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O Projeto Ilhéus rumo aos 500 anos visa a 
valorização da cultura regional.  Suas aspirações 
não se limitam à preparação das comemorações 
para os 500 anos do nascimento da cidade, mas 
também desejam preparar um novo momento 
para Ilhéus, uma virada histórico-sociocultural, 
com a real valorização do seu potencial turís�co e 
econômico. Um dos seus desdobramentos 
contempla o estabelecimento de novos roteiros 
turís�cos em Ilhéus e o resgate do patrimônio 
histórico colonial da cidade, fomentando ações 
como a iden�ficação e escavação de sí�os 
arqueológicos, formação de museus com os 
artefatos encontrados a fim de remontar aspectos 
do período colonial da Vila de São Jorge dos Ilhéus 
e, ainda, a implementação de uma polí�ca de 
educação patrimonial voltada à população 
ilheense e aos turistas que visitam Ilhéus a fim de 
promover um sen�mento de pertencimento e uma 
maior apropriação  da história de nossa  cidade.

A Capitania de São Jorge dos Ilhéus tem como 
seu marco histórico a assinatura da carta de 
doação pela Coroa portuguesa das terras 
brasileiras ao fidalgo Jorge Figueiredo Correia 
em 1534 através do sistema de Capitanias 
hereditárias. Já em 1536 os que aportaram a 
Ilhéus ergueram uma pequena capela de palha 
no alto do Outeiro de São Sebas�ão onde  
instalaram a aldeia. Ali no Outeiro, protegidos 
pelo mar, cobertos pelo céu, sereno e plácido,  
ergueram a primeira igreja, as primeiras casas, 
as primeiras for�ficações. Relatos históricos 
apontam para a  existência de dois pequenos 
fortes (for�ns) para a proteção da Vila na 
entrada da barra (a baía do Pontal), situados 
em lados opostos, um na direção do outro. 
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O primeiro for�m teria sido construído no 
Morro de Pernambuco (For�m de Santo 
Antônio) e o outro no sopé do Outeiro de São 
Sebas�ão (For�m de São Sebas�ão) .
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