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CONCURSO NACIONAL DE IDÉIAS 

 REQUALIFICAÇÃO DE LARGOS NO PELOURINHO. 

TEREZA BAPTISTA, PEDRO ARCHANJO, E QUINCAS BERRO D´ÁGUA 

CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR 

Etapa única de avaliação e classificação dos finalistas 

Ata dos trabalhos da comissão julgadora 

 

Às 9h30m do dia 12 de março de 2012, no Salão Memorial do Hotel Pousada do Carmo, no 

Centro Histórico de Salvador, o coordenador e o vice coordenador do Concurso Nacional 

de idéias, para a requalificação de Largos no Pelourinho, Tereza Baptista, Pedro 

Archanjo, e Quincas Berro D´água, respectivamente os arquitetos Márcia Reis e Ernesto 

Regino Xavier de Carvalho, reuniram-se com os integrantes da Comissão Julgadora do 

Concurso (CJ), os arquitetos Antonio Carlos Campelo Costa, Daniel Bonilla, Flavio Kiefer 

Jorge Moscato e Paulo Ormindo de Azevedo. 

O Coordenador e Vice Coordenador do concurso deram as boas vindas à comissão julgadora 

e declararam abertos os trabalhos.  

Às 10h00 foi realizada uma visita guiada aos largos objeto deste concurso, quando foi 

possível avaliar as condições atuais de funcionamento, as possibilidades de intervenção e 

observar as propriedades arquitetônicas que dão ao conjunto sua identidade e relevância 

no contexto do panorama arquitetônico do Centro Histórico da Cidade do Salvador. A 

comissão julgadora foi acompanhada pela arquiteta do Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia, Yveline Hardmann, tomando esta visita toda a manhã.   

Às 14h00 a comissão julgadora elegeu por unanimidade, o arquiteto Paulo Ormindo de 

Azevedo para exercer a Presidência dos trabalhos e o arquiteto Flávio Kiefer para a 

relatoria. 
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Os membros da coordenação do concurso apresentaram  as razões para a desclassificação 

das propostas 001, 015 e 022 por não atenderem aos critérios do Edital. 

Na seqüência, a comissão passou a discutir os procedimentos a serem adotados para a 

análise, avaliação e classificação das propostas inscritas. Ficou estabelecido, por 

unanimidade, proceder a análise conjunta de cada trabalho, selecionando as propostas que 

melhor atendessem às exigências das bases do concurso, além de contemplar os seguintes 

critérios: 

- Contextualização, compreendendo a relação dos largos com o meio ambiente, Área Central 

e em particular com o patrimônio edificado que envolve os mesmos. 

- Funcionalidade, incluindo os aspectos de fruição dos espaços, circulação interna e 

requisitos específicos de visibilidade e acústicas dos palcos. 

- Viabilidade econômica, social e tecnológica. 

Nesta primeira seleção foram classificados os trabalhos identificados pelos números 003, 

004, 005, 006, 007, 008, 009, 016, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 030, 035 e 036.  

Às 21h00 a CJ encerrou as atividades do dia.   

13 de março de 2012 

Às 09h30, a CJ reuniu-se na Sala do Conselho da Pousada do Carmo, retomando a  análise 

conjunta dos trabalhos classificados. Deste exame detalhado foram selecionados os 

trabalhos de números 003, 005, 006, 019 e 035. 

14 de março de 2012 

Do grupo selecionado na noite anterior, destacou-se por unanimidade o trabalho 

classificado como primeiro lugar. Da mesma forma, em seguida, foram classificados o 

segundo e terceiro lugares. Por consenso, a CJ decidiu conceder duas menções honrosas. 
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Finalmente como resultado deste trabalho, ouvidas as considerações dos seus membros, a 

CJ resolveu atribuir os seguintes prêmios: 

Menções Honrosas para os trabalhos de números 005 e 006, pelo reconhecimento de seus 

valores intrínsecos. 

Terceiro lugar para o trabalho de número 035, pelas soluções simples, de boa qualidade, de 

fácil execução. Recomposição do vazio urbano da Rua Gregório de Matos, entrada ao Largo 

Tereza Batista. Criação de uma passagem coberta discreta que ordena o espaço interno do 

mesmo largo sem interferir nas fachadas preexistentes. Utilização de elementos da cultura 

popular baiana e boa utilização social do mirante voltado para a Baixa dos Sapateiros. O 

tratamento uniforme dos espaços não favorece o potencial de sua diversidade. 

Segundo lugar para o trabalho de número 003,  pela interessante leitura do lugar geográfico 

onde se situa o Centro Histórico, tentando recuperar a topografia original de forma orgânica 

em especial no Largo Quincas Berro d´Água. Indução a circulação interna dos quarteirões e 

seu uso diversificado e diuturno. Conciliação da preservação da visibilidade das fachadas 

internas do largo com a atenuação do som produzido pelos amplificadores. Ressente-se, 

porem, a aridez do tratamento paisagístico. 

Primeiro lugar para o trabalho de número 019, pela clara compreensão critica da função 

histórica desses espaços no contexto do centro histórico e flexibilidade para usos 

diversificados futuros. Tratamento funcional e estético diferenciado dos três largos com 

redução dos espaços dedicados a shows e criação de atributos para usos diuturnos dos 

espaços e sua sustentabilidade e econômica. Criação de um atrativo novo e de surpresa em 

pleno centro histórico, qual seja uma área verde, sombreada e fresca no Largo Quincas 

Berro d´Água. Facilitação da circulação de pedestres através desses espaços independente 

do cruzamento de lojas e restaurantes. Preservação da visibilidade das fachadas 

préexistentes. Facilidade de execução de forma econômica e com baixo custo de 
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manutenção, sem interromper sua utilização. Soluções com precisão técnica e qualidade 

arquitetônica. Recomendamos apena suma revisão do tratamento dado ao ingresso 

principal do Largo Tereza Batista.  

Aos quatorzes dias do mês de março de 2012, às 18h30, o Presidente da Comissão julgadora 

declarou encerrados os trabalhos de avaliação e julgamento do Concurso Nacional de 

idéias, para a requalificação de Largos no Pelourinho, Tereza Baptista, Pedro 

Archanjo, e Quincas Berro D´água  e, confiantes que a equipe vencedora será encarregada 

do desenvolvimento de sua proposta, entendendo estar concluído o seu trabalho, declara a 

sua dissolução. 

 

Salvador, 14 de março de 2012. 

 

Paulo Ormindo de Azevedo 
Presidente 

 
Flávio Kiefer 

Relator 

 

Jorge Moscato 

 

Daniel Bonilla 

 

Antonio Carlos Campelo Costa 


