
Conheça os principais pontos 
de interesse dos
Circuitos Ciclo Culturais:

1 - Quartel dos Fuzileiros Navais:
Construção histórica, é a sede 
do Corpo de Fuzileiros Navais do 
Brasil. 

2 - Praça da Inglaterra:
Uma das zonas comerciais mais 
antigas e tradicionais da cidade, 
nasceu a partir de um aterro 
sobre o mar. Hoje é um local 
de descanso para quem trabalha 
na área.

3 - Terminal Turístico Náutico
da Bahia:
Oferece transporte marítimo 
para localidades da Baía de 
Todos-os-Santos e da Costa do 
Dendê. 

4 - Forte de São Marcelo:
Erguido sobre um pequeno 
banco de arrecifes a 300 metros 
da costa, em frente ao centro 
histórico da cidade, destaca-se 
por estar inteiramente dentro 
da água e ser o único de planta 
circular no país. 

5 - Mercado Modelo:
Inaugurado em 1861 para abrigar 
a Alfândega de Salvador, 
também abrigava escravos 
recém-chegados da África em 
seus porões, aguardando o 
momento de serem leiloados. 

6 - Elevador Lacerda:
Idealizado por Antonio de 
Lacerda, foi o primeiro elevador 
a servir de transporte público 
no mundo e era o mais alto ao 
ser inaugurado, em 1873. Liga a 
Praça Tomé de Souza à Praça 
Cayru. Foi tombado pelo Iphan 
em 2006.

7 - Igreja da Conceição da Praia:
Construída em 1623, foi feita em 
estilo Barroco com pedra sabão 
trazida de Portugal. Em 1946, 
o papa Pio XII declarou Nossa 
Senhora da Conceição padroeira 
única e secular da Bahia.

8 - Quartel da Marinha:
A sede na Avenida das Naus foi 
totalmente reformada em 1984, 
ganhando as atuais dimensões. 
Ao lado, o Monumento Mario 
cravo. 

9 - Bahia Marina:
Centro de lazer náutico, fica entre 
a Praia da Preguiça e o Solar do 
Unhão e conta com bares, lojas, 
restaurantes e ancoradouro.

UM MUNDO DE ARTE E CULTURA ESPERA POR VOCÊ.

Nos Circuitos Ciclo Culturais, você fica conhecendo melhor algumas das 
principais atrações que estão no caminho das ciclofaixas implantadas 
pela Prefeitura de Salvador. São igrejas, monumentos, fortes, praças, 

espaços culturais e muitos outros pontos históricos e turísticos 
que fazem a riqueza cultural da cidade. E o melhor: você conhece 
tudo isso de um jeito saudável e divertido, pedalando a sua bike.

CIRCUITOS
CICLO CULTURAIS. 

Atrações imperdíveis no caminho da sua bike.CIRCUITO 1
AV. CONTORNO AO PORTO DE SALVADOR

CIRCUITO 1



CIRCUITO 2
LARGO DO CAMPO 
GRANDE AO CENTRO 
HISTÓRICO.

1 - Terreiro de Jesus:
Uma das áreas mais antigas 
de Salvador, abriga a Catedral 
Basílica, a primeira Faculdade 
de Medicina do Brasil e as 
igrejas de São Domingos 
Gusmão e de São Pedro dos 
Clérigos.

2 - Monumento da Cruz Caída:
Obra do escultor Mário Cravo, 
lembra a derrubada da Catedral 
da Sé, templo católico demolido 
em 1933. O local tem uma 
excelente vista da Cidade Baixa 
e da Baía de Todos os Santos.

3 - Santa Casa de Misericórdia:
Patrimônio histórico nacional, 
foi fundada em 1549 e abrigou o 
primeiro hospital de Salvador.

4 - Prefeitura de Salvador:
O Palácio Tomé de Sousa, 
construído na década de 80, foi 
projetado pelo arquiteto carioca 
João Filgueiras Lima.

5 - Praça Tomé de Sousa:
Também conhecida como Praça 
Municipal, abriga importantes 
prédios públicos da cidade, 
como os palácios Tomé de 
Sousa e Rio Branco e a Câmara 
de Vereadores. Ao fundo está o 
Elevador Lacerda.

6 - Fundação Gregório de 
Matos:
Criada em 1986 para 
homenagear o poeta Gregório 
de Matos, conta com um rico 
acervo da memória da cidade.

7 - Praça Castro Alves:
Construída entre 1802 e 1805, 
é um dos grandes símbolos da 
cidade. O monumento a Castro 
Alves foi inaugurado em 1923, 
e em 1971 os restos mortais 
do poeta foram transferidos 
para uma cripta na base do 
monumento.

8 - Edifício Sulacap:
Patrimônio cultural da 
Bahia, foi inaugurado em 
1946 e representa o estilo 
modernista influenciado 
pela moderna arquitetura 
europeia.

9 - Casa D’Itália:
Criada no início dos anos 30, 
hoje abriga restaurante, cursos e 
o Consulado Honorário da Itália.

10 - Forte São Pedro:
Construção histórica edificada 
a partir de 1627, foi cenário 
de momentos importantes 
da resistência baiana, como 
a Conjuração Baiana (1798-1799).

11 - Praça do Campo Grande:
Palco de combates durante os 
eventos que precederam as lutas 
pela Independência da Bahia, a 
praça assistiu ao nascimento da 
maior festa popular da cidade, o 
Carnaval. 

12 - Teatro Castro Alves:
Projetado por José Bina Fonyat 
e Humberto Lemos Lopes, é 
a maior casa de espetáculos 
de Salvador, equiparando-se 
às melhores do mundo, com 
inestimável valor histórico, 
cultural e arquitetônico.

13 - Igreja das Mercês:
A capela atual foi erguida no 
mesmo local de um construção 
histórica, fundada no século 
18 pela baiana Úrsula Luísa de 
Montserrat.

14 - Igreja de São Pedro:
O atual templo foi inaugurado 
no início do século 20, em 
substituição à igreja fundada no 
século 16.

15 - Praça da Piedade:
Principal praça da cidade 
durante o século 18, 
protagonizou fatos marcantes 
da história, como a execução 
dos condenados da Conjuração 
Baiana. Ainda hoje é uma 
importante praça de Salvador.

16 - Gabinete Português de 
Leitura:
Criado para fortalecer os laços 
de união entre Portugal e a 
comunidade luso-baiana, o 
prédio em estilo Neomanuelino 
foi projetado pelo arquiteto 
italiano Alberto Barelli e 
inaugurado em 1918.

17 - Instituto Histórico e 
Geográfico da Bahia:
O Arquivo Público foi fundado 
por Francisco Viana em 1890, 
reunindo documentações de 
caráter público da Bahia.

18 - Relógio de São Pedro:
Criado pelo escultor italiano 
Pasquale De Chirico e 
confeccionado pelo francês 
Henri Le Paute, como parte do 
processo de modernização da 
cidade, foi inaugurado em 1916.

19 - Igreja de São Bento:
Fundado em 1582, foi o primeiro 
mosteiro beneditino das 
Américas. Serviu de enfermaria 
no período da peste espanhola e 
acolheu os vitimados da Guerra 
de Canudos. Em 1982, a igreja foi 
elevada à condição de Basílica 
Menor de São Sebastião pelo 
Papa João Paulo II.

20 - Espaço Cultural da 
Barroquinha:
Espaço cultural que funciona 
na Igreja da Nossa Senhora da 
Barroquinha, construída no início 
do século 18. 
 
21 - Teatro Gregório de Matos:
Localizado na Praça Castro 
Alves, foi inaugurado em 1979, 
com projeto de Lina Bo Bardi.

22 - Câmara dos Vereadores:
Construída em 1549, já abrigou 
uma cadeia pública e hoje 
também funciona como Paço 
Municipal. 

23 - Praça da Sé:
Fundada na década de 
1930, passou por diversas 
transformações nos anos 
seguintes. É um  dos pontos mais 
tradicionais de Salvador. 

24 - Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos:
Construída no século 18 com 
o nome de Capela de Nossa 
Senhora do Rosário, faz parte 
da Paróquia de São Pedro, cuja 
igreja matriz fica hoje na Praça 
da Piedade.

25 - Espaço Itaú de Cinema - 
Glauber Rocha:
Fundado em 1919, foi durante 70 
anos a principal sala de cinema 
da cidade e um importante 
espaço cultural. Em 1982, ganhou 
o nome do cineasta Glauber 
Rocha. Em 2012, passou a fazer 
parte da rede Espaço Itaú de 
Cinemas.

CIRCUITO 3
PARQUE DA CIDADE
À ORLA DA PITUBA.

1 - Parque da Cidade Joventino 
Silva:
Doado ao município por 
Joventino Pereira da Silva e 
inaugurado em 1975, o Parque 
da Cidade faz parte da antiga 
Fazenda Pituba. São cerca de 1,4 
milhão de m2 de Mata Atlântica, 
além de praças, anfiteatro e 
parques.

2 - Shopping Paseo:
Um dos mais sofisticados 
shoppings da cidade, conta 
com alamedas amplas e áreas 
descobertas, onde estão lojas, 
restaurantes e cinemas.

3 - Petrobras:
Criada em 1953 pelo então 
presidente Getúlio Vargas, a 

Petrobras construiu esta sede 
administrativa como parte do 
seu processo de expansão pelo 
Brasil.

4 - Tri Center Salvador:
Formado pelo Pituba Parque 
Center, Max Center e Tropical 
Center, possui uma gama 
variada de serviços em suas 
dependências.

5 - Shopping Itaigara:
O mais tradicional centro de 
compras da região, foi fundado 
em 1980. 

6 - Hotel Fiesta:
Um dos melhores hotéis da 
cidade, com ambiente luxuoso e 
requintado. 

7 - Praça Belo Horizonte:
Área de lazer no coração da 
Pituba, com prédios residenciais e 
espaços boêmios.

8 - Av. Otávio Mangabeira:
Avenida litorânea e uma das 
maiores da cidade, vai da 
Pituba até Itapuã, percorrendo 
boa parte da orla de Salvador. 
Homenageia o ex-governador da 
Bahia Otávio Mangabeira.

9 - Praça Nossa Senhora da Luz:
Uma das maiores praças da 
região, abriga a Igreja Nossa 
Senhora da Luz e conta com 
fonte luminosa, bancos e jardins. 

10 - Paróquia Nossa Senhora da 
Luz:
Criada em 1960 por Cardeal 
da Silva, a igreja é o principal 
templo católico do bairro da 
Pituba.

11 - Praça Ana Lúcia Magalhães:
Área verde com 25 mil m2, a 
praça é muito utilizada para 
atividades físicas e infantis, feiras 
ao ar livre e ponto de encontro, 
além de ser um importante 
centro gastronômico.
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