
PARQUE HISTÓRICO DE 

CASTRO ALVES



Conhecendo um pouco mais sobre o 
parque histórico:

• Localizado a 170 km da cidade de Salvador, em Cabaceiras do

Paraguaçu, o Parque Histórico Castro Alves é um museu

biográfico que funciona em um espaço com 52 mil metros

quadrados. Situado na Fazenda Cabaceiras, onde nasceu

Castro Alves (14.03.1847 – 6.07.1871), o museu foi

inaugurado em março de 1971, por ocasião do primeiro

centenário da morte do poeta baiano.





• Além de acervo com objetos que pertenceram a

Castro Alves e seus familiares, formado por

fotografias, cartões-postais, manuscritos, livros,

indumentárias, adornos pessoais, utensílios

domésticos e artes visuais, o Parque Histórico

dispõe de anexo com sala multimídia, auditório,

biblioteca, infocentro, reserva técnica, refeitório e

administrativo.





Quem foi Castro Alves?

• Castro Alves foi um poeta brasileiro e nasceu na vila de

Curralinho, hoje cidade de Castro Alves, Bahia, em 14 de

março de 1847. "O Poeta dos Escravos". Expressou em

suas poesias a indignação aos graves problemas sociais

de seu tempo. Denunciou a crueldade da escravidão e

clamou pela liberdade, dando ao romantismo um sentido

social e revolucionário que o aproximava do Realismo.

Foi também o poeta do amor, sua poesia amorosa

descreve a beleza e a sedução da mulher.





Recôncavo:

Memórias sociais



Maragogipe  - Bahia

• O município de Maragogipe é bastante rico no que diz

respeito aos recursos naturais. Localizada ao fundo da

Baía de Todos-os-Santos e situados à direita do estuário

do rio Paraguaçu, onde se formou uma baía interna, a

conhecida como Baía do Iguape. Maragogipe situa-se

exatamente no ponto de encontro do rio Paraguaçu com

o rio Guaí, formando uma extensa região de lagamar,

cercada por cerca de 30 km de manguezais com,

aproximadamente, 30 metros de largura.





Essa região era habitada pelos índios da tribo Maragós, que

alguns historiadores e memorialistas traduziram como:

"braços invencíveis", ou "rio dos mosquitos", devido ao fato

de ser situado numa ampla área de manguezal. Eram

inteligentes, guerreiros, dedicando-se ao cultivo do solo, à

pesca e à caça. Posteriormente, deslumbrados com a

riqueza das matas e com a acessibilidade do sítio a

qualquer embarcação, alguns exploradores resolveram

fixar residência, dedicando-se à extração de madeiras,

plantação de mandioca e de cana-de-açúcar, construção

de engenhos e casas de farinha.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embarca%C3%A7%C3%A3o


Porto ou Cais do Cajá
• Antigo atracadouro onde os saveiros aportavam para

abastecer levando as mercadorias para a capital Salvador,

e de onde também saíam para ganhar o mundo com os

famosos charutos.

• Os saveiros movidos apenas pela força do vento, foram

fundamentais para a economia do Estado. Eram

responsáveis pelo transporte também de cargas pesadas

entre as cidades do Recôncavo como Maragogipe,

Cachoeira, São Félix e Nazaré das Farinhas.





• Teve grande importância na Independência da Bahia.

Com efeito, a flotilha formada por saveiros, de *João das

Botas, combateu e expulsou a esquadra de Madeira de

Melo, famoso comandante português, das águas da Baía

de Todos os Santos.





Carnaval de Maragogipe antiga 
tradição

• O carnaval se ampliou pelo país e trouxe novos

significados a partir da matriz identitária africana e

indígena, ganhando novas tonalidades e sons.

• Maragogipe é um povoado com características

coloniais, de origem indígena e africana, e que mais

tarde seu carnaval vem a tornar-se patrimônio imaterial

da Bahia.





• A folia em Maragogipe perpetua a tradição dos mascarados,

enquanto o carnaval, na maioria do Brasil, estava organizado

em grandes bailes carnavalescos com o intuito de esquecer o

importado carnaval de Nice e Veneza, Maragogipe, na virada

do séc. XIX para o XX se coloca em oposição de boa parte dos

festejos nacionais com os festejos de momo, preservando os

referenciais herdados e valorizando as manifestações

culturais locais, a partir de seu próprio povo, sua

religiosidade, culinária, música e modo próprio de ser.





Situada num dos pontos mais elevados da cidade, data

da terceira década do séc. XVIII. Sua planta retangular,

com cômodos intercomunicantes, é recoberta por

telhado em 4 águas com beira-saveira e o anexo de

serviços, no trecho posterior, em uma água. Seguindo a

tradição desenvolvida em Salvador em meados do século

anterior, apresenta pórtico arqueado, em quase todo o

edifício, onde se realiza a feira semanal.

A Casa de Câmara e Cadeia





No térreo, funcionava a Cadeia e no sobrado, a Câmara cujo

acesso é feito por escadaria que secciona a galeria arqueada. O

edifício destaca-se por suas características arquitetônicas, de

proporções harmônicas. No frontispício, uma galeria de arcos

plenos no térreo é encimada por janelas de púlpito com guarda-

corpo entalado e coroado por uma espadaña sobre o telhado. No

final do século XVIII, foi adaptado um relógio à espadaña que,

contudo, foi retirado do edifício quando da sua restauração em

meados deste século quando também foram eliminadas as

grades dos balcões, dos oitocentos.





A Casa de Cultura de Maragogipe 

• A Casa de Cultura de Maragogipe abriga um acervo de artistas

conhecidos na região, como as xilogravuras do artista Hansen

e também eventos culturais como sarau de poesias.





Comunidade de Coqueiros
• Coqueiros, distrito de Maragogipe, está às margens do rio

Paraguaçu, a apenas 14 quilômetros de São Félix e Cachoeira,

cidades histórias do Recôncavo Baiano que ostentam belo

conjunto arquitetônico do período colonial, tornando

crescente o turismo na região.

• O Projeto Cerâmica de Coqueiros foi implementado em maio

de 2004 no distrito de Coqueiros com o objetivo de valorizar a

atividade artesanal e gerar trabalho e renda para artesãos,

aprendizes e suas famílias.





• A matéria-prima para produção da cerâmica é a argila. Obtida

pelos artesãos em estado bruto, ela é espalhada na rua, onde

os carros a trituram quando passam, facilitando o trabalho

dos artesãos. O barro então é peneirado e misturado com

água até ganhar consistência. A modelagem das peças é feita

com as mãos, sem utilização de torno.

• O processo de queima ocorre a céu aberto. As peças são

empilhadas cuidadosamente, intercaladas com fragmentos de

lenha e encobertas com tiras secas de bambu e palha seca,

formando uma grande fogueira. Antes da queima, algumas

peças são brunidas, ganhando um acabamento lustroso.




