
Boletim Informativo IGHB - Publicação Quadrimestral, Salvador: Vol. 61 / Jan. a Abr. de 2019. Site: www.ighb.org.br

BOLETIM
INFORMATIVO
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia

diretoria
ighb

Presidente
Eduardo Morais de Castro

1º Vice-Presidente
Beatriz Cerqueira Lima

2º Vice-Presidente
José Nilton Carvalho Pereira

3º Vice-Presidente
Joaci Fonseca de Góes

Secretário Geral
Newton Cleyde A. Peixoto

Secretário Adjunto
Alberto Nunes Vaz da Silva

Diretor Financeiro
Nelson Teixeira Brandão

Diretor Financeiro Adjunto
Fernando Antônio de Souza

Orador Oficial
Joaci Fonseca de Góes

Diretora de Publicação
Maria Nadja N. Bittencourt

Diretor da Biblioteca
Luiz Américo Lisboa Júnior

Diretora do Arquivo 
Histórico
Zita Magalhães Alves

Diretoria Suplente
Antônio M. do Nascimento
Romário Gomes
Raul Chaves Filho

 Conselho Fiscal
Luiz Ovídio Fisher 
Robson Fernandes Arapiraca
Sudário de Aguiar Cunha

 Conselho Fiscal Suplente
Maria Constança C. Galvão
Wellington do Carmo Cruz 
Guarani Araripe

EVOLUÇÃO URBANA NOS 
470 ANOS DE SALVADOR

S alvador 470 anos - evolução 
urbana: eventos históricos 
e condicionantes naturais 

foi tema de curso promovido pelo 
IGHB, de 25 a 29 de março, em ho-
menagem ao aniversário da capital 
baiana. Ministrado pelo historiador 
e geólogo Rubens Antônio, os mais 
de 100 participantes acompanharam 
a urbanização e a história de Salva-
dor através da associação entre as 
formas do relevo, suas propriedades 

Revisitando a Memória 
O Elevador Lacerda, que liga a Cidade Alta com a Cidade Baixa em 

Salvador, recebeu o nome de Antônio de Lacerda por indicação do Ins-
tituto Geográfico e Histórico da Bahia, em 1896. Foi construído pelo 
empresário Antônio de Lacerda, idealizador da Companhia de Trans-
portes Urbanos, e pelo seu irmão, engenheiro Augusto Frederico de 
Lacerda, com financiamento do pai, Antônio Francisco de Lacerda. 
O início de sua construção data de 1869, e inauguração em 8 de dezem-
bro de 1873 com o nome de Elevador Hydráulico da Conceição da Praia, 
depois de Elevador do Parafuso (devido ao sistema hidráulico que impul-
sionava as duas cabines). O Elevador é um marco da inventividade da enge-
nharia baiana e brasileira. Com duas torres de 72 metros, transporta mais 
de 750 mil passageiros por mês.

e condicionamentos; além de co-
nhecer a geomorfologia da capital, 
a sua escarpa da falha, seus antigos 
rios, como foram condicionadas e 
as modificações urbanas de Itapuã à 
Barra, e desta ao Bonfim. Uma expo-
sição fotográfica integrou a agenda 
das comemorações, com fotos aé-
reas capturadas pelo fotógrafo Uiler 
Costa, também divulgadas ao longo 
da semana nas redes sociais e site 
www.ighb.org.br

Foto aérea de Salvador.
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aconteceu e
foi destaque

Aline Barbosa de Araújo, Almir 
Ferreira dos Santos, Américo Ad-
nauer Heckert, Antonio Francisco 
Costa, Antonio Olavo dos Santos 
Filho, Aristides Pereira Maltez Filho, 
Artur Napoleão de Carneiro Rêgo, 
Creuza Santos Lage, Dilson Cardo-
so da Silva  Filho, Edson Ulisses de 
Melo, Genivalda Cândido da Silva, 
Guilherme Aguiar de Oliveira, Ivanil-
do Almeida Lima, José Claúdio Alves 
de Oliveira, Leonardo dos Santos 
Ferreira, Luciano de Almeida Lopes, 
Luiz Henrique Silva Santana, Ma-
ria Helena Franca das Neves, Maria 
Romilda Tavares Maltez, Raimundo 
Paes Menezes Filho, Raymundo Luiz 
de Oliveira Lopes, Ricardo Mauri-
cio Nogueira e Silva, Savio Queiroz 
Lima, Vanda Angélica da Cunha, Vil-
son Caetano de Sousa Junior, Walter 
Moacyr Costa Moura. 

Edivaldo Machado Boaventura 
recebe homenagens

A abertura oficial das ativida-
des culturais do ano, reali-
zada no dia 13 de março, 

prestou uma homenagem ao ex-ora-
dor oficial do IGHB, professor Edi-
valdo Machado Boaventura, falecido 
em Salvador, no dia 22 de agosto 
de 2018. Em mesa redonda, os es-
critores Joaci Góes, Alfredo Eurico 
Matta, Paulo Ormindo de Azevedo 

e José Nilton Carvalho Pereira, lem-
braram momentos da vida e obra do 
professor, a sua participação na cria-
ção e implantação das universida-
des: Uneb, Uefs, Uesc, Uesb; Parque 
Histórico Castro Alves e do Parque 
Estadual de Canudos. Destacou-se 
ações nas instituições pelas quais 
passou, como na Academia de Letras 
da Bahia, Academia Baiana de Ciên-

A primeira palestra do ano foi 
proferida pela Profa. Dra. Sabrina 
Gledhill, dia 8 de janeiro, sobre 
Travessias no Atlântico Negro: Re-
flexões sobre Booker T. Washing-
ton e Manuel R. Quirino. No dia 
7 de fevereiro, em parceria com a 
TVE Bahia, o IGHB promoveu a 
exibição do documentário Toponí-
mia da Cidade do Salvador, produ-

zido pela documentarista Carolina 
Canguçu. Trata-se de uma série de 
vídeos narrados pelo historiador 
Cid Teixeira que explica a origem 
dos nomes de ruas e bairros de 
Salvador. Em fevereiro, foi desta-
que o curso História das Histó-
rias em Quadrinhos, coordenado 
pelo prof. Sávio Lima, de 18 a 22.  
E para homenagear os 197 anos do 
martírio da madre Joana Angélica 
de Jesus, o IGHB foi representado 
em missa celebrada no Convento 
da Lapa, dia 20 de fevereiro.

NOVOS 
ASSOCIADOS

cias, Academia de Educa-
ção, Faculdades Públicas 
e Particulares, e no Jornal 
A Tarde. Compareceram 
a viúva, Solange Boaven-
tura, a irmã, Osvaldith, 
a filha, Lídia Pimenta, as 
netas Isadora e Lorena. 
Diretoria e associados do 
IGHB, autoridades e re-
presentantes de entida-
des culturais aplaudiram 
a trajetória de Edivaldo 
Boaventura, considerado 
um dos maiores educado-
res baianos.

Homenagem a Edivaldo Boaventura 13/3/2019.
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Projeto editorial repaginado
A Diretoria de Publicação ado-

tou a política de celebrar os heróis 
da história e da cultura baiana no 
projeto editorial da Revista IGHB. 
Dedicou mais espaço àqueles que 
contribuíram para escrever e digni-
ficar a nossa memória. O número 
113 passou por uma releitura do 
projeto gráfico e editorial, e co-
meçou na primeira capa inserindo 
a imagem ilustrativa dos márti-
res. Nesta edição, foi o rosto dos 
Conjurados - que configurou o 
sentimento de reconhecimento do 
Movimento da Conjuração Baiana.  
A ficha catalográfica, a partir deste 
número, contém os elementos re-

ferentes ao volume em 
conformidade com as 
normas técnicas. Na Ga-
leria de Imagens o leitor 
terá acesso a iconogra-
fias, fotografias, docu-
mentos, mapas e croquis.  
A publicação inclui o QR 
CODE na quarta capa, 
para permitir o acesso 
fácil à página do IGHB.

Lançamento da Revista 113
Pela primeira vez o IGHB lançou 

a Revista num evento dedicado a 
este fim. A solenidade, realizada em 
11 de dezembro de 2018, reuniu o 
presidente, Eduardo Morais de Cas-
tro, a diretora de Publicação, Maria 

fique 
atento

O Edital n°002/2019 da Re-
vista 115 será divulgado em ju-
lho, na página www.ighb.org.br 
para publicações em 2020. 
A proposta é promover o acesso 
a artigos de associados, convi-
dados, leitores e pesquisadores 
da comunidade baiana sobre a 
memória geográfica e históri-
co-artística-cultural da Bahia, 
além de difundir conhecimen-
tos relevantes para o desenvol-
vimento de sua população.

Nadja Nunes Bittencourt, o Comitê 
Científico, Diretoria, funcionários, 
autores, associados e convidados, 
para um bate papo com o cineasta 
Antônio Olavo e os professores Mar-
cos Rodrigues e Jaime Nascimento 
sobre o Movimento da Conjuração 
Baiana. Neste número, destacou o 
Movimento que aconteceu na Bahia 
em 1798, o qual defendeu o fim do 
governo Colonial, a Independência 
do Brasil, o desejo de implantar uma 
República Democrática livre, e o fim 
da escravidão. Este Movimento, que 
completou 220 anos, foi organiza-
do por homens de diversos extratos 
sociais, com ideário de transforma-
ção, combate ao racismo e partici-
pação popular. Eles pagaram preço 
muito alto, pois foram enforcados 

e sentenciados como malditos. 
Conhecido como Revolução dos 
Alfaiates, Conjuração Baiana 

ou ainda Revolta dos Búzios, 
o Movimento teve como mártires 
dois negros alfaiates, (um mestre e 

Professora Nadja Nunes  
Diretora de Publicação 

Lançamento da 
Revista 113/2018. 
(Arquivo IGHB).

outro aprendiz), e dois soldados de 
milícia. Este Movimento teve o seu 
ápice em 12 de agosto de 1798, após 
o surgimento de boletins sediciosos 
em vários pontos da cidade de Sal-
vador. 

113
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expediente

200 anos  
da Independência do 

Brasil na Bahia

A                                                                         ICasa da Bahia vai propor ao Governo do Estado 
 a criação de uma Comissão Estadual envolvendo  
 instituições, como prefeituras, demais órgãos pú-

blicos e privados ligados à cultura, com o objetivo de plane-
jar as comemorações do bicentenário da Independência do 
Estado, em 2023. Na programação, além de dotações or-
çamentárias específicas, deverão ser promovidos concursos 
literários, exposições, seminários e lançamentos de livros.

Projeto Gráfico| George Luís Cruz Silva

Jornalista responsável| Cleide Nunes  

                                     (Drt 2750)

Consultora de Pauta| Maria Nadja Bittencourt  

                                  (Diretora de Publicação)

Redação| Cleide Nunes e Nadja Nunes

Assistente Editorial| Jaime Nascimento

Apoio Editorial| Carisse Chaves

Tiragem| 1.000 exemplares

Apoio| Secretaria de Cultura do Estado da 

           Bahia / Fundo de Cultura

agenda
cultural

A programação de abril inclui 
homenagens ao centenário de nas-
cimento da folclorista Hildegardes 
Vianna, curso sobre Paleografia, que 
será ministrado pelos professores Li-
bânia Silva e Savio Queiroz, de 08 a 

12 e o tradicional seminário Pesquisa 
Científica Feminina na Bahia, de 23 
a 25. No dia 26, o professor Dr. Leo-
nardo Paupério estará reunido com 
estudantes de Direito/UFBa para de-
bater a vida e obra de personalida-
de jurídica baiana de destaque. Em 
maio, além das comemorações pelos 
125 anos do IGHB, dia 13, haverá 
uma palestra sobre a História dos 

Bairros de Salvador, proferida pelo 
pesquisador Eduardo Dórea; e uma 
parceria com o IFBa para lembrar a 
vida e obra do geógrafo Milton San-
tos. Os seminários Personagens da 
nossa Independência, de 11 a 13 de 
junho, e Ensino da História da Bahia, 
de 18 a 19, integram a agenda de 
junho, cuja programação completa 
pode ser consultada no site do IGHB.
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associado 
em foco

O associado correspondente do 
IGHB, professor honorário da Uni-
versidade de Birmingham, Paulo Fer-
nando de Moraes Farias, recebeu uma 
homenagem de seus alunos, coordena-

da pelos editores Toby Green e Bene-
detta Rossi, com a publicação do livro 
“Landscapes, Sources and Intellectual 
Projects of the West African Past”.  
A obra foi lançada em 2018, com 521 
páginas, em reconhecimento ao traba-
lho desenvolvido pelo pesquisador em 
prol da história africana.


