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C

om a publicação dos decretos
19.529/2020 e 32.280/2020,
respectivamente, dos governos
Estadual e Municipal, que definem medidas temporárias de enfrentamento à
Pandemia de Covid-19, a diretoria do
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia resolveu conceder férias coletivas,
no mês de abril. No início de março,
foram suspensas as atividades culturais,
o atendimento presencial ao público externo na Biblioteca, no Arquivo e na Secretaria, mantendo apenas o atendimento telefônico e eletrônico.
Neste período de isolamento social, a consulta ao acervo bibliográfico
e documental permanece à disposição
do público, no site. Na programação da
agenda cultural de abril mais de 400
pessoas acompanharam, de suas casas, a realização de duas lives, ao vivo.
A primeira, dia 17, com o professor
Alfredo Matta (UNEB), foi realizada

através da página do Youtube.com/Ighbba, com o tema “História da Bahia:
primeiros tempos, mundos que se cruzam”. Na segunda, dia 22, via Instagram
(@ighbahia), o professor Ademir Pereira (Universidade de Taubaté) destacou
o trabalho do engenheiro, historiador,
geógrafo, geólogo, cartógrafo e tupinólogo Theodoro Fernandes Sampaio,
quando integrou e liderou equipes que
concebeu e implantou políticas públicas
para combater epidemias que ainda não
foram eliminadas no país, como a febre
amarela, a febre tifóide e a tuberculose.
Sampaio projetou e executou, em São
Paulo (1886-1904) e Salvador (19041936) ações de grande importância para
a saúde pública, como o tratamento
de esgoto e o abastecimento de água
potável.
Para saber a agenda completa basta
acessar o site www.ighb.org.br

Revisitando a Memória
Baianos e turistas podem conferir o tour virtual IGHB 360º. No site http://www.
bahiaview360.com.br/ighb360, com fotos captadas por Henrique Muccini, estão as
principais instalações do Instituto, com curiosidades sobre o seu patrimônio. O visitante
terá a oportunidade de percorrer a Biblioteca Ruy Barbosa, o Arquivo Histórico Theodoro Sampaio, a Hemeroteca (coleção de jornais), o Salão Nobre, o Museu, além da
famosa vista da Cúpula, com imagem geral do Centro da Cidade do Salvador.
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Foto: Cleide Nunes.

Empossada nova diretoria
para biênio 2020-2021

Principais realizações de 2019 foram apresentadas na posse.

A

Diretoria e Conselho Fiscal do IGHB foram empossados no dia 11 de fevereiro. Durante a solenidade, associados, autoridades e colaboradores,
acompanharam a apresentação da Prestação de Contas
do Exercício 2019, além da Proposta Orçamentária para
2020. Eleitos através de assembleia geral realizada em 12
de dezembro, os novos diretores e conselheiros deverão
cumprir mandato de dois anos (2020-2021) à frente da
entidade cultural mais antiga do Estado, em funcionamento ininterrupto.
Ao assumir o terceiro mandato consecutivo, o presidente Eduardo Morais de Castro pontuou as principais
ações realizadas na gestão anterior. “Temos que agradecer aos diretores e funcionários, pela parceria no dia a
dia das atividades da Casa. Destaco que as receitas com
os aluguéis de imóveis pertencentes ao Instituto e o
apoio da Secretaria de Cultura do Estado são fundamentais para continuarmos a defender a preservação da
memória da Bahia”.
Na Biblioteca e Arquivo foram restaurados obras e
documentos raros, a exemplos do livro do holandês Gaspar Barleus, escrito em 1647; o manuscrito “Diário de
Teodoro Sampaio”, de 1909; uma caderneta de Euclides
da Cunha; além do tratamento e digitalização de mais de
3000 fotografias e a encadernação de jornais do acervo
como: O Cruzeiro, Diário de Notícias, Correio da Bahia,
Tribuna da Bahia e A Tarde.
Duas importantes coleções foram doadas ao Instituto:
a primeira, do pesquisador Celso Lopes Serpa, totalizando 906 livros referentes ao Movimento civil militar de

64 no Brasil; a segunda, 15 mil títulos (livros e revistas),
da coleção do professor de literatura Antonio Barros (em
processo de catalogação).
A Sala D. Pedro II teve parte do mobiliário recuperado (Laubisch Hirth). Obras em óleo sobre tela foram
restauradas pelo professor José Dirson Argolo, de autoria dos mais expressivos pintores como João Francisco
Lopes Rodrigues, Manoel Lopes Rodrigues, José Antônio
da Cunha Couto, Presciliano Silva, Vieira de Campos,
Miguel Navarro e Canizares e Auguste Petit. A recuperação de um canhão que pertenceu ao Forte de Salamina (Rio Paraguaçu) e construção de carreta específica
também são destaques do acervo, localizado no Panteon.
Somam-se a inclusão de mais três canhões, datados do
século XVII, e cedidos em comodato pelo Exército, em
exposição no estacionamento.
Na atual sede, inúmeros foram os trabalhos realizados: de pintura, impermeabilização de laje, higienização,
organização e catalogação do setor de hemeroteca e uma
rede de distribuição de energia elétrica.
Um convênio entre o IGHB e a Assembleia Legislativa, em janeiro de 2019, permite o repasse de verba mensal no valor de R$ 8 mil reais, o que contribui para a
aquisição de equipamentos e edição de livros.
Uma parceria com a empresa de dados “Consiste” foi
firmada para implementar ações estratégicas do IGHB.
Por meio do programa XTR (conjunto de software, conteúdo “sob medida”, serviços e consultoria), será possível
criar um único cadastro, categorizado, que deverá colaborar com o planejamento anual da instituição.
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A Revista 114 do IGHB, lançada
no dia 13 de dezembro de 2019, foi
dedicada à memória da baiana Anna
Justina Ferreira Nery. No encontro,
estiveram presentes a diretoria e associados da Casa da Bahia, autoridades,
amigos, pesquisadores, estudantes e
descendentes da homenageada. Foram
registrados os depoimentos do presidente do IGHB, Eduardo Morais de
Castro, da diretora de publicação, Nadja Nunes, da descendente Solange Fiori Neri e Zélia Soares Bastos, consultora da Memória de Anna Nery, além da
representação do comitê científico da
Revista. Todos reverenciaram a vida e
obra da cachoeirana e heroína baiana,
pioneira na enfermagem brasileira,
precursora da Cruz Vermelha e a primeira mulher a constar no Livro dos
Heróis da Pátria. A publicação reúne
algumas memórias sobre a sua história
de vida como Mulher.

Foto: Ailton Souto.

Anna Nery recebe homenagens em
publicação e exposição no IGHB

Depoimentos marcam encontro para reverenciar a heroína baiana.

O próximo número será dedicado a Luiz Gama e o Edital de Publicação no.
003/2019 para o número 115 está disponível no site www.ighb.org.br

Público conhece legado de Anna Nery

Foto: Ailton Souto.

C

Descendentes prestigiam as obras da exposição.

erca de 250 baianos e turistas conferiram a
“I Exposição de Célebres da Bahia: A Mulher Anna
Nery”, entre 13 de dezembro de 2019 e 12 de fevereiro deste ano.
Instalada na Sala Maria Quitéria (primeiro pavimento)
do IGHB, a mostra reuniu o quadro óleo sob tela de Anna
Nery (pintado por Presciliano Silva), uma urna funerária
com restos mortais de Anna Nery (acervo da Paróquia
Nossa Senhora do Rosário de Cachoeira), coroa e faixa
recebida no Rio de Janeiro (acervo do Museu de Arte da
Bahia) e um crucifixo em madeira ofertada por soldados
paraguaios em agradecimento aos cuidados da enfermeira (acervo da família). O Instituto contou com a parceria
do Museu Nacional de Enfermagem - MuNEAN, localizado no Pelourinho, onde foi inaugurada uma exposição
mais ampla, dedicada ao ano da enfermagem brasileira.
“A curadoria está concluindo as tratativas para integrar
a 10ª Festa Literária Internacional de Cachoeira (FliCa),
prevista para outubro, o que marcará o encerramento das
atividades em homenagem aos 206 anos de nascimento
da Heroína.Cachoeira, portanto, estará em dupla festa!”,
comemora a diretora de publicação, Nadja Nunes.
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Destaques agenda cultural
A abertura da agenda do ano ocorreu
no dia 29 de janeiro, quando dezenas
de pessoas prestigiaram o lançamento do livro “Consuelo Pondé de Sena
(in memoriam)”, editado pela ALBA
e organizado pelo professor Edivaldo
Machado Boaventura (falecido em
22/08/2018). O evento foi antecedido
por uma breve saudação do vice-presidente José Nilton Carvalho Pereira,
que prestou homenagens à ex-presidente e ao ex-orador oficial do IGHB.

“Roteiro histórico da Bahia Sodomítica: Ruas, igrejas, casas e palácios relacionados aos personagens LGBT da antiga
Salvador” foi o tema da palestra pronunciada pelo professor Luiz Mott, no dia 6
de fevereiro.
Em março, duas atividades da agenda foram adiadas, em decorrência da
Covid-19. A primeira foi a palestra “Orí
e Holismo no Candomblé Jeje-Nagô da
Bahia de Todos os Dias”, que será pronunciada pelo Sacerdote, Escritor e Professor Mawo Adelson de Brito e o curso
sobre a “Urbanização de Salvador”, coordenado pelo professor e geólogo Rubens
Antonio. Novas datas serão posteriormente divulgadas.

Foto: Ailton Souto.

De janeiro a
março de 2020

Consuelo Pondé e Edivaldo Boaventura
recebem homenagens.

associado
em foco

De setembro a dezembro de 2019
Os “170 anos do nascimento de Ruy
Barbosa” foram lembrados em seminário,
em novembro, com representantes do
IGHB, ABI, OAB e Tribunal de Justiça
do Estado.
Em dezembro, a professora Consuelo
Almeida e a educadora Sálua Chequer
falaram da trajetória da dama do folclore
brasileiro, Hildegardes Cantolino Vianna.
O ano foi encerrado com o tradicional Caruru, seguido da Confraternização Natalina.

Foto: Cleide Nunes.

O Instituto promoveu mais um curso
de História da Bahia, cuja edição, com
módulos ministrados pelos professores
Fabricio Lyrio Santos e Sérgio Guerra
Filho (UFRB), Alfredo Eurico Matta
(UNEB) e Luiz Alberto Freire (UFBA),
reuniram mais de 120 participantes no
auditório, entre agosto e novembro.
Em setembro, o professor e acadêmico português Miguel Corrêa Monteiro
(Academia Portuguesa da História) fez
conferência sobre o tema “Do Tratado
de Madrid de 1750 ao Tratado de Santo
Ildefonso de 1777 - Consequências para
o Brasil”.
Outubro foi marcado pelo lançamento do livro do professor Adelson
Brito,“Ogun”, e pelos seminários em
comemoração aos 200 anos do Vapor de
Cachoeira, que contou com os especialistas Jorge Ramos e Francisco Senna e “Os
50 anos de Tenda dos Milagres”, tendo
como palestrantes os escritores Gildeci
Leite, James Martins, Josélia Aguiar e
Milton Moura.

Professores destacam legado de Hildegardes
Vianna.

O associado correspondente Gilfrancisco Santos lançou, em dezembro, o livro “Bernardino José de
Souza: Vida & Obra” (Edise).
A publicação prioriza textos produ
zidos por Bernardino, alguns inéditos, mas também destaca a síntese
biográfica, artigos de especialistas
sobre sua trajetória, além da cobertura – na imprensa baiana, sergipana e
carioca – do falecimento do
professor de Geografia, Historiador, Bacharel em Direito e Etnógrafo. “Ninguém lembra o nome do
ilustre sergipano sem
confessar que ele é a
alma dessa instituição
eminente que é o
IGHB, fundado em
1894”, destaca o
pesquisador.
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