holandês, evidente-

mente), muitas das quais correspondem à descrição de Diogo Moreno. O desenho 

do Forte da Laje, conhecido, na época, como Forte Novo (Nieuwe Fort), é a verdadeira 

Figura 14  – Gravura de Gerritsz 
representando a incursão do 
comandante Peter Petrid na Baía 
de Todos os Santos.
Fonte: Vereeniging Nederlandsh 
Sheepvaart Museum, de Amsterdã.
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configuração. Aparecem a estância sobre a ermida da Conceição, a posição da es-

tância de S. Diogo, abaixo da Misericórdia24, a torre de pedra e cal do S. Alberto, 

a plataforma ben alta ao pé do Colégio de Jesus, que deveria estar na olaria dos 

padres da Companhia (potte backery), de onde se via até a agoa dos meninos. Quanto 

à estância da banda do vasadoiro velho, poderia ser aquela indicada no Guindaste 

dos Padres (Papenhooft). Das posições representadas, somente umas três delas 

não encontramos nas referências de Diogo Moreno: a Bateria da Conceição, que 

é conhecida dos estudiosos; a Bateria do Palácio, também muito conhecida pela 

sua inutilidade25 e uma plataforma no Carmo, que pode ser aquela do tempo de D. 

Fradique, na sua cruzada de restauração da Bahia. Realmente, é uma iconografia 

interessantíssima para o estudioso das fortificações de Salvador.

Quanto à Bateria da Conceição, caberia uma observação. Na gravura holandesa 

que comentamos existe claramente uma posição artilhada, nas vizinhanças da Igreja 

da Conceição antiga. Parece-nos que deve ser a mesma que Bernardo Ravasco 

Vieira chama de Plataforma da Preguiça, pois não haveria sentido duas posições 

tão vizinhas: 

“Na plataforma q chamão da Preguissa”, a qual fica quazy ao pe da eminençia da 

porta da Cidade de Sam Bento, há quatro peças de bronze, huma Colebrina de 

20 L.as 2 de 14. e huma de 10. Della corre huma trincheira, sem fosso para o Norte 

té outra plataforma de pedra, e cal, em q’ [ilegível] há artelharia. (VIEIRA, 1660)

B a l u a r t e  d a  R i b e i ra

Tudo indica que a fortificação da Ribeira (Figura 15) nasceu das transformações 

sofridas no antigo Forte da Laje, com o aterramento da Cidade Baixa. Todos sabemos 

que o espaço disponível neste local, quando da fundação da cidade, era uma exígua 

faixa de terra, que pode ser observada na cartografia antiga, como nas iconografias 

dos exemplares do Livro da Razão, de Diogo Moreno. Neste limitado espaço era capaz 

de caber, naquela época, somente uma linha de armazéns cozidos à encosta e, logo 

depois, o muro do antigo cais e o mar. O primitivo Forte de Santo Alberto, cujo local 

é, atualmente, ocupado pela Igreja do Corpo Santo, como vimos, era uma construção 

apoiada em um afloramento rochoso que avançava pelo mar.

É por esta razão que subscrevemos o que dizia o estimado Luiz Monteiro da 

Costa, ao afirmar: 

24 Na legenda do desenho, esta estância deveria estar situada nas vizinhanças de uma “tenda de ferreiro” (smitshuys 
= casa de ferreiro), que deveria localizar-se em pequena plataforma do terreno no meio da encosta. Existe indica-
ção de um caminho que, possivelmente, ligava ao Forte de Santo Alberto, na Cidade Baixa.

25 A opinião não é somente do autor, mas de especialistas, entre os quais o mestre de campo, engenheiro Miguel 
Pereira da Costa: “Na praça da cid.e está outra bateria p.a o mar, mas a m.ta altura em q’ fica, a fas q’ sirva mais de 
ornato, q’ de defenssa [...]”.
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Êste forte inacabado “só igual com as ondas” [no tempo da invasão de 1624], 

mais tarde batizado “S. Felipe, São Thiago e Nossa Senhora da Conceição” e 

finalmente, da “Ribeira”, já desaparecido [...]. (COSTA, 1958, p. 27)

Poderíamos acrescentar que ele foi também chamado de “Forte Real de S. 

Felipe e S. Tiago” ou, simplesmente, “Forte Real”26 e, também, de “Bateria da Ribeira 

das Naus”.

Já Silva Campos considera que as origens desta fortificação remontam à época 

da fundação da cidade, quando Luís Dias construiu a defesa primitiva, “[...] em cima 

de um rochedo que joga para a banda do mar”, provavelmente, estruturada com 

“paus de mangue que se criam n’água e são como ferro”. (CAMPOS, 1940, p. 240) Não 

é difícil concluir que este rochedo não era mais do que a Laje Artilheira ou Forte da 

Laje, que fez posteriormente Frias da Mesquita no mesmo local do forte de paus de 

mangue, construído por Luís Dias. Quanto à fundamentação deste discurso, é bom 

que se observe o que foi dito no nosso estudo sobre os fortes do mar. (Cf. OLIVEIRA, 

2001, p. 481-498) O mesmo Silva Campos dizia ainda: 

Elevou-se aí, certamente, a Estância de Nossa Senhora da Conceição, onde, 

em agosto de 1604, o governador geral Diogo Botelho estabeleceu o quartel-

-general, dirigindo a defesa da cidade contra os piratas de Caarden e que é o 

mesmo forte que se se manda fazer na laje da praia (MORENO, 1955, p. 142)

Sobre o particular, caberia lembrar que Botelho, quando combateu Caarden, 

em determinados momentos da peleja, esteve metido em água até o pescoço, 

o que demonstra a situação da ilhota de pedra, que se podia passar a vau para 

a terra firme, quando a maré estava baixa. As nossas discordâncias só começam 

quando o mestre mistura o Water Castell, que se vê em Barleus, com o S. Marcelo, 

quando, na realidade, foi uma das fortificações da Bateria da Ribeira que, no início, 

era separada da terra. Basta observar bem as plantas do século XVIII para se saber 

que o desenho da antiga praia passava a pouca distância do adro da atual Igreja 

da Conceição.

Mas a Bateria da Ribeira, como conhecemos pelos inúmeros desenhos27 que 

ficaram, e a cartografia do século XVIII a deixa ver em feição reduzida, foi, sempre, 

de muita consequência para a defesa do porto de Salvador, conforme afirmam todos 

26 Por exemplo, como está escrito no parecer dos engenheiros Roiz Mouro, Correa Rebello, Matheus do Couto e 
Gomes Ferreira ao projeto de João Coutinho: “[...] alem do q em a dicta marinha estão feitas duas plataformas 
solidas ao mar a q. chamão o ‘Forte Real’, e o de São Fran.co e alem destes dentro em o mar, defronte do ‘Forte 
Real’, a pouco mais de tiro de mosquete, ha ‘hum Forte de Figura Esferica’, guarneçido com quatorze pecas, e tudo 
junto flanquea bastante m.te toda a marinha.” Ver: Arquivo Histórico Ultramarino. Códice Ms 245, Bahia. Alvará de 
21/05/1598, fl. 123.

27 Além dos desenhos que apresentamos neste texto, destacaríamos o cadastro de Caldas, que é escala avantajada, e 
o texto de Vilhena, entre outros que existem.
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os engenheiros militares e especialistas da matéria. No início, era uma obra para 

fazer, principalmente, o flanqueamento defensivo do porto e o abrigo de naves que 

fundeavam nas suas laterais. Era de pedra e estava inacabada, quando os holandeses 

se assenhorearam da cidade e por eles foi terminada, como esclarece Aldenburg 

(1961, p. 201): “[...] acabando-se o forte de pedra do mar, junto à ribeira, no qual 

foram colocados nove meios-quartaus e falcões [...]”(Figuras 15 e 16). 

Figura 15 – Particular da gravura 
de Gerritsz (1627) onde se destaca o 
Nieuwe Fort (Forte Novo).
Fonte: Particular da figura 14.

Figura 16 – Particular do desenho 
do museu de Haia (1638). 
Fonte: Vereeniging Nederlandsh 
Sheepvaart Museum, de Amsterdã.
Fonte: Particular da planta de 
Salvador, elaborada em 1638, do 
Algemeen Museum (Holanda).

O crescimento da cidade e a conquista desordenada do mar, como já fizemos 

ver, literalmente asfixiaram a antiga fortificação da laje, tirando-lhe toda a sua con-

dição de tiro de flanco. Isto foi motivo de que a lateral do edifício fosse simplificada, 

ficando somente o pequeno baluarte frontal. A preocupação do tiro frontal, que ob-

servamos na evolução do desenho, cria uma bateria, ao longo do cais, representada 

no desenho de Caldas, produzido nos meados do século XVIII (Figura 17), com um 

aumento de canhoneiras no parapeito, observado no desenho do texto de Vilhena, 

no fim do mesmo século.

No início do século XIX, o então capitão João da Silva Leal Teixeira representou 

a Bateria da Ribeira de maneira primorosa, como eram os seus desenhos, sem a velha 

fortificação que deu origem à defesa daquele local, o que deve ser indicação de que 

foi ela arrasada para ceder espaço à movimentação das peças de artilharia no novo 

direcionamento dos planos de fogo, exclusivamente frontais, da dita bateria (Figura 

18). (OLIVEIRA, 2004, p. 243)

Uma das pistas seguras de que esta bateria era conhecida nas suas origens, 

como Forte do Mar, encontra-se em outra passagem do relatório de Bernardo Ravasco 

Vieira, datado de 1660: “[…] A esta [bateria da Preguiça] se segue ‘o forte R.l do mar Sam 

Phelippe desunido das mais forteficação; o qual hé de cantaria’ […]”. (VIEIRA, 1660)  

15 16
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Fo r t e  d e  S a n t o  A l b e r t o 

Quando o governador geral mandou lavrar a portaria de 1673, para o Provedor 

ir ver o Forte de Santo Alberto, estava decretando a pena de morte do velho propug-

náculo, abandonado como um idoso leão desdentado e sem garras, que não mais 

rugia, perdendo a sua serventia. Valeria ver o texto da portaria, porque descreve o 

estado em que se encontrava:

Porquanto sou informado que na praia desta cidade, está um sitio que an-

tigamente foi forte (a que chamam de Santo Alberto) e hoje está arruinado 

sem ter artilharia, e não servir de utilidade alguma para a defensa desta praça,  

e ha pessoas que querem comprar o dito sitio: O Provedor-mor da Fazenda Real 

deste Estado com o Procurador e com o Tenente General da artilharia vão ver 

o dito sitio, e do que acharem me darão conta para se tomar a resolução que 

mais convier ao serviço de Sua Alteza. Bahia e Março 13 de 1673. (BIBLIOTECA 

NACIONAL, 1928, p. 152)

Como consequência do parecer desfavorável da comissão visitadora, reuniu-se 

a Mesa da Fazenda, que decidiu vender o Revelim de Santo Alberto, em hasta pública, 

como de norma, sabendo-se, de antemão, que por ele já tinham oferecido 560$000 

rs. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1944, p. 171)

Não temos, no momento, a documentação do que aconteceu depois, mas o 

certo é que o nome da velha torre reduto desapareceu da relação das fortalezas, a 

partir de então, restando somente a palavra dos cronistas e a documentação antiga 

que a ela se refere.

Figura 17 – Bateria da Ribeira 
desenhada por José Antônio 
Caldas, em 1759. Observa-se ainda 
o núcleo antigo do Forte da Laje, 
depois Forte de S. Felipe e Santiago.
Fonte: Cap. José Antônio Caldas.

Figura 18 – Bateria da Ribeira.
Fonte: J. S. Leal Teixeira GEAEM 
4558/7.

17 18
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Pelo que podemos depreender da antiga representação, não era uma cons-

trução avantajada, mas uma torre de base, aproximadamente quadrada, com cerca 

de 50 a 60 palmos [11,00 m a 13,20 m] no coroamento, o mínimo minimorum para 

acomodar duas plataformas de artilharia trabalhando em direções opostas.

Temos uma boa ideia da sua planta através de imagem existente em cartografia 

atribuída a Albernaz (o velho) (Figura 19). Ela corresponde aos tipos clássicos de 

torres que eram feitas nos primeiros tempos das nossas fortificações. A iconografia 

de Gerritsz (Figura 14) mostra, pelo seu lado, uma construção com mais de um 

andar, onde aparecem torres pequenas, cilíndricas, que encontramos no desenho. 

Não podemos afiançar, porém, que a feição da construção, demolida na segunda 

metade do século XVII, tenha sido esta. Observa-se que era um reduto com pouco 

poder de fogo, em virtude de só apresentar duas troneiras disparando em direção 

ao mar e duas fazendo o flanqueamento.

Figura 19 – Fragmento da 
cartografia atribuída a Albernaz 
(o velho).
Fonte: Detalhe da Figura 3.

Não somente a reprodução em questão como grande parte da iconografia 

da época mostram que era um forte à beira d’água, apoiado sobre um afloramento 

rochoso que adentrava pelo mar. Havendo desaparecido, o nome de sua invocação 

passa para a Torre de Santiago de Água de Meninos, provavelmente, quando foi feita 

a sua reforma e ampliação no século XVIII, sob a orientação do mestre de campo 

Miguel Pereira da Costa.

Temos que acreditar que o fortim de Santo Alberto foi obra da administração 

de D. Francisco de Sousa, porque é uma declaração expressa de Diogo Moreno, 

no seu relatório de 1609, e ele não era um observador que documentou a histó-

ria, distanciado dezenas de anos após os fatos acontecidos, era contemporâneo. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 182)
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Bernardo Ravasco, na segunda metade do século XVII, nos informa da sua 

obsolescência e inutilidade:

“O forte de Santo Alberto” [do Corpo Santo] q se lhe segue, hé inutil tem huma 

peça de bronze de 10 L.as: delle corre hu’ muro té quazy hu’a plataforma, de que 

he Cap.m Visente Alz.º, cujo pay a fes a sua custa; e em satisfacam daquelle serviço 

se lhe deu sem soldo algum: tem 4 peças de bronze, huma meya colebrina, de 

18 L.as hu’ meyo Canhão de 16. huma de 10 e outra de 8. (VIEIRA, 1660) 

O  Fo r t e  d o  M a r  o u  d e  N o s s a  S e n h o ra  

d o  Pó p u l o  e  S ã o  M a r ce l o

Alguns cronistas antigos confundiram o Forte da Laje com o de S. Marcelo, 

arrastando consigo muitos historiadores modernos. É necessário pois, uma leitura 

crítica destes textos.

O argumento Forte do Mar, particularmente, já foi objeto de uma série de 

estudos. Destacamos a tese de Luiz Monteiro da Costa (1954), que mergulhou no 

assunto com profundidade, na busca da sua verdadeira certidão de nascimento. 

Concordamos com a maioria das colocações deste último. Faltando, no seu trabalho, 

exclusivamente, uma observação mais detalhada dos aspectos da documentação 

iconográfica e alguns papéis definitivos que nos permitam lançar luz sobre o assunto 

e simplificar uma polêmica que sobre o argumento se estabeleceu.

Trocando em miúdos, o que os documentos nos mostram, e foi comprovado 

por Monteiro da Costa, é que foram dois os Fortes do Mar, com o que concordamos, 

procurando destacar outros argumentos. O primeiro destes fortes, do início do 

século XVII, um reduto quadrilátero, mais vizinho à Ribeira de então, foi construído 

sobre um afloramento rochoso, a famosa lagem, onde Luís Dias fez o seu baluarte 

de “paus de mangue” e se metamorfoseou, como já demonstramos, no Baluarte da 

Ribeira ou de S. Felipe e São Tiago. O outro foi construído sobre uma coroa de areia, 

correspondendo ao nosso S. Marcelo, concebido, desde que nasceu, com partido 

circular28 (Figuras 20 e 21). 

Além das argumentações desfiadas por Luiz Monteiro, baseadas em docu-

mentos, nos quais estava claro que o forte da laje era próximo à praia, seria bom 

destacar que Aldenburgo, na descrição da refrega entre holandeses e portugueses 

havida no local, em 1624, relatou que quando aqueles tomaram o então forte do 

mar, ainda inacabado e protegido por cestões, encravaram os canhões da bateria 

e bateram em retirada, “[...] em virtude da fuzilaria de terra.” (ALDENBURGK, 1961, 

28 Confira Oliveira (2001).
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p. 172)29 Ora, o alcance útil máximo de um mosquete da época, segundo experto da 

maior credibilidade, o Marechal Vauban (1991, p. 192) (Regra XV), era de 120 a 125 

toesas [237,6 m a 247,5 m], discordando de Goldman, famoso tratadista holandês, 

que aceitava um alcance de 150 toesas [297 m]. O nosso Forte de S. Marcelo dista, 

em linha de tiro, uns 600m da parte baixa do Elevador Lacerda, de acordo com o 

levantamento aerofotogramétrico atual da cidade, o que o colocaria fora da hipótese 

de ser o sucessor do antigo forte da lagem.

As iconografias, por outro lado, são muito claras e a mais antiga, que mostra 

o primeiro forte do mar na sua versão de reduto quadrado, no Livro que dá Razão 

ao Estado do Brazil, exibe um molhe ligando o forte à terra, cuja dimensão, mesmo 

considerando qualquer falta de escala do artista, não poderia ser uma ligação do 

nosso atual S. Marcelo à terra.30 Nietzscher, citado também por Monteiro, ao relatar 

a epopeia da invasão, diz, no que se refere ao assalto do forte do mar: “O próprio 

Piet Heyn, seguido do corneteiro de seu navio, foi o primeiro a subir na fortificação 

inimiga obrigando toda a guarnição a escapar, ‘fosse a vau’, fosse a nado”. (COSTA, 

1954, p. 59) Convenhamos que um bom nadador cobriria os quinhentos e tantos 

metros de intervalo do atual S. Marcelo até a praia da época, mas passar a vau 

seria totalmente improvável, por mais modificada que tivesse sido a batimetria 

do nosso porto. Dentro desta ótica de observação relativa à pouca profundidade 

entre o forte e a terra, a legenda de Aldenburgo para a estampa, traduzida por 

Silva Nigra, ilustrando o texto sobre a tomada de Salvador, reza: “Uma bateria 

construída de pedra dura, distante da terra, ‘que na maré alta se pode passar por 

detraz’ com um barco [...]”. (ALDENBURG , 1938, v. 26, p. 109) A afirmativa é óbvia 

e não merece mais comentários. 

Para encerrar a argumentação, encontramos, também, uma documentação 

assinada por Francisco Barreto, antigo governador geral (1657-1663), que é um 

parecer, datado de 1668, sobre a situação defensiva da Bahia e seu Recôncavo, 

feito a pedido do Conselho Ultramarino. Em determinada passagem, ele dizia com 

todas as letras: 

O “Forte São Marcelo fiz eu no meio da Bahia”, p.ª que com o forte Real [Forte 

S. Felipe e Santiago, antigamente, da laje], e o forte São Fran.co se pudesse 

deffender o encoradouro dos navios, e se gastarão nelle perto de secenta mil 

cruzados: e suposto q’ o deixei com dez pessas de Artelharia, e o pavim.to meio 

ladrilhado p.ª poderem jugar [a artilharia] necessita sua deffença de mais obra, 

como diz o governador: puderia estar hoje acabado sem m.to custo porq bastava 

que lhe continuassem o intulho com as barcas que tinha para isso, p.ª que 

os navios inimigos lhe não pudessem por a proa em sima; mas isto se pode 

29 Confira Aldenburg (1961, p. 172): “[...] como da cidade fazim nutrido fogo de mosquetaria e arcabuzaria teve de 
retirar-se para o navio [...]”.

30 Uma boa representação desta planta, guardada na Biblioteca do Porto, está em Araújo (1989. p. 255).
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mandar remediar com alguas barcas velhas q se podem meter a pique cheas 

de pedras ao redor do forte; que bastara emq.to a fazenda Real não tiver cabedal 

cos governadores coriozidade p.ª lhe fazer segunda praça alta sobre abobada 

com que ficara o forte inexpunavel, e o porto siguro de lhe tirar o inimigo os 

navios como ia socedeu.31

Mais recentemente, quando empreendeu o IPHAN obras na Fortaleza de N. 

Senhora do Pópulo e S. Marcelo, visando a sua restauração e consolidação, foram 

ordenadas cinco sondagens internas, com a finalidade de se conhecer o substrato 

de apoio das fundações do ilustre e injuriado propugnáculo. Os laudos da empresa 

Concreta, obtidos por sondagem rotativa, em furos que foram de 10 a 15m de 

profundidade, demonstram, quando se examinam os perfis de sondagem, que 

o edifício está sobre um enrocamento artificial generalizado, com rochas de pro-

veniências diversas, algumas calcárias, e, depois deste estrato, há uma queda de 

resistência, porque não existe, a partir daí, lagem nenhuma. Trata-se de uma coroa 

de areia, como já foi descrito antes e, sendo assim, nunca poderia ter sido o forte 

da laje, como quiseram alguns. 

Há, porém, motivos para respeitados historiadores pensarem que o nosso Forte 

de S. Marcelo foi uma metamorfose do antigo reduto da laje? Pensamos que sim. 

Além de informações um pouco nebulosas de certos cronistas, o próprio Mirales diz 

que o Forte de Diogo Botelho foi a origem do atual Forte do Mar: “O d.o G.or Diogo 

Botelho deu princípio ao Forte de N. S.a do Populi, e S. Marçal, chamado hoje de Forte 

do Mar [...]”. (MIRALES, 1900, p. 130) Vilhena (1969, p. 382), depois, também o repete: 

“Deu princípio [Diogo Botelho] ao forte N. S. do Pópulo, e S. Marcelo, chamado Hoje 

Forte do Mar [...].”

31 Confira no Arquivo Histórico Ultramarino o Catálogo de Luiza da Fonseca, doc. 2.263. Relatório de Bernardo Ravas-
co de 1660, datado de 11/09/1660. [Grafia original].

Figura 20 – Forte de N. S. do 
Pópulo e S. Marcelo, conhecido 
também como Forte do Mar. 
Foto: Nilton Sousa.

Figura 21 – Cadastro atual do 
Forte de S. Marcelo.
Fonte: Cadastro do Instituto de 
Patrimônio Artístico e Cultural 
(IPAC).

20 21
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Não é a finalidade de nosso texto reacender velhas polêmicas nem assumirmos 

a veleidade de estar dando a última palavra sobre o assunto, mas definir as nossas 

crenças sobre a existência dos dois fortes do mar. 

O primeiro forte que foi chamado do Mar, construído sobre um afloramento 

rochoso conhecido pelos antigos como lagem, exibia a forma de um quadrilátero 

não abaluartado, que, na linguagem técnica dos tratadistas, era designado como 

reduto. Este tipo de obra defensiva estava enquadrado, geralmente, na categoria de 

fortificação passageira. E quando teria sido edificado este tal reduto? No relatório 

do sargento-mor Diogo de Campos Moreno32, feito em 1609, não há referência 

a qualquer forte do mar. De fortificações na parte baixa da cidade, faz somente 

referência ao reduto de S. Alberto, que estava nas proximidades da Igreja do Corpo 

Santo, ao fortinho de Água de Meninos, certamente o atual S. Alberto ou Lagartixa, 

e ao de Monserrate. 

O relatório de Diogo Moreno, como já afirmamos, serviu de base para o famoso 

Livro da Razão, produzido em 1612. O manuscrito, entretanto, já mostra um mapa 

da Cidade do Salvador com a fortificação da laje ligada à praia através de um molhe. 

No exemplar do valioso incunábulo, que se encontra na Biblioteca do Porto, um 

particular interessante: o forte da lajem foi adicionado em um papel colado em 

sobreposição ao desenho original, como se fosse uma atualização. A iconografia 

demonstra também que, além do caráter passageiro da fortificação, em virtude 

do partido em quadrilátero, que, no caso da Colônia, poderia ser permanente, a 

sua capacidade ofensiva era nenhuma na direção frontal, pois as troneiras foram 

representadas nas laterais e o molhe tinha continuidade na direção oeste, lado não 

artilhado. Isto nos autoriza a pensar que o forte da laje foi executado entre 1609 e 

1612, vale dizer, no governo de Diogo de Menezes. A exatidão deste acontecimento 

não vai contribuir muito para o que estamos argumentando, e qualquer hipótese 

de precisá-lo seria sem fundamentação documental, o que não está de acordo com 

o nosso credo.

Em vista de continuar precária a defesa da Cabeça do Brasil, tanto de terra como 

de mar e por admoestação, certamente, do capitão Francisco Frias da Mesquita, 

engenheiro-mor, que andava por nossa terra nesta época33, resolveu-se melhorar a 

proteção do porto, na gestão de Mendonça Furtado (1621-1624), mas, como sempre, 

muito tarde. A autorização veio através da Carta Régia de 3 de agosto de 1622, que, 

em determinada passagem, diz o seguinte: “[...] e fazendo de novo sobre a lagem, 

que está defronte da cidade, o forte novo e mole [molhe] para abrigo dos navios, e 

que a cidade se fortifique por entre ambas as bandas do mar e terra”, tudo na forma 

32 Ver: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Ministério do Reino – Maço 599, doc. 68. Coleção de Plantas, Mapas 
e outros documentos iconográficos. Relação das praças, fortes povoaçons, e cousas de importancia q Sua Magestade 
[...] feitta pello Sargento Mor desta costa Dioguo (sic) de Campos Moreno. Relatório datado de 1609.

33 Frias da Mesquita só vai deixar o Brasil para se engajar nas guerras da Restauração, possivelmente em 1635, quan-
do o seu nome desaparece das folhas de pagamento locais.
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que na traça e relação do engenheiro mor se aponta, e se escuzem os mais fortes 

da Bahia que não são de effeito [...]”.34 Novamente pela mão de Frias da Mesquita, o 

reduto da laje recebe novo projeto para sair da condição de fortificação passageira 

e adquirir a condição de permanente, mesmo sem grandes pretensões defensivas. 

Baseados na iconografia portuguesa feita desde a retomada de Salvador aos batavos, 

como a conhecidíssima Planta da Restituição da Bahia, de 1626, vamos encontrar 

um novo forte em quadrilátero, mas com um baluarte imperfeito na face frontal 

(duas faces sem flancos), o que lhe dava uma conformação similar, nesta direção, ao 

Forte dos Reis Magos, que se atribui também a Frias da Mesquita. Observando-se 

também a gravura que mostra a retomada de Salvador, elaborada por Benedictus 

Mealius Lusitanus, para ilustrar a Jornada dos Vassalos da Coroa de Portugal, do padre 

Bartolomeu Guerreiro, a mesma configuração de baluarte à guisa de contraguarda é 

encontrada. A gravura holandesa de 1638, mostrando a Cidade do Salvador na época 

do fracassado ataque de Nassau (REIS, 2000, p. 31-34), aponta a mesma solução para 

o antigo propugnáculo do mar. Não havendo textos que descrevam a forma desta 

primitiva fortaleza, após a reconstrução reiniciada em 1622, temos que nos ater à 

sugestão da iconografia (figuras 22 e 23).

Quanto ao nosso atual Forte do Mar ou N. Senhora do Pópulo e S. Marcelo, 

nasceu com partido circular e, mesmo com algumas modificações acontecidas no 

decorrer de sua história, ainda exibe a mesma configuração (figuras 20 e 21). Este tipo 

de desenho para fortaleza não é muito comum, porém não chega a ser inusitado.35 

Para iniciar, valeria a pena cogitar da autoria do projeto do forte em epígrafe ou da 

influência no seu desenho. Luiz Monteiro36 atribui as plantas do Forte de S. Marcelo 

a Pedro Garcim (ou Garim). Já Carlos Ott é menos enfático, no particular, prefere 

atribuir, com maior segurança, a este engenheiro somente a execução inicial da 

34  Carta Régia de 3/08/1622 (apud COSTA, 1954, p. 36).

35  Um outro exemplo de fortificação circular no Brasil foi o Forte de Nossa Senhora das Mercês, em Belém, cuja 
construção teve início na segunda metade do século XVII, pelo engro. José Velho de Azevedo.

36 Confira Costa (1954, p. 78): “A traça do propugnáculo – a primeira riscada – é do engenheiro francês Pedro Garim”.

Figura 22 – Desenho para 
o texto de Hondius sobre a 
Invasão de 1624. 
Fonte:  Gaspar Barleus

Figura 23 – Parte de desenho 
da Bateria da Ribeira.
Fonte: Biblioteca Nacional
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construção, o que consideramos mais judicioso. Na realidade, o fato de um enge-

nheiro ter iniciado a obra não quer dizer, necessariamente, que ele foi o autor do 

seu projeto. Neste caso, é mais provável que as traças tenham vindo do Reino. Tal 

hipótese baseia-se no fato de que um forte circular, com torreão central mais elevado, 

constituindo uma bateria alta, já vinha sendo edificado desde o fim do século XVI, 

o Forte de São Lourenço da “Cabeça Seca”, utilizando-se, à semelhança do nosso S. 

Marcelo, do apoio de uma coroa na barra do Tejo. Estes trabalhos, com a mesma 

técnica de enrocamento para reforçar a base, foram iniciados pelo padre engenheiro 

João Vicente Casale (Vincenzio Cazali)37, que veio de Nápoles para a Espanha, em 

1588, e depois para Lisboa com o seu sobrinho Alexandre Massaii, vulgo Alexandre 

Italiano, também engenheiro militar. 

Quem se ocupa, em seguida, do Forte de S. Lourenço, hoje mais conhecido 

como do Bugio, é Leonardo Turriano, que deixa a construção na altura do embasa-

mento. A informação é do seu filho, frei João Turriano, em 1646 (CHABY, 1640-1677, 

v.1-2), que, como o pai, foi também engenheiro-mor do Reino, por nomeação de D. 

João IV. O mais interessante é que a carta do engenheiro descreve particulares do 

projeto, anexando plantas e elevações feitas por ele para a obra militar em questão. 

O exame destes desenhos nos informa que, se o projeto do S. Marcelo foi executado 

por Garcim, o que não acreditamos, inspirou-se, fielmente, em protótipo já existente 

em Portugal, especialmente na sua versão inicial, com torreão e praça alta. Além do 

mais, gostaríamos de chamar a atenção para a data dos desenhos de João Turriano 

para o Bugio, 1646, pouco antes do Conde de Castelo Melhor receber, pela Carta Régia 

de 4 de outubro de 1650, a autorização para fazer o atual Forte do Mar. Destacamos, 

entretanto, que o nosso Forte do Mar não é um círculo perfeito, por problemas de 

construção, mas isto nada muda na sua filiação (Figuras 20 e 21).

A construção do Forte de N. S. do Pópulo e S. Marcelo esteve muito longe de 

ser uma obra executada com celeridade. Os trabalhos de enrocamento, para dar 

estabilidade às suas fundações, foram morosos. Os engenheiros do século XVIII 

ainda procuraram melhorar a sua condição defensiva e eliminar-lhe imperfeições. A 

leitura de algumas cartas régias, a partir de 1650, deixa bem claro que uma parte do 

material lítico usado no enrocamento veio do Recôncavo (rochas graníticas), outra 

parte das vizinhanças (arenitos calcíferos), possivelmente da zona da Preguiça ou de 

Itapagipe e, finalmente, de Portugal (calcário), como lastro de navios. Tudo isto está 

sugerido na documentação e na amostragem que foi feita na sondagem. 

Temos sérias desconfianças de que a feição inicial do Forte de S. Marcelo era de 

uma simples torre, pois os seus construtores iniciaram, como era lógico, a sua fábrica 

pelo torreão central. O motivo delas é uma gravura que encontramos na Biblioteca 

Nacional de Lisboa e se acha igualmente reproduzida no Ensaio de iconografia de 

37  Sobre os padres engenheiros, convém consultar Oliveira (1999).
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cidades portuguesas do ultramar, que mostra, no porto de Salvador, uma torre cercada 

de enrocamento. Outro sinal era a escassa artilharia de nove peças de que dispunha 

nos anos setenta do século XVII, segundo o Relatório anônimo de 1671.38 

Vinte anos tinham transcorrido da autorização para a construção do Forte do 

Mar e a sua obra ainda estava em andamento, quando Afonso Furtado de Mendonça 

(1671-1675) pediu um relatório técnico da situação das defesas de Salvador e 

Recôncavo. No que diz respeito a esta obra defensiva, reza o documento: 

A Fortaleza do Mar N. S.ra do Populo, he de canteria, “esta por acabar”, e na forma 

da ordem de S.A. se comesa a tratar de sua obra, he de muita comsideração p.a a 

siguranca dos navios e não se poderem as Armadas Inemgas chegar fasilmente 

a dar bateria a Cidade [...].39 

Chega o século XVIII e o nosso forte ainda necessita de ajustes. Naquele tempo, 

tinha ele ainda a forma com torreão central mais alto, com canhoneiras, apresentando 

um anel externo mais baixo, também com canhoneiras, com maior densidade de 

artilharia. Contra esta solução, que lhe daria muita semelhança com o Forte do Bugio, 

no Tejo, insurgia-se o mestre de campo Miguel Pereira da Costa em seu relatório.40  

O judicioso conselho de Miguel Pereira só será acatado muitos e muitos anos depois, 

já que, em 1758, quando o então capitão José Antônio Caldas (1951), ilustrou o 

texto do seu livro Noticia com cadastros de fortalezas, o Forte de S. Marcelo ainda 

tinha torreão e canhoneiras (Figura 24). Tais elementos ainda se observam no fim do 

século XVIII ou início do XIX, não somente no perfil da cidade do cap. José Francisco 

de Souza41, de 1782, como também no de Vilhena, de 1801. O brigadeiro Galeão, 

coordenador do famoso relatório comentado das fortificações de Salvador, datado de 

1810, levanta algumas críticas ao torreão elevado, troneiras e casamatas, o que nos 

induz a pensar que as transformações, por meio das quais desapareceu a praça alta e 

as troneiras foram substituídas por um parapeito a barbeta, devem ter acontecido a 

partir desta última data. Da equipe de Galeão, além do cel. Manoel Rodrigues Teixeira, 

do ten. cel. José Francisco de Souza, do cap. Joaquim Vieira da Silva, todos hábeis 

desenhistas, havia um 1o ten. eng. cujo nome era João Teixeira Leal. Ele deixou uma 

coleção de desenhos, de muito boa qualidade, das nossas fortalezas, com muitas 

reproduções e cópias, tanto em arquivos de Portugal como do Brasil. Aparentemente, 

o relatório em questão foi ilustrado por ele. Um destes desenhos, que ele assinou 

38 Ver: Diretoria dos Serviços de Engenharia do Exército Português (DSE) – Biblioteca. Relatório anônimo. Códice 
1608, doc. 92. [Grafia original].

39 Idem. Este documento sobre as fortificações encontra-se junto do documento anteriormente citado que fala da 
artilharia.

40 BAj – Documentos Avulsos [54-IX-8] n. 60. 

41  Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar (GEAEM) – 4562 (1A-10A-53).
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na qualidade de capitão, o que vale dizer, após 1810, mostra o Forte de S. Marcelo, 

mais ou menos, como o conhecemos na atualidade42 (Figura 25). 

Um dos momentos de grande movimentação na procura de defender Salvador 

e outras cidades brasileiras tem início após a segunda invasão francesa ao Rio de 

Janeiro. É enviado ao Brasil o brigadeiro João Massé, famoso engenheiro militar de 

origem inglesa43 que para estas plagas veio no ano de 1713 para dar consultoria 

sobre as nossas fortificações. Ele nos informa que, nesta época, o nosso S. Marcelo 

ainda não estava acabado através das especificações que, para ele, elaborou44, com 

a finalidade de instruir a abertura de concorrência para as suas obras. Estas espe-

cificações previam enrocamento de 20 palmos [4,4 m], além do diâmetro da planta 

apresentada, com alicerces sobressaindo até dois palmos [0,44m] sobre a baixa-mar 

e deixando uma sapata de 3 palmos [0,66m] subir com a muralha, com um arrasto 

de 1 palmo sobre 5 (20%). O relatório com data posterior sobre as fortificações de 

Salvador45, assinado por Massé, pelo mestre de campo Miguel Pereira da Costa e 

pelo capitão Gaspar de Abreu, repete, no que se refere à fortificação em causa, as 

palavras de Miguel Pereira no seu relatório de 17 de junho de 1710.46

42 GEAEM – 4558/VIII (1A-10A-53).

43 O erro mais corriqueiro entre os historiadores, e até mesmo em antigos documentos originais, é considerar Massé 
como francês. Pode ser até que fosse um exilado francês na Inglaterra, mas foi este país que indicou o seu nome 
a Portugal, destacando-o das fileiras do seu exército. Para se tirar dúvida, basta consultar a Synopse dos Decretos 
Remetidos ao Conselho de Guerra, Anos de 1667-1706, v. 3, Decreto de 23 de janeiro de 1705, compilados pelo Gen. 
Chaby.

44 Confira: Biblioteca Nacional 1941, v. 53, p. 296): “Portaria para o provedor-mor mandar pôr em praça a obra do 
forte do Mar”.

45 A respeito ver: Arquivo Histórico Ultramarino. Documentos Avulsos, Bahia: Cx. 8, doc. 29 [AHU_ACL_CU_005. Cx. 
10, D. 840]. Alvará de 21/05/1598.

46 Ver BAj – Documentos Avulsos [54-IX-8] n. 60. 

Figura 24 – Desenho do futuro 
sargento-mor engenheiro José 
Antônio Caldas, para o Forte de N. 
S. do Pópulo e S. Marcelo para o seu 
texto de Notícia. 
Fonte: Cap. José Antônio Caldas.

Figura 25 – Forte de São Marcelo 
no início do século XIX, mais ou 
menos como na forma atual.
Fonte: Desenho de João da Silva 
Leal Teixeira. GEAEM, 4558/877.

24 25
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Hoje, o nosso velho propugnáculo, um dos exemplares mais expressivos das 

fortificações do Brasil Colônia, sobrevive a duras penas, a necessitar, urgentemente, 

de socalque de sua fundações e enrocamento de proteção para continuar testemu-

nhando a nossa memória.

O  t a r d i o  S .  Fe r n a n d o

O Fortinho de S. Fernando ou Bateria do Cais Novo, hoje desaparecido (Figura 

26), jaz sob a nossa bela Associação Comercial, por sinal, obra de engenheiro militar. 

No porão desse elegante edifício ainda podemos encontrar vestígios da fortificação 

aludida. Nasceu, praticamente condenado na administração de D. Fernando José de 

Portugal, lá pelo ano de 1796, e foi demolido pouco tempo depois. Segundo Silva 

Campos (1940, p. 248), tal demolição foi iniciada a 5 de agosto de 1811.

Figura 26 – Fortinho de S. 
Fernando.
Fonte:  Planta do Arquivo Militar do 
Rio de Janeiro.

Vilhena assim descreve o seu posicionamento: “[...] Na distância de um tiro 

de peça de calibre 6 ao correr da praia ao Norte, e próximo a eminentes, e débeis 

propriedades de casas […]”. Mais adiante invoca os favores divinos para que ele não 

entre em ação: “Permita Deus se não precise usar da sua artilharia, pelo risco de ser 

mais prejudicial do que útil”. (VILHENA, 1969, p. 219)

A vizinhança do casario e os estragos que os disparos da sua artilharia, mesmo 

nas salvas47, devia causar nas louças e vidraças da vizinhança podem ter sido fatores 

que ajudaram a decisão de sua demolição para dar lugar à Associação Comercial. 

Seria outro “quebra-pratos”, como o reduto de São Francisco, seu vizinho.

47 Diferente do “tiro real”,  a salva tem a carga de pólvora reduzida e não usa projétil.
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Este forte não deve ser confundido com a bateria de S. Fernando, que já re-

ferimos anteriormente, com base em notícia de Vilhena, construída em elevação 

(onde se encontra o Hospital Espanhol), que permitia apoiar as fortalezas de Santo 

Antônio, S. Diogo e S. Maria.

Fo r t e  d e  S ã o  Fra n c i s co 

Quando Ravasco Vieira relacionou as fortalezas que defendiam a “Cidade da 

Baía”, referiu-se ao São Francisco da seguinte maneira:

[…] Della se segue outro lanço de muro, te “o forte de S. Fran.co” em que accaba 

a forteficaçam da praya: tem seis peças de bronze: hum meyo canhão de 24 L.as 

huma meya Colebrina de 18, 4 de 16. Por Cap.m Manuel Glz’ Cardoso com patente 

de S. Mg.de e soldo de 10$ por mez: dos quaes se lhe pagão 5$320 rs cada mes 

na mesma Cam.ra: mas não se lhe da farda. (VIEIRA, 1660)

Na época em que o fortim de S. Francisco foi construído naquela área, estava 

distante do tecido principal da cidade. Este isolamento, porém, foi efêmero, como 

podemos ver pelas cartas que retratam a evolução da Cidade do Salvador, pois 

logo a vizinhança de habitações, negócios e armazéns vieram complicar o seu 

funcionamento. No fim do século XVIII, Vilhena não dedica a menor consideração 

ao seu préstimo, ao afirmar que era 

[...] um baluartezinho plano, defeituoso e sem defesa, por estar entre edifícios, 

que lateralmente avançam para a marinha, ficando-lhe pela espalda, a montanha 

quase inacessível, por onde te disse que em 1795 correram não menos de treze 

propriedades da casas. (VILHENA, 1969, p. 219)

Esta afirmativa demonstra um complicador, do ponto de vista da estabilidade 

da encosta. O troar da sua artilharia, mesmo em salva, era motivo suficiente para 

provocar deslizamentos das encostas, já que, segundo a tradição, a vibração dos 

seus disparos costumava quebrar a louça da vizinhança, o que lhe valeu a alcunha 

de “quebra-pratos”.

Mas este velho propugnáculo, dos mais antigos que existiram na Cidade do 

Salvador, embora mesquinho, teve, faz tempo, certa eficiência na defesa do porto da 

nossa cidade (Figura 27). Com a ajuda da bateria do velho Santo Alberto e do Forte 

da Laje, depois Bateria da Ribeira, conseguiam dar alguma proteção ao ancoradouro 

da cidade através do cruzamento dos seus fogos.

Diz Silva Campos que existem informações da sua existência em 1618, mas 

o Livro da Razão, de 1612, não lhe faz qualquer referência. Considerá-lo como do 

Figura 27 – Fortim de S. Francisco, 
desenho de  Caldas  (1759).
Fonte: Cap. José Antônio Caldas.
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período de D. Francisco de Sousa é uma hipótese remotíssima, sem qualquer fun-

damento sólido. 

Com toda a clareza, aparece na planta da Cidade do Salvador, que se encon-

tra em Haia, com data aproximada de 1638, embora sem designação na legenda.  

A partir de então, vai ser sempre uma fortificação levada em conta, por ser considera-

da de préstimo, como podemos observar no relatório de Ravasco Vieira48, de 1660, no 

parecer de Francisco Barreto49 e no relatório anônimo50 de 1671. No projeto de João 

Coutinho, os engenheiros pareceristas consideravam uma fortificação importante 

para o flanqueamento da marinha51, porém pediam a construção de mais uma bateria, 

talvez porque esta distasse do S. Felipe mais de um tiro de mosquete. Pelo visto, os 

engenheiros não levaram em conta a bateria de Santa Bárbara, que deveria ter tido 

a sua eficácia reduzida. Mas Coutinho, na sua proposta, diz, com toda clareza, que a 

fortificação tinha sido prejudicada com as construções abusivas e propunha o seu 

reposicionamento.52

Entramos no século XVIII e, aos poucos, a cidade vai envolvendo o reduto de 

S. Francisco, pois os conselhos de Coutinho não foram seguidos e, por isto, o mestre 

de campo Miguel Pereira já considera o Fortim de S. Francisco de pouca expressão 

na defesa da cidade.53 Mas a velha construção sobreviveu, mesmo criticada, até o 

tempo em que Vilhena escrevia as suas Cartas, mas, por pouco, porque não é mais 

considerado no Relatório de Galeão, de 1810.

D o  p o r t o  à  Po n t a  d a  I t a p a g i p e

Fo r t e  d o  R o s á r i o  e  B a t e r i a  d e  M o n s e r ra t e

Na meia encosta, na direção do Forte de Santo Antônio Além do Carmo 

existe notícia da construção de uma bateria de Nossa Senhora de Monserrate.  

48 Confira no Arquivo Histórico Ultramarino, o Catálogo de Luiza da Fonseca, doc. 2.264. Relatório de Bernardo 
Ravasco de 1660, datado de 11/09/1660. [Grafia original].: “Della se segue outro lanço de muro, te ‘o forte de S. 
Fran.co’ em que accaba a forteficaçam da praya: tem seis peças de bronze: hum meyo canhão de 24 L.as huma meya 
Colebrina de 18, 4 de 16 [...].”

49 Idem, doc. 2.263. “O Forte São Marcelo fiz eu no meio da Bahia, p.ª que com o forte Real, e ‘o forte São Fran.co’ se 
pudesse deffender o encoradouro dos navios [...].” 

50 Ver: Diretoria Dos Serviços De Engenharia do Exército Português – Biblioteca. Relatório anônimo. Códice 1608, doc. 
92. [Grafia original]: “O ‘Forte S. Fran.co’ da mesma praya he tambem de cantaria, e necessario  p.a a segurança della, 
e dos navios. Tem por capp.am João Gomes da Silva [?] provido por patente de S. A.”

51 Ver: Arquivo Histórico Ultramarino – Códice Ms 245, Bahia. Livro de ofícios, regulamentos e mercês (1597-1602): 
Alvará de 21/05/1598, fl. 123. Pareceres dos engenheiros sobre o projeto Coutinho: “alem do q em a dicta marinha 
estão feitas duas plataformas solidas ao mar a q. chamão o Forte Real, e o de São Fran.co e alem destes dentro em o 
mar, defronte do Forte Real, a pouco mais de tiro de mosquete, ha ‘hum Forte de Figura Esferica’, guarneçido com 
quatorze pecas, e tudo junto flanquea bastante m.te toda a marinha [...] e mais adiante, na fl. 124: e pla p.te do mar 
se fizesse mais capaz a Plataforma, q chamão de São Phelippe, e ela com a de São Fran.co, fazendose mais alg’ua, 
era bastante p.a flanquar a marinha com o que se ficam poupando hua consideravel desp.a [...].”

52 Confira: Arquivo Histórico Ultramarino – Códice Ms 245, Bahia. Livro de ofícios, regulamentos e mercês (1597-1602): 
Alvará de 21/05/1598, fl. 124v. 

53 BAj – Documentos Avulsos [54-IX-8] n. 60. 
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O capitão João Coutinho, no seu projeto de 1685, pretendia aproveitar esta posição da  

seguinte maneira:

[...] Deste Beluarte [de Monserrate situado na encosta de Santo Antônio] deve 

de ir deçendo pla costa abaixo hum muro singelo co’ seu parapeito, até fechar 

co’ o beluarte de São Fran.co fundado no Mar; mais além, letra “N”: O Beluarte 

de São Fran.co se deve fazer mais metido no mar, o q mostra a Planta, porq ha 

fundo capaz p.a o fundar, e mais chegado p.a a p.te de “S.ta Bárbara”,  para que 

fique mais curta a cortina de entre ambos.54

Mais abaixo, na praia, outra instalação fortificada. Um dos cronistas que dela 

nos dá notícia é Ravasco Vieira, em 1660: “[...] Ao pé da eminençia do forte de Santo 

Antonio do Carmo esta o de ‘N. S.ra do Rozario’, em que ha’ 3 peças de ferro, de 8 L.as 

cada hu’a: serve de offisina de refino da polvora.” O Fortim do Rosário, que dava a 

mão ao S. Francisco, era uma defesa ainda menos expressiva que este. João Coutinho 

nem a incluiu no seu projeto de perímetro fortificado. Encontramos uma referência 

à sua presença na planta de Salvador, em 1638, do museu em Haia (Figura 28). Pelo 

seu desenho, era mais, na época, um estabelecimento militar fortificado. Os docu-

mentos indicam que, neste local, restaurava-se pólvora e se preparavam fogos de 

artifício e de guerra. Estava situado na Praia de N. S. do Rosário, nome que adquiriu 

em função da proximidade da capelinha com esta invocação, hoje desaparecida.55 

No pé da encosta e na mesma área, foi construída a Igreja da Santíssima Trindade, 

que ainda lá está.

Pela descrição de Vilhena (1969, v. 1, p. 219), deve ter sido tentada alguma 

melhoria nesta fortificação, mas nunca terminada. A sua ampliação daria maior apoio 

54 Arquivo Histórico Ultramarino – Códice Ms 245, Bahia... op cit., 126v.

55 Uma excelente imagem do local foi captada pela lente de fotógrafo Camillo Vedani (c.1860), que se encontra 
publicada por Ferrez (1988, p. 93). Confere dados da  REFERENCIAS?

Figura 28 – Fortim do Rosário 
e fábrica de pólvora na planta 
holandesa de 1638.
Fonte: Particular da planta de 
Salvador do Algemeen Museum, 
Holanda.
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ao Forte da Lagartixa, além de suprir a deficiência da Fortaleza de Santo Antônio do 

Carmo, que se encontrava em cota excessivamente elevada para atirar para a praia.

To r r e  d e  S ã o  T i a g o  d e  Ág u a  d e  M e n i n o s,  

S a n t o  A l b e r t o  o u  d a  “ L a g a r t i xa”

O Forte de São Tiago de Água de Meninos tem sua data de construção, possivel-

mente, do fim do século XVI, se quisermos atribuí-lo à administração de D. Francisco 

de Sousa, o que é mais provável, estando entre os “três ou quatro fortes de pedra 

e cal” (SALVADOR, 1975, p. 261) deste consulado, dos quais nos fala Frei Vicente do 

Salvador. Assim sendo, deve ter recebido, no seu projeto ou construção, a contribui-

ção do engenheiro militar florentino Baccio de Filicaia, nomeado engenheiro-mor 

naquela administração, sendo uma daquelas fortificações novas, a que este faz 

referência em sua carta ao Grão-Duque Ferdinando I, da Toscana. (VARNHAGEM, 

1854, v. 1, p. 85) Teodoro Sampaio considera que a nossa então torre-fortaleza foi 

obra do governo de D. Diogo de Menezes (1607-1612), o que é possível, mas não 

provável, na medida em que Diogo de Campos Moreno já o conhecia, fazendo a ele 

referência em seu relatório de 1609. 

É um edifício de concepção arcaica, mesmo para sua época, com atavismos 

medievais, como foram as obras do tempo de D. Francisco. A nossa impressão é 

que Filicaia valeu-se muito mais do prestígio de ser italiano, cuja escola de fortificar 

encontrava-se no apogeu, para receber seu contrato, mas não era um profissional 

experiente. Aliás, ele mesmo é quem confessava o seu pouco tirocínio, ao afirmar 

com grande sabedoria e honestidade:

[...] vendo que a teoria me podia muito pouco sem a prática, resolvi-me a sair 

fora e correr mundo buscando lugar onde pudesse por em execução esse meu 

desejo, para depois de bem exercitado tornar à pátria [...]. (VARNHAGEM, 1854, 

v. 1, p. 85) 

e no seu caminho estava a Bahia para palco da sua experimentação! Foi construído 

à beira-mar, visando defender o único acesso à Cidade Alta, no trecho da enseada 

de Água de Meninos, e a fácil aguada que os navios podiam fazer nas vizinhanças.

Embora tenha sido mencionada por diversos cronistas, desde o início do século 

XVII, a primeira iconografia, que comprova os traços arquitetônicos iniciais da Torre 

de São Tiago, data do primeiro quartel do século XVII e foi elaborada por João Teixeira 

Albernaz (Figura 29). A edificação aparece apenas em planta baixa, como um artefato 

arquitetônico circular, em forma de torre, flanqueado por dois bastiões, também 

circulares, partido arquitetônico muito comum ao século XVI, como já destacamos. 

Figura 29 – Particular da 
cartografia de Albernaz, mostrando 
a primitiva Torre de S. Tiago 
transformada nos séculos XVIII e 
XIX no fortim de S. Alberto. 
Fonte: Detalhe da Figura 3.
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Este desenho poderia ser considerado apenas fruto da imaginação do seu autor, 

não fosse o cadastro da mesma fortificação executado, inicialmente, pelo então cap. 

engro. José Antônio Caldas, que faz parte do seu álbum de desenhos de fortificações, 

hoje sob a guarda da Biblioteca Nacional de Lisboa.56 Esta iconografia foi repetida nas 

Cartas Soteropolitanas, de Luís dos Santos Vilhena, em finais do século XVIII, na qual 

o fortinho aparece com a estrutura básica representada por Albernaz, acrescida de 

terrapleno hexagonal irregular, o que nos leva a crer na sua veracidade (Figura 30). 

No início do século XIX, o 1o tenente João da Silva Leal Teixeira já desenha o nosso 

reduto sem a torre, sugerindo que foi arrasada para dar lugar a uma casa da guarda 

e alojamento para o comandante. (Figuras 31 e 32).  

Levando-se em conta a precária exatidão de um desenho de dimensões tão 

reduzidas, conseguimos, contudo, achar, através da escala gráfica, um diâmetro da 

parte superior da torre de ~44 palmos [9,68 m]57 e, no arrasto da saia da muralha, 

~54 palmos [11,88 m]. Esta medida inferior não difere muito daquela encontrada 

nas prospecções orientadas por Santiago (1999), o que quer dizer que as discre-

pâncias do desenho não são significativas. Estas dimensões mostram que era uma 

construção pouco avantajada, o que pode ser confirmado com os números da sua 

modesta “tormentária”, exibida no Livro da Razão: “Um camelo pedreiro de bronze 

de quatorze quintais; joga pedra de quatorze libras. Um falcão pedreiro, de sete 

quintais.” (MORENO, 1955, p. 144-148)58

Este partido, combinando a antiga torre (que se transformou em uma espécie 

de cavaleiro) com um terrapleno mais desenvolvido, de linhas retas, para aumentar o 

poder da artilharia, foi obra do mestre de campo Miguel Pereira da Costa, no século 

XVIII. A sua ideia inicial era fazer um hornaveque, como declara em relatório, mas 

deve ter simplificado a obra na execução:

[...] O fortim junto á praya do Rozario he tão pequeno, q’ ao mais permitirá ter 

pessas de campanha; mas este se acha dezempedido, e com capacid.e na sua 

vizinhansa de se poder alargar p.a qualquer parte: “neste lugar se pode fazer 

hum Hornaveque”, cuyos ramais sejão o fundo desta obra, com a distancia 

nececr.a p.a serventia, e uzo da arter.a, e a cortina ser mais dilatada p.a nella se 

poder acomodar o num.o de pessas q’ parecer conveniente, e como os seos 

dous meyos baluartes defenderá aquella praya vizinha; porq’ o da parte da cid.e 

flanquear se há com o ultimo baluarte da forteficasão, e o da p.te de Monserrate 

com a obra q’ entre este e aquelle se fizer.59 

56 O desenho desta fortaleza não é mostrado no manuscrito de autoria do mesmo Caldas (1951). 

57 No desenho de Vilhena encontramos cerca de 40 palmos [8,80m].

58 Para os interessados em detalhes sobre a categoria da artilharia e o peso das balas e das peças, consultar o capítu-
lo sobre a artilharia de Oliveira (1989).

59 BAj – Documentos Avulsos [54-IX-8] n. 60.  fl. 1. [Grafia original].

Figura 30 – Representação do 
fortinho de S. Alberto em Água de 
Meninos. Ilustração do texto de 
Vilhena, da sua feição no fim do 
século XVIII.
Fonte: VILHENA (1969).
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Quando o brigadeiro Massé aqui chegou, a obra de sua transformação estava 

em andamento, porque, no relatório assinado por ele, Miguel Pereira e Gaspar de 

Abreu, faz a seguinte referência:

[...] adiante na praya do Rozario, e principio da Gequitaya estava “hum pequeno 

reducto circular”60, “q se acrescentou e se ha de acabar”; e tem ja toda a muralha 

feita a custa do seu capp.m, para ficar huma bateria mais capâz [...].61

Que tenha sido o mestre de campo engenheiro o autor do projeto da reforma 

não há dúvidas, porque os documentos são bem claros:

[...] O forte de Santo Alberto que está alem da praya de Agoa de meninos, 

estava em muitas partes aruinado, alem de ser summam.te pequeno, se obrigou 

Illário[?] de Olivr.ª a reedeficallo, acressentando o na forma dos apontamentos 

do Tenente General Enginhr.º passandose lhe patente de Capitão delle, e por 

hora está Servindo de Capitão do mesmo forte, deve ser, pello Serviço que faz 

a V. Mag.e, Capitão com Soldo de 4$ rs. por mês.62

Os vestígios da antiga torre que ficou à guisa de “cavaleiro”, como se vê no 

desenho de Vilhena (Figura 30), desaparecem no século XIX (Figuras 31 e 32). Nos 

anos 60 do século XX foi, infelizmente, muito modificado para abrigar o clube dos 

subtenentes e sargentos da 6a RM. Somente a restauração dos anos 90 devolveu-lhe 

a antiga dignidade.

60 Se alguém tinha alguma dúvida quanto à existência da torre circular, esta acaba por aqui.

61 Confira: Arquivo Histórico Ultramarino – Documentos Avulsos, Bahia: Cx. 8, doc. 29 [AHU_ACL_CU_005. Cx. 10, D. 
840]. 

62 Ver: Arquivo Histórico Ultramarino – Documentos Avulsos, Bahia: Cx. 7, doc. 106 [AHU_ACL_CU_005. Cx. 9, D. 741].

Figura 31 – Planta do Fortim de  
S. Alberto 
Fonte: 1o Ten. João da Silva Leal 
(século XIX)

Figura 32 – Planta e elevação do 
Forte de Santo Alberto feita por 
Tomás Paranhos no século XIX. 
Fonte: Arquivo Histórico Militar, Rio 
de Janeiro. 

31 32
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Não obstante a sua modesta escala, o pequeno reduto de Água de Meninos 

teve algum papel na defesa de Salvador, dentro das limitações da sua concepção. 

Observe-se que foi conservado e até transformado e readequado, sobrevivendo 

até hoje. Ele tinha uma função definida de criar obstáculo à eventual progressão de 

tropas desembarcadas na península de Itapagipe, que quisessem progredir ao longo 

da praia, em direção à cidade, pois, naquele tempo, a passagem era estreita entre a 

escarpa e o mar. Mas a sua função principal era defender a enseada existente no local, 

onde os navios costumavam se abastecer da água de boa qualidade das vizinhanças. 

O seu grande problema era a mesquinhez de concepção e, principalmente, o enorme 

padrasto que a ele se opunha pela parte posterior, tanto que foi tomado, sem muita 

luta, nas duas invasões holandesas. Na primeira, porque, caindo a cidade, a sua 

guarnição ficou isolada e procurou o seu cômodo, como diriam os antigos. Mas os 

holandeses, reconhecendo a sua função de controle da aguada, guarneceram-no e 

foi, possivelmente, nas suas proximidades que Van Dort foi literalmente chacinado 

pelo valente Padilha.63 

Na invasão nassoviana de 1638, que aconteceu pelo norte, o Príncipe de Orange 

assentou baterias justamente no padrasto, que lhe era desfavorável, e não restou à 

sua guarnição senão o caminho da retirada, por ordem de Bagnuolo.

O forte teve participação nas guerras contra os holandeses (foi tomado sem 

luta nas duas investidas batavas), na Sabinada e, anteriormente, nas lutas pela 

Independência da Bahia: com um disparo de um dos seus canhões, foi dado o sinal 

de retirada das tropas do general Madeira de Melo, dando início ao desfile triunfal 

da entrada na cidade das tropas brasileiras vitoriosas, no 2 de julho de 1823.

[...] Seu sítio de implantação esteve praticamente inalterado até o início deste 

século, quando, por ocasião das obras de ampliação do porto da cidade, 

foi – por força de aterros sucessivos – encravado entre o mar e montanha, 

estando hoje entre duas vias de grande movimento. Na década de 60, suas 

instalações foram convertidas em sede do Clube de Subtenentes e Oficiais 

do Exército, o que desfigurou parcialmente sem, no entanto, destruí-lo. 

(SANTIAGO, 1999, p. 45)

As escavações empreendidas no local demonstraram a existência da Torre de 

São Tiago e seus vestígios podem ser observados através do acesso que foi deixado 

no projeto de restauração.64

63  Embora haja uma placa comemorativa no Forte de Monserrate, assinalando o local da morte de Johan van Dort, 
o erudito Silva Campos admite que foi nas vizinhanças do Fortinho de Santo Alberto. Alberto Silva escreveu um 
trabalho bem fundamentado advogando também esta tese.

64 De autoria da Prof. Cybèle Celestino Santiago. 
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B a t e r i a  d a  J i q u i t a i a

O Forte da Jiquitaia construído já no ocaso do período colonial (c.1817), 

depois do antigo noviciado dos regulares da Companhia de Jesus, foi levantado, 

provavelmente, para proteger algum desembarque na praia do Noviciado, mas, 

principalmente, para controlar o canal que se abriu para passarem embarcações 

do interior da baía, sem contornar a ponta de Monserrate, na época do Conde dos 

Arcos. A construção deste atalho marítimo na Baía de Todos os Santos encontra-se 

no domínio das famosas controvérsias históricas no qual alguns professam a crença 

de que ele foi projetado, mas não foi construído, e outros acreditam que chegou a 

ser executado. (OLIVEIRA, JR., 2008) Entre estes últimos nos encontramos, porque 

ele está representado no cadastro do Weyll, embora acreditemos, também, que 

a sua vida foi efêmera, porque, sendo o terreno da área arenoso e sem o devido 

“encamisamento” das suas margens, o assoreamento seria constante.

Observando o projeto original da bateria é que temos a convicção de que ele 

só foi construído parcialmente (Figura 33). É uma edificação de concepção diferente 

das outras fortificações, desenhada como uma espécie de plataforma artilhada ele-

vada, sem preocupação de flanqueamento de suas cortinas ou criação de baluartes. 

Na direção do mar, as paredes de pedra são de grande espessura, possivelmente 

preenchidas com um terrapleno ou um argamassado, à semelhança do antigo upus 

implectum (Figura 34).

Figura 34 – Cadastro atual, sem as 
adições impostas recentemente.
Fonte: OLIVEIRA (2004).

Figura 35 – Feição da fachada, 
quando foi ocupado pela 
companhia francesa encarregada 
da construção do porto (Societé 
Construction du Port de Bahia).
Fonte: OLIVEIRA (2004).

Figura 33 – Planta da bateria da 
Jiquitaia, desenhada pelo ten. 
Teixeira Leal.
Fonte: OLIVEIRA (2004).

33

34

35
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Santiago (2002) lamenta a sua metamorfose em escritório, quando foi ocupado 

pela Societé Construction du Port de Bahia (Figura 35), todavia, mais lamentável ainda 

é a nova cara que lhe impuseram, tirando-lhe todo o caráter de fortaleza, com 

elementos arquitetônicos espúrios que disputam visualmente com os vestígios 

originais do velho propugnáculo. 

Não obstante a sua construção tardia, acumulou alguns acontecimentos inte-

ressantes para a nossa história. Foi ocupado pelos revolucionários seguidores do Dr. 

Sabino Vieira, sendo retomado pelo major Zeferino Pimentel, à frente do 7o Batalhão 

de Infantaria de Pernambuco, em 14 de março de 1838. (CAMPOS, 1940, p. 120) 

Desta posição conseguiram as tropas legalistas desalojar, com os seus disparos, 

os “sabinos”, que também ocupavam o Arsenal de Guerra, vizinho ao noviciado.  

Na famigerada quarta expedição do exército a Canudos, estiveram alojadas no local 

as tropas do general Savaget, que vieram apoiar o comando do general Artur Oscar. 

As suas velhas paredes foram, também, honradas com a visita que o nosso Imperador 

Pedro II lhe fez, em 1859. (CAMPOS, 1940)

Demonstrando que esta fortificação tinha préstimos, há notícias de que foi 

restaurado entre os anos 1856 e 1858, e depois colocado em condições de ação 

pelo cel. Beaurepaire Rohan, em 1863. (CAMPOS, 1940) Este militar, como sabemos, 

foi encarregado de recompor as nossas defesas costeiras, por ocasião de “Questão 

Christie”, conhecido contencioso entre o Brasil e a Inglaterra, que assim descrevia 

o Forte da Jiquitaia: 

É um quadrilátero com o desenvolvimento próximo de 78 braças [171,6 m], das 

quais forma o plano de fogo 327 palmos [71,94 m] montando 11 peças, 7 de 

calibre 24 e 4 de 18. (ROHAN, 1896) 

Antigamente, era uma construção à beira d´água (figura 33), mas a praia sofreu 

aterramento com as obras portuárias, como aconteceu também com o Fortinho da 

Lagartixa, de modo que não mostra atualmente a sua situação original em relação 

ao mar.

Fo r t i m  d e  M o n s e r ra t e 

Consideramos o fortim de Nossa Senhora de Monserrate65, primitivamente 

denominado Castelo de São Felipe66, um exemplar de extraordinária importância 

65 Permitam-nos os leitores optar por esta forma mais portuguesa e mais antiga da palavra, embora apareça em 
autores consagrados escrita de outras formas como Monteserrate, Monte Serrate, Monserrat.

66 A designação de S. Felipe é encontrada em inúmeros documentos e textos antigos entre os quais a Annua (1624-
1625) de Vieira, na história de Frei Vicente, na descrição de Tamayo de Vargas, na Cartografia de Barleus (Castrum 
S. Philippi), e outros tantos. Ainda no século XIX, von Martius usou a expressão Forte de S. Felipe em Monserrate para 
referi-lo. Assim, pelo que nos consta, a invocação continua sendo de S. Felipe, embora a população tenha passado 
a chamá-lo de Monserrate, em função de encontrar-se na ponta de Monserrate, onde foi construída a Capela de N. 
S. de Monserrate.
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da nossa arquitetura fortificada primitiva, por ser o modelo mais arcaico das nossas 

defesas da costa, que sobreviveu sem maiores transformações, o que o torna, neste 

particular, talvez o mais antigo existente de todo o Brasil. Com efeito, na cartografia 

de Albernaz, do primeiro quartel do século XVII, onde aparecem também o Santo 

Alberto (do Corpo Santo), a antiga torre de S. Antônio da Barra e a Torre de São Tiago 

de Água de Meninos (Figura 3), ele é o quarto representado em planta com a mesma 

feição atual, não obstante as reformas do Conde de Castelo Melhor (1650-1654), a 

do vice-rei André de Melo e Castro (1735-1749), conde das Galveias, terminada em 

18 de outubro de 1742 (CAMPOS, 1940, p. 124) e a restauração de Góis Calmon, 

em 1927. Este desenho de Albernaz é o documento iconográfico mais antigo que 

temos a seu respeito.

Na verdade, do ponto de vista de imagem da cidade, ele é uma referência 

como muitos outros seus irmãos, porém muito especial, pela posição privilegiada 

e em extrema harmonia com a morfologia do terreno. Os seus bastiões redondos 

eram muito a gosto da arquitetura fortificada italiana da transição, embora em escala 

infinitamente mais modesta (Figura 36).

Para o leitor menos avisado, seria bom fazer notar que o nome deste fortim 

não tem nada a ver com o Baluarte de Monserrate, que fazia parte do perímetro 

defensivo aproximado da Cidade do Salvador, situado, provavelmente, na encosta 

da cidade, abaixo da fortaleza de Santo Antônio Além do Carmo, como o descreveu 

João Coutinho. 
Figura  36 – Cadastro atual da 
fachada frontal do fortim de 
Monserrate.
Fonte: Cadastro elaborado pelo 
autor e equipe.

Partindo do pressuposto de que foi edificado no tempo de D. Francisco de 

Sousa67, como acreditavam Teodoro Sampaio e muitos outros ilustres investigadores 

da nossa história, imagina-se que a sua traça bem pode ser obra de Baccio de Filicaia, 

que estava a serviço deste governador. Mirales o quis mais antigo, do tempo de 

67 D. Clemente Maria da Silva Nigra informa que encontrou documentos da Ordem Beneditina que comprovam ter, a 
construção do Mosteirinho de N. S. de Monserrate, sido, também, feita por este governador.
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Manoel Teles Barreto (1583-1587). O certo é que já fazia parte das fortalezas referidas 

por Diogo de Campos Moreno, no relatório de 1609:

[...] para a banda do norte desta sidade ha huma legoa está outra ponta chamada 

tapagipi q’ na planta se asinala con a leyta [sic] G, donde paresse outro forte de 

pedra e cal da mesma traça de S. Ant.o, dizen q ten huma sisterna dentro [...].68 

Poucos anos depois, o mesmo militar declara, no Livro da Razão, que ele tinha 

a modesta artilharia de: “Uma espera de dezenove quintais, de bala de dez libras. 

Uma espera de dezoito quintais, de bala de nove libras e Uma espera de vinte e 

dois quintais, de bala de dez libras [...].” Tinha capacidade de receber, entretanto, 

um maior número de peças, porém não mais do que seis ou sete como era opinião 

do mestre de campo engenheiro Miguel Pereira da Costa que entendia do assunto:

[...] e asim no de Monserrate q’ tem treze pesas se podem tirar sete; porq’ com 

seis tem sufficiente artelharia, por que o inim.o pode dezembarcar, e marchar 

sem fazer cazo do d.o fortim; e quando o intente ganhar, com seis pessas pode 

fazer m.to boa defenssa, por ser este o num.o competente a sua grandeza, “pois 

se não devem dar a hum Pigmeo as mesmas armas q’ a hú gigante” [...]69. 

Com efeito, Caldas (1951, p. 376), que o via como “forticasam antigua e defec-

tuosa”, vai encontrá-lo no meado do século XVIII com nove peças, o que se considera 

mais do que suficiente para o seu poder de fogo. Encontrou-o, também, com os dois 

torreões da frente cortados (Figura 37) até a altura da barbeta,70 os quais, em algum 

momento da sua história, foram reconstruídos (Figura 38).

68 Confira: Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Ministério do Reino – Maço 599, doc. 68. Coleção de Plantas, Mapas 
e outros documentos iconográficos. Relação das praças, fortes povoaçons, e cousas de importancia q Sua Magestade 
[...] feitta pello Sargento Mor desta costa Dioguo [sic] de Campos Moreno. Relatório datado de 1609. [Quanto à supo-
sição da cisterna era verdadeira].

69 BAj – Documentos Avulsos [54-IX-8] n. 61.

70 Seria da reforma do Conde das Galveias?

Figura 37 – Planta e elevação 
do Fortim de Monserrate feita, 
em 1758.
Fonte: Cap. José A. Caldas.

Figura 38 – Vista aérea do 
Fortim de Monserrate na ponta 
de Itapagipe.
Foto: Nilton Sousa.

37 38
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O Forte de Monserrate era um propugnáculo desterrado e diminuto, pouco 

mayor q’ hu’a atalaya das nossas praças fronteiras, mas, continuava Miguel Pereira, 

tinha condição de ser melhorado, porque: 

[…] naquelle sitio tem hu’a porção de terreno suficiente p.a se poder alargar, 

ficando o forte q’ hoje he servindo como parte do todo q’ há de ser, e com pouca 

despeza se lhe pode fazer hum fosso aquatico, cortando a pequena distancia 

em q’ esta peninsula se une com a terra p.a q’ se cumunique o mar.71

 Este melhoramento jamais chegou. Considerá-lo como “[...] grande castelo 

do Tapagipe ou grande forte de Tapagipe”, como o fez Laet, só pode ser entendido 

como uma tentativa de valorizar a vitória inicial dos holandeses.

As suas “guaritas”, como o vulgo costuma considerar, na verdade, são diminutos 

torreões, cuja função era flanquear as cortinas com o tiro de mosquete. Em algum 

momento, os dois da frente foram arrasados para aumentar a linha de fogo, já que 

flanqueavam pouca coisa. Em vista de possuir esta fortaleza um parapeito à barbeta, 

era sempre malvisto pelos artilheiros, pois ficavam mais expostos aos disparos 

do inimigo. Todos estes artifícios, porém, visavam aumentar a sua capacidade de 

fogo, recebendo maior número de peças e desobstruindo a visibilidade do tiro 

frontal. Tinha, entre outros, um defeito peculiar a muitas outras fortificações de 

Salvador que era a existência de um padrasto, formado pela colina onde se encontra, 

atualmente, a sede do Centro de Recursos Ambientais (CRA), em cota superior ao 

reduto de Monserrate.

Diferentemente de outras defesas da nossa cidade, que jamais pugnaram 

contra um inimigo externo, o antigo Castelo de S. Felipe viu-se envolvido em algumas 

refregas, ao longo da sua quadricentenária existência. O comportamento dos seus 

defensores é, porém, motivo de controvérsias. Durante a primeira invasão holandesa, 

foi expugnado pelos batavos, depois de ter tiroteado com algumas naus de sua 

esquadra. A resistência ao assalto dessa defesa não nos parece ter sido tenaz porque, 

ocupada a cidade, não havia alternativa senão a retirada. Além do mais, não era difícil 

desembarcar nas praias da península itapagipana e cortar a sua comunicação com 

a guarnição da cidade. O que as tropas coloniais podiam fazer era valerem-se dos 

filhos da terra, que estavam habituados à guerra da emboscada, e permanecerem na 

sua vizinhança, infundindo perdas eventuais aos senhores da praça, como o fizeram 

Antônio Morais e Manuel Gonçalves. 

Há uma nova divergência entre os historiadores sobre o que aconteceu no 

fortinho de Monserrate, com a chegada de D. Fradique em 1625. Querem uns que, 

à vista da poderosa frota, os holandeses recolheram-se à cidade, abandonando-o, 

medida prudente e salutar. Aldenburgo diz que a sua guarnição ainda atirou contra 

71  BAj – Documentos Avulsos [54-IX-8] n. 60. fl. 1. [Grafia original].
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os navios da esquadra luso-espanhola, retirando-se na noite seguinte, e os que 

queriam valorizar os feitos portugueses, como Brito Freire, falam da tomada do fortim 

de surpresa. Onde abundam as bravatas, falece a verdade histórica. 

Treze anos tinham decorrido da reocupação portuguesa do fortinho, quando, 

sobre ele, 

[...] na tarde de 21 de abril, o Major van den Brand avançou com “alguma gente” 

pela praia, conduzindo cinco peças, e o tomou ao Capitão Pedro Aires de Aguirre, 

que dispunha de poucos soldados, e seis canhões. (CAMPOS, 1940, p. 127)

 Era a invasão de Nassau de 1638. Os holandeses só o desocuparam quando 

retornaram a Pernambuco. A narrativa destes acontecimentos parece fugir da nossa 

promessa de não enfatizarmos as efemérides, porque tantos já o fizeram. Há que 

se provar, porém, a fragilidade do propugnáculo e sua escassa função na defesa da 

Cidade do Salvador e da costa da Baía de Todos os Santos. No particular, caberia 

dizer que Aguirre já era cabo deste propugnáculo, desde 1618, e era, certamente, 

um homem de idade. 

O fortinho de Monserrate iria hibernar por uns duzentos anos, acordando espo-

radicamente do seu cochilo com alguma salva comemorativa, quando foi ocupado 

pela Sabinada, em 1837, sua “terceira aventura guerreira.” (CAMPOS, 1940, p. 128)  

Os sediciosos, que o tomaram com a ajuda do paquete “Brasília”, andaram tiroteando 

com naves da Armada Imperial, mas renderam-se diante da artilharia mais moderna 

da corveta “Regeneração” e do brigue “Três de Maio”, que efetuaram desembarque 

apoiados por destacamento legalista que avançou pela terra. 

A “Questão Christie” levantou o problema da sua reforma, que foi feita com 

as recomendações do coronel Beaurepaire Rohan, em 1863. Daí em diante, não 

temos conhecimento de qualquer intervenção substancial para a sua restauração 

até que, em estado deplorável, foi objeto de trabalhos de restauração, feitos no 

governo de Góis Calmon, inserido no projeto de “embelezamento” das áreas de 

Monserrate, quando se criou uma comissão composta do capitão de mar e guerra 

Cunha Menezes, do prof. Alberto de Assiz e do prof. engro. Américo Furtado de Simas, 

pai do nosso saudoso amigo professor Américo Simas, da Faculdade de Arquitetura 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), cujo gosto e engajamento na conservação 

da memória deve ter herdado do “velho” Simas, como ele mesmo costumava dizer 

na intimidade.

As restaurações mais recentes empreendidas pelo Exército Brasileiro foram de 

pequena monta e tivemos a chance de dar alguma contribuição, principalmente re-

comendando desentaipar a arcaria, que está sob a casa do comandante, e a remoção 

do reboco da cantaria das cercaduras de pedra das envasaduras.
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D e f e s a  d a  R i b e i ra  d e  I t a p a g i p e 
a o  S ã o  B a r t o l o m e u 

B a l u a r t e s  n o  l a d o  d a  R i b e i ra

O outro lado da península de Itapagipe sempre foi desguarnecido e bastava 

ao inimigo embarcado contornar a península pela ponta de Humaitá e lançar suas 

tropas do lado oposto, no local onde havia uma costa de fácil desembarque, que 

conhecemos como Ribeira de Itapagipe, com águas mansas, e até um porto seguro 

(dos Tainheiros). Daí bastava fazer um aproche de curta distância, atravessando a 

península, e tomar o padrasto nas vizinhanças do Forte de Monserrate, anulando-o.  

O mestre de campo Miguel Pereira sugeriu, então, para melhorar o problema,  

o seguinte:

A extenssão das prayas desta B.a, da barra p.a dentro, he tão dilatada q poe agora 

se não pode acudir a todas, e assim tratando da “mais proxima, e sem defença 

he de Tapagipe thé o fortim de S. Ber.meu da passage”; nesta se deve fazer algum 

reparo detras do qual possão os defensores impedir o dezembarque: a mais 

breve obra com q esses se podem cobrir he fazendo húa trinxr.a, q lhe sirva 

de parapeito, aproveitando de algúas cazas de palha cerca [?] de hortas p.a q 

o trabalho seja menos; e nessa, a distancia q apontarei, dous redutos em q se 

posão montar a quatro peças; porq com esses, “e fortim de S. Ber.meu, q logo deve 

ser reparado”, fica essa praya com bastante defença nem a occasião permite 

obra mais dilatada.72

Fo r t e  d e  S .  D i o g o,  n a  Pe n h a

Na carta de Salvador elaborada por Weyll73, na segunda metade do século XIX, 

está localizado um certo Forte de S. Diogo, na Penha de Itapagipe, de cujos vestígios 

alguns moradores antigos do local ainda se recordam. Esta defesa permitia dificultar 

a entrada de naves pela enseada dos Tainheiros, denominada na cartografia como 

“Bahia de Itaparype”. Isto implicaria a existência de uma defesa congênere, no outro 

lado da terra firme, para cruzar os fogos da artilharia, no local conhecido como 

Plataforma. Muita gente imagina que a toponímia tem a ver com a plataforma da 

estação ferroviária, mas esta deve ser em função de plataforma de artilharia existente 

no local, para fechar a boca da enseada, em conjunto com o fortim de S. Diogo, na 

Penha. Este deve ter sido feito posteriormente, mas atendia parte das recomendações 

do mestre de campo Miguel Pereira.

72 BAj – Documentos Avulsos [54-IX-8] n. 61. 

73 Mappa Topographica (sic) da Cidade de S. Salvador e seus subúrbios levantada e dedicada à ilustre Assembleia 
Provincial por Carlos Augusto Weyll.
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Fo r t e  d e  S ã o  B a r t o l o m e u

O Forte de São Bartolomeu da Passagem, situado no esteiro de Pirajá, foi uma 

fortificação importante na sua época, um propugnáculo bastante antigo do nosso 

sistema de defesa, de grande valor estratégico para a proteção da capital. Era da 

Passagem porque, segundo Vilhena, por ali, passava uma das estradas em direitura 

ao sertão.74 Se tivesse sido bem comandado, guarnecido e convenientemente arti-

lhado, o desembarque de Nassau não teria sido tão fácil, quando nos colocou sob 

ataque, desembarcando nesta área em 1638. Não é nossa crença, todavia, que sua 

antiguidade recue aos tempos de D. Francisco “das Manhas”, como quis o mestre 

Teodoro Sampaio, cuja informação não especifica a origem, no seu trabalho sobre 

a Cidade do Salvador. (SAMPAIO, 1937, p. 294)75 Se qualquer coisa existiu, foi alguma 

trincheira provisória. O que temos de mais concreto parte de testemunho irrefutável, 

que é o de Bernardo Ravasco, quando relatou esta fortificação em 1660:

O forte Sam Bartholomeu, tem quatro peças de ferro todas de 7 L.as e 2 de 6. Esta 

provido nelle por Cap.m An.to. Glz. Seabra por patente do Gov.or e Cap.m g.l deste 

Estado Francisco Barreto, por se haver accabado o tempo da de S. Mg.de com 

elle nam tem soldo; so se lhe pagão quatro vinteis cada dia em dr.o e farinha: 

“Este forte fez Diogo Luis de Oliveira”, em Tapagype na boca do Rio de Piraja 

p.a segurança dos navios, q ally mandava recolher.76 

Esta mesma informação de autoria da fortificação está contida no relatório 

apócrifo de 1671, mas que costumamos atribuir ao engenheiro militar capitão 

Antônio Correia Pinto:

O Forte S. Bartolameu q’ chamão de piraja, he de pedra e cal esta na ponta de 

huma emseada, donde o “G.or Diogo Luis Olivr.a” o fabricou p.a sigurar os navios 

q’ ally mandava recolher do perigo q’ pouquo antes havião padecido no porto 

desta Cidade quando os tirou delle Pedro peres [Peter Petrid?], Cabo de uma 

esquadra de Naos Olandesas – He oje ynutel para tudo o mais; e quando o 

Conde de Nasau sitiou esta praça estando bem guarnesido e munisionado 

se lhe rendeo logo: ymporta pouquo q’ se deixe estar; por q’ não fas despesa 

alguma a faz.a de S. A.77

Mirales, na sua História Militar, repete as mesmas informações dos relatórios 

seiscentistas. O nosso fortim, logo a seguir à invasão nassoviana de 38, ocasião em 

que teve um papel melancólico, era comandado, por patente do conde da Torre, pelo 

74 Vilhena (1969, p. 222).

75 Conferir Sampaio (1937, p. 294): “[...] Começou [D. Francisco de Sousa] o forte de S. Bartholomeu na Ponta [?] de 
Itapagipe destinado a vedar a entrada do esteiro de Pirajá.” 

76 Ver: Arquivo Histórico Ultramarino – Catálogo de Luiza da Fonseca, doc. 2.264. Relatório de Bernardo Ravasco de 
1660, datado de 11/09/1660. [Grafia original].

77 Diretoria dos Serviços de Engenharia do Exército Português (DSE) – Biblioteca. Relatório anônimo. Códice 1608, 
doc. 92. [Grafia original].
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capitão Francisco Pereira do Lago, que se tinha distinguido na defesa da cidade e 

se comprometera a formar, por sua conta, uma companhia de Infantaria Espanhola 

para guarnecê-lo. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1930, v. 18, p. 124)

O Forte de S. Bartolomeu sempre teve problemas construtivos que o faziam 

arruinar-se facilmente, necessitando de constantes reparos. Eram, aparentemente, 

problemas originários da sua implantação, muito vizinha à água (Figura 39) e, não 

sendo montado sobre rocha como outros nossos, teve sua edificação mais compli-

cada, principalmente uma das pontas que deveria ter sido apoiada em estacas ou 

enrocamento, pelo que podemos julgar dos desenhos antigos, que, por sinal, são 

muitos. Pelo menos, no fim do século XVII, já era uma construção de pedra e cal, 

como atesta Bernardo Vieira Ravasco.78

Um grande defeito operacional do nosso fortim era o isolamento. Além do 

mais, existia enorme brecha desguarnecida, desde a sua situação até a ponta de 

Monserrate, que, atualmente, chamamos Ribeira, permitindo inúmeros locais de 

desembarque, como já destacamos. 

Sabemos que o nosso fortim foi restaurado sob a orientação do mesmo Miguel, 

mas não temos conhecimento da execução das defesas que iriam preencher a 

brecha.79 O fato de estar sendo proposto o preenchimento desta lacuna defensiva no 

relatório de Galeão, na primeira década do século XIX, é sinal de que nada foi feito. 

(ACCIOLI, 1933, v. 4, p. 314) Como, entretanto, temos destacado estas obras, nem 

sempre elas eram implementadas imediatamente ou caminhavam com a celeridade 

requerida, porque, por exemplo, em 1717, eram pedidos os apontamentos80 e de-

senhos do mestre de campo engenheiro para as obras do Forte de São Bartolomeu 

e, no ano imediato, para o mesmo oficial fazer novos orçamentos para reparos.81

78 Ver: Biblioteca Municipal de Évora (BME) – Códice de cópias do Conselho Ultramarino, Arquivo de Évora, Cota 
CV/1-17, fl. 291v. [Grafia original]. Discurso de Bernardo Ravasco: “[...] O de S. B.meu da passageem de Pirajá, distante, 
pouco mais de legoa desta Cidade, he de pedra, e cal [...].” 

79 Biblioteca Nacional (1941, v. 53, p. 202): “Portaria para o Provedor-mor mandar consertar o forte São Bartolomeu 
de Pirajá”. Datado de 20/12/1712.

80 Biblioteca Nacional (1941, v. 54, p. 261). Datado de 19/08/1717.

81  Id.,1942, v. 55, p. 163. Datado de 09/12/1718.

Figura 39 – Planta e corte do 
Fortim de S. Bartolomeu. 
Fonte: Desenho de J. S. Leal 
Teixeira.

Figura 40 – São Bartolomeu 
desenhado por Caldas, na metade 
do século XVIII.
Fonte: Oliveira (2004).
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O velho (e por que não atual!) estilo de empregar a iniciativa privada para 

fazer o que é mister do Estado nunca foi tão posto em uso como no século XVIII.  

O resultado, como já fizemos ver, nunca era bom porque, para que isto acontecesse, 

o rei teria que conceder mercês que, no caso das fortalezas, era o comando vitalício 

do propugnáculo, transferível até para descendentes. A conclusão disto era uma 

enorme falta de profissionalismo das guarnições de defesa. É de se pensar que a 

dinastia, certamente abastada, dos Pereira do Lago tivesse enorme influência sobre 

os comandos do fortim de S. Bartolomeu. Se, em 1639, Francisco Pereira do Lago foi 

nomeado comandante da nossa fortificação, em 1718, Brás Pereira do Lago pedia 

a mesma mercê, comprometendo-se a reedificá-lo segundo as especificações de 

Miguel Pereira.82 Anos após, mais exatamente em 1743, Antônio Pereira do Lago 

pedia soldo estando no comando da fortaleza.83 Nos meados do século XVIII, nova-

mente os problemas de implantação do nosso fortim exigem reparos na muralha, 

que foram levados a efeito pelo muito conhecido engenheiro militar Manoel de 

Oliveira Mendes84, filho do mestre Felipe de Oliveira Mendes. 

Os fortes estrelados, como o partido arquitetônico adotado em S. Bartolomeu, 

foram modelos muito difundidos durante o século XVII (Figura 40). Encontramos 

esta forma em outras partes do Brasil e alguns destes edifícios foram levantados de 

terra, isto é, com taipa de pilão ou gazon. Embora houvesse indicações para este 

traçado, até mesmo em tratadistas holandeses famosos e em Serrão Pimentel, tal 

desenho não ensejava, nos textos, qualquer aprofundamento de estudo, pelas claras 

e manifestas deficiências de flanqueamento de tiro. No século XVIII, os exemplos 

deste modelo tornam-se muito escassos e seu uso restringiu-se a fortins, que eram 

enquadrados na categoria de “fortificação passageira ou transitória.” 

Diferentemente de outros elementos de defesa da Baía de Todos os Santos, que 

jamais pugnaram, o Forte de São Bartolomeu esteve envolvido na invasão de Nassau, 

mesmo que de maneira inglória, e, muito mais além, nas guerras da Independência 

quando Madeira o ocupou, porque reconhecia a sua importância para o abasteci-

mento logístico que vinha do mar. Em virtude disto, foi canhoneado pelas tropas 

brasileiras, da outra margem e de outros pontos, ficando muito danificado, obrigando 

os portugueses à retirada. Já no período imperial, foi ocupado pela Sabinada, como 

quase todas as nossas fortificações, e posto sob o comando do Tenente Pedro Vitor de 

Alcântara (Cf. CAMPOS, 1940, p. 260), que de lá foi desalojado pelas tropas legalistas 

com baterias montadas nos padrastos vizinhos.

O aviso do Ministério da Fazenda de 16 de março de 1844 dá autorização 

para a demolição da velha praça de guerra para reutilizar a sua cantaria na ponte 

da Alfândega (Cf. CAMPOS, 1940, p. 260), o que foi iniciado. A agonia do ilustre 

82 Biblioteca Nacional (1952, v. 97, p. 125). Datado de 17/02/1718. Mesmo assunto: Arquivo Histórico Ultramarino – 
Documentos Avulsos, Bahia: Cx. 9, doc. 104 [AHU_ACL_CU_005, Cx. 11, D. 968].

83 Arquivo Histórico Ultramarino – Documentos Avulsos, Bahia: Cx. 81, doc. 11 [AHU_ACL_CU_005, Cx. 72, D. 6082]. 

84 Arquivo Histórico Ultramarino – Catálogo de Castro e Almeida, Bahia. Doc. 6.343.
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monumento, testemunha importante da nossa história, foi retardada quando se 

mandou sustar a tal ordem até que se estudasse melhor a conveniência de tal 

demolição, mas a destruição incipiente agravou o estado de suas cortinas e, em 

1863, “[...] encontrava-se em completo estado de eversão, abandonado fendidas 

as muralhas em diversos pontos.” (Cf. CAMPOS, 1940, p. 261) Os reparos, naquela 

altura, seriam inócuos e a solução adequada apontava para a reconstrução. Ainda 

durante o período imperial, o baiano Visconde de Guaí, titular do Ministério da 

Marinha, consegue, a pedido da Câmara, autorização para a demolição, o que só foi 

feito na República, quando, em 1903, o intendente José Eduardo Freire de Carvalho 

promove a demolição final.

Fo r t e s  d o  Re cô n ca vo

Embora o relatório apócrifo de 1671 declare a presença dos holandeses como 

razão bastante forte para fortificar o Recôncavo, esta necessidade vem de outros 

tempos que antecedem a presença dos batavos. Vejamos o que ele diz, e quantas 

destas defesas relaciona:

Quando os holandeses occupavam as Capitanias do Norte, vinhão do Resife 

queimar os emgenhos, e detruir a campanha da Bahya q’ he toda devedida de 

diferentes Rios navegaveis das suas embarcacons; e alguns sam tão caudalosos 

q’ dentro no de Paraguasu, esteve recolhida toda a sua Armada e no de Matuim 

os Galions da Real para se lhe empedir o danno se fabricarão algu’s fortes e 

plataformas nos sitios mais acomodados a defença de sua emtrada: dos quoais 

são já extinctos alguns, e os que existem estão arruinados, e sam hoje (por aver 

dessado a occasião de se averem [?] fabricado) inuteis e totalmente escusados 

“A platafrma do Rio de Matuim” sinco legoas desta Cidade tem por capitam Jo 

frade [?] Maduro por patente do governo, e com o mesmo soldo q’ vencia de 

alferes Reformado, vense huma Ração ordinaria q’ se lhe paga na camera, e 

huma farda q’ são des mil r.s cada Anno na faz.a Real.

“A Plataforma de S. Fran.co” que ouve na Barra de Seregippe do Conde sete leguas 

desta cidade não ha della mais que a memoria donde esteve. He seu capp.am 

Fran..co de Vascomsellos por Patente de S. A. donde lhe sam nomeados oito mil 

r.s de soldo por mes que se lhe pagão na Camera em dr.o

“O Forte S. Crus do Rio de paraguasu” des leguas desta Cidade fabricado 

de pedra, e terra; coase todo em ruinas; he tambem plas causas sobreditas 

desnesesario.85 

85 Diretoria dos Serviços de Engenharia do Exército Português (DSE) – Biblioteca. Relatório anônimo. Códice 1608, 
doc. 92. [Grafia original].
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Bernardo Ravasco, que redigiu informação sobre as nossas fortalezas onze anos 

antes, faz referência às mesmas posições defensivas, acrescentando uma plataforma 

no engenho de Antonio Ferreira de Souza na foz do rio Paranamirim [Paramirim].

“No forte de Paraguassu” há dez peças de ferro, hu’a de 16. L.as 2 de 12, 2 de 10, 

2 de 9, e 3 de 6. “E da outra banda do Rio huma plataforma”, com duas peças de 

6 L.as hé Cap.m della Balthasar da Costa, por patente do Conde de Castelmilhor, 

Gov.or e Cap.m G.l que foy deste Estado, co’ soldo de 4$ c.dos por mez: dos quaes 

se lhe pagão 4$200 rs na Camera desta cidade, e de farda cada anno 32$rs 

em faz.a como os Capitães de infanteria, por elle o haver sido, e reformado 

legitimamente. –

Na plataforma Sam Francisco da barra de Seregippe do “Conde”, há 8 peças de 

ferro 4 de 8 L.as e 4 de 6. he Cap.m della Francisco de Vasconsselos, por patente do 

Governador e Capitam G.l deste Estado Francisco Barrecto, co’ o soldo de Alfrz’ 

reformado q’ sam 5$600 rs cada mez q’ se lhe pagão na Camera.

“No engenho de Antonio Frr.a de Souza”, que esta na boca do Rio de Peranamerim 

ha hu’a plataforma co’ quatro peças de ferro 2 de 8 L.as e 2 de 6, emcarregada 

ao dono do engenho.

“Na boca do rio de Matuim”, há outra plataforma co’ 6 peças de ferro, 2 de 12 

L.as, 2 de 10, hu’a de 6. e hu’ pedreiro de ferro, e por Cap.m Manuel Pinheiro 

de Carvalho co’ soldo de Alfrz’ reformado, do qual [ilegível] paga mais q’ hu’a 

[ilegível], ordinaria do dous vinteis por dia, e o [ilegível] a qualquer soldado. 

(VIEIRA, 1660)

O Forte do Paraguaçu, citado nos dois documentos, trata-se do Forte da Santa 

Cruz, que ainda está de pé, aliás, o primeiro destes relatórios cita a sua invocação. É 

conhecido popularmente pelo nome de Forte da Salamina, por causa do nome da 

fazenda de propriedade particular onde se encontra. É um monumento tombado. 

Acontece que existia outra bateria, no lado oposto do rio, que tinha como orago 

a Virgem da Conceição, conhecido também como “Forte da Força” e quem nos dá 

notícia detalhada dele é o então capitão José Antônio Caldas dizendo na sua Notícia: 

“O Forte da forsa” [força] está fronteiro a este [Forte da Santa Cruz] na parte 

oposta da outra banda do rio Paraguasu. Hê um simples parapeito de terra 

com seo terrapleno, onde laboravam duas peças embebido no meio de um 

monte, que lhe serve de espalda: fica a cavaleiro dominando o outro forte. Esta 

trincheira fizeram os Portugueses no tempo das guerras para expulsarem os 

Olandezes do Forte de Paraguasu, que infestavão todo o Recôncavo: hoje está 

toda arruinada esta trincheira, e se conservão as duas pesas, que estão inúteis 

e desmontadas. (CALDAS, 1940, p. 387)
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É bom observar que na citação de Ravasco Vieira existe, igualmente, referência 

a esta “força”, quando ele fala do Forte do Paraguaçu: “E da outra banda do Rio huma 

plataforma, com duas peças de 6 L.as.”  Nas figuras 41 e 42, os desenhos são diversos, 

mas não fica claro se o primeiro deles é a famosa Força da Conceição ou se foi um 

cadastro incompleto por causa do seu estado de arruinamento. A Plataforma de 

Matuim, referida nos relatórios, deve ser também muito antiga porque no Discurso 

do Marquês de Montalvão há referência ao seu estado de abandono. Posteriormente 

deve ter sido restaurada porque Silva Campos informa a nomeação de um coman-

dante para chefiá-la em 1657.

A ideia de defesa do Recôncavo da Baía de Todos os Santos encontra-se no 

Regimento de Almeirim, assinado por D. João III, de Portugal, e entregue a Tomé 

de Souza para nortear-lhe a conduta, a partir da fundação da primeira capital da 

América Portuguesa. Neste particular, os procedimentos propostos eram de certa 

forma bisonhos, diante da escala do território brasileiro e, de maneira particular, da 

Baía de Todos os Santos.  Rezava o documento, em um dos seus itens: 

[…] e os senhorios de engenho e fazendas que por este regimento hão de ter 

torres ou casas fortes terão ao menos quatro berços e dez espingardas com 

pólvora necessária para [?]86 dez bestas e vinte espadas e dez lanças ou chuça 

[…]. (FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATOS, 1998)

86 Esta palavra deve ser um erro de transcrição porque dá a entender que a pólvora era para as “bestas”, que está na 
categoria das armas de neurobalística, o que é um absurdo. Talvez seja: necessárias para elas.

Figura 41 – Planta que pode ser 
atribuída ao Reduto da Conceição, 
na entrada do Rio Paraguaçu, 
como representado na Notícia de 
Caldas.
Fonte: Cap. José Antonio Caldas.

Figura 42 – Planta do Forte de 
Santa Cruz do texto de Vilhena. 
Levantamento similar foi feito por 
Caldas, em série de desenhos que se 
encontram na Biblioteca Nacional 
de Lisboa.
Fonte: Vilhena (1969).

41 42
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A presença dos quatro “berços” pressupunha a existência de pequena bateria de 

canhões, porque estes tais “berços” são peças reduzidas de artilharia de retrocarga, 

que usavam uma câmara de disparo removível na culatra, dando maior velocidade 

de tiro ao canhão. Logo, estas armas exigiam um reduto, plataforma ou, no mínimo, 

um espaldão, o que vale dizer, a existência de pequena fortificação. Se no início do 

século XVII Diogo Moreno já relaciona mais de quarenta engenhos pelo Recôncavo e 

se o cumprimento da lei fosse efetivo, existiria também grande número de pequenas 

fortificações em torno da Baía de Todos os Santos. Mas, se o cumprimento da lei no 

Brasil de hoje é muito relativo, naqueles tempos era, ainda menos, levado em conta.

Uma fortificação na barra do Cotegipe é assinalada por Accioli (1933, v. 3, 

p. 393), defesa que pode ter sido construída tanto por portugueses quanto por 

holandeses, nas campanhas de 1624 ou 1638, para controlar a barra da entrada da 

Baía de Aratu. Como na primeira invasão, a movimentação de tropas foi pelo sul de 

Salvador, é mais provável que tenha sido na de 38. 

Temos informações de que durante a nossa Guerra da Independência foram 

armadas muitas plataformas e/ou redutos na Baía, tanto no continente como nas 

ilhas. O mentor deste esforço defensivo foi, principalmente, o então tenente-coronel 

Felisberto Gomes Caldeira, que supervisionou diretamente a construção de muitas 

defesas, e vistoriou outras tantas edificadas por outros patriotas. Segundo Silva 

Campos (1940, p. 277), em São Francisco do Conde foram feitos quatro redutos, um 

dos quais contou com a colaboração dos frades do convento. Foram levantados 

dois em Santo Amaro e muitos redutos artilhados nas ilhas: de Cajaíba, das Fontes, 

das Vacas, de Maré, dos Frades, do Bom Jesus, de Madre de Deus e Santo Antônio 

e algumas delas estiveram engajadas na refrega, repelindo os portugueses. Foram 

também feitas obras em Paramirim, Caípe, Marapé, Mataripe, Camboa, Encarnação 

do Passé, Olaria e Barra do Garcez. Até na costa de Saubara foram feitas platafor-

mas, pois os portugueses intentavam desembarcar nestas paragens para ir atacar 

Cachoeira por terra, onde estava localizada a Junta Interina do Governo Nacional da 

Província. Garantiam estas posições os quatrocentos homens de armas comandados 

e subvencionados pelo famoso Padre Bernardo, outra batina a serviço da causa da 

nossa Independência. (CAMPOS, 1940, p. 278)

D e f e s a s  d a  i l h a  d e  I t a p a r i ca

A ilha de Itaparica merece destaque das suas fortificações, pela importân-

cia estratégica, geográfica e dimensão que ostenta na Baía de Todos os Santos.  

Os inimigos que delas se senhoreassem poderiam fazer incursões, a partir de base 

segura, para hostilizar as defesas da capital do Brasil. A fortaleza mais evidente pelo 

seu estado de conservação é a Fortaleza de São Lourenço, embora existam vestígios 

de defesas do tempo das invasões holandesas.
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O  Fo r t e  d e  S ã o  Lo u r e n ç o

Esta notória defesa é obra do mestre de campo Miguel Pereira na sua operosa 

vida de engenheiro militar da praça de Salvador, na primeira metade do século XVIII. 

Tecnicamente o seu traçado é um hornaveque (obra corna) irregular (Figura 43) e 

servia para proteger de desembarques na “ponta” da ilha de Itaparica. 

Foi uma das construções apontadas no relatório Massé como necessárias à 

defesa da ilha e de suma importância para a defesa da Baía de Todos os Santos. Em 

vista disto, ponderou, no relatório de 1710, o mestre de campo engenheiro:

A Ilha de Itaparica defronte desta Cidade tem um porto de tanta conseqüência 

que nele esteve a armada holandesa, e se fortificou a infantaria em terra; este 

se acha sem o menor obstáculo para impedir a qualquer navio, ou esquadra dar 

fundo nele, onde fará muito prejuízo às muitas embarcações deste Recôncavo.87 

A sugestão de fortificar a ilha deve ter sido acatada em seguida, porque, em 

meio à azáfama dos preparativos bélicos, que a invasão francesa do Rio de Janeiro 

provocou, Miguel Pereira recebe, por portaria do Governo Geral, a missão de fazer 

um relatório das fortificações: “por duas vias, incluindo nele a do Morro de São Paulo, 

e ‘a que se está fabricando na ponta de Itaparica’ (Figura 44) ‘e a da eminência’ que 

está na mesma ponta.”88 

A documentação primária sobre esta fortaleza mostra que a sua construção foi 

obra da iniciativa privada com a finalidade de auferir algumas mercês do soberano 

de Portugal. Em 1715 foi feito o registro da patente do seu comandante Antônio 

Gonçalves da Rocha, “[...] que assumiu acabar por sua conta as obras do forte segundo 

a orientação de Miguel Pereira da Costa.”89 Pelo visto, o comando deste benfeitor foi 

87 Ver Documentos Históricos da Biblioteca Nacional  (1941, v. 53, p. 142). Datado de 02/11/1711.

88 Ver: Documentos Históricos da Biblioteca Nacional  (1941, v. 53, p. 142). Datado de 02/11/1711. 

89 Ver: Documentos Históricos da Biblioteca Nacional (1943, v. 62, p. 136)

Figura 43 – Cadastro atual 
digitalizado com a eliminação das 
adições em base ao levantamento 
de Caldas.
Fonte: Oliveira (2004).

Figura 44 – Fachada frontal e 
posterior do Forte de São Lourenço, 
em Itaparica, desenhada por 
Caldas.
Fonte: Cap. José Antonio Caldas.

43 44

BTS_2.indb   185 01/12/2011   12:01:43



186   |   Baía de Todos os Santos 

longo, pois vamos encontrá-lo em 1732 solicitando reformulação de consulta a D. 

João V ainda na qualidade de comandante e só vamos achar portaria designando 

novo comando em 1744.

Silva Campos (1940, p. 181) dá a entender que no local do São Lourenço havia 

uma fortificação holandesa de “torrão”90, edificada por Sigismundo Von Schkoppe, 

quando tomou posse da ilha e que foi por ele arrasada antes de se retirar para 

o Recife. Confessamos, porém, que a única fortificação holandesa referida pelos 

documentos é aquela da “Eminência” que, obviamente, nunca seria na parte baixa 

da ilha. Será que o mestre confundiu a localização?

A história do Forte de São Lourenço é extremamente movimentada a partir 

do século XIX. Se os seus canhões foram usados festivamente para saudar a visita 

do Príncipe Regente eles mesmos troaram contra os portugueses em batalhas pela 

independência da Bahia. De início, um sério revés. Conta-nos Silva Campos (1940, p. 

182) que, na madrugada de 10 de julho de 1822, um comandante português conhe-

cido pela alcunha da “Trinta Diabos” desembarcou sorrateiramente nas imediações 

do São Lourenço, em uma ação que poderíamos classificar como de “comandos”, 

entrou na fortaleza onde matou dois soldados que lá estavam, um deles de sentinela 

(certamente dormindo!). Encravou e desmontou a artilharia existente, destruiu os 

casebres dos moradores da vizinhança e se retirou. As naves lusitanas que ficaram 

ao largo mantiveram estreita vigilância sobre a fortaleza que não as podia ofender já 

que a sua “tormentária” tinha sido inutilizada. Assim, entre os dias 23 e 24 de agosto, 

os ilhéus, “na calada da noite”, comandados pelas destacadas figuras de Antônio de 

Sousa Lima e Francisco Xavier de Barros Galvão, foram recolher o armamento que 

sobrou da incursão lusitana. Com peças trazidas de outra parte e com algumas que 

conseguiu desencravar, hostilizaram e avariaram naus portuguesas que estavam 

fundeadas, obrigando-as a se fazerem ao largo. Só assumiram, entretanto, a fortifi-

cação, em 20 de setembro, após terem ocupado a cidade.

Foi o duelo de artilharia vitorioso sustentado pelo S. Lourenço, comandado 

pelo major de artilharia Luis Correia de Morais, nomeado por Labatut, contra uma 

esquadra portuguesa, em 7 e 8 de janeiro de 1823, que valeu à vila de Itaparica o 

título de Intrépida concedido pelo Imperador Pedro I. O último ato solene envolvendo 

o velho propugnáculo, conta-nos Ubaldo Osório, foi a salva em honra das exéquias do 

brigadeiro Antônio de Sousa Lima, prócer itaparicano da Guerra da Independência, 

no dia 17 de junho de 1846. (OSÓRIO, 1928, p. 59) 

O forte encontra-se aparentemente bem cuidado, desde que foi ocupado pela 

Marinha, onde criou uma estação de desmagnetização. Esta boa conservação é 

todavia aparente, pois foi, de maneira lamentável, profundamente descaracterizado 

para atender a funções incompatíveis com seus antigos espaços. Resta-nos somente 

90 Sistema de construção baseado no emprego de blocos de terra cortados, e assentados com argamassa de barro.
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a memória de como era antes, legada pelo excelente levantamento efetuado pelo 

então capitão José Antônio Caldas, lente da Aula Militar da Bahia, publicado no seu 

livro de Notícia.

Fo r t e  d a  “ E m i n ê n c i a”

Devemos observar que em todo discurso sobre a defesa da ilha de Itaparica 

vem sempre à baila o tal antigo “Forte da Eminência”, e o Forte de São Lourenço 

pressupunha, sempre, o seu apoio para a defesa do local, desde quando foi concebido 

pelo mestre de campo Miguel Pereira. 

A localização da fortaleza da “eminência” é, possivelmente, na colina cheia de 

vegetação que se pode ver na fotografia aérea (Figura 45). Levantamos esta hipótese, 

a ser comprovada através de prospecção arqueológica, por meio da fotointerpretação 

estereoscópica da região e pelo fato de se ter encontrado uma colubrina no cemitério 

construído nesta colina. A cartografia do local indica a cota de 36 m, acima do nível 

do mar para esta elevação, o que lhe dá domínio sobre toda a área circunvizinha e 

podia bater com sua artilharia qualquer dos lados da “Ponta” da ilha. 

Do outro lado do esteiro situa-se, em uma elevação, o reduto do “Mocambo” que 

colaborava no bloqueio desta passagem que permitia acesso a local de fácil ancora-

gem e desembarque (Figura 45). Foi muito acionado na Guerra da Independência.

O relatório mais antigo que trata dessa fortificação é o de Bernardo Ravasco, 

com a seguinte referência:

“Na ponta da Ilha do Taparica”, ha hu’a força q’ o inimigo deixou ally feita, em 

que há 14 peças de ferro, 2 de 16. L.as 2 de 14. 2 de 10. e 3 de 8. que “estam na 

eminência”: provesse com huma Comp.ª de infanteria; e atualm.te esta nella 

com a sua o Cap.m Antonio de Queiros Cerq.ra a quem se da somente na Cam.ra 

o socorro que toca aos mais Capitaes de infanteria. (VIEIRA, 1660) 

Figura 45 – Montagem feita 
pelo autor do levantamento 
fotogramétrico da ponta da ilha 
de Itaparica, onde foi construído 
o Forte de S. Lourenço. Este 
deveria ser apoiado pelo Forte da 
“Eminência”, hoje desaparecido, 
construído pelos holandeses e que 
deveria ser restaurado segundo as 
especificações de Miguel Pereira.
Fonte: Oliveira (2004).
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D e f e s a s  d a  G u e r ra  d a  I n d e p e n d ê n c i a

Silva Campos relaciona dezenas de posições fortificadas construídas em di-

versas partes da ilha, nas quais havia perigo de desembarque de tropas portugue-

sas: obra do Cel. Felisberto, foram levantadas defesas em Caixa Pregos, Portinho e 

Aratuba. Os líderes locais da resistência, Antônio de Sousa Lima e Francisco Xavier 

de Barros Galvão fizeram fortificações provisórias e trincheiras no canal do Funil, 

Barra Grande, Mercês, Amoreiras, na fazenda do próprio Barros Galvão, Mocambo 

e Ponta do Manguinho. Perto da povoação foram feitas as defesas de São Pedro, 

Izidoro, Amoreiras Pequenas, Praia das Amoreiras. Além destas foram fortificadas 

as paragens de Quitanda, Alambique (Fonte do Lima ou Fonte da Bica), e Engenho 

da Boa Vista (Cf. CAMPOS, 1940, p. 288-289) e muitos outros pontos não citados. O 

lembrete destes locais é importante porque eles poderiam ser objeto de trabalho 

sistemático de arqueologia.

A  r e s p e i t o  d a  i m p o r t â n c i a  d a s 
f o r t i f i ca çõ e s  d o  M o r r o  d e  S .  Pa u l o

A excelência e a importância do sistema fortificado do Morro de São Paulo é 

exaltada pelos antigos teóricos da guerra que a conheceram ou nela trabalharam, 

por isto seria interessante deixar, inicialmente, falar os antigos, sobre o que eles 

achavam dessas defesas porque elas são muito claras. Estes textos vão-nos coadjuvar 

na afirmativa de que o sistema fortificado do Morro era importantíssimo, para não 

estarmos tão somente baseados na observação crítica da defesa de Salvador e do 

seu Recôncavo, mas também na opinião unânime de quase todos os especialistas 

ou cronistas qualificados, do passado, que entraram em contato com este destacado 

testemunho da memória nacional, particularmente da memória militar. Vejamos, 

pois, o que falam alguns documentos, no que se refere à nossa fortaleza.

De Bernardo Vieira Ravasco, irmão do padre Antônio Vieira, ex-capitão de 

infantaria e Secretário de Estado do Brasil:

[…] A Fortaleza do Morro de S. Paulo, q’ della [da cidade de Salvador] dista doze 

legoas da Barra para fora, he inaccessivel pella banda da costa: E á Aréa pella 

[sic] do Porto donde se recolhem as Embarcaçoens fugindo as tempestades, e 

aos Piratas, teve sinco plataformas e Trincheyras inrrigulares pello Monte [...] 

que a defendião, sendo tanta a sua reputação, q’ quando os Holandeses pedirão 

por refens das pazes, q’ celebrarão com o S.r Rey D. João o 4o, ou o de S. Julião 

de Lisboa, ou de B.ra Ma [...], ou 3o lugar; e quando fortificada no tempo q’ elles 

cruzavão estes mares, a governavão hum Mestre de Campo, ou hum Tenente gn.l, 

ou hum sargento Mayor, com 500 e 400 e quando menos 300 – Infantes, hoje 
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estâ sem forteficação, nem Pessa algúa montada: e asim nella hum Ajudante, 

com húa Companhia de soldados de sua guarnição, q só aparecem em vir cobrar 

ó seu socorro, e farda.91

Do relatório militar anônimo [1671], que poderia ser atribuído ao capitão 

engenheiro Antônio Correia Pinto, na administração de Afonso Furtado de Castro 

do Rio de Mendonça, 1º Visconde de Barbacena, que governou de 1671 a 1675:

[...] A Fortaleza do Morro de S. Paulo que esta fora da Barra doze leguas desta 

Cidade, he de grande ymportancia, não so por defender a Barra das Vilas vezinhas 

do Cayrú e Boypeba, donde vem o Principal sustento desta Praça; mas pela 

sigurança dos navios do Reino, e embarcasoens da costa q. nesta B.a emtravão, 

e della sahião, quando os do enemigo andavam sobre esta Barra, comvem 

muito conservarse, e estar sempre bem prevenida de tudo o que toque a sua 

defença […].92

Do mestre de campo Miguel Pereira da Costa:

[…] O Morro he bem notorio o de quanta concecuençia seya, pois tem capacid.e 

p.a grandes armadas, e ocupado este, ou o de Itaparica pelo inimigo, experi-

mentaria esta praça a nececid.e q asima apontey, por delles se impedir totalm.
te a comunicação das embarcaçoens e asim q bem se ve o quam percizo seya 

fortificalos, fazendo nelles obra q impida aquelle proyecto, pois da sua concer-

vasão depende tanto a da praça […].93

Do então capitão de infantaria com exercício de engenheiro, José Antônio 

Caldas, soteropolitano e lente da nossa aula militar:

Morro de S. Paulo - O Morro de S. Paulo he hua Ilha, que fica desviada barra 

em fora desta Cidade para o Sul doze legoas, por entre ella, e a terra firme corre 

um canal que dá comunicasão para as Villas do Cairú, Camamú, Boypeba etc., 

a sua ponta de Noroeste está fortificada pela marinha com húa Bateria, como 

mostra a Planta, e corre um lanso de cortina para o Sudoeste, com um angulo 

reintrante e se comunica com hum baluarte placo [sic – plano] ao lado do qual 

corre outro lanso de cortina, e outras fortificasoens que mostra a Planta, ainda 

91 Arquivo Municipal de Évora (BME). Códice de cópias do Conselho Ultramarino, cota: CV/1-17, fls. 291v. À fl. 285 
tem início o discurso feito por Bernardo Vieyra, Irmão do P.e Ant.o Vieyra, intitulado: “Discurso politico sobre a 
neutralidade da Coroa de Portugal, nas guerras presentes das Coroas da Europa, e sobre os damnos, que da 
neutralidade, podem resultar a esta Coroa, e o como se devem e podem obviar. Feyto em 18 de Julho de 1692, por 
Bernardo Vieyra, Irmão do P.e Ant.o Vieyra [...]. 

92 Diretoria dos Serviços de Engenharia do Exército Português (DSE) – Biblioteca. Relatório anônimo. Códice 1608, 
doc. 92. [Grafia original]. – “Memória dos Fortes q ha Nesta Praça da B.a e seu reconcavo, capitaens q os ocupão e 
soldos q vencem.” 

93 Confira: Biblioteca da Ajuda (BAj) – Documentos Avulsos [54-IX-8] n. 60. fl. 1. [Grafia original]. Relatório do Mestre-
-de-Campo Miguel Pereira da Costa: Extracto da forteficação desta Praça da Bahia estado em q se acha, remédio de q 
neçeçita [sic]. Cota: 54-IX-8 – n. 60 – Número de catálogo; 1814(60), Data: 1710.
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que esta também he muito antiga, hoje se acha a fortificasão com mais perfeisão, 

e tambem aprovasão da dita Ilha.

A sua Artilharia consta do Mapa geral dos Canhoens de bronze e ferro etc. e 

são por todas 51 pesa [sic] do genero de canham de ferro etc. com todos os 

instrumentos, petrechos e munisoens de guerra que são precizos para poderem 

laborar.

A guarnisam que defende este prezidio he a [q] consta pg. 292, na qual se ve o 

numero de Infantaria, e Artilheiros que há, os quaes se dividem em quartos, e 

rolam entre si diariamente [...]. (CALDAS, 1951, p. 389)

Do então capitão de infantaria do Regimento de Estremoz, Domingos Alves 

Branco Muniz Barreto, baiano de Maragogipe, segundo Silva Campos:

Fortaleza do Morro de S. Paulo - Fica esta importante, e m.to necessaria Fortaleza 

ao Sul da Barra da Bahia 14 legoas. Em todo o seu recinto esta fortificada pela 

natureza, não so por ter muito recife, mas por ser Costa desabrida, que não 

permitte desembarque, e só p.r huma pequena parte para dentro do Forte e 

huma do da Barra, vindo p.a o Porto do Portaló, he que pode haver algum, mas 

sempre com seu risco, p.r ter tambem seu recife. Todas as Fortificaçoens q’ tem 

necessitão de huma grande reedificação. O Forte chamado da barra, se acha 

inteiram.te arruinado. A face da cortina na p.te do Mar, que tem 11 p.a 12 braças 

de muralha, está inteiramente cahida até o nivel d’agua, de modo q com as 

marés grandes entre agua, q’ lava todo o baluarte. A Cortina que continua até 

o Portalo, e daqui para diante, pela p.e exterior, igalm.e tem muitos cunhaes de 

pedra cahidos, por serem estes de pouco comprim.to e gosssura p.a entrarem 

melhor no grosso da muralha.

Em lugar pois de se dar logo providencia no principio da daminficação se deixou 

chegar huma tão necessaria Fortaleza a este deploravel estado, que só com 

avultada despeza da Real Fazenda se poderá reparar, ainda sem fazer menção 

da economia que se deve praticar p.lo serviço que se pode exigir dos Soldados, q’ 

formão huma Comp.a de Infanteria, que a grarneçe, e igualmente da Cala que se 

pode alli mesmo fabricar de muita pedra, q’ na Costa do mar se acha p.a este fim.

Finalm.te não só se não cuidou em reparar e emendar alguns defeitos, mas que 

ultimam.e se persuadio o Govern.or actual da Cap.nia da Bahia, por conselho de 

hum pouco sensato Cap.m de Artilheria; q’ antes exerceo o lugar de Engenheiros, 

q’ de todo devia ser esta Fortaleza abandonada p.lo seu pouco ou nenhum pres-

timo. Este errado systema se convence não só pelo Plano do Insigne Engenheiro 

Massé, mas pelas conteudas vantagens, q tiveram no anno de 1623 nas Guerras 

com os Hollandezes, rezultadas da exist.a desta Fortaleza, e dos avizos que fes o 

Comand.e della ao Gov.or do Estado sobre o movimento das Armadas, além da 
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defêza q’ faz ás Villas maritimas do Cairú, Camamu, Bopieba e á povoação do 

Rio das Contas, q’ são os celeiros daquella Cidade da Bahia [...].94 

Ainda Muniz Barreto, quando já era sargento-mor e comandante da praça do 

Morro, em 1797:

Como pois a Capital do Reino não tem por ora forças suficientes de Marinha para 

impedir que qualquer nação poderoza inimiga, tente algum desembarque em 

qualquer das capitanias do Brazil, e sendo a Ilha do Morro pelo seu “local a mais 

importante chave da Comarca de toda a Capitania, e ainda se pode asseverar 

sem receio, que de toda a America Portugueza” vem pois a ser da primeira e da 

mais indispensavel necessidade ordenar Sua Magestade, não só a reedificação 

do mesmo Prezidio, mas ainda a sua melhor construcção, formando-se a sua 

cidadella debaixo tudo do mais exacto preceito de Fortificação […].95

De Luis dos Santos Vilhena (1969, p. 232-233), intelectual e professor de grego 

na nossa cidade:

Morro de S. Paulo - Doze léguas ao Sul da Bahia fora da barra, e na latitude 

de 13 graus e 30 minutos, e 344 e 45 de longitude, faz ponta a ilha do Morro 

de S. Paulo, ou propriamente do Tapirando, que por seis ou sete léguas vem 

acompanhando a costa intermediando um canal navegável que em partes 

tem uma légua de largura, e um quarto em outras; para defender a barra, ou 

entrada neste, e evitar a comunicação para o continente se fêz naquela ponta 

o presídio do Morro, de que a principal fortaleza monta dezoito peças e pode 

montar mais; correm diferentes lanços de muralha com seu ângulos salientes, 

e reentrantes pela sapata da montanha, de forma que em partes só deixa um 

escasso terrapleno para poder laborar artilharia, de que há alguns anos contava 

por todo o presídio cinqüenta e duas peças de ferro. Acha-se aquele presídio 

importantíssimo com lamentável ruína a que a negligência de muitos anos, o 

tem deixado chegar, quando e importantíssima a sua conservação, e por isso 

muito precisa a sua fortificação, devendo ser ao mesmo tempo exatíssima a 

vigilância na sua guarnição; pois e o lugar onde necessariamente esperam as 

embarcações que do Sul vêm com mantimentos, e comércio para a Bahia, para 

dali montarem a barra perigosíssima de Jaguaripe. É igualmente para temer que 

qualquer inimigo se nos apodere daquele vantajosíssimo pôsto, donde não só 

privará a cidade de todos os víveres necessários, como sem maior incômodo seu, 

nos pode fazer as hostilidades maiores, interceptando as nossas embarcações 

do comércio que vierem demandar a barra da Bahia, quando por aquela de 

Jaguaripe se nos pode introduzir no Recôncavo, e apossar-se, ou devastar os 

nossos muitos, e riquíssimos prédios rústicos, e fábricas importantíssimas de 

94 Biblioteca Municipal do Porto (BMP), Ms. 686, fl. 24v. 

95 Carta do então sargento-mor Muniz Barreto, ao Rei, contida no Livro 84 das Ordens Régias do Arquivo Público do 
Estado da Bahia, transcrita em Revista do IGHBA, Salvador, v. 2, p 227-239, 1890.
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que estão povoados todos os rios, e margens da baía e continente, o que tudo 

se evita, fortificando, como deve ser, tanto aquela ilha, como a mesma barra do 

Jaguaripe nas paragens onde se julgasse mais conveniente, para o que deverão 

vir de Portugal, engenheiros peritíssimos, e imparciais, atenta a natureza das 

ruínas que ali se observam.

Do brigadeiro de artilharia José Gonçalves Galeão e comissão de engenheiros:

Fortaleza do Morro - Eu julgo que deve ser a fortaleza do Morro posta em 

estado de perfeita defeza; as obras a fazer serão de terra e madeira; deve se 

evitar haver parapeitos e plataforma de cantaria, ou de alvenaria, defeito quasi 

geralmente commetido pelos fortificadores do Brasil. A guarnição será um 

corpo de artilheiros fixos e as milicias do districto tudo debaixo das ordens de 

um bom official, encarregado do comando da fortaleza: de uma tal guarnição 

se alcançará tudo o que se pode esperar, e o serviço de S.A.R. ganhará, porque 

não terá corpos indisciplinados e máos para a defeza geral, pois taes são todos 

aquelles que fazem muitos, e grandes destacamentos.

Observação

Concordamos inteiramente com este parecer, e só temos a dizer, que as for-

tificações da marinha devem ser construidas de boa enchelaria até o fim do 

revestimento, e que os seus parapeitos sejão de tijolos e massa para evitar os 

estilhaços, isto é, as fortificações da marinha, que são banhadas pelo oceano.96

Do relatório do cel. engenheiro Beaurepaire Rohan (período imperial):

Morro de S. Paulo - Collocado na Ilha do mesmo nome, cuja importancia para 

a defesa da bahia d’esta cidade, da qual dista proximamente treze leguas, é 

geralmente conhecida, compõe-se esta fortificação de dois reductos isolados e 

diferentes baterias disseminadas pelos lados N. L. e O. da referida Ilha, formando 

systema de modo a bater os navios que demandam o porto, os quaes pelas 

circunstâncias do canal, são obrigados a exporem-se aos seus fogos.

O desenvolvimento total dos planos de fogo d’esta fortificação é de trez mil e 

vinte palmos (3020) [664,40m], distribuido pelos fortes, – S. Luiz, Zimbeiro, S. 

Paulo, Conceição e baterias que unem os dous ultimos, de cada um dos quaes 

passo a tratar.

Forte de S. Luiz – Situado na ponta S.E. da Ilha, a 50 palmos [11m] do nivel do preamar”, 

é de forma trapezoidal, á barbeta, com o desenvolvimento de 212 palmos [46,64m]: 

está todo reparado, precisando somente da construção d’uma plataforma geral, 

96 Relatório sobre fortificações coordenado pelo brigadeiro Galeão, entregue ao Conde dos Arcos em 1810, do qual 
participaram engenheiros militares, como o cel. Manoel Rodrigues Teixeira, cap. Joaquim Vieira da Silva Pires e 1º 
ten. João da Silva Leal, este último responsável pelos desenhos. Citado por Accioli (1933, v.4, p. 289–323). Texto à 
p.319.
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ladrilho da casa do terra-pleno, uma grade para o corpo da guarda e fechaduras.  

Não está armado.

Zimbeiro – Ao N. de S. Luiz, de 80 á 100 braças, assentado no cume d’um 

morro, que se avança para o mar, a L. da Ilha e 270 palmos [59,40m] acima do 

nivel do preamar.

É um pentagono, cujas baterias á barbeta apresentam o desenvolvimento de 200 

palmos. Precisa de reparações em suas muralhas, que se acham com pequenas 

fendas, e em outras partes de suas obras: construções de plataformas e d’uma 

casa para a guarda. Também não está montada [a artilharia ?].

Forte de S. Paulo – é um forte de forma irregular, composto de seis lados, trez 

á barbeta e trez a canhoneiras, formando quatro salientes e um reentrante, com 

o desenvolvimento de 582 palmos [128,04m], assentado na ponta N. da Ilha, e 

á 15 palmos [3,30m] acima do preamar. A parte á canhoneira, a única montada, 

contém oito peças de calibre 30.

Este forte soffreu reparações e mesmo augmento de construcções novas, e 

precisa do seguinte: plataforma geral, cimento nas muralhas velhas, canos de 

esgoto, rebòco [sic], cantaria para cornijas, ladrilho do terrapleno, cabides e 

portas.

Cortina entre S. Paulo e Conceição – Compõem-se de seis muralhas em di-

reção da costa O. da Ilha, á borda d’agua, formando quatro reentrantes e dous 

salientes, com duas canhoneiras e tudo mais á barbeta na extensão total de 

1211 palmos [266,42m].

Parte desta muralha, 480 palmos [105,60m], está desabada e precisa ser levan-

tada, construindo-se tambem uma plataforma geral.

Bateria da Conceição [Forte Velho] – É uma flexa de 174 [38,28m] palmos de 

desenvolvimento, com quatro canhoneiras nas faces, montadas outras tantas 

peças de calibre 18, das quaes duas (as da face N.) defendem o lado esquerdo 

do Forte de S. Paulo, e as outra jogão seus fogos na direção N. O. Está reparada 

e prompta.

Bateria a esquerda da flexa – São as que unem esta á rampa do portaló, e 

constam de quatro muralhas com oito canhoneiras, (quatro na saliente do 

centro, e egual numero ao lado esquerdo da entrada) com o desenvolvimento 

de 642 palmos. Aqui também dous lanços da muralha, na extensão de 179 

palmos [39,38m], estão desabados, precisam ser construidos, fazendo-se a 

competente plataforma.

BTS_2.indb   193 01/12/2011   12:01:44



194   |   Baía de Todos os Santos 

Taes são as obras de que se compõe a Fortaleza do Morro de S. Paulo, as quaes, 

além das construcções e reparações indicadas, precisa da construção de contra 

forte em todo o desenvolvimento das muralhas e outros pequenos na rampa 

e casa da polvora.

Concluindo, devo dizer que não ham [sic] esta fortificação accomodações 

precisas para a guarnição, compativeis com o seu desenvolvimento. (ROHAN, 

1896, p. 51, 63)

À vista dos pronunciamentos tomados ao longo do tempo, parece-nos que 

qualquer discussão sobre a importância do sistema fortificado do Morro de S. Paulo 

seria ociosa. Resta-nos destacar alguns elementos históricos desta praça de guerra, 

para que se possa ter uma ideia da evolução do seu organismo arquitetônico.

Como já enfatizamos repetidas vezes, entre os estudiosos que investigaram, 

especificamente, a história das nossas fortificações, é preciso que se destaque a 

figura de João da Silva Campos, com seu texto Fortificações da Bahia. (CAMPOS, 
1940) O erudito pesquisador fundamentado em farta documentação primária e na 

bibliografia clássica de Mirales, Porto Seguro, Acciolli/Amaral, Rocha Pita e outros, 

deu uma boa fundamentação da história fatual de cada uma das fortalezas e da 

arquitetura militar.

Acreditamos, particularmente, ressalvando que se trata de hipótese sem fun-

damento documental específico, que as fortificações do Morro tiveram início até 

mesmo antes de 1630. Era sabido que neste local se refugiavam navios mercantes 

fugindo de piratas, e não é provável que adentrassem esta barra sem apoio de, ao 

menos, uma plataforma de artilharia. O relatório do capitão Domingos Alves Branco 

Muniz Barreto, já citado nas referências, diz claramente: 

[...] mas pelas conteudas vantagens, q tiveram no anno de 1623 nas Guerras com 

os Hollandezes, “rezultadas da exist.a desta Fortaleza”, e dos avizos que fes o 

Comand.e della ao Gov.or do Estado sobre o movimento das Armadas, além da 

defêza q’ faz ás Villas maritimas do Cairú, Camamu, Bopieba e á povoação do 

Rio das Contas, q’ são os celeiros daquella Cidade da Bahia. 97 

Ora, isto é uma indicação que ali já deveria existir qualquer sistema defensivo 

quando os holandeses estiveram aqui entre 1624 e 1625. Não podemos, entretanto, 

aceitar a referência de Muniz Barreto como prova definitiva, porque o documento 

citado foi escrito mais de um século depois da invasão dos batavos.

O que é certo é que era enorme o interesse que os holandeses tinham por estas 

paragens. Observe-se que nas negociações da paz, como afirma Bernardo Vieira 

97  Biblioteca Municipal do Porto (BMP), Ms. 686, fl. 24v.
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Ravasco no seu Discurso98, a posse do Morro foi um dos lugares solicitados para ficar 

como garantia do protocolo. A esperteza diplomática dos holandeses faz entender 

que eles sabiam que, se controlassem o Morro, controlariam a Cidade do Salvador, 

Cabeça do Brasil. Felizmente, os portugueses não se deixaram levar pela proposta. 

A documentação existente parece indicar que as primeiras fortificações defini-

tivas devem ter o seu início entre 1628 e 1630, mandadas levantar pelo governador 

geral Diogo Luiz de Oliveira (1627-1635). O que é certo é que, em 1631, uma provisão 

deste governador nomeava um almoxarife para a Fortaleza do Morro. A introdução 

desse texto pode ser a pista da época em que se iniciaram os trabalhos da fortificação 

permanente do local: 

Diogo Luis de Oliveira do Conselho de Guerra de Sua Magestade seu Governador, 

e Capitão Geral. Faço saber aos que esta Provisão virem, que por haver aviso, 

que o inimigo Hollandez pretende vir situar-se no Morro de S. Paulo, e ser de 

grande importância a conservação desta Capitania, e as mais deste Estado a 

defesa, e fortificação daquele Posto para que o inimigo o não occupe ordenei 

fortifical-o com cuidado [...].99

A partir de 1630, a nossa fortificação sempre esteve em crescimento e em 

obras ou arruinada até o período imperial. Pelo que a documentação deixa ver, a 

cada atividade de recuperação, quando havia qualquer ameaça bélica, sucedia um 

período de marasmo e desleixo, “aquele letargo indesculpável das Conquistas”100, 

que deixava em ruínas as suas muralhas e instalações. 

Um aspecto interessante a ser considerado era a guarnição do sistema forti-

ficado do Morro. Nos primeiros tempos do governador Diogo Luís de Oliveira, tal 

guarnição se revezava a cada mês. Os problemas logísticos com este transporte 

fizeram entretanto que, segundo Silva Campos, D. Vasco Mascarenhas, 1o Conde de 

Óbidos, quando vice-rei do Brasil (1663-1667) determinasse, em 1664, a criação de 

uma guarnição fixa, recrutando os soldados na região. A carta mandada pelo conde 

de Sabugosa, justificando a necessidade de continuar, como vinha sendo feito, o 

provimento da guarnição do Morro com os locais, diz, porém, que quem formou 

a companhia foi o Conde da Torre, em 1639.101 Tal procedimento permaneceu até 

o século XIX. Esta guarnição de pé de castelo102, em muitas oportunidades, foi con-

testada quanto à sua eficiência, o que pode ser observado através de cartas régias, 

98 Arquivo Municipal De Évora (BME). Códice de cópias do Conselho Ultramarino, cota: CV/1-17, fls. 291v.  – Discur-
so de Bernardo Ravasco: [...] O de S. B.meu da passageem de Pirajá, distante, pouco mais de legoa desta Cidade, he de 
pedra, e cal [...]. 

99  Confira: Biblioteca Nacional (1930b. v.15, p. 467). Provisão datada de 10 de setembro de 1631.

100 Muniz Barreto, Domingos Alves Branco. Doc. cit., fls. 6v. 

101 Veja-se a justificativa do Conde de Sabugoza, de 16 de maio de 1731. Ver:  Arquivo Histórico Ultramarino. - Docu-
mentos Avulsos. Cx. 34, doc. n. 37.

102 Jargão militar antigo.
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em vista do estado de indisciplina e apaisanamento que estes soldados chegavam. 

Se o problema era grande na praça de Salvador, o que horrorizava os soldados 

profissionais que chegavam do Reino, como não seria naquelas paragens distantes! 

Porém, a cada ordem que chegava do Reino, para se fazer uma guarnição rotativa, 

com efetivos que viessem da capital, uma chuva de lamentações chegava ao rei, 

com  argumentos, os mais variados, como: as dificuldades operacionais, o choque 

do desemprego dos locais, a dificuldade de os soldados aceitarem o deslocamento, 

e assim por diante. O que é certo é que esta guarnição, por ser local, nunca teve um 

aquartelamento, morando em casas, cujo arruamento corresponde, justamente, 

à via principal da atual povoação. Ou seja, a urbanização do Morro de São Paulo 

originou-se das casas dos soldados da sua guarnição (Figuras 46 e 47).

Figura 46 – Planta das 
fortificações do Morro feitas pelo 
mestre de campo Miguel Pereira.
Fonte: Arquivo Histórico 
Ultramarino – BA-963.

Figura 47 – Desenho do Morro 
feito por João de Abreu Carvalho, 
aluno de Caldas, para o texto da 
Notícia.
Fonte: Caldas (1951).

46 47

Vem o século XVIII e a Fortaleza do Morro ainda está em construção. O primeiro 

decênio foi marcado pela famosa polêmica técnica que se estabeleceu entre o projeto 

do sargento-mor engenheiro Antônio Roiz Ribeiro, que era então engenheiro da 

praça da Bahia, desde os últimos anos do século XVII, e o cap. engro. Gregório Gomes, 

mandado vir do Rio de Janeiro pelo governador Luiz César de Menezes. 
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A base documental, com parecer do engenheiro-mor do reino Francisco 

Pimentel, está contida em processo ao Conselho Ultramarino, hoje sob a guarda 

do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa.103 Por motivos óbvios, neste momento 

não cabe maiores considerações, a não ser destacar que o parecer de 17 laudas de 

Gregório Gomes, contestava o projeto de Roiz Ribeiro, a quem se deveu a implanta-

ção de algumas estruturas do Morro. Conhecendo-se os antecedentes da documen-

tação, pode-se concluir que a questão não se exaure no domínio de disputa técnica 

no campo da teoria da arquitetura militar. Seguramente, o nosso bom Antônio Roiz 

Ribeiro, que foi lente da Aula Militar da Bahia era uma um homem ranzinza e de 

pouco discurso, como dizia o mestre de campo engro. Miguel Pereira da Costa, mas 

parece que tinha para certos esquemas escusos locais, um enorme defeito – era 

extremamente honesto. Obviamente, depois de toda a rede de intrigas, El-Rei 

ordenou que ele voltasse imediatamente para Lisboa. Num ato final de desobedi-

ência e desafio ao soberano, deixou os seus ossos nesta terra, e há indícios de que 

morreu enquanto trabalhava na fortificação do Morro de S. Paulo, como informa o 

próprio Miguel Pereira.104

Outro nome da engenharia militar, que está ligado à história do Morro e à 

história da engenharia militar e civil da nossa cidade, é o do mestre de campo Miguel 

Pereira da Costa, a quem já tivemos oportunidade de fazer muitas referências. Tudo 

indica que ele e o Brigadeiro Massé estavam na visita oficial que o Marquês de Angeja, 

vice-rei do Brasil, fez ao Morro de S. Paulo, em 1716, cujas providências solicita ao 

soberano português através de carta detalhada.105 

As obras do Morro vieram trazer muitos dissabores a Miguel Pereira da Costa, 

quando o peso dos anos já não lhe permitia assimilar com facilidade estes reveses; 

contrariedades que, possivelmente, levaram este homem de bem à morte. Um certo 

provedor-mor, desembargador Pedro de Freitas Tavares Pinto, resolveu acusá-lo 

perante o rei de irregularidades nas obras do Morro, por não lhe ter dado parte de 

obras de cortinas que ligavam ao Forte Velho.106 Em sua defesa, além do companheiro 

e colega Nicolau Abreu de Carvalho, vem o próprio vice-rei, o Conde de Sabugosa, 

informando: 

Foy tão desordenada a paixão com que sempre procedeo o Dez.or Pedro de 

Freytas Tavares Pinto, servindo de Provedor mor da fazenda, a respeito do M.e 

de Campo Enginheiro Miguel Pereyra da Costa, que cuydou por todos quantos 

meyos podia escoagitar  a malevolencia em desluzir a sua grande capacidade, 

103 Arquivo Histórico Ultramarino. Documentos avulsos, Cx. 5, n.  59-A.

104 “[...] o sarg.to mor q morreu na fortef.ão do Morro [...]”. Ver:  Biblioteca Nacional da Ajuda. Carta de Miguel Pereira. 
Cota: 54-IX-25 (n. 65), documento de 18 de junho de 1710.

105 Arquivo Histórico Ultramarino. Documentos avulsos, cx 9, n. 19. Carta-Relatório do Vice Rei, Marquês de Angeja, 
ao Rei de Portugal sobre viagem ao Recôncavo, especialmente ao Morro de S. Paulo. Data: 14 de julho de 1716. 

106 Baluarte de quatro planos de fogo (duas faces e dois flancos), que hoje se encontra a meio caminho entre o forte 
da Ponta do Facho e o chamado Portaló.
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e aquelle honrado procedimento, desinteresse, e exacção com que se asignalou 

e distingiu no serviço de V. Mag.e com notoria satisfação das suas obrigaçoens, 

de sorte que moralmente me persuado que foi a total cauza de passar a sua 

melancolia, a doudisse [sic], e desta á morte. 

Argumentando contrariamente às invectivas, chega a ser duro, ao dizer o 

vice-rei: “A esta escandaloza preposição dezejava eu responder como era justo, 

porem a modestia, e a veneração com que devo fallar na prezença de V. Mag.e me 

impossibilita [...].”107

O grande inimigo da sobrevivência do sistema fortificado do Morro foi sempre o 

seu terreno. Embora não seja de natureza compressível, é extremamente lixiviável sob 

a ação das águas. A sua atual morfologia exibe com clareza a marca de deslocamentos 

de encostas, e não podem passar desapercebidos, ao olho do especialista, os indícios 

de deslocamento de grandes massas rochosas, que se precipitaram das encostas, 

algumas delas chegando até o mar. Para o historiador, o assunto está comprovado 

documentalmente. Quem nos conta o ocorrido é o então sargento-mor engenheiro 

Nicolau Abreu de Carvalho, através de carta relatório datada de 09.09.1744: 

[...] que a pedra q’ se despenhou do corpo da guarda, e de vulto, “q terá mil 

quintais de pezo” [~ 58.700 kg] aruinou completamente as cazas, e corpo da 

guarda do forte velho, e só ficou a parede em pé do lado, q’ olha p.a o Cairû.108 

Este desastre já tinha sido preconizado pelo comandante da guarnição da 

praça, cap. Antônio da Silva Sá, que pedia providências contra o iminente sinistro, 

desde 1742.109

José Antônio Caldas na sua Notícia informa no texto da ilustração elaborada 

por seu discípulo José Abreu de Carvalho: “[…] na ponta da tromba, mas mostra a 

107 Arquivo Histórico Ultramarino. Documentos avulsos, Cx 9, doc. n. 46.

108 Id., Cx. 84, doc. n. 53. 

109 Id., Cx. 77, doc. no 10. 

Figura 48 – Situação atual do 
Forte da Ponta ou “do Facho”. 
Levantamento para o projeto 
de restauro indicando as ruínas. 
Sugere-se, em pontilhado, a forma 
existente, no tempo de Miguel 
Pereira, com base em iconografia 
de Vilhena, indicando as partes 
arruinadas, em 1774.
Fonte: Oliveira (2004).
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experiência a pouca solidez do ter.o pois an.a a esta p.e tem arruinado muyto […].” 

Com efeito, hoje a bateria que existia nesta parte não mais existe e nota-se enorme 

movimentação do terreno que não possui mais vegetação.

Conta Vilhena, na legenda do cadastro da Fortaleza do Morro, que uma gran-

de brecha foi aberta pelo mar na construção da bateria baixa da Conceição: “em 

que X, Z, mostra a ruina que na sua muralha abriu o temporal de Junho de 1774” 

(VILHENA,1969,  p. 220-221)110 (Figura 48). A constante agressão das águas e os 

arruinamentos fizeram com que as reformas posteriores tendessem a reduzir a 

praça das armas da bateria da Conceição, conhecida vulgarmente, na atualidade, 

como Forte da Ponta do Facho, até que ela assumiu a forma atual, que é a que foi 

cadastrada no início do século XIX pelo cap. engro. João da Silva Leal.

Esta importante fortaleza está sendo objeto de um amplo projeto de restau-

ração, à espera dos trâmites de financiamento pela Lei Rouanet, sob a gestão do 

Instituto de Desenvolvimento do Baixo Sul (IDES), com a colaboração técnica do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 7a SR (Figura 49).

110 Confira Vilhena (1969).  Carta VI, Estampas entre as páginas 220-221.

Figura 49 – Planta de situação  
das principais defesas do sistema 
fortificado do Morro de São Paulo.
Fonte: Oliveira (2004).
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