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A igreja de São João Batista é a primeira igreja fora do eixo da capital baiana a passar pelo
processo de reativação dos sinos.

O sul da Bahia em Porto Seguro, Trancoso, ganhará um presente no início do mês de Dezembro. A
secular igrejinha de São João Batista terá seu sino reativado, sendo a primeira igreja fora da capital
baiana a participar do Projeto de Resgate dos Sinos. O frei Romão, administrador da paroquia,
lembra da importância do toque dos sinos, “em toda a história da cristandade os sinos sempre foram
um instrumento que falam por si só [...] O som do sino é tão sublime, é tão único, é tão intenso, que
quando se escuta o sino reporta-se a presença de Deus.
O Secretário Fausto Franco visitou a igreja que terá o sino reativado destacando a importância para
o turismo do sul da Bahia “Nos últimos meses me empenhei em fazer esse resgate por entender a
relevância das igrejas, enquanto patrimônio histórico, e do toque dos sinos em nossas cidades. Vejo
um grande potencial para o turismo local a volta do toque dos sinos, ainda mais em um lugar tão
bonito como Porto Seguro que ganhará um novo Aeroporto.” Porto Seguro foi citada entre os
melhores destinos turísticos do mundo, segundo informação do Travellrs’Choice 2019, prêmio
realizado pelo site Trip Advisor.
O historiador Rafael Dantas, que acompanha o projeto de regate dos sinos da Bahia, pontuou sobre
a relevância da Igreja de São João Batista, também conhecida como Igreja do Quadrado, no
desenvolvimento da região de Porto Seguro, “cada uma das cidades ao longo da costa baiana estão
associadas ao processo de estabelecimento da fé católica desde o século XVI, especialmente na
região de Porto Seguro. A igrejinha possui um charme especial ainda preservando parte da estrutura
do século XVII e XVIII, um joia do período colonial com uma bela torre sineira com acesso externo.
Temos portanto um grande marco no resgate da tradição no Sul da Bahia.”
O Projeto de Resgate do Toque dos Sinos da Bahia foi idealizado pelo Secretário de Turismo do
Estado Fausto Franco. Até o momento seis igrejas de Salvador já tiveram seus sinos reativados. A
igreja de São João Batista é a primeira igreja fora do eixo da capital baiana a passar pelo processo
de reativação dos sinos. Fabiano Balestra, da Vital Properties empresa doadora, destaca que a
igreja é um marco em toda a região de Porto Seguro “portanto, para gente eternizar essa ação, em
um ato tão nobre que toca na valorização da nossa história e na beleza do toque dos sinos na Costa
do Descobrimento, é uma enorme satisfação.”
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