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PRONTO PARA O FUTURO

São cursos, seminários, grupos de estudo, visitas de escolas e debates literários no prédio centenário, orgulho da capital
baiana. O Gabinete Português de Leitura, o GPL, com 158 anos de história, se reinventa e segue antenado, cada vez mais
jovem, com projetos para continuar movimentando a cultura do estado e valorizar as tradições portuguesas.
Henrique Muccini

PALAVRA DO
PRESIDENTE
estar no gabinete português de
leitura é trazer no coração a terra
natal. No meu caso, a pequena Arganil, no centro do País, ao pé da Serra
da Estrela e de onde, logo cedo, deixei
para aqui chegar.
Lembro bem daquele 11 de março de
1954, a bordo do paquete de turismo
Vera Cruz, da Companhia Colonial de
Navegação Portuguesa. A Velha Bahia
surgindo em minha frente, as águas
calmas, o Elevador Lacerda ao fundo, o
Forte de São Marcelo ao lado, o porto da cidade. As ruas da
Soledade e da Lapinha e o vai-e- vem para a Faculdade de
Arquitetura traduziam os meus primeiros anos.
Era bom curtir a pacata Salvador, que se tornou ainda mais
amiga em 1969, quando ingressei no Gabinete Português

de Leitura levado pelo amigo do meu pai,
Firmino Sousa, de Ovar, a cidade dos
azulejos. Primeiro, suplente da Diretoria.
Depois, diretor de Patrimônio, secretário,
vice-presidente até ser aclamado, em 2015,
presidente. Uma das maiores honras da
minha vida.
Agora, seis anos depois, deixo a Presidência desta Casa com uma boa sensação de
de ter feito o que esteve ao meu alcance
para preservar essa instituição que acaba
de completar 153 anos e em particular o
nosso prédio, erguido em 1918 e até hoje uma das joias do
nosso Centro Histórico.
Tenham certeza: o Gabinete segue de pé, firme, certo do
propósito de levar cultura para baianos e portugueses,
pronto para o futuro.

TEMPOS DE
PANDEMIA
Em tempos de pandemia da Covid-19,
o GPL adotou medidas sanitárias para
impedir o avanço do coronavírus.
Além da instalação de um totem
na entrada do edifício com álcool
em gel, a direção reduziu o horário
de funcionamento e intensificou
o ritmo de limpeza dos cômodos,
principalmente na biblioteca, onde há
o maior trânsito de pessoas. Mas as
atividades não pararam. Seminários
e aulas foram promovidos de forma
remota, a exemplo do “Colóquio
200 Anos da Revolução do Porto:
consequências para o Brasil e a
Bahia”, em parceria com o Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia, e do
“Curso de Gramática e Redação”.
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CULTURA VIVA

PRESENTE DE
CENTENÁRIO
Vitral de 1921 que reproduz primeira
missa no Brasil é restaurado no GPL.
uma das belas peças que compõem o
acervo do Gabinete Português de Leitura
está de cara nova, quase 100 anos depois
de instalada. O vitral, espécie de cartão-postal do prédio, situado em lugar de
destaque, na parede em frente à entrada,
passou por reforma graças ao projeto
Mapa Cultural.
De acordo com informações da pesquisadora Regina Anacleto, professora da
Universidade de Coimbra, o painel foi
construído em 1921 e apresentado ao
público na mesma noite em que o edifício
ganhou luz elétrica, no ano seguinte. A
peça, segundo os estudos, foi oferecida
por um imigrante português, mas que
cujo nome não se encontra nas atas da
diretoria.
O vitral, projetado e construído na oficina
parisiense A. Dupleix, tem como título,
inscrito na base da vidraça, “frei henrique celebra a primeira missa em terras
de santa cruz em 26 de abril de 1500”. A
imagem faz alusão à cerimônia realizada
na praia da Coroa Vermelha, em Santa
Cruz da Calábria, no litoral sul da Bahia.
A tela original, que serviu de inspiração
para a obra de arte, é de autoria do pintor
brasileiro Victor Meirelles.

Todo o trabalho, realizado entre novembro e dezembro de 2020, e dirigido pela
restauradora Terezinha Francisca das
Neves Borges, integra uma das ações
do Mapa Cultural, da Fundação Gregório

de Mattos, Prefeitura de Salvador, por
meio da Lei de Emergência Cultural Aldir
Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do
Turismo, Governo Federal.

GABINETE EM DIA

BALANÇO DE UMA ERA
Durante seis anos à frente da Presidência do GPL, de 2015 a 2021, o arquiteto Abel
Travassos promoveu inúmeras intervenções culturais e estruturais físicas para a
conservação da sede. Separamos algumas delas:

NOVÍSSIMAS
OBRAS RARAS

NA TERRA
DE TOMÉ
O presidente do Gabinete Português de
Leitura, Abel Travassos, esteve em São
Pedro de Rates, freguesia de Póvoa de
Varzim, em dezembro de 2019, para tratar de parcerias na terra natal de Tomé
de Sousa, fundador de Salvador. Na
oportunidade, foi recebido pelo comissário de Cultura, Paulo Sá Machado. As
conversas giraram em torno da promoção de parcerias de cunho histórico
e cultural entre a primeira capital do
Brasil e Rates, como é mais conhecida a
pequena aldeia no Norte de Portugal.

ESTUDAR
EM LISBOA
O Salão Nobre do Gabinete Português de
Literatura foi palco da apresentação dos
cursos e serviços da Universidade de Lisboa para estudantes baianos, em novembro de 2018. Em dois dias, devido ao grande
interesse do público, o reitor António Manuel da Cruz Serra falou sobre o programa
de internacionalização, que busca levar
estudantes estrangeiros, especialmente
do Brasil, para estudar na instituição de

ensino. A Universidade de Lisboa oferece mais de 1,5 mil vagas aos estudantes
internacionais, ao abrigo do Estatuto do
Estudante Internacional. As vagas estão
distribuídas pelos cursos de graduação e
pós-graduação que são oferecidos nas 18
escolas da instituição. A cônsul Nathalie
Viegas também participou do evento.

Obras raras do acervo do Gabinete
Português de Leitura foram restauradas e
digitalizadas por técnicos da Biblioteca Nacional de Portugal. O projeto, desenvolvido
com o apoio da Embaixada de Portugal em
Brasília, também contemplou livros dos gabinetes de Recife e de Belém, sempre com o
apoio dos serviços consulares das cidades.
Em Salvador, publicações de grande valor
como o Marquez de Pombal, de Souza
Pinto, editada em 1882; o Dicionário da
Língua Tupy, de Gonçalves Dias, de 1856; e
as Obras de João Francisco Lisboa, de 1865
tiveram páginas recuperadas e ganharam
nova encadernação. “Os Gabinetes de
Leitura fundados por portugueses no Brasil
constituem espaços extraordinários de valorização do saber e da cultura. É importante preservarmos este valioso legado, para
que possamos prevenir episódios trágicos
como os ocorridos com os incêndios que
danificaram o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, ou o Museu Nacional do
Brasil, no Rio de Janeiro”, disse à época o
secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Carneiro.

fundamentais de comunicação, a exemplo
de pronomes, verbos e preposições. As
aulas foram ministradas por Adelson Silva
de Brito, professor de Língua e Cultura
Iorubá na Casa da Nigéria, e de Língua e
Cultura Iorubá no Centro de Cidadania –
CECI do Departamento de Direito da UNIFACS, e de outras instituições de ensino. O
iorubá é falado por cerca de 35 milhões de
pessoas na Costa Ocidental da África e nas
Américas, inclusive no Brasil.

VISITAS
ILUSTRES

PONTOS QUE
NOS UNEM
O projeto Bahia-Portugal: Ponto que
nos unem promove atividades culturais
para marcar as semelhanças culturais
existentes aqui e lá: literatura, turismo,
música e gastronomia são temas valorizados nas edições. Dentre as atividades
está a de conhecer Salvador a partir da
história dos fortes. Visitas guiadas pelo
Gabinete Português de Leitura mostraram como foi possível a primeira capital
do Brasil crescer e se firmar como
grande centro comercial do Atlântico
Sul. As atividades, promovidas em
maio de 2019, percorreram os fortes de
Santo Antônio da Barra, de Santa Maria,
de São Diogo e de Santo Antônio Além
do Carmo. O pontos que nos unem é
uma iniciativa do Consulado Geral de
Portugal na Bahia, Gabinete Português
de Leitura da Bahia, Cátedra Fidelino de
Figueiredo, da Uneb, e a Emo7ion Tour,
especializada em turismo personalizado.

BAÍA DE
TODOS NÓS
Idealizada pelo professor Adionel Motta
Maia, a Semana Baía de Todos-os-Santos é um projeto desenvolvido desde
2010 pelo Gabinete Português de Leitura para valorizar o potencial científico
e cultural de toda a área compreendida
entre o Forte de Santo Antonio da Barra
e o Morro de São Paulo. São realizadas

palestras, seminários e outras atividades sempre na semana que antecede o
1º de novembro, dia de Todos-os-Santos.

IORUBÁ
PRESENTE
Uma das bases linguísticas de formação
da nossa cultura, o iorubá foi objeto de
aula, no formato online, no Gabinete Português de Leitura, entre setembro e outubro
de 2020. O curso “Lições de Língua Iorubá-Nagô para Iniciantes” abordou aspectos da conversação regular do dia-a-dia
e os traços culturais comuns aos povos
Iorubá na Nigéria e na diáspora africana,
além da estrutura da língua nos processos

A importância do GPL para a comunidade
lusitana é ratificada com visitas de autoridades. Em 2017, foi a vez do secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas,
José Luís Carneiro, conhecer as instalações da sede. Em 2020, recém-empossada, a secretária Berta Nunes fez questão
de ir ao Gabinete e presenteou a instituição
com a medalha Luís Vaz de Camões. No
livro de Honra, escreveu: “O Gabinete
de Leitura de Salvador tem um passado
notável e muitas gerações de portugueses
contribuíram para manter este espaço de
memória. Iremos continuar a acompanhar
este espaço de cultura para podermos
manter a memória viva da comunidade
portuguesa nestas terras do Brasil”. Nas
duas oportunidades, esteve presente o
embaixador de Portugal no Brasil, Jorge
Cabral.

BIBLIOTECA INFANTE D. HENRIQUE

PELA SAÚDE DOS LIVROS
tornaram impossíveis a concentração
dos leitores dentro do espaço e
colocavam em risco a integridade
dos livros. Assim, com recursos
próprios, a direção do GPL adquiriu
duas portas de vidro e um aparelho

Henrique Muccini

foi-se o tempo em que as grandes
janelas da biblioteca infante d.
henrique podiam ficar abertas e
receber a brisa que vem da Praça
da Piedade. Com o grande fluxo
de veículos, o ruído e a poeira

Um dos destaques da biblioteca é
a obra “d. carlos: história do seu
reinado”, escrita por Francisco José
Rocha Martins. A biografia destaca
a vida de Dom Carlos I, último
imperador de Portugal. O reinado
teve início em 1889. Em 1908, D.
Carlos foi assassinado em Lisboa,
episódio que culminou com o advento
da República em Portugal.

de ar condicionado de 48 mil BTUs
para conservar as publicações e dar
mais conforto aos frequentadores.
Um segundo aparelho será instalado
em breve.

PALAVRA DO CÔNSUL

Jorge Gabriel da Silva Fonseca

UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA
desde a sua criação em 1863, o
gabinete português de leitura, em
Salvador da Bahia, tem assumido
o seu papel de núcleo de difusão
de informação e do conhecimento
visando a divulgação da história
e da cultura dos países de língua
portuguesa.
Uma visita ao Gabinete Português de
Leitura proporciona uma incursão no
passado e um mergulho no presente,
através do seu acervo histórico e
literário.
O seu interior é tão esplendoroso
quanto a sua face externa.
Por fora uma construção
neomanuelina cheia de detalhes
alusivos aos descobrimentos,
escudos e brasões evidenciando o
patriotismo português. Por dentro,
um espaço imponente e carregado de
história.
É certo que a internet revolucionou
a informação e hoje o acesso

ao conhecimento está a poucos
cliques do leitor. Mas as bibliotecas
continuam a ter um encanto inegável,
afinal, ali, a história está representada
não apenas pelo conteúdo dos livros,
mas também pela arquitetura ou até
pelo mobiliário, brindando-nos com
uma experiência única.
Porque creio que nunca se termina a
leitura de um livro da mesma forma
com que se viraram as primeiras
páginas, uma visita a esse que é
um ponto cultural de referência em
Salvador termina seguramente como
um passeio transformador, como uma
viagem no tempo.
A terminar o seu mandato, gostaria
de deixar uma palavra de apreço
e de profundo reconhecimento, ao
Arq. Abel Travassos e todos os que
integram a direção do GPL pelo
esforço e trabalho desenvolvido
em prol da divulgação da cultura
lusófona.

GABINETE EM LUTO
COMUNIDADE PORTUGUESA
PERDE HÉLDER GUTIERRES
a comunidade portuguesa na bahia está de luto com a
passagem de hélder sérgio costa gutierres, ex-presidente
do Gabinete Português de Leitura no período de maio de 1975
a junho de 1988, vítima da Covid-19, no dia 6 de março, aos 82
anos de idade. Natural de Leiria, no centro de Portugal, Hélder
desenvolveu diversas atividades em Salvador. Dentre elas, foi
gerente de instituição bancária, diretor de Recursos Humanos
dos Correios, e diretor do Conselho Regional de Administração da Bahia. Contador e administrador de empresas, era
conhecido pelo seu espírito agregador, sempre disponível para
ajudar o próximo. À frente do Gabinete, comandou projetos e
sempre manteve a instituição como referência na promoção de
eventuais culturais em Salvador. Durante a sua gestão, o GPL
recebeu a visita do primeiro-ministro português Mário Alberto
Nobre Lopes Soares. Hélder Sérgio Costa Gutierres deixa a esposa Regina e três filhos. O presidente do Gabinete Português
de Leitura, Abel Travassos, e toda a diretoria, consternados
com a perda do sócio e companheiro de longa data, se solidarizam com familiares e amigos.

DEFUNTO

hélder gutierres (1939-2021)

CULTURA VIVA
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TOUR VIRTUAL
E MAIS
Palestras, cursos, seminários e
exposições vão movimentar, mesmo
que de forma remota em tempos de
pandemia, o Gabinete Português de
Leitura em todo o 2021. Dentre as
ações previstas no projeto “gabinete
português de leitura – a cultura
portuguesa viva na bahia” está
o tour virtual, já disponível, pelas
instalações do prédio histórico.
Basta acessar o endereço www.
bahiaview360.com.br/gplsalvador

e conhecer toda a beleza o edifício.
Também estão programadas a
restauração e a higienização de obras
raras pertencentes ao acervo da
biblioteca do Gabinete, a Infante D.
Henrique.
Todo o resultado do projeto será
apresentado em um documentário,
que abordará o legado histórico
cultural das obras e sua importância
histórica para a Bahia, Brasil e
Portugal. Segundo o presidente do
Gabinete Português de Leitura, Abel
Travassos, a iniciativa é mais uma
ação para preservar o acervo e a
história da instituição. “São mais de
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150 anos movimentando a cultura
da cidade, sempre unindo baianos e
portugueses”, destaca.
Coordenada pela jornalista e
pedagoga Alessandra Nascimento, a
iniciativa, que recebe apoio financeiro
do Estado da Bahia através da
Secretaria de Cultura (Programa
Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir
Blanc, direcionada pela Secretaria
Especial da Cultura do Ministério
do Turismo, Governo Federal, tem
vasto cronograma de ações. a
programação completa pode ser
acessada no site www.gplsalvador.
org e nas redes sociais do gpl.

