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Apresentação
Este catálogo é fruto do Projeto “Inventário do Acervo Museológico do Museu
Histórico de Jequié – João Carlos Borges”, ﬁnanciado inteiramente pelo Fundo de
Cultura do Estado da Bahia através do Edital 20/2016 – Setorial de Museus 2016,
que, através de um trabalho de documentação e pesquisa do acervo, catalogou
2.518 (duas mil quinhentos e dezoito) peças. O Museu Histórico de Jequié dispõe,
em seu acervo, de seis coleções: Fotogra ﬁa, Vinil, Equipamentos, Mobiliário, Artes
Visuais e Objetos pessoais. Todo ele agora devidamente inventariado, possibilitou
a esta ins tuição ter total conhecimento do seu quan ta vo e iden ﬁcação dos
objetos através de seus registros, servindo também como fonte de pesquisa para
os inúmeros estudantes de todos os níveis de ensino que constantemente têm
recorrido ao Museu.
O Museu Histórico de Jequié - João Carlos Borges é o único museu da cidade.
Surgiu a par r do ideal do jequieense, Raimundo Meira, que deu con nuidade
ao trabalho da coleta de objetos iniciado por dois representantes da imprensa
jequieense: seu pai, Henrique Meira e Adauto Cidreira. No ano de 1994 foi
criada a Assam (Associação de Amigos do Museu), da qual entre outras pessoas
ﬁzeram parte a professora Eronildes Ribeiro Santos e João Ba sta Pessoa. Teve
seu estatuto publicado em 18 de maio de 1995. Por meio da Assam, o Museu
recebeu inúmeras doações feitas por ins tuições públicas, privadas, polí cos e
inúmeros cidadãos da cidade de Jequié.
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O prédio que abriga o Museu pertence ao Estado da Bahia foi construído na
década de trinta (30), apresenta es lo neocolonial com detalhes em mourisco
e funcionou durante muitos anos como a mais importante ins tuição de ensino
da cidade, denominado “Grupo Escolar Castro Alves”. Em 19 de Junho de 2006,
este prédio, considerado por muitos como um dos mais importantes exemplares
do patrimônio arquitetônico da cidade de Jequié, passou a abrigar o Museu
Histórico de Jequié João Carlos Borges, tendo seu decreto de criação datado a
08 de janeiro de 2007, através da Lei Municipal de nº. 1.716.
Aqui é apresentado uma pequena parte do grande acervo que o Museu Histórico
de Jequié possui. Revela, no entanto, a importância desse mecanismo de educação
e cultura assegurado pelo trabalho de pesquisa e documentação realizado entre
janeiro a dezembro de 2017, por uma equipe de museólogos que, graças ao apoio
ﬁnanceiro do Fundo de Cultura do Estado Bahia, pôde apresentar ao público
parte do patrimônio histórico e ar s co da cidade de Jequié.
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Coleção
Fotograﬁa
A coleção de fotogra ﬁa do Museu Histórico de Jequié retrata especialmente a história
da cidade. É a maior coleção dentro do museu, com 1.387 peças. Adquirida através
de doações feitas por inúmeros moradores – em sua maioria, polí cos, advogados,
professores e pro ﬁssionais da imprensa – da cidade de Jequié.
Essa cidade tem, sem dúvida, sua história contada através da fotogra ﬁa, que se apresenta
como testemunha dos acontecimentos mais relevantes. A exemplo dos cenários polí cos,
culturais, urbanos e sociais, em épocas bem dis ntas. Uma coleção que desvenda para o
público o desenvolvimento de Jequié, através dos aspectos acima citados. Além disso, nos
apresenta os cenários de tragédias naturais pelo qual enfrentou a cidade, com as inúmeras
enchentes, ocorridas nos anos de 1914, 1942 e 1985, que devastaram a cidade. Por tudo
isso, a coleção de fotograﬁa deste acervo pode ser considerada testemunha histórica da
superação, crescimento e desenvolvimento da cidade de Jequié.

Catedral de Santo Antônio (Jequié-Ba)
MHJ.F. 603
10cm x 15cm

Turma infan l
MHJ.F. 590
8,5cm x 13,5cm
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Henrique Meira Magalhaes
MHJ.F. 115
60cm x 50cm

Raimundo Meira - e Idealizador do Museu
Histórico de Jequié
MHJ.F. 170
10cmx15cm

Jovelina Nascimento Santos (Mãe jovem)

Índia Suiá Missu

MHJ.F. 138

MHJ.F. 827

21cm x 32cm

14,5cm x 10,2cm
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Coleção
Vinil
A coleção de vinil, composta por 810 LPS, retrata a gloriosa era de ouro da Música
Popular Brasileira e da música internacional. Além de contar com uma primorosa
coleção do clássico erudito e popular internacional, esta coleção também perpassa
por quase todos os ritmos brasileiros. O Museu Histórico de Jequié adquiriu esta
coleção através de doações feitas pelos próprios habitantes, de modo especial grande
parte dela foi doada pelo músico Benedito Freire Sena – atual Diretor de Promoção
Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Jequié.

Toquinho

Gilberto Gil

MHJ.V. 1511

MHJ.V. 1432

30 cm diametro

30 cm diametro
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Chico Buarque

Paul McCartney

MHJ.V. 1531

MHJ.V. 1822

30 cm diametro

30 cm diametro

Rita Lee

J. S. Bach

MHJ.V. 2141

MHJ.V. 2065

30 cm diametro

30 cm diametro
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Coleção
Equipamentos
Assim como as demais coleções do acervo do museu, a de Equipamentos foi adquirida
através de doações. Esta coleção difere das outras por sua homogeneidade e conta
com uma diversidade de objetos que pertenceram a ins tuições dis ntas como, por
exemplo: a primeira agência do Banco do Brasil, em Jequié; os equipamentos do primeiro
posto médico odontológico com atendimento gratuito da América La na, criado pelo
Dr. Milton Muniz.
É grande também o número de máquinas de escrever, de registrar e de calcular, através
das quais foi possível perceber o desenvolvimento da tecnologia e as mudanças
ocorridas na sociedade. Além das an gas máquinas, o museu guarda em seu acervo
outras preciosidades como: dois an gos projetores de cinema – estes fazem parte da
história da população de Jequié entre os anos 40 e 90 e geram, nos moradores mais
an gos, um sen mento de saudade; nos mais jovens despertam curiosidade, fazendolhes imaginar sobre um tempo para eles desconhecido, porém (como se pode perceber
em uma visita ao museu), não esquecido.

An go Projetor de Cinema

Cine Volante

MHJ.E. 2370

MHJ.E. 2380

Alt.194cm lag.55cm prof.161cm

23cm x 40cm x 37,5cm

11

Rádio transmissor

Máquina registradora

MHJ.E.2291

MHJ.E. 2247

Alt. 21,5cm larg.31cm prof.20cm

Alt.29cm Lag.32,5cm prof.31cm

Maquina de escrever

Máquina de costura com gabinete

MHJ.E. 2235

MHJ.E. 2228

Alt.20cm Lag.51cm prof.42cm

Alt. 74cm Larg. 130cm prof. 45cm

12

Coleção
Mobiliário
O Museu possui uma pequena coleção de mobiliário formada, em sua maioria, por
móveis de es lo neoclássico. Todos eles muito importantes para a história da cidade
no sen do polí co, social e cultural. O modo de aquisição desta coleção, assim
como as demais, foi também por meio de doações, tendo sido ofertado grande parte
deles pela an ga Câmara de Vereadores e pelo Fórum de Jequié Ber no Passos. Há
também algumas peças desta coleção que pertenceram a famílias in ﬂuentes da cidade
de Jequié. Como pode ser constatado na ﬁgura abaixo, que apresenta um conjunto de
móveis que pertenceram à família de Tereza Pessoa. Além disso, é possível encontrar,
nesta coleção, algumas peças de mobiliário que pertenceram ao an go Grupo Escolar
Castro Alves, assegurando assim a memória desse espaço que hoje abriga o museu.

Conjunto de móveis no es lo neoclássico
MHJ.M. 2390
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Mobiliario que pertenceu ao Fórum de Jequié no es lo neoclássico
MHJ.M. 2396
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Cadeira de Barbeiro
MHJ.M. 2407
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Banco indígena
MHJ.M. 2409
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Coleção
Artes Visuais
A coleção de artes visuais está dividida em quatro grupos especíﬁcos:
artes plás cas, arte sacra, objetos cerimoniais e utensílios domés cos. É
uma coleção que tem, na sua maioria, obras de ar stas locais e que foram
doadas pelos mesmos, (como por exemplo as telas e esculturas criadas
pelo ar sta plás co Raimundo Sampaio) ou por pessoas ligadas a eles.
Esta coleção entre outras coisas apresenta o potencial e o talento
dos ar stas da cidade de Jequié. Nesse sen do, colabora para o
reconhecimento e valorização dos mesmos.

Pintura em madeira
MHJ.AV. 2480
Alt.56cm, Larg. 140cm
Ar sta: Felix Gileno
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Carranca
MHJ.AV. 2430
Alt. 34cm x circ. 50cm
Ar sta: Raimundo Sampaio

Sant’Ana com N. Sra. menina
MHJ. AV. 2455
Alt.83cm, Larg.38cm, Prof.26cm

Pintura em tela

Baiana

MHJ.AV. 2481

MHJ.AV. 2411

Alt. 93cm, Larg.80cm.
Ar sta: Raimundo Sampaio

Alt. 135cm, larg.198cm
Ar sta: Raimundo Sampaio
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