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1. Identificação:   
1.1 – Espécie: Conj. 
Escultórico 
1.2 – Título: Diversos  
1.3 – Autor: Diversos 
1.4 – Época: Século XX 
1.5 – Origem: Salvador 
– Bahia  
1.6 – Propriedade: 
Governo do Estado  
2. Localização:   
2.1 - Endereço: Avenida 

Contorno 
2.2 - Localização: MAM  
 
3. Dados Técnicos:   
3.1 - Material: Diversos  
3.2 - Técnica: Diversas  
3.3 - Dimensões: Diversas  
 
4. Descrição Sumária:   
Na área externa, encontra-se o chamado Parque das Esculturas, uma exposição a céu 
aberto inaugurada em 1997. À beira-mar encontram-se obras contemporâneas de autoria 
de Bel Borba, Carybé, Chico Liberato, Emanoel Araújo, Fernando Coelho, Juarez 
Paraíso, Mário Cravo Júnior, Mestre Didi, Sante Scaldaferri, Siron Franco, Tati Moreno 
e Vauluizo Bezerra. Carybé foi o autor do gradil que cerca o espaço e também assina o 
projeto de um painel de concreto, localizado na parte final do jardim e do portal de 
entrada. A estrutura em ferro representa o Sol e estilizações do acarajé.  

Em 1690 residiu no local o Desembargador Pedro Unhão Castelo Branco, que vendeu a 
propriedade, em 1700, a José Pires de Carvalho e Albuquerque (o velho), que ali 
estabeleceu morgado, conduzindo a propriedade à sua fase áurea. 

Com o declínio da economia açucareira, o Solar foi arrendado, período em que passou 
por um processo de relativo declínio. No início do século XIX, a propriedade pertencia 
a Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, Visconde da Torre de Garcia 
D'Avila. Nas instalações do engenho de açúcar funcionou uma fábrica de rapé, entre os 
anos de 1816 a 1926, e trapiche, em 1928. O solar serviu ainda de depósitos de 
mercadorias para o porto e quartel. O conjunto foi tombado pelo então Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na década de 1940. Posteriormente, foi 
adquirido pelo Governo do Estado para sediar o Museu de Arte Moderna da Bahia. 
Após um trabalho de restauração com projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, o MAM foi 
inaugurado em 1969, oferecendo oito salas de exposição, teatro-auditório, sala de vídeo, 
biblioteca especializada e banco de dados. 


