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Painéis contam a história do inventor do aeróstato.

O

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e a Paróquia
de Nossa Senhora do Rosário
inauguraram em Belém, distrito de
Cachoeira, o Memorial do Pe. Bartholomeu Lourenço de Gusmão, inventor
do aeróstato (balão de ar quente). Um
dos inventos mais importantes da tecnologia mundial completou, no último
dia 5 de agosto, 310 anos, da apresentação feita em 1709, à Corte do Rei
D. João V, na Sala das Embaixadas do
Palácio Real – Casa das Índias – em
Lisboa, com a presença de todos os embaixadores, inclusive o núncio apostólico do Vaticano, que registrou o feito
por escrito.
O espaço que abriga o memorial
constitui um registro histórico-geográ-

fico-religioso, além de um instrumento
de apoio a pesquisa e estudo tecnológico e científico para a população da
região, turistas em visita a Cachoeira e
estudiosos de todo o Brasil. Os painéis
poderão ser visitados diariamente, durante o horário de funcionamento da
igreja.
A solenidade de inauguração teve as
presenças do padre Helio Vilas Boas,
do idealizador do memorial, engenheiro e professor Adinoel Motta Maia,
dos jornalistas Jorge Ramos e Romario
Gomes, representantes do IGHB, do
presidente do Gabinete Português de
Leitura, Abel Travassos, além de autoridades locais, estudantes e a comunidade cachoeirana.

Revisitando a Memória
Bartholomeu Lourenço, de nacionalidade então portuguesa e hoje brasileira,
nasceu em 1685, na então Rua Santo Antonio – hoje Rua do Comércio – cidade
de Santos, São Paulo. Era o quarto filho do português Francisco Lourenço e da
brasileira Maria Álvares. Foi levado para Belém de Cachoeira, na igreja do mesmo seminário ao qual chegou e onde cresceu, sob a proteção do padre Alexandre
de Gusmão (sobrenome que seria acrescentado por Bartholomeu ao seu nome,
quando viveu em Lisboa e Coimbra). Viajou pela Holanda, Inglaterra e França.
Estudou na Universidade de Coimbra, concluiu a Faculdade de Cânones e passou
a dedicar-se a pesquisas técnico-científicas nos campos da aerostação, criptografia,
hidráulica, história, literatura, matemática e teologia. Faleceu em 19 de novembro
de 1724, em Toledo, na Espanha, aos 38 anos. É o patrono do Serviço de Assistência Religiosa da Aeronáutica, que o considera um dos precursores da aviação.
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Foto: Ailton Souto.

Aniversário do IGHB

Personalidades foram agraciadas com a medalha Bernardino de Souza.

O

s 125 anos de fundação do IGHB foram comemorados no dia 13 de maio. Como ocorre tradicionalmente, foram homenageados os
associados falecidos: Edivaldo Machado Boaventura,
Guilherme Requião Radel, José Antonio Saja, José Lamarck de Andrade Lima, Maria Luiza Sarmento Pinto
Leite Gonçalves e Paulo Renato Dantas Gaudenzi. Na
sessão solene, que contou com as presenças da diretoria,
associados e representantes de instituições civis e militares, cinco personalidades foram agraciadas com o Diploma do Mérito e a Medalha Bernardino de Souza, todos
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à
preservação dos valores cívicos da Bahia e do seu povo.
Foram eles: historiador Cid Teixeira, ex-senador e atual

aconteceu e
foi destaque
A Coordenação Pedagógica do
Colégio Antônio Vieira, representada pela Profa. Vânia Nascimento promoveu, no IGHB, atividade para a formação cultural,
científica, pedagógica e humana
dos professores. Diariamente, estudantes, turistas e educadores, a

secretário de Planejamento do Estado, Walter Pinheiro;
advogado e consultor jurídico do Instituto, Antônio Luiz
Calmon Teixeira; escritores Germano Dias Machado e
Adroaldo Ribeiro Costa (in memoriam). Em seu discurso, o presidente Eduardo Morais de Castro agradeceu
o empenho da diretoria e do corpo funcional da instituição, em manter o IGHB em pleno funcionamento.
“O apoio da Secretaria de Cultura do Estado é fundamental para a realização das atividades diárias desta
Casa. Agora, um convênio firmado com a Assembleia
Legislativa do Estado vai nos permitir promover ainda
mais estudos na difusão dos conhecimentos da geografia
e da história da Bahia”.

exemplos das instituições Unilab,
Ufba e UNEB, têm realizado visitas guiadas ao acervo do Instituto.
Os docentes aproveitam o espaço
para ministrar aulas de disciplinas
ligadas a história, geografia e ciências afins. A hemeroteca, arquivo,
biblioteca e museu são setores
bastante acolhidos pelo público.
O agendamento é feito pelo telefone 71 3329 4463.
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O número 114 da Revista do IGHB vai homenagear a heroína baiana que
teve participação exemplar em lutas dentro e fora do Brasil. A vida de Anna
Nery (1814-1880), cachoeirana, deve ser conhecida e pesquisada, pois a sua
missão, no seu tempo, é exemplo para muitas gerações. A trajetória como
mulher, mãe e patriota transcendeu os limites de nosso país. Num contexto adverso, enfrentou e venceu preconceitos e discriminações. Mulher guerreira, abdicou de uma zona de conforto em prol de trabalho humanitário.
A sua luta, assim como as lições de vida que deixou, devem ser divulgadas
para que a memória histórica não fique adormecida. O lançamento da Revista está previsto para o dia 13 dezembro de 2019, e integra uma mesa
com depoimentos sobre a ilustre baiana. Neste ano, incluiremos a exposição
“A Mulher Anna Nery”, com a intenção de agregar mais um conteúdo a este
trabalho histórico. Anna Nery foi como voluntária, para a Guerra do Paraguai atender aos feridos nos combates. Um irmão e dois filhos dela estavam
em campos de batalha, sendo que um deles morreu no conflito. Por seu trabalho humanitário, recebeu do Imperador Dom Pedro II o título de “A mãe
dos brasileiros”.

fique
atento
O Edital n° 003/2019
da Revista IGHB n. 115
receberá contribuições que
tratem sobre Luiz Gama e
de temas que versem sobre
memória geográfica e
histórico-artística-cultural
da Bahia.

Foto: Acervo do IGHB.

A Revista IGHB

Tela Anna Nery. Óleo sobre tela,
Presciliano Silva - 1923.

C AL E N DÁRIO
AÇÕES
Divulgação do Edital

DATAS
20/06/2019

Período de recebimento dos artigos

20/06/2019 a 20/02/2020

Avaliação dos textos

21/02/2020 a 30/03/2020

Divulgação dos resultados

06/04/2020

Curso História da Bahia
Uma nova edição do Curso História da Bahia
acontece de agosto a novembro, com aulas ministradas pelos professores Fabricio Lyrio Santos
e Sérgio Guerra Filho (UFRB), Alfredo Eurico
Matta (UNEB) e Luiz Alberto Freire (UFBA). Os
especialistas irão abordar temas como “Os povos
indígenas: originários do território brasileiro”,

“A Bahia e o Brasil nas primeiras décadas do século XIX: região, poder e rebeldias”, “Compreensão histórica da Economia-Política da Bahia” e
“Baianidades artísticas”. Em julho, a professora
Antonietta D´Aguiar Nunes ministrou outro curso com carga horária de 20 horas, no turno matutino.
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agenda
cultural

Sambista Riachão recebe homenagens.

Foto: Marisa Vianna.

A agenda cultural do Instituto
de maio foi marcada por uma homenagem ao professor Milton Santos, numa parceria com o Ifba. Em
junho, o público acompanhou o
Seminário “Personagens da Nossa
Independência”, que reuniu diversos especialistas. Julho contou com
lançamentos de livros dos escritores
Fernando Alcoforado e Renato Bandeira, curso sobre Língua Iorubá,
ministrado pelo professor Adelson

Brito e uma conferência sobre a
“História da Casa da Bahia”, pronunciada pelo professor Rinaldo
Leite. Em agosto, deu Samba no
IGHB, numa reverência ao sambista Riachão, durante seminário
com as participações de Alessandra Carvalho da Cruz, Chocolate
da Bahia, Ênio Bernardes, Juliana Ribeiro e Roberto Mendes.
No mesmo mês, “Entre as Leis e
as Letras – Luiz Gama” foi tema
de conferência do escritor Jair
Cardoso dos Santos. Acompanhe
a programação completa no site
www.ighb.org.br

Foto: divulgação.
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Obras expostas
integram acervo
do IGHB.

2 de julho
Durante as comemorações pelos
196 anos da Independência do Brasil na Bahia, mais de 400 pessoas estiveram no Panteon do IGHB para
visitar a Exposição “Personagens da
Guerra pela Independência do Brasil”. Foram apresentados quadros
que retratam as figuras de Maria

Quitéria, João das Botas, General Labatut, Lord Cochrane, Joaquim Pires
de Carvalho e Albuquerque (Barão
de Pirajá), Antonio de Souza Lima,
“Encourados de Pedrão”, imagens de
Ladislau Titara e José Santos Barreto, além de Joana Angélica. A figura
de Pedro Rodrigues Bandeira, um
dos deputados baianos nas Cortes de
Lisboa, na mesma época da guerra,
foi outra tela que integrou a mostra.

associado
em foco
“Síntese histórica do IGHB” é
um livro comemorativo aos 125
anos de fundação da Casa da
Bahia, de autoria dos professores
José Nilton Carvalho Pereira,
Wilson Thomé Sardinha Martins
e Nilson Joau e Silva. A publicação apresenta a história do Instituto, principais sedes, patrimônio
(telas, objetos, placas, lápides,
bustos), fotografias,
associados, comissões
e diretoria de 1894
a 2019. Está disponível na Biblioteca
Ruy Barbosa, e
pode ser adquirido sempre de
segunda a sexta, das 13h às
18h.
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