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ACRÓSTICO DO PATRIARCA

J ovem chegou ao Rio Vermelho
Oriundo da Galícia, Espanha
Sério e trabalhador incansável
É personagem na história do bairro.
Tábua de madeira de lei
Atravessou o Atlântico
Bem-aventurado imigrante
Obreiro do bem que
Através de existência exemplar
Dignificou a família e
Alimenta gerações que se sucedem.
Vida altruística e honrada
Intensa e longa
Dedicada também à fé católica e
Aos interesses da comunidade riovermelhense
Liderou a construção da nova Igreja Matriz.

UMPF
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A redação deste livro foi concluída em dezembro de 2006,
ano do centenário de nascimento do primeiro filho de José
Taboada Vidal, Adelino Taboada Souza, e do nascimento do
sexto trineto do Patriarca, Pedro Pinheiro Lisbôa Taboada.
No encerramento da obra, a descendência de José Taboada
Vidal estava constituída por 7 filhos, 12 netos, 22 bisnetos e
6 trinetos. Desses 47 membros, conheci 34, assim distribuídos: 6 filhos, 12 netos, 13 bisnetos e 3 trinetos.
Deve se constituir numa raridade, entre biógrafos, o fato de
um autor ter conhecido integrantes de todas as gerações de
uma família, do patriarca ao seu último trineto.
UMPF
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MECENAS DA FAMÍLIA
STUDIO ENZO

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

Nelson Almeida Taboada
Com o nascimento da filha, Carolina, em 25 de março de
2001, Nelson Almeida Taboada passou a alimentar o desejo
de contratar um especialista em biografias. Queria deixar
para sua única descendente a história completa da Família
Taboada.
Porém, com o surgimento do projeto da Academia dos
Imortais do Rio Vermelho (Acirv), de resgate da memória de
uma das mais importantes famílias do famoso bairro, ele
optou pelo apoio à iniciativa dessa entidade, tornando-se o
principal parceiro.
Através da sua empresa, a Terra Norte Empreendimentos
Rurais e Comerciais S.A., Nelson deu todo o suporte financeiro: custeou as despesas com viagens para entrevistas e os
trabalhos dos profissionais utilizados nas pesquisas,
digitação dos textos e revisões. Patrocinou também os
serviços da editoração eletrônica e da impressão gráfica.
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OBJETIVOS DA ACADEMIA
Idealizada com o propósito de ser o elo da união do passado com o futuro, a Academia dos Imortais do Rio
Vermelho (Acirv) surgiu com o objetivo de, no presente, funcionar como força motriz na preservação da
memória do bairro. Ou seja, tem a missão de atuar na conjunção de esforços para que a história do Rio
Vermelho não seja varrida totalmente pelo progresso que tem sepultado as tradições e os valores culturais
dos bairros de Salvador.
Além da semeadura do trabalho de perpetuidade histórica, a Acirv tem a responsabilidade de incentivar
ações nas esferas culturais, artísticas, literárias, educativas, turísticas e em favor dos empreendimentos que
coloquem em evidência o bairro e seus moradores ilustres, de ontem e de hoje. E dentro dessa missão, produziu e mantém o portal oficial do Rio Vermelho, <www.acirv.org>, de conteúdo histórico, cultural e turístico. O trabalho de pesquisa e redação foi comandado por Ubaldo Marques Porto Filho. O site da Acirv é a mais
importante fonte de consultas sobre o Rio Vermelho, pela fidelidade do descritivo histórico e pela
confiabilidade do material informativo.
Ubaldo nos oferece agora um livro de grande envergadura para a memória do bairro. A família Taboada teve
uma participação marcante na historiografia do Rio Vermelho e na estruturação da nossa entidade. É a
família que possui mais representantes na Acirv, com integrantes em todos os seus níveis: dois Acadêmicos,
um Conselheiro, dois Sócios Eméritos, um Patrono e quatro membros na Galeria dos Imortais, instituída
para homenagear personalidades falecidas e vivas.
Pela importância da família Taboada, a Diretoria da Acirv, logo na sua primeira reunião após a fundação, em 9 de
agosto de 2003, decidiu pela implementação de um projeto para o resgate da sua história completa. Como não
poderia deixar de ser, a responsabilidade foi imediatamente delegada ao historiador do bairro. Ademais, tratavase de um grande conhecedor da família. Como se diz na linguagem popular, conhecia "de cabo a rabo", desde o fundador do clã no Rio Vermelho ao seu último trineto.
Ubaldo Marques Porto Filho era também uma referência de idealismo pelo Rio Vermelho. Já havia escrito,
sem nenhuma contrapartida financeira, o livro "Rio Vermelho". Publicado em 1991, representa um importante registro de uma das fases da história do bairro descoberto em 1509 por Diogo Álvares Corrêa, o
legendário Caramuru. À Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), o escritor doou os
direitos autorais.
Em face desse salutar precedente, pois pelo seu querido Rio Vermelho trabalha de graça, seus companheiros
e amigos, na diretoria da Acirv, solicitaram-lhe que, mais uma vez, se engajasse na elaboração de um livro de
memórias. Com idêntica dedicação e o mesmo amor com que se empenhou na produção da obra sobre a
história do bairro, Ubaldo partiu para concretizar o novo desafio. Também doou os direitos autorais à Acirv,
entidade mentora do projeto.
Por último, consignamos dois agradecimentos especiais, a Cláudio Pinheiro Taboada e Nelson Almeida
Taboada. Ao primeiro por ter incentivado iniciativas culturais no Rio Vermelho, a partir de 1997, quando
assumiu o comando do Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Fazcultura). Cláudio também colaborou
para que o projeto deste livro se transformasse em realidade.
A Nelson Taboada o tributo é devido ao patrocínio deste livro e também pelo apoio à diversas iniciativas da
Acirv. Uma delas foi o custeio da editoração eletrônica da Revista do Rio Vermelho, que pode ser lida no site
da nossa entidade.
Diretoria da Acirv
9
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PREFÁCIO
Foram vários os motivos para que eu fosse convidada a escrever o prefácio desta obra. O mais
relevante foi, com certeza, o laço de amizade e parentesco que me une à família Taboada: Cláudio
Taboada, meu afilhado, é neto da minha madrinha Karla Taboada, irmã de minha mãe Inês
Weckerle.
A hoje tão falada globalização já se fazia presente através dos Taboada, que uniram a Galícia
(Espanha), à Bahia (Brasil) e a Hannover (Alemanha). A residência dessa família, conhecida como
"O Sobrado" era uma referência no Rio Vermelho.
Por conviver com essa família desde a infância, louvo a iniciativa do escritor Ubaldo Marques Porto
Filho em tornar pública a sua trajetória vitoriosa. Falar dos Taboada é falar do Rio Vermelho,
bairro que até hoje guarda suas características próprias, escapando do desenvolvimento que torna
igual todos os outros bairros da cidade.
A influência da família Taboada no Rio Vermelho foi expressiva, tanto no setor do comércio
(quando menina visitava o armazém no Largo de Santana), como na área social, com a liderança de
D. Nilza Taboada, que dedicou sua vida aos menos favorecidos, à frente das obras assistenciais da
Paróquia de Sant'Ana. Também liderava as festas religiosas, que culminavam com a procissão da
Padroeira do Rio Vermelho.
Ler esse livro é uma viagem na história da nossa terra, evidenciando a participação da família
Taboada, desde a chegada do seu patriarca José Taboada até os dias atuais.
Hoje, Presidente da Associação Comercial da Bahia, entidade prestes a completar 200 anos, guardiã
e protagonista de toda a história do desenvolvimento econômico da Bahia, sinto-me igualmente
orgulhosa, quando esta Casa é citada saindo em defesa do Sr. Taboada num episódio descrito no
Capítulo IV. Este fato evidencia, mais uma vez, a presença constante dessa entidade como voz da
classe empresarial e defensora da comunidade.
Parabenizo o escritor pela oportunidade de acrescentar, aos nossos conhecimentos, dados que
enriquecem a já tão rica história dessa terra abençoada.
Salvador, janeiro de 2007.

Lise Weckerle
Presidente da Associação Comercial da Bahia
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APRESENTAÇÃO
De repente, um forte espírito de vaidade pulsou dentro de mim, que nunca fui familiarizado com
esse sentimento, numa experiência além de sexagenária. Mas, por favor, receber um convite de
Ubaldo Marques Porto Filho para fazer a apresentação do seu quinto livro, uma enciclopédia sobre
a consagrada Família Taboada, ultrapassou os limites! E eu diagnostiquei como vaidade aquela
euforia que me tomava e não me lembro de ter estado sob a ação da auto-estima em dose tão
significativa. Obrigado Ubaldo, por nos ter dado este registro sobre a família Taboada, oriunda como eu - da abençoada Galícia, muito amada.
Não foi casualidade denominar de enciclopédia o portentoso livro de Ubaldo: "Família Taboada na Bahia".
Em verdade, a obra em apreço é mais que um livro bibliográfico, é um compêndio, onde o lastreado
autor dá vazão ao seu exuberante talento, à intimidade com o seu idioma e, a uma verbosidade que
lhe permite exprimir os seus sentimentos de modo absolutamente correto e empolgante. Além de
enriquecer a bela feição gráfica do livro com a coleção de fotos históricas e atuais, e de inteligentes
quadros da descendência Taboada, o livro tornou-se merecedor do substantivo enciclopédia, como
o denominei no início desta despretensiosa apresentação.
O livro é, sem direito a contestações, um monumento bibliográfico que Ubaldo ergue em louvor a
um homem que, desembarcando ali no cais de Salvador, procedente de Vigo, grande porto marítimo da Galícia, trazendo no bolso, além da "carta-convite" indispensável à emigração, algumas
moedas e uma pequena mala com seus poucos pertences. Eu sei do que estou falando. Os meus
pais, saudosos mas eternos, fizeram idêntica aventura para trazer os sobrenomes Trigo, Carreiro e
Oubiña para a Bahia. Assim como os Amoedo, Vilariño, Garrido, Bouzas, Fraga, Blanco, Vasquez,
Fernandez, Dias, Garcia, Gonzalez, Martinez, Vidal, Faro, e centenas de outros galegos destemidos
e vitoriosos, os quais, cumprindo o mesmo percurso, naqueles memoráveis e lentos navios, trocaram a então sofrida Galícia por uma Bahia que acenava com mil promessas. Nem todas cumpridas!
José Taboada Vidal escreveu com muito suor, privações e lágrimas de saudades, uma história linda,
de coragem, abnegação, luta e muita fé, que precisa ser conhecida Bahia afora. Uma grande lição de
renúncia, de objetividade, de adaptação a hábitos e costumes desconhecidos. E, muito especialmente,
à formação de uma família que dignificasse o seu nome, para se tornar a considerável prole de pessoas
que formam hoje um acervo de conquistas e de destaques que projetam, cada vez mais, o nome
Taboada. Além disso, tem o testemunho da sua fé cristã, pois deu à Bahia, sua segunda pátria, fincando para a posteridade, o templo magnífico da Igreja Matriz de Nossa Senhora Sant'Ana, um dos mais
amplos e acolhedores espaços de oração católica de Salvador, de cuja construção foi o maior baluarte,
num bairro que sempre considerou como ambiente domiciliar: o seu Rio Vermelho.
Salvador, fevereiro de 2007.
Reginaldo Trigo Carreiro
Presidente da Associação Cultural Caballeros de Santiago
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INTRODUÇÃO
O nome Taboada é forte e marcante. É muito antigo, milenar. Originou-se numa aldeia no Vale do
Minho, em território hoje pertencente à província de Lugo, na Galícia, Espanha. Nasceu precisamente na atual cidade de Taboada, numa época em que a população galega estava sendo formada
pela miscigenação entre os primitivos habitantes e os sucessivos ocupantes do noroeste da
Península Ibérica: celtas, romanos, germânicos, normandos, visigodos e árabes.
As famílias com o sobrenome Taboada se espalharam pelas demais regiões da Espanha, por
Portugal e outros países da Europa. Multiplicaram-se inclusive pelo Novo Mundo. Encontram-se
em todo continente americano, do Canadá à Argentina. No Brasil também se fazem presentes, da
região amazônica aos pampas gaúchos.
O primeiro Taboada que se tem notícia na Bahia foi José Taboada Vidal, natural de Cerdedo,
município da província galega de Pontevedra. A saga desse pioneiro, que chegou em 1892, foi a
motivação determinante da realização desse livro, que contém também a trajetória da sua
descendência, iniciada no Rio Vermelho, primeiro balneário turístico da Bahia, onde o patriarca
residiu por 74 anos e veio a falecer com a idade de 89, em 1967.
No adendo da obra foram inseridas as histórias dos irmãos de José Taboada Vidal, que passaram por
Salvador, e de mais dois galegos, integrantes da família que se espalhou pelo mundo: José Ramón
Taboada Dominguez e Nestor Taboada Rivas. Chegaram, respectivamente, 34 e 68 anos depois do
precursor no território baiano. Vitoriosos em suas atividades profissionais, fixaram-se definitivamente em Salvador, capital da Bahia, Terra da Felicidade, onde plantaram suas descendências.
José Ramón Taboada Dominguez, nascido em Chandrexa de Queixa, na província de Ourense,
desembarcou em 1926, trazendo recursos para se estabelecer no comércio de Salvador. Tinha 31
anos e estava casado de pouco tempo, ainda sem rebento. O "Rei do Guarda-Chuva", como ficou
conhecido, residiu em dois locais no centro da cidade, em dois endereços no Rio Vermelho e
finalmente no Matatu de Brotas, onde faleceu aos 70 anos, em 1965.
Nestor Taboada Rivas, nascido em Cotobade, município na província de Pontevedra, chegou em
1961, 35 anos após José Ramón. Sua história coincide com a da José Taboada Vidal, pois ambos
emigraram adolescentes, para trabalhar em Salvador como balconistas, ponto de partida para uma
vida de sucessos. Nestor é o atual superintendente-executivo do Hospital Espanhol, um dos mais
antigos e conceituados da capital baiana. Depois de ter morado em Brotas, no Bairro do Machado
e no Jardim Apipema, fixou domicilio residencial no Mont Serrat, numa casa na parte alta do
bairro, próxima à fortaleza de mesmo nome, onde se encontra desde 1982. Do promontório
histórico e privilegiado, descortina exuberante vista para a Baía de Todos os Santos e o porto do
desembarque há oito dias de completar 16 anos, cheio de sonhos e confiante no porvir.
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GALÍCIA, A ORIGEM
A toponímia Taboada é de origem espanhola, ou melhor, para ser mais preciso, é um vocábulo
galego. Segundo o etimólogo Juan Caraminas, derivou do latim "tabula", que significa "tábua, peça
de madeira plana".
Na região da Galícia, noroeste da Espanha, bem na parte central do Vale do Minho, perto da cidade
de Lugo, formou-se um povoado com o nome Taboada, surgido em função da extração madeireira
que ali se consolidou. Também em época remota, a designação da localidade foi adotada como
sobrenome de um morador, dando origem à família Taboada. Da primitiva casa em Taboada, a
família Taboada foi se ramificando. Espalhou-se pelo território galego (hoje formado pelas
províncias de Lugo, Ourense, Pontevedra e A Coruña) e por várias outras regiões da Península
Ibérica, inclusive a Lusitânia, atual Portugal.
Existem registros de que membros da família Taboada participaram da famosa batalha de "Las
Navas de Tolosa", ocorrida em 16 de julho de 1212, quando os cristãos derrotaram os muçulmanos
no território da atual província de Jaén, na Andaluzia, sul da Espanha. Os historiadores
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consideram essa vitória como decisiva para a expulsão definitiva dos mouros, que resistiram até
1492, no reino de Granada, último estado muçulmano na Espanha. Vários integrantes da patriótica
família ingressaram em ordens militares e deram prestígio ao nome Taboada.
Em visita à Galícia, no hotel que ficaram hospedados, em A Coruña, os brasileiros José Júlio de Sá
Taboada e Maria Tereza de Faria Taboada encontraram no livro "Lugo", de Juan Soto Gutiérrez, o
seguinte registro na página 82:

Dominando la villa se alzeava la torre del homenaje de la antigua fortaleza de los
condes de Taboada. Son piedras y historia del siglo XV. Reposa aquí en el
presbiterio, en hermosa sepultura con estatuas yacentes Don Juan Taboada
Rivadeneira y Figueroa, caballero de la orden de Santiago, maestro de campo de la
infanteria española, señor de la casa de Taboada. Fue el primer conde de Taboada.
Tenía 46 años cuando murió en 1681. Hemos dicho que aquí reposa y mejor fuera
decir lo que se lee en su piedra sepulcral: Respira más que yace. Un epitafio digno
de tan gran caballero.

A linhagem da nobreza dos Taboada não ficou restrita aos homens. Em 20 de setembro de 1683,
Carlos II concedeu a Maria Teresa de Taboada y Castro o título de Condessa de Taboada. A família
Taboada teve ainda dois personagens que tiveram projeção na história da Igreja Católica na
Espanha: Felipe Antonio Gil Taboada, arcebispo de Sevilha (1720/22) e Cayetano Gil Taboada,
arcebispo de Santiago de Compostela (1741/51).
Na América Espanhola três membros da família ocuparam posições de destaque: Gonzalo Taboada,
que foi corregedor da Justiça Maior de Santiago do Chile; Juan Taboada, procurador da Câmara
Municipal da Cidade da Guatemala, sede da capitania-geral que administrava a América Central; e
Francisco Gil Taboada, vice-rei da Nova Castilha (Peru) e da Nova Granada, vasto território que
incluía as atuais Colômbia, Venezuela e partes do Equador e Panamá.
No Arquivo Geral Militar de Segóvia constam os nomes de José Taboada, como comandante de um
Regimento de Cavalaria (1763), Pedro Taboada, no Regimento de Infantaria (1799) e Joaquín
Taboada, como capelão (1803). Há ainda o general Felipe Gil de Taboada, que venceu os franceses
do exército de Napoleão na batalha de Cogarderas, em Astorga.
Uma outra personalidade foi Manuel Taboada, nascido na Argentina, na província de Santiago del
Estero. Caudilho poderoso, exerceu grande influência na política nacional e, por diversas vezes,
governou a província natal nas décadas de 1850 e 1860. Seu irmão, o general Antonio (Antonino)
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Taboada, além de respaldar o poder da família Taboada em Santiago del Estero, também participou
da vida política argentina, tendo sido candidato a presidente da Nação. Mas perdeu a disputa para
Domingo Faustino Sarmiento. Cayetano Taboada Sotelo foi outro que teve destaque na política,
como deputado provincial de Pontevedra, em 1861. Luís Taboada, que nasceu em Vigo (1848) e
faleceu em Madrid (1906), obteve fama como escritor, autor de diversas obras literárias
importantes.
A família que se originou na localidade galega do vale cortado pelo Rio Minho, tendo certamente
um madeireiro como fundador da dinastia, transmitiu pelo sangue de seus descendentes a seiva
dos desafios sem fronteiras. A árvore Taboada cresceu, ficou frondosa e seus galhos espalharam-se
pelo Antigo e Novo Mundo. Hoje, início do século XXI, a família Taboada encontra-se enraizada em
dezenas de países, localizados especialmente na Europa e nas três Américas. Seus representantes
estão em várias áreas de atividades, onde se sobressaem comerciantes, industriais, profissionais
liberais, professores, escritores, músicos, cantores, compositores, artistas plásticos, cineastas,
inventores, físicos, cientistas, desportistas, políticos, entre outros.
Na política brasileira existe a participação de Sérgio Rocha Taboada, que depois de ter presidido o Sindicato dos Bancários do Acre, foi eleito deputado estadual pelo PCdoB em duas legislaturas consecutivas, de 1990 até 1998. Nas eleições de 2000, foi candidato a prefeito da capital
acreana, Rio Branco, onde nasceu em 1960. Sérgio Taboada também se destacou como
compositor, cantor, poeta e escritor. Trabalha no Ministério Público Federal e tem dois irmãos:
Leida Rocha Taboada e Ricardo Lopes Taboada Neto, assessor do Tribunal Regional Federal, em
Brasília. São netos de Ricardo Lopez Taboada, oriundo da província galega de Pontevedra, que
chegou ao Acre em 1925.
Apenas para citar alguns outros exemplos marcantes do nome da família, na cidade andina de Sucre
fica a fábrica dos famosos Chocolates Taboada, fundada em 1948, por Jorge Taboada Moscoso, pioneiro da indústria chocolateira na Bolívia. Em San Miguel de Allende, no México, encontra-se o
belíssimo Hotel Hacienda Taboada e em Sevilha, Espanha, existe a fábrica de Conservas Taboada,
exportadora de enlatados para vários países.

Município e cidade de Taboada
O município de Taboada posiciona-se na região central da Galícia, no oeste da província de Lugo. Encostado na divisa com a província de Pontevedra, fica bem próximo às
de Ourense e A Coruña. Situado numa zona geográfica assinalada por serras e vales,
possui sua economia assentada na atividade agropecuária.
Localizada a 540 metros de altitude e com aproximadamente 5 mil habitantes, a cidade
de Taboada está a meio caminho entre as capitais das províncias de Lugo e Ourense.
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A pequena cidade, que vem de tempo imemorial, possui um rico patrimônio
artístico-arquitetônico. Os exemplares mais antigos remontam ao século XII. Um
deles é a Igreja de San Pedro de Bembibre, em estilo românico, que tem na porta a
inscrição 1181. Perto do centro municipal fica o povoado de Taboada dos Freires,
cuja igreja, um importante monumento arquitetônico, possui elementos
mozárabes.
Em dezembro, Taboada promove a "Festa do Caldo de Ossos". Além da degustação
da iguaria oficial, tradicional e muito apreciada, o caldo de ossos constituiu-se numa
exaltação à carne do cervo, que durante muitos anos foi um importante componente
na alimentação dos campesinos galegos. O festival gastronômico completa-se com
uma exposição de máquinas agrícolas, produtos artesanais e shows do folclore
regional.
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Capítulo 1

UM TABOADA DE CERDEDO
O nome Cerdedo procede, segundo Millán González Pardo, de "cerasetum" (lugar dos cerezos), em
galego "cerdeira", a árvore das cerejas. As cerdeiras eram abundantes na região do rio Lérez e seus
tributários, formadores de uma bacia de águas cristalinas e fartas em cardumes de trutas.
Localizado na província de Pontevedra, o município de Cerdedo é constituído por oito paróquias,
dentre elas a de San Xoán de Cerdedo, que tem como padroeiro São João Batista. Essa paróquia,
integrante da Diocese de Santiago de Compostela, agrega dezesseis povoados. Dentre eles está
Limeres, distante três quilômetros da cidade de Cerdedo, a sede municipal, que é cortada pela
estrada nacional N-541 e fica entre as capitais das províncias de Pontevedra e Ourense.
Existem duas explicações para a origem do topônimo Limeres. Uma alude à característica do solo:
"terreno lamacento", decorrente do estado em que a área permanecia durante grande parte do ano
por causa das chuvas freqüentes. A segunda versão reporta-se a outro aspecto do solo: "terreno
povoado de umeiros", haja vista a predominância de uma espécie vegetal, o olmo ou umeiro de
montanha.
Na aldeia cerdedense de Limeres foi que um ramo da família Taboada se estabeleceu e onde o casal
Ramón Taboada e Concepción Vidal teve seus cinco filhos: José, Isolina, Thereza, Leonor e
Leonardo. O primogênito nasceu em 26 de novembro de 1877, dia de São Leonardo de Porto
Murtinho.
Cerdedo concentrava um núcleo formado por modestos agricultores. Ramón era um deles e da
labuta na terra garantia o sustento da família, que sofreu um duro golpe com o seu falecimento,
ocorrido logo após o nascimento de Leonardo. Ao filho mais velho não restou outra alternativa que
não fosse o caminho do trabalho precoce. Começou aos oito anos, como ajudante de um "canteiro"
(talhador de pedras). Carregava suas ferramentas até o local da pedreira, distante seis quilômetros.
Portanto, no percurso de ida e volta o menino José Taboada Vidal andava 12 km diários. E, o pior,
levando as ferramentas apoiadas no ombro direito. O início foi torturante, mas sofria calado, pois
não podia desistir. Uma pequena ferida abriu-se no lugar da sustentação do peso, que cicatrizou
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sob a forma de um calo. Perto de completar doze anos, passou a trabalhar no beneficiamento das
pedras. Como tudo era executado manualmente, seus dedos ficaram calosos. Esse era o futuro que
Cerdedo lhe reservava, com remotas chances de deixar de ser um cortador de pedras, profissão
braçal e brutal, que se constituía num verdadeiro redutor da vida útil dos homens.
Um conhecido da família, Constante Martinez, que residia em Vigo, reconhecendo o esforço de
José, que trabalhava muito para ajudar nas despesas domésticas, solicitou da senhora Concepción
autorização para levar seu filho numa viagem que faria ao Brasil, onde as oportunidades seriam
maiores e melhores para o futuro menino. O destino de senhor Martinez era a capital do Estado da
Bahia, cidade em que florescia uma colônia galega formada por cerca de mil pessoas, oriundas
majoritariamente da província de Pontevedra. Em Salvador, os espanhóis dedicavam-se basicamente ao comércio de gêneros alimentícios, bebidas e ferragens. Destacavam-se em especial com
padarias, pastelarias, confeitarias e armazéns de secos e molhados. No opúsculo "A Imigração
Galega na Bahia", a professora, pesquisadora e escritora Maria del Rosário Suárez Albán, faz o
seguinte registro sobre os espanhóis que tiveram a Bahia como destino:

Os que vieram no fim do século XIX ou começo do século XX contam que em geral
um "patrício" lhes financiava a passagem que depois tinham de reembolsar.
Quanto aos menores de idade, não havia nenhum impedimento legal para que
viajassem.
O porto de saída era Vigo, onde embarcavam numa terceira classe, mal instalados
e mal alimentados, mas nutridos de grandes esperanças e planos que pretendiam
executar a curto prazo com vistas a um retorno próximo.
Esse embarque, entretanto, era para quase todos o começo de uma vida de sacrifícios, pois, ao chegarem à Bahia, caíam por terra as ilusões de enriquecimento fácil
e, conseqüentemente, de retorno breve. Para muitos a sensação era de estarem
escravizados.
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Capítulo 2

RIO VERMELHO, O DESTINO
Procedente de Vigo, onde embarcou no navio inglês Tajus, José Taboada Vidal chegou na Bahia em
22 de novembro de 1892, quatro dias antes de completar 15 anos. Um grupo de integrantes da
colônia, presente no porto de Salvador para recepcionar os patrícios, aconselhou Constante
Martinez a levar o jovem para trabalhar no Rio Vermelho, um balneário freqüentado pelas famílias
abastadas do centro de Salvador, que ali possuíam casarões e palacetes. O verão estava se aproximando e o aprazível arrabalde iria fervilhar com a presença dos veranistas.
Uma das ligações da cidade com o balneário era por meio da Estrada de Ferro do Rio Vermelho,
construída pelo comendador Teodoro Teixeira Gomes com uma novidade tecnológica, pois substituiu os burros por máquinas, locomotivas que puxavam vagões abertos lateralmente. A linha
começava no Campo Grande e terminava no Largo da Mariquita. Foi nesse tipo de transporte que
José Taboada chegou ao Rio Vermelho, para trabalhar com Manoel Sobriño González, que depois
aportuguesou o sobrenome, registrando-o como Sobrinho Gonçalves. Filho de Pontevedra, Manoel
havia desembarcado na Bahia com 11 anos. Aos 21 já despontava como comerciante em franca
ascendência, num exemplo marcante de que o trabalho tenaz frutificava.
Já calejado pelo trabalho, José enxergou que o balneário era realmente um ótimo local para seu
projeto de vida. Além de ser freqüentado pelas famílias abastadas da primeira capital brasileira,
constituía-se também num centro pesqueiro de significativa importância, com dois núcleos, nas
enseadas de Santana e da Mariquita. Eram pequenos, mas de grande movimentação, com saídas e
chegadas diárias de dezenas de saveiros e jangadas. Os pescadores do Rio Vermelho, pertencentes
à primeira colônia de pesca que surgiu no litoral baiano, tinham fama pela coragem e determinação
com que enfrentavam os perigos do mar. Também pertenciam ao Rio Vermelho os principais
arpoadores na arriscada pesca das baleias, cujos núcleos ficavam em Itapuã e na Ilha de Itaparica.
Enfim, pela movimentação das pessoas e pelo dinheiro que circulava no comércio, principalmente
na alta estação (período do veraneio), José Taboada não teve dúvidas, ali iria construir o seu futuro.
Católico, pediu à padroeira da localidade, Senhora Sant'Ana, que o protegesse e o guiasse no trabalho, pois precisava vencer e juntar dinheiro para realizar o sonho de trazer a mãe e irmãos que havia
deixado na zona rural de Pontevedra.
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José, que teve logo o nome abreviado para Zé, conforme era a praxe popular, adaptou-se rapidamente à vida do balneário e se comunicava facilmente, haja vista que o galego, um idioma muito
próximo ao português, não foi nenhuma barreira. Ademais, o contato direto com o público, no
balcão do armazém de molhados e tecidos, que Manoel Sobrinho tinha na Rua da Paciência, facilitou o rápido domínio da língua portuguesa.

GONSALVES

O Zé Taboada foi se destacando no comércio da comunidade pelo dinamismo e comportamento
pautado na seriedade. Embora jovem, não era visto em brincadeiras, bebendo ou farreando. Levava
uma vida verdadeiramente franciscana. Usava roupas simples e sandálias baratas, gerando entre os
conhecidos a imagem de ser "pão duro". Por residir e se alimentar no estabelecimento do patrão,
poupava praticamente todo o dinheiro que ganhava. Para não ter despesas, evitava inclusive sair do
Rio Vermelho. Adolescente de postura precocemente adulta, só pensava no trabalho. Nas poucas
horas de folga, freqüentava os ofícios religiosos na capela do Largo de Santana e tomava banhos de
mar nas praias do balneário. Portanto, lazer somente o público, que era de graça.
O costume dos solteiros na colônia era o do casamento
endogâmico. Por isso, mandavam buscar na Galícia, muitas
vezes em suas próprias aldeias, moças que chegavam compromissadas para o matrimônio. Normalmente, as noivas embarcavam por recomendação de algum parente já radicado em
Salvador. E José Taboada não fugiu dessa praxe. A encomenda
partiu de dois amigos patrícios, Castriciano Martinez Curvello
e Manuel Martinez Vazquez, que escolheram uma parenta já
adulta, pois o noivo queria uma mulher na sua faixa etária.

Esse tipo de enlace causava apreensão nos promitentes noivos.
Pairava sobre ambas as partes uma indagação íntima: Será que
vou gostar de uma escolha promovida por terceiros? Se a surpresa fosse das boas, tudo ótimo. Se não fosse, teria que ser
José Taboada Vidal aos 26 anos.
engolida a seco, pois não podia haver rejeição. O casório era
inevitável, gostassem ou não um do outro! Com José Taboada o
suspense acabou de uma forma muito positiva. Amália Souza Martinez era bonita, prendada,
dinâmica e com predicados morais que foram do inteiro agrado do noivo.
Nascida a 31 de janeiro de 1877, em Salvaterra de Miño, Amália era filha de Domingo Souza e Silva, português de Braga, e de Rosário Martinez, espanhola de Salvaterra de Miño, cidade da província de
Pontevedra, localizada na margem direita do rio Minho, na fronteira com Portugal. O casamento ocorreu
em Salvador, no dia 1° de julho de 1905, ele com 27 e ela com 28 anos. Embora não tivessem namorado
e nem noivado da forma convencional, o amor mútuo logo desabrochou. Feliz com a companheira, que
imediatamente deu mostras de que seria uma excelente dona de casa e parceira no trabalho, José teve as
forças renovadas para enfrentar o caminho de mais um desafio, o de tornar-se um comerciante vitorioso.
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História do Rio Vermelho
O Rio Vermelho é um bairro litorâneo da cidade de Salvador. Fica fora dos limites da
Baía de Todos os Santos, distando nove quilômetros do centro histórico da capital
baiana. O topônimo originou-se do tupi Camoro (vermelho) ipe (rio), nome que os
primitivos habitantes deram ao curso fluvial com embocadura na Praia da Mariquita.
Ostentando vasta e rica tradição, a história do Rio Vermelho antecede, em quarenta
anos, à fundação da própria Salvador. Foi descoberto de forma acidental, em 1509,
por Diogo Álvares Corrêa, tripulante de uma embarcação que naufragou junto ao
Morro do Conselho, bem defronte ao atual Hotel Pestana. O jovem (português do
Minho para uns, espanhol da Galícia para outros e que pode ter sido francês) conseguiu chegar à Pedra da Concha, uma pequena ilha rochosa, frontal à foz do
Camoroipe, na Enseada da Mariquita, onde se abrigou. Se outros companheiros na
aventura também conseguiram se salvar e alcançar terra firme, foram, com certeza,
aprisionados e devorados pelos tupinambás.
Como ficou escondido na Pedra da Concha, Diogo teve tempo de preparar a estratégia
de defesa e sobrevivência. Quando foi, finalmente, avistado pelos índios, imediatamente usou o bacamarte para desferir certeiro tiro numa gaivota em pleno vôo.
Espantados, pois desconheciam a engenhoca barulhenta, foguenta e mortífera, os
nativos começaram a exclamar:"Caramuru! Caramuru! Caramuru!", que na língua
tupi significa "homem do fogo; filho do trovão; dragão saindo do mar".
Transformado num autêntico "cacique branco" dos tupinambás, Caramuru possibilitou o surgimento, na Mariquita, da chamada "aldeia dos franceses", um entreposto de
escambo do pau-brasil com aventureiros franceses, mas sem haver nenhuma fixação
de forasteiros na região, o que somente ocorreria com o assentamento de uma sesmaria doada pelo primeiro governador-geral da Colônia, Thomé de Souza, que em 29
de março de 1549 fundou a Cidade do Salvador com a ajuda de Caramuru, já residindo numa povoação nas proximidades da atual Igreja de Nossa Senhora da Graça.
Em 9 de maio de 1624, uma esquadra holandesa atacou Salvador. A população em
pânico abandonou a cidade e uma parte fugiu para as bandas do Rio Vermelho. O
bispo, dom Marcos Teixeira, uma das poucas autoridades a escapar, instalou-se com
um grupo de refugiados em Abrantes, donde se deslocaria para um ponto mais próximo de Salvador, no Rio Vermelho, para liderar a reação contra os invasores, organizando grupos de combatentes. Nesse arraial, o incansável bispo conseguiu reunir os principais chefes que comandariam a luta de emboscadas. O local do histórico encontro foi
um monte com uma excelente visão panorâmica para o oceano, verdadeiro posto de
observação avançada para a entrada e saída da Baía de Todos os Santos. Situado a cavaleiro da barra do Rio Camoroipe, o outeiro ficou conhecido como Morro do Conselho.
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Expulsos os holandeses, o Rio Vermelho foi escolhido para abrigar uma fortaleza. As
obras demoraram de começar, e quando iniciadas transcorreram lentamente, em duas
etapas, 1711-1722 e 1736-1756. O Forte, também chamado de Reduto do Rio
Vermelho, único fora dos limites da Baía de Todos os Santos, não chegou a ser totalmente concluído, mas recebeu peças de artilharia e um contingente militar.

JOSÉ CARNEIRO DE CAMPOS

A efetiva ocupação do Rio Vermelho pelo colonizador português foi vagarosa. A
povoação não passava de um rude arrabalde, habitado basicamente por pescadores.
No século XIX, o antigo aldeamento dos índios ganhou fama de possuir "águas milagrosas". Pessoas de diversas procedências chegavam atraídas pelos banhos de sal nas
"águas medicinais" do mar do Rio Vermelho, que, segundo crença da época, curavam
até beribéri. De "estação de cura" para recanto preferencial do veraneio das famílias
ricas foi um salto. Durante meio século (1880-1930), o primeiro balneário da Bahia
constituiu-se num sofisticado centro turístico.

A Praia de Santana no dia 2 de fevereiro de 1930, no instante da saída do saveiro levando o presente dos pescadores à Yemanjá.
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Capítulo 3

TRABALHO, A FORÇA MOTORA
O 18 de abril de 1903 foi uma data marcante na vida de José Taboada. Nesse dia, deixou
de ser um simples empregado para se transformar em sócio do antigo patrão. A empresa
de Manoel Sobrinho Gonçalves, que tinha a participação de seu irmão, Domingos
Sobrinho Gonçalves, incorporou como cotistas, além de José Taboada Vidal, um outro exempregado, Manoel da Paixão Ferreira, único brasileiro no grupo. Com atuação no ramo
varejista de molhados e tecidos, Manoel Sobrinho & Cia. possuía quatro estabelecimentos, todos no Rio Vermelho: Armazém Paciência, na Rua da Paciência s/n; Casa Centro
Recreativo, no Largo de Santana 2; Armazém Rio Vermelho, na Rua do Raphael 1; e
Armazém Ponto Central, no Largo da Mariquita 8.
Cada sócio teve a responsabilidade de gerenciar
uma casa comercial, cabendo a José Taboada o armazém da Rua do Raphael,
esquina com o Largo de
Santana. Em 1906, desligou-se de Manoel Sobrinho & Cia., onde possuía
21,25% do capital. Ao sair,
ficou com o Armazém Rio
Vermelho, que passou a
pertencer à firma José
Taboada & Cia. Em pouco
tempo, o estabelecimento,
que continuou com o nome
Registro da participação de José Taboada Vidal como sócio de Manoel Sobrinho & Cia.
fantasia original, foi transformado numa casa sofisticada, especializada em tecidos, confecções e miudezas em geral, que nada ficava a dever às
melhores lojas do centro de Salvador.
29

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:49

Page 30

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Armazém Rio Vermelho. A foto é de 1947, quando José Taboada já havia
passado o ponto comercial. Mas continuava proprietário do imóvel, onde
residia, na parte superior.

Quando aportou no Rio Vermelho,
José Taboada encontrou um balneário turístico em franco progresso. Os
veranistas eram generosos nos gastos
e pressionavam as autoridades por
melhorias urbanas. E no surto do
desenvolvimento ele assistiu, em 2 de
janeiro de 1906, a inauguração da
linha de bondes elétricos, conquista
saudada entusiasticamente, pois passava a proporcionar um transporte
mais rápido entre o arrabalde e o centro da capital e vice-versa.

José Taboada testemunhou também o surgimento de dois cinematógrafos (Avenida e Recreativo),
um hipódromo (Derby Club) e de um estádio de futebol, onde o campeonato baiano foi disputado
durante treze anos (1907/20). Presenciou ainda a chegada dos ingleses que construíram uma fábrica de cerveja (Polar Pilsen), atestada pelos veranistas como de excelente qualidade. Os técnicos
britânicos trouxeram também o críquete, jogo que praticavam num campo próximo à cervejaria,
construída numa área afastada do núcleo urbano, hoje ocupada por um supermercado do grupo
Bompreço, uma lanchonete da rede McDonald's e um posto da bandeira Shell, denominado
Chaminé. A imponente chaminé de tijolos refratários, que ornamenta a entrada do posto de combustíveis, é uma lembrança dos tempos da cervejaria que teve sua produção bruscamente interrompida no início dos anos de 1920, por uma misteriosa explosão numa caldeira, atribuída à ação
de sabotadores. Pouco depois, o parque industrial foi reaberto, mas com outras finalidades, passando a fabricar sabão, estopa e gelo. No final de 1930 as instalações foram transformadas em uma
fábrica de papel, demolida em 1985, após meio século de atividades ininterruptas.
Em 1913, por exigência dos veranistas influentes, foi criada a Paróquia de Sant'Ana do Rio
Vermelho, desmembrada da freguesia da Vitória. Ainda por iniciativa dos veranistas, José Taboada
presenciou o surgimento da Filarmônica Lira do Rio Vermelho, que aos domingos tocava no coreto construído junto à Igreja Matriz, na lateral voltada à praia. O Rio Vermelho estava no auge da
sua opulência como balneário de luxo. Por isso, apostando no poder aquisitivo dos turistas
soteropolitanos, e da população fixa que o arrabalde ganhava, José Taboada montou um segundo
estabelecimento, também no Largo de Santana. Foi a Confeitaria Oceânica, inaugurada em 1914.
Ficou famosa por possuir uma seção de importados finos e um requintado bar reservado, com
mesas de mármore, que se transformou num ponto de encontro dos alemães que residiam no
balneário.
Na edição de fevereiro de 1914, a revista Illustração, editada em Salvador, exibiu na página doze
uma fotografia do Rio Vermelho acompanhada do seguinte texto:
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"Um dos mais lindos e aprazíveis arrabaldes d'esta capital, onde a nova elite
passa o verão e descansa das fadigas
da velha cidade do Salvador". Ainda
neste número, a revista estampou
uma foto das obras da estrada BarraRio Vermelho, apelidada de "a menina
dos olhos do governador Seabra".
Construção complexa para a engenharia da época, pois cortava morros e
rochedos, levou nove anos para ser
concluída, sendo inaugurada em
1922, quando J. J. Seabra governava a
Bahia pela segunda vez.

A Confeitaria Oceânica foi instalada num sobrado construído em 1911, na
esquina do Largo de Santana com a Travessa Santana. José Taboada era dono
de todos os imóveis vistos nesta foto de 1930, da Confeitaria até a outra
esquina, com a Conselheiro Pedro Luiz, antiga Rua do Hipódromo.

Ainda em 1922, sob a liderança do advogado Ubaldino Gonzaga, uma comissão formada por
moradores proeminentes - onde pontificavam o leiloeiro Júlio Soares e os comerciantes Manoel
Sobrinho Gonçalves, Manoel Lopes de Araújo Castro e José Taboada Vidal -, conseguiu o
calçamento, com paralelepípedos, da Rua do Raphael (atual João Gomes), primeiro logradouro do
arrabalde a receber pavimentação. Em 25 de junho de 1923, José Taboada foi um dos fundadores
do Rio Vermelho de Tênis, que sob a presidência de Ubaldino Gonzaga construiu duas quadras, por
onde passavam os melhores tenistas de Salvador. Fez parte ainda da comissão de moradores que
reivindicou a interligação do balneário pela estrada Barra-Rio Vermelho (atual Avenida Oceânica).
O pleito redundou na inauguração, em 1926, da primeira linha de ônibus, com marinetes Renault
cobrindo o percurso de ida e volta entre o Largo da Vitória e o Largo de Santana, pela pioneira
ligação rodoviária, a atual Avenida Oceânica.
Em suma, o Rio Vermelho progredia e José Taboada ascendia. Era um trabalhador infatigável, mas
sempre dispunha de um tempo para participar de algumas atividades beneméritas ou associativas.
Perfeitamente integrado à comunidade, tornou-se benquisto e conquistou a confiança de todos,
graças à inteireza do caráter. José Taboada Vidal era um homem de hábitos simples. Educado,
cordato e de índole pacífica, destacava-se ainda como católico fervoroso e caridoso. Chefe de
família exemplar e comerciante de conduta irretocável, com clientes e empregados, desfrutava no
balneário de uma respeitabilidade incomum, sem qualquer restrição ou área de atrito.

Hospital Espanhol
Em 1925 foi inaugurada a segunda ampliação do hospital que havia sido edificado
pela Real Sociedade Espanhola de Beneficência, entidade fundada em 1885 para
prestar assistência aos membros da colônia galega na Bahia.
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A ampliação incluiu a construção de um segundo andar no prédio do hospital. Por ter
participado ativamente na comissão encarregada de levantar fundos para viabilizar
o projeto, José Taboada Vidal foi agraciado com o título de Sócio Benemérito da Real
Sociedade Espanhola de Beneficência. A solenidade da outorga foi no dia 30 de
dezembro de 1925.

Igreja de Sant'Ana do Rio Vermelho, vendo-se também os dois imóveis de José Taboada no Largo de Santana:
à direita o Sobrado dos Taboada e à esquerda o Sobrado da Confeitaria.

Sobrado dos Taboada
Importante construção concluída em 1895, edificada na Rua João Gomes n° 1,
esquina com Largo de Santana, tendo o fundo (quintal) indo até a outra esquina, com
a Rua Guedes Cabral. A família Taboada, que residia na Rua João Gomes n° 18 (atual
95, vizinho ao Free Shop Rio Vermelho), mudou-se em 1922 para esse majestoso
sobrado, em cuja parte térrea já se encontrava o Armazém Rio Vermelho. José
Taboaba comprou o imóvel da família do comerciante português Albino Alves Ribeiro.
O escritor José Valladares, especialista em monumentos arquitetônicos - era diretor
do Museu do Estado da Bahia e professor catedrático da cadeira de estética da
Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia -, que mantinha no jornal
A Tarde a coluna "Conheça sua Cidade", assim se expressou sobre o Sobrado dos
Taboada, na edição de 17 de abril de 1959:
Andar térreo sem pretensões decorativas. O refinamento, entretanto, começa nos
andares residenciais, seja nos cunhais canelados, nas janelas de arco pleno e
molduras relevadas, na cornija denticulada, ou no equilíbrio geral do conjunto, que
é o mais importante. Consignemos, enfim, que se acha em magnífico estado de
conservação, aos 64 de idade.
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Capítulo 4

O CASO DO INSPETOR FEDERAL
Em Salvador estava sediada uma entidade forte, a Associação dos Varejistas da Bahia
(AVB), que tinha na presidência o empresário Frederico Diniz Gonçalves, líder conceituado que provinha de tradicional família baiana. Ele já havia recebido várias reclamações
contra um servidor federal que trabalhava há pouco tempo na Bahia. Jovem, arrogante e
prepotente, o inspetor Carlos Soares estava construindo fama como perseguidor dos
comerciantes.
No dia 6 de agosto de 1926, o polêmico inspetor esteve no escritório de José Taboada &
Cia, localizado na parte térrea do sobrado de n° 1 da Rua João Gomes, esquina com
Largo de Santana, onde apreendeu oito selos para mercadorias nacionais e estrangeiras.
O auto da infração foi baseado no Artigo 53 do regulamento do imposto de consumo,
pelo fato do comerciante estar de posse de estampilhas pertencentes a produtos já consumidos. De nada adiantou a explicação dada por José Taboada: "Os oito selos são
sobras do engarrafamento de vinho e vinagre adquiridos em barricas. Na transferência
do vinho para as garrafas, houve um problema e alguns litros foram perdidos, gerando
as sobras".
Três dias depois o inspetor Soares retornou e numa gaveta encontrou dois selos para
recibos, que estavam desbotados, cada um no valor de 300 réis. Outra autuação, desta
feita baseada no Artigo 65 do regulamento, por suspeita de tentativa para o
reaproveitamento de selos. O inspetor não aceitou a explicação de José Taboada:
"Esqueci os dois selos no bolso de um colete que enviei para a lavagem. Devolvidos pela
lavadeira, depois de secados no sol, foram colocados por mim na gaveta onde o senhor
os encontrou".
O auto da primeira infração foi julgado pelo inspetor geral da Alfândega, que decidiu,
em 30 de agosto, pela penalidade mínima, no valor de 600 réis, uma quantia irrisória.
No dia 10 de setembro o senhor Taboada dirigiu-se ao prédio da Alfândega, para depositar a multa e recorrer da infração. E lá descobriu que, no segundo processo - o das duas
estampilhas desbotadas e ainda não julgado -, o inspetor havia anexado uma lista com
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outros selos, visivelmente falsos. Tratava-se de uma armadilha para comprometê-lo de
uma forma gravíssima.
Certificando-se que o inspetor agira de má-fé, José Taboada não se conteve e, exasperado, começou
a protestar em alto e bom som, chamando a atenção de todos que se encontravam no recinto dos
despachantes. Nisso apareceu o inspetor que, demonstrando nervosismo, convidou o reclamante
para ir à sua sala, onde, possesso e proferindo impropérios, desferiu uma bofetada no rosto do
comerciante.
A notícia da agressão correu célere pelo comércio de Salvador. Pouco depois, chegaram no
edifício da aduana três renomados advogados, Ubaldino Gonzaga, Rogério de Faria e
Alexandre Machado. Foram prestar solidariedade ao amigo do Rio Vermelho e tomaram as
primeiras providências para a defesa da vítima.
A AVB, reunindo- se em caráter emergencial, deliberou por enviar ao deputado
O távio Mangabeira , líder d a bancad a baiana na Câmara Federal, o seguinte
telegrama:

Acabamos telegrafar Ministro da Fazenda, seguintes termos: "Inspetor Fiscal
Carlos Soares acaba de agredir fisicamente, dentro edifício Alfândega,
comerciante melhor conceito na praça, José Taboada Vidal. Pedimos providências
em nome comércio honesto da Bahia". Comércio revoltado, grande reunião
desagravo marcada hoje à noite. Contamos com vossa ação junto Ministro.
Abraços,
Frederico Diniz Gonçalves.
Presidente

A inopinada agressão, testemunhada por diversas pessoas, transformou-se num escândalo amplamente divulgado pela imprensa, gerando inclusive uma polêmica entre dois
importantes jornais de Salvador, um matutino e outro de circulação vespertina. Provocou
também uma reunião extraordinária da centenária (fundada em 1811) e poderosa
Associação Comercial da Bahia.
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O Imparcial, 12.09.1926
(1ª página)

Deplorável!
O incidente, ontem registrado pelos jornais vespertinos, ocorrido no interior do
edifício da Alfândega, merece, pela gravidade que encerra, o seguinte comentário:
Um comerciante, apontado pelos jornais como acreditado em nossa praça, foi
insofismavelmente agredido e esbofeteado por um serventuário da defesa fiscal da
República.
A notícia assim ministrada é deveras alarmante, porque não há como se explicar o
procedimento de um funcionário federal que se dá à prática do pugilato. Mas um
dos vespertinos da terra informou, ontem mesmo, que o negociante agredido,
membro da laboriosa colônia espanhola e estabelecido no Rio Vermelho, com um
armazém de molhados e outros sortimentos, fora acusado e submetido a auto de
infração do regulamento fiscal por se ter utilizado de selos descoloridos e como tal
suspeitos.
O funcionário federal tratou de aplicar a punição regulamentar. O negociante não
se conformou com semelhante resolução e reclamou contra ela. Indo à Alfândega,
lá se inteirou de que no documento em que haviam sido descobertas estampilhas
descoloridas estavam igualmente colados selos outros falsos, verificáveis à
imediata inspeção.
Indignou-se o negociante e atribuiu a descoberta da fraude à manobra indecorosa
do funcionário federal, no caso o senhor inspetor Carlos Soares. Tomou-se este de
indignação contra a afirmativa do negociante e, sob o calor e impulsão dela,
agrediu o seu contraditor, no próprio gabinete do inspetor da Alfândega.
O fato, relatado assim ao conhecimento público, provocou, e era natural que tal
sucedesse, grande atenção da opinião coletiva. Na realidade o sucedido é de ser
lamentado e carecedor de corretivo severo.
O senhor Carlos Soares, inquestionavelmente, é um funcionário graduado no
quadro dos fiscalizadores federais: é inspetor dos fiscais. O senhor José Taboada,
segundo um vespertino, é um negociante digno e acreditado.
O fato é grave. Há alternativas. Ou o negociante Taboada Vidal não merece o
crédito, que lhe atribuiu o vespertino que mais se ocupou do escândalo, ou o senhor
Carlos Soares, inspetor dos fiscais, não é o cidadão favorecido dos predicados
necessários ao exercício do cargo de que está investido.
E como pairam dúvidas a respeito, devem essas ser tiradas a limpo, pela Alfândega
como também pelas autoridades judiciárias, as quais incumbe averiguar a verdade
do sucedido.
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Diário de Notícias, 13.09.1926
(1ª página)

O escândalo da tarde de sexta-feira, na Alfândega
Continua a preocupar o espírito público o escandaloso fato sobre o qual nos
ocupamos em nossa última edição, ocorrido, sexta-feira passada, no edifício da
Alfândega, entre o inspetor fiscal Carlos Soares e o negociante José Taboada
Vidal.

Diário da Bahia, 14.09.1926
(Página 2)

Ao público
A Associação dos Varejistas da Bahia, em face da nota de "O Imparcial", de 12 do
corrente, sobre o incidente José Taboada Vidal-Carlos Soares, sente-se no dever de
dar uma explicação ao público. A intervenção da Associação dos Varejistas, no caso
em foco, justifica-se por três motivos:
1. As queixas recebidas em sua secretaria sobre o procedimento do inspetor Carlos
Soares que, no exercício de sua função, valia-se de processos indecorosos para com
o comércio da Bahia;
2. O fato de não haver atenuante algum para um preposto do fisco, que esbofeteia
uma parte que, no exercício do direito de defesa, vai a sua repartição, representa
uma afronta ao comércio honesto da Bahia, que o inspetor pretende desmoralizar.
No caso, se houve calúnia, se houve injúria, o papel do inspetor era o de apelar para
os tribunais judiciários, onde se decidem tais questões;
3. Quanto à honestidade e o conceito do comerciante ofendido, que O Imparcial
põe em dúvida não carece ser rebatida, porque entre o inspetor adventício e
desconhecido no meio e o senhor José Taboada Vidal, poderão dizer todos os estabelecimentos bancários da Capital, o comércio da Bahia, o conceito da população e
o seu passado de trabalhador, sem mácula, nem suspeita.
A Associação dos Varejistas aguarda as providências que solicitou, dentro da
órbita da lei, cumprindo o seu dever de velar pela dignidade do comércio e em
desafronta do comércio ofendido.
Bahia, 14 de setembro de 1926.
Frederico Diniz Gonçalves
Presidente
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Por causa da Nota Oficial da AVB, o matutino O Imparcial, dirigido pelo jornalista Mário Monteiro,
julgando-se ofendido pela entidade dos comerciantes, rebateu as explicações. Abriu a primeira
página da edição do dia 15 estampando a manchete "Ecos do incidente da Alfândega" e apondo o
seguinte lead: "Os pontos de vista da Associação dos Varejistas".
Numa extensa matéria, que concluía na página 8, ocupando um terço do seu espaço, O Imparcial,
após garantir que estava tratando o caso com isenção de ânimos e total imparcialidade,
demonstrou o contrário. Enveredando por uma postura discriminatória, e usando como argumento um "patriotismo tupiniquim", procurou defender o fiscal federal lançando mão da nacionalidade
dos protagonistas do escândalo.
O Imparcial tornou-se parcial ao querer transformar o fato num duelo entre um funcionário
brasileiro e um comerciante espanhol. Todavia, não informou que o estrangeiro residia na Bahia há
33 anos, que havia constituído uma família brasileira, com seis dos sete filhos nascidos no Rio
Vermelho, o balneário onde José Taboada gozava de vasto prestígio e tinha garantido presença no
quadro dos beneméritos do arrabalde.

O Imparcial, 15.09.1926
(Página 8)
Mantivemo-nos num ponto de vista sereno e imparcial. Alvitramos a necessidade
de providências legais, apuradoras de responsabilidade para a respectiva punição
merecida. Tomamos essa atitude sem prevenções, nem contra o inspetor nem
contra o negociante. E tomamo-la a sério, sem pretender vingar uma bofetada com
uma assembléia geral de agremiação de classe. Tampouco tivemos o intento de
suspeitar da honestidade do negociante autuado.
Se houvéssemos alimentado esse intento, procuraríamos, desde logo, trazer à
opinião pública informada dos precedentes específicos daquele negociante, tratando de apurar se ele, anteriormente, por diversos funcionários fiscais, já fora
autuado e se cumprira a respectiva penalidade com resignação, dela convencido.
E fiquemos por aqui, só como testemunhas desse caso do negociante espanhol José
Taboada Vidal e do graduado funcionário fiscal da República, senhor Carlos Soares,
"adventício e desconhecido" em seu próprio país, como esclareceu a Associação dos
Varejistas. E é esse o aspecto mais interessante do patrocínio da Associação dos Varejistas
em relação ao negociante autuado. Trata-se de uma agremiação baiana, sem embargo de
a comporem comerciantes de várias nacionalidades. Talvez nela predomine, pelo número,
os de origem espanhola. Dessa nacionalidade também é o senhor José Taboada Vidal.
Entretanto, um funcionário da União, depositário da confiança do governo da
República, de quem exerce aqui na Bahia uma espinhosa missão de defesa dos
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interesses do fisco nacional, é apontado exatamente, na defesa do negociante
estrangeiro, como um elemento "adventício e desconhecido".
Não alimentamos - e disso o público é a testemunha melhor e mais idônea nenhum prurido de chauvinismo ou de nacionalismo menos refletido. Mas não
podemos deixar de assinalar a curiosidade do fato de um funcionário brasileiro ser
apontado como "adventício" por uma agremiação nacional, empenhada na defesa
de um comerciante estrangeiro surpreendido por uma autuação em que se
suspeitou de que houvesse infringido a legislação fiscal do país!

Diário de Notícias, 15.09.1926
(1ª página)

Ainda o escândalo da Alfândega
A Associação Comercial da Bahia, tomando conhecimento da tão falada ocorrência,
em virtude também dela ser associado o comerciante agredido, reuniu ontem, extraordinariamente, a sua Diretoria, que, depois de demorada sessão, resolveu intervir
no caso, defendendo o seu consócio, de par com a Associação dos Varejistas da Bahia.
Na referida reunião, a Diretoria da Associação Comercial acertou que fossem passados
telegramas ao Ministro da Fazenda e ao deputado Otávio Mangabeira, solicitando ao
primeiro as providências necessárias, e, ao segundo, a sua cooperação no sentido de que
tais providências não se demorassem, a fim de ser desafrontado o comércio da Bahia.
Além disso, ficou resolvido na dita reunião que a Associação Comercial enviaria
um ofício ao seu consócio, José Taboada Vidal, manifestando a sua solidariedade
na defesa e no desagravo, dando-lhe mais ciência nas providências tomadas.
É deste teor o telegrama passado pela Diretoria da Associação Comercial ao
senhor Ministro da Fazenda:
"Bahia, 15 de setembro de 1926.
Ministro Aníbal Freire da Fonseca
Rio de Janeiro
A Associação Comercial da Bahia, solidária com a Associação dos Varejistas da
Bahia, transmite vossência a indignação geral pelo fato do inspetor Carlos Soares
ter agredido o negociante José Taboada Vidal.
Lastimando sinceramente tal incidente, espera providências no sentido de
desagravo ao Comércio Baiano.
Atenciosas saudações,
Raul Costa Lino
Presidente"
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Diário da Bahia, 16.09.1926
(1ª página)

O caso Taboada x Carlos Soares
Ainda está no espírito público a agressão, a bofetada, de 10 do corrente,
de que foi vítima, dentro do edifício da Alfândega Federal, neste Estado, o
negociante José Taboada Vidal, por parte do inspetor federal, senhor
Carlos Soares.
O agredido, usando seus direitos, constituiu como seu advogado o dr. Alfredo
Gonçalves de Amorim, que já apresentou, convenientemente redigida, uma queixa
crime ao Juiz da 2ª Vara Crime desta Capital, contra o agressor, pedindo a sua
punição de acordo com o estabelecido nos Arts. 303 e 317, letra C do Código Penal,
agravado o crime com as circunstâncias dos parágrafos 4 e 14 do Art. 39 do
mesmo Código.
Na queixa apresentada, foram arroladas como testemunhas os senhores Júlio
Gonçalves Pereira, Orlando Matos, Antônio Amarílio Lopes dos Santos, Afonso da
Costa Coentro e Américo Silvano Perdigão.

Diário de Notícias, 18.09.1926
(1ª página)

O processo contra o inspetor Carlos Soares
Conforme tivemos ocasião de adiantar, o negociante José Taboada Vidal,
vítima da agressão ruidosa que se verificou no recinto da Alfândega, deu
início ao competente processo ao que vai responder o inspetor fiscal Carlos
Soares.
Conforme diz a petição da queixa assinada pelo advogado Alfredo Amorim, o
queixoso pede para o caso a sanção dos artigos 303 e 307, letra C do Código
Penal, com os agravantes dos parágrafos 4 e 14 do artigo 39 do mesmo
Código.

Em face à mobilização das duas principais entidades representativas da classe comercial baiana,
que prontamente saíram em defesa da honra pessoal e da honestidade de José Taboada, a agressão
ocorrida na Alfândega da Bahia ganhou repercussão nacional. Dois influentes jornais, das mais
importantes cidades portuárias do país (Rio de Janeiro, capital da República, e Santos, em São
Paulo) deram destaque ao fato.
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A Noite, 24.09.1926
(Rio de Janeiro, página 6)
Ocupando todo o espaço da "Seção Ineditorial", foi publicada, sob o título "Na
Alfândega da Bahia", uma extensa matéria com o seguinte lead: "Para
conhecimento do Sr. Ministro da Fazenda". O amplo noticiário foi distribuído em
subtítulos: "Uma imputação falsa; A defesa do comerciante; Um chamado ao
gabinete e a covarde agressão; A reunião da Associação dos Varejistas". A Noite
concluiu o Ineditorial com um pequeno tópico, "A ação criminal contra o agressor",
nos seguintes termos:
Estamos devidamente informados de que amanhã será apresentada queixa criminal contra o fiscal agressor, que, por certo, não se livrará da punição da Justiça.

Commércio de Santos, 01.10.1926
(Página 8)
Sob o título "As encrencas das Alfândegas", e depois de narrar os conflitos entre
dois grupos de portuários, um favorável e outro contra à permanência do inspetor
Xisto Vieira no comando da Alfândega de Santos, o prestigioso matutino noticiou:
Em todo caso, as coisas entre nós ainda não se passam como na Bahia, onde chega
a haver pugilato dentro das dependências aduaneiras. Eis o caso, em resumo: O
negociante José Taboada Vidal, estabelecido no Rio Vermelho, foi multado pelo
inspetor fiscal do selo, senhor Carlos Soares, por causa de umas estampilhas
descoloridas pela ação da água.
Segundo alegações do negociante multado, o fiscal, para agravar a sua situação,
teria juntado aos autos, inescrupulosamente, diversas estampilhas que nunca
pertenceram ao suposto infrator. Essa denúncia calou, ao que parece, profundamente no espírito das pessoas que se achavam presentes no salão dos
despachantes.
Sem poder, com argumentos aceitáveis, destruir a defesa do negociante, quis o
fiscal recorrer a um expediente violento, convidando a vítima a entrar em seu
gabinete, onde o atrabiliário funcionário, depois de ligeira interrogação, o
esbofeteou, dirigindo-lhe ainda os maiores impropérios.
Segundo relata o "Diário de Notícias", da Bahia, o negociante intentou ação
criminal contra o seu agressor.
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O Diário de Notícias, dirigido por Altamirando Requião, jovem jornalista que comandava uma
verdadeira cruzada contra a corrupção, acompanhava sem trégua o encaminhamento das providências
no caso da Alfândega. Para manter bem vivo o foco das atenções públicas, e evitar o desvio ou o esfriamento do assunto, as notícias eram dadas sempre na primeira página do combativo vespertino.

Diário de Notícias, 07.10.1926
(1ª página)

O escândalo da Alfândega
Está sendo feito, por ordem do Ministro da Fazenda, em atenção ao telegrama da
Associação Comercial da Bahia, o inquérito sobre a agressão que o inspetor fiscal
Carlos Soares fez ao negociante José Taboada Vidal, dentro da Alfândega.
As conclusões desse inquérito e as informações do dr. Benício Freire, inspetor geral
da Alfândega, ao senhor Ministro da Fazenda, estão sendo aguardadas com
ansiedade nos círculos comerciais.

O inquérito aberto por determinação expressa do Ministro da Fazenda chegou às seguintes
conclusões: a) Exames químicos, realizados no Rio de Janeiro, na Casa da Moeda, atestaram que os
dois selos desbotados eram virgens, ou seja, não tinham sido preparados para reutilização,
confirmando a versão de José Taboada; b) O inspetor fiscal havia fraudado o processo desses dois
selos, anexando-lhe uma lista com selos falsificados, desviados de outro processo.
Enfim, o inspetor incorrera em dois crimes: o embuste das estampilhas falsas e a agressão física
consumada contra um cidadão de bem. Mas a sanção, pela improbidade administrativa e a conduta incompatível para um servidor público, foi muito branda. Carlos Soares foi penalizado apenas
com a transferência funcional do estado da Bahia, onde se tornou persona non grata.
Porém, como resultado prático, o comércio baiano respirou aliviado. Primeiro por ter se livrado de
um inspetor perseguidor. Em segundo lugar pela força demonstrada por suas entidades de classe,
a Associação dos Varejistas da Bahia e a Associação Comercial da Bahia, as quais, unidas, obtiveram uma vitória exemplar, para impedir futuras ações irregulares de outros fiscais federais truculentos, até então considerados intocáveis.
Quanto a José Taboada, por ter a coragem de protestar dentro de uma temida repartição federal,
tornou-se o exemplo maior para todos os comerciantes baianos. Doravante, sem medo, poderiam
enfrentar ou denunciar servidores públicos desonestos, ou transgressores das leis. Enfim, deixou a
lição de que um comerciante probo conseguia desafiar e vencer qualquer fiscal de conduta ímproba ou inescrupulosa.
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Devassa Fiscal
Enquanto corria o inquérito instaurado por ordem do Ministro da Fazenda, Aníbal
Freire da Fonseca, a vida fiscal de José Taboada sofreu uma completa investigação,
determinada pelo inspetor geral da Alfândega na Bahia, Benício Freire.
Nada, absolutamente nada de comprometedor foi encontrado, nem no Armazém Rio
Vermelho nem na Confeitaria Oceânica. O "espanhol", conforme ficou sendo chamado
na Alfândega e na redação do jornal O Imparcial, era realmente um homem honrado
e um comerciante corretíssimo, comprovadamente honesto.

A família Taboada reunida em 1928. À partir da esquerda, pelo plano superior: Nelson, Manoel, Ramon e Adelino; Leonardo, José, Amália e
Leonor; Affonso, Nilza e Aníbal.
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Capítulo 5

VISÃO EMPRESARIAL
No início da década de 1930, até então basicamente dependente do veraneio das famílias abastadas, o Rio Vermelho passou a sofrer mutações na sua estrutura socioeconômica. Com o surgimento de outros locais para o lazer familiar, especialmente na ilha de Itaparica, os veranistas ricos
foram, paulatinamente, deixando de freqüentar o balneário famoso.
Na verdade, os sinais na mudança dos hábitos ocorreram de uma forma lenta, na medida em que o
Rio Vermelho foi perdendo atrações que tinham dado um vigoroso impulso na vida do arrabalde,
tais como os jogos do Campeonato Baiano de Futebol, as corridas de cavalo e os torneios no Rio
Vermelho de Tênis.
Na fase das mutações, em que a chama do glamour foi se apagando, o Rio Vermelho começou a
receber moradores fixos, vários deles filhos ou descendentes dos veranistas pioneiros, dos quais
herdaram os imóveis: casas, casarões e palacetes. A transição foi se processando sem que o fluxo de
pessoas caísse. Houve até um incremento. Porém, a população permanente e os novos freqüentadores, representados por uma faixa da classe média, não possuíam o mesmo padrão financeiro dos
veranistas de outrora.
Os veranistas pós-1930 gastavam menos e a população fixa consumia pouco. Os chefes das famílias
residentes, por trabalharem no centro da cidade, lá mesmo faziam as compras mais significativas,
onde as opções de escolha eram múltiplas em termos de tecidos, confecções, utilidades para o lar,
miudezas e outros produtos. Tudo isso provocou uma crescente redução no dinheiro circulante na
economia da localidade.
José Taboada, muito organizado nos controles, foi contabilizando os decréscimos nas receitas de seus
dois estabelecimentos. As quedas anuais eram pequenas, porém sucessivas. Homem de visão aguçada, enxergou que o período do ciclo áureo no balneário caminhava para a extinção. Enfim, diagnosticou que o Rio Vermelho continuaria ideal como local para se morar, mas não para os negócios.
E dentro dessa clarividência não teve dúvidas. Se continuasse com atividades exclusivamente
no Rio Vermelho estaria condenado à estagnação. O futuro não seria de riqueza comercial, e
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sim de nostálgicas recordações de um passado opulento. Enfim, se permanecesse com negócios no Rio Vermelho o futuro seria atrás do balcão do armazém ou de uma confeitaria decadente, lamuriando que antigamente vendia isso e aquilo, e que os fregueses eram pessoas
mais ricas.
Tarimbado em enfrentar desafios, José Taboada passou a estudar alternativas fora do Rio
Vermelho. A Baixa dos Sapateiros, no centro da cidade, representava uma excelente opção. Área de
grande movimento, com predominância de comerciantes espanhóis, portugueses, italianos e
árabes, lá se encontravam o luxuoso Cine-Teatro Jandaia, várias lojas granfinas, bares requintados,
confeitarias sofisticadas e outros estabelecimentos de prestígio. Decidiu que esse seria o local para
se inserir comercialmente. E o fez comprando a Pastelaria Globo. O filho Nelson, jovem dinâmico
e de comunicação fácil, portador de uma vocação nata para os negócios e que já era sócio em José
Taboada & Cia., foi colocado na gerência da nova casa comercial. No Rio Vermelho, José Taboada
continuaria com os dois estabelecimentos, até que tivesse a garantia do êxito no empreendimento
da pastelaria.
O quarto filho de José Taboada, que desde cedo dava mostras que seria um líder na condução de
negócios, em abril de 1939 entrou na Vieira Lemos & Cia., uma pequena empresa criada em 1° de
fevereiro de 1932, pelo brasileiro José Vieira Lemos, em sociedade com o francês Joanny Garde,
dono das quotas adquiridas por Nelson.
A Vieira Lemos - estabelecida na Rua Portugal 17, 1° andar, no Comércio -, atuava com
representações de bombons e guloseimas, tendo como carro-chefe os conhecidos Chocolates
Pan. Ao tomar pleno conhecimento desse ramo de atividades, Nelson convenceu os irmãos
Adelino e Affonso a investirem na compra da parte do sócio principal. Com a ajuda do pai, a
transação foi fechada em 1° de abril de 1940, sendo que em 10 de agosto desse mesmo ano a
empresa mudou de razão social, ganhando o nome de Irmãos Taboada & Cia., formada por
quatro cotistas.

Irmãos Taboada & Cia.
(Salvador)
Composição do capital social
1. 40%: Nelson Taboada Souza
2. 20%: Adelino Taboada Souza
3. 20%: Affonso José Taboada Souza
4. 20%: Maria Antonieta Almeida Taboada
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Os demais irmãos não fizeram parte da sociedade. Aníbal continuou trabalhando com o pai.
Ramon e Manoel já estavam em Belo Horizonte, onde haviam constituído a Irmãos Taboada, com
sede na Rua dos Caetés 360, ocupando as salas 307 e 309. Registrada na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais, em 11 de novembro de 1937, sob o número 16.763, a firma dedicava-se aos ramos
das representações, consignações e comissões.

Irmãos Taboada
(Belo Horizonte)
Composição do capital social
1. 50%: Ramon Taboada Souza
2. 50 %: Manoel Taboada Souza

Por conta do sucesso dos empreendimentos dos filhos, tanto em Minas Gerais* como na Bahia*,
José Taboada foi, aos poucos, desfazendo-se dos três estabelecimentos que possuía. Vendeu o
Armazém Rio Vermelho em 1943, a Confeitaria Oceânica em 1944 e, no ano seguinte , a Pastelaria
Globo. Embora não quisesse participar como sócio da Irmãos Taboada & Cia., José Taboada engajou-se no trabalho na empresa dos filhos e da nora, contribuindo com sua experiência, e eficiência
nos controles, para o crescimento e a expansão do seu raio de ação comercial.
Em fevereiro de 1945, sob a direção de Adelino, foi implantada a sucursal de Aracaju, na Rua São
Cristóvão 151. Porém, a presença direta da família na capital sergipana foi bruscamente
interrompida com a morte de Adelino, que sofreu um infarto, aos 40 anos, em 12 de agosto de
1946, no momento que jantava num restaurante, na companhia do
médico baiano Armando Pondé. Num avião fretado, providenciado
pelo médico Arnaldo da Silveira, presidente da recém-fundada Viação
Aérea Bahiana e muito amigo do falecido, o corpo foi transladado para
Salvador. Foi sepultado ao lado da mãe, no mausoléu de mármore
escuro (campa 156, quadra 7) que o pai havia construído para a
família, no Cemitério do Campo Santo. O patriarca, abalado pela
morte do primogênito, não permitiu que outro filho, Aníbal ou
Affonso, fosse designado para comandar a filial. Nelson, o responsável
pela substituição, optou pelo irmão de sua esposa, Francisco Cardoso
de Almeida, que foi enviado para dar continuidade às atividades na
Adelino Taboada Souza.
praça de Sergipe.
* Com o crescimento das empresas, ambas se dedicando com afinco nos ramos dos produtos farmacêuticos e de instrumentação
cirúrgica, suas sedes foram transferidas para prédios próprios: Irmãos Taboada ocupou o Edifício Amália Taboada, na Rua da
Bahia 500, Belo Horizonte; Irmãos Taboada & Cia. ocupou o Edifício José Taboada, na Avenida Frederico Pontes (atual
Jequitaia) 107, Salvador.
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Pilar Martinez Taboada
O filho mais velho de José e
Amália Taboada gostava de freqüentar os salões dos dancings
sofisticados, onde desfilavam
mulheres deslumbrantes e de
romances fáceis. Entrosado nesse ambiente boêmio, não passava pela cabeça de Adelino nenhum plano de casamento,
contrariando os pais, desejosos
que ele seguisse o exemplo dos
irmãos Manoel e Nelson, casados desde 1934 e 1939, respectivamente.
Como o primogênito não dava
nenhum sinal de compromisso
com uma moça casadoira, dona
Amália decidiu lançar mão de um
expediente bem ao estilo galego:
mandou vir de Salvaterra de
Miño, sob promessa de um bom
casamento em Salvador, uma
sobrinha que conhecera menina,
na viagem de 1908,
Adelino em Itaparica.

Adelino reagiu ao estratagema
materno, impondo uma condição:
somente aceitaria a "noiva de
encomenda" se fosse realmente muito bonita, como mostrava uma foto antiga, de
1931. Com isso, construiu a defesa para fugir de um casamento sob pressão ou
imposição. Porém, quando a prometida chegou, ele ficou impressionado com a beleza,
atributos físicos e qualidades da prima. Enfim, uma mulher para "ninguém botar
defeito".
Maria Pilar Martinez era filha de mãe solteira, Maria Souza Martinez, irmã de
Amália, que tratou logo do casório, pois a noiva já estava morando no sobrado do Rio
Vermelho e Adelino, repentinamente, tornara-se um homem caseiro. Não era para
menos, pois Pilar, com seus grandes olhos azuis, constituía-se numa mulher de
extraordinária beleza.
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O casamento foi bruscamente
interrompido com a morte
súbita de Adelino, em Aracaju.
Sem nenhum filho, Pilar
resolveu continuar residindo
no sobrado do patriarca da
família Taboada. A bondosa
senhora, exímia cozinheira de
iguarias espanholas, tornouse uma abnegada na criação
dos primos em segundo grau,
que a chamavam de tia. No
Rio Vermelho, auxiliou Antonieta na educação de Nelsinho. Também ajudou na formação inicial de Afonsinho, Zé
Carlos e Nena, filhos de Karla.

Pilar em Salvaterra de Miño, aos 26 anos, com a mão no ombro
do avô, Domingo Souza e Silva, sentado entre duas filhas.
Maria, a mãe de Pilar, é a da esquerda.

Por último, em Belo Horizonte, muito contribuiu com Pilar Guillén, que era
chamada de Pilarita. Atuou no encaminhamento dos seus quatro filhos e na
organização dos eventos que Ramon promovia em sua residência, um centro de
polarização dos amigos. Com o falecimento de Pilarita, em 1979, aos 62 anos,
Pilar Martinez Taboada assumiu o comando da casa localizada na Rua Martim de
Carvalho 410, bairro de Santo Agostinho. Nesse endereço veio a falecer, aos 81
anos, no dia 12 de março de 1986, em decorrência de um câncer de pulmão e
metástase óssea.

Pilar aos 37 anos, logo após o falecimento de Adelino.
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Edifício José Taboada
A Tarde, 28.11.1961
A organização Irmãos Taboada Ltda., inaugurou, anteontem, suas novas
instalações, na Avenida Frederico Pontes n° 107. Ocupam dois pavimentos do
Edifício José Taboada, inaugurado na mesma oportunidade. O nome foi uma
homenagem prestada pelos filhos desse antigo comerciante, cujo aniversário
natalício transcorreu naquela data.
O Edifício José Taboada foi construído ao lado do prédio n° 105, onde, há vinte
anos, vinha funcionando o escritório da referida organização. O antigo prédio
servirá de depósito de mercadorias.
A cerimônia da inauguração foi precedida de missa em ação de graça, celebrada, às
8 horas, no próprio local, pelo padre José Manuel Ruiz Sanchez, diretor do Colégio
Antônio Vieira. Após a missa, o sr. Nelson Taboada usou da palavra para dizer da
satisfação da sua firma em ver alcançado aquele novo marco de progresso, e da
justiça da homenagem, que ali se prestava, a um estrangeiro que, com 69 anos de
vida em nosso país, brasileiro se tornara pelos serviços, pelo amor à terra e pela
constituição de família.
Inaugurados assim, prédio e instalações foram estas visitadas pelos presentes.
Autoridades, diretores de jornais, comerciantes, rotarianos e pessoas da
sociedade, compareceram aos atos, levando aos srs. Nelson e Affonso Taboada as
suas congratulações.

José Taboada Vidal e a esposa, Amália Souza
Taboada, homenageada com a colocação do
seu nome no prédio de Irmãos Taboada em
Belo Horizonte.
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Capitulo 6

UMA REFERÊNCIA NO RIO VERMELHO
No bairro onde construiu a vida profissional, constituiu a vida familiar e sempre residiu, José
Taboada fez incontáveis amigos, em todos os segmentos da sociedade riovermelhense, das pessoas
mais humildes às mais influentes. Conhecia todo mundo e todos o respeitavam. Sua palavra possuía credibilidade incontestável. Seu nome era sinônimo de honradez e verdadeiro referencial de
dignidade dentro da comunidade do Rio Vermelho.

São Jorge contra Dragões
Na década de 1930, fazia sucesso no arrabalde uma entidade sócio-recreativa
instalada no Palacete Catharino, na Rua João Gomes n° 3, com fundos para a Rua
Guedes Cabral e uma lateral encostada no sobrado da família Taboada. Chamava-se
Clube dos Dragões. Era prestigiado pela elite do Rio Vermelho, que freqüentava os
salões de jogos e comparecia às festas.
José Taboada Vidal foi presidente por um período, tendo realizado uma
administração profícua, onde a disciplina e a ordem foram deixadas como marcas
da sua gestão. Após sua saída, houve um desentendimento, por volta de 1938,
entre os novos dirigentes, culminando na retirada de uma facção. Os dissidentes
resolveram fundar outra agremiação, o Clube São Jorge, sediado numa casa bem
perto, na Travessa Prudente de Moraes. O São Jorge foi criado com a única finalidade de "matar o dragão". Porém, no duelo, ambos sucumbiram ao descrédito. A
decadência levou-os ao desaparecimento, ficando o Rio Vermelho sem nenhum
clube social.

Entre os moradores de escol do Rio Vermelho, José Taboada cultivou amizade fraternal com o
capitalista Adolpho Moreira, que residia no palacete que abriga o Instituto Hercília Moreira,
por ele doado à Congregação das Religiosas de Nossa Senhora de Caridade do Bom Pastor
d'Angers; com o médico Alfredo Magalhães, professor catedrático da Faculdade de Medicina da
Bahia e construtor do Hospital das Crianças, no Rio Vermelho; com o farmacêutico e médico
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Constantino Vieira Machado, dono da farmácia Vieira Machado, no Largo de Santana; com o
advogado Ubaldino Gonzaga, que foi deputado estadual, deputado federal e secretário da
Fazenda do Estado; com o advogado Odilon Santos, um dos mais respeitados causídicos da
Bahia; com o jornalista e escritor Altamirando Requião, mais tarde deputado federal, presidente do Tribunal de Contas do Estado e membro da Academia de Letras da Bahia; com o escultor italiano Pasquale De Chirico, cujas obras mais monumentais são as estátuas de Castro Alves
e do Cristo da Barra; com o desportista Alfredo Pereira de Mello, o célebre Mica, primeiro
baiano convocado para a seleção brasileira de futebol e que jogou no Campeonato Sul
Americano de 1923, realizado no Uruguai; com o comerciante Antônio Moreira Porto, pai de
Humberto Porto, jovem músico que freqüentava a Confeitaria Oceânica e depois foi para o Rio
de Janeiro, onde ficou famoso ao compor, em 1939, em parceria com Benedito Lacerda, a marcha A Jardineira, um dos símbolos imorredouros do carnaval; com o comerciante alemão
Eduard Ahrns, pai de Rudolf Oswald Ahrns, nascido no Rio Vermelho e que seria presidente da
Companhia Cervejaria Brahma; com o comerciante alemão Ernst Weckerle, fundador da Ótica
Ernesto; com o comerciante Clodoaldo Bastos, pai do pintor Carlos Bastos, também nascido no
Rio Vermelho; com o joalheiro Joaquim Figueiredo, proprietário da conceituada casa Anel de
Ouro; com o engenheiro agrônomo Júlio dos Santos Sá, ex-prefeito de Maragogipe, pai de
Stella, sua nora; com o corretor português Alfredo Ferreira de Almeida, pai de Antonieta, a
segunda nora; com o patrício José Cassiano Lorenzo Rajo, dono da Padaria Rajo e pioneiro, no
Rio Vermelho, na construção de casas com a utilização de concreto armado; e com o parente
José Ramón Taboada Dominguez, proprietário da conceituada loja "A Sombrinha La Favorita",
localizada na Praça da Sé.

Inquilinos especiais
José Taboada Vidal teve dois inquilinos que se tornaram seus amigos. Eles residiram
no último andar do prédio da Confeitaria Oceânica, numa espécie de apartamento,
ocupando todo o pavimento.
O primeiro, Geraldo Dannemann Júnior, era filho do fundador da afamada fábrica
dos charutos Dannemann. E nesse sobrado nasceu Geraldo Dannemann Neto. O
outro inquilino foi o desenhista e pintor Héctor Júlio Páride Bernabó, que ficou
famoso com o nome de Carybé.

No rol dos amigos mais chegados figurava Aristóteles da Costa Leal, administrador do Cemitério
do Campo Santo, a quem José Taboada se referia como "meu amigo Leal, meu leal amigo". Constava
também o comerciante Cláudio Vieira dos Santos, com atividades no centro da cidade. No Rio
Vermelho residia na Rua João Gomes, onde reunia um seleto grupo para bate-papos e partidas de
dominó, tendo José Taboada como presença constante. Entretanto, o seu grande amigo, do
coração, era Manoel Sobrinho Gonçalves, que veio a falecer em 5 de abril de 1957, aos 85 anos.
Eram compadres, tendo José Taboada e esposa como padrinhos de um dos treze filhos do antigo
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patrão e sócio. O afilhado, José Sobrinho Gonçalves, formou-se pela Faculdade de Medicina da
Bahia, na turma de 1935, tornando-se um renomado radiologista. Citado no exterior como
referência da especialidade no Brasil, Doutor Zico, como era conhecido no Rio Vermelho, chegou a
presidir (1955/57) o Colégio Brasileiro de Radiologia, com sede em São Paulo, e representou o país
em vários congressos internacionais. Manoel Sobrinho Gonçalves e a esposa, Clara Virgens
Gonçalves, também foram compadres pela outra via, pois batizaram Nilza, a única filha do casal
Taboada.

Solidariedade
Havia uma rede de solidariedade entre veranistas, moradores e comerciantes.
Entrevistado em 1998, para o livro "Salvador Era Assim, Memórias da Cidade", um
filho de Constantino Vieira Machado, proprietário da única farmácia no Rio
Vermelho, deu o seguinte depoimento:
O José Taboada Vidal tinha várias propriedades lá no Rio Vermelho e surgiu um
candidato para alugar uma casa dele. Então ele perguntou para que fim seria o uso
da casa. O interessado disse que era pra abrir uma farmácia. Eis a resposta do
grande espanhol Zé Taboada: "Para fazer concorrência ao Doutor Constantino eu
não alugo a casa!".
José Vieira Machado

Em 1919, quando os pescadores resolveram se transferir da primitiva Casa do Peso, então situada
bem ao lado da Igreja de Sant'Ana, para a área onde hoje se encontra a Casa de Yemanjá, foi José
Taboada Vidal quem doou uma parte do material necessário à construção do novo abrigo para a
balança e os aviamentos utilizados na pesca. Logo depois, em 1924, ano da realização, pela
primeira vez, do Presente da Mãe d'Água (atual Festa de Yemanjá), José Taboada contribuiu com o
evento realizado no dia 2 de fevereiro. Por isso, era quem, todos os anos, abria o livro de ouro dos
pescadores, destinado a angariar fundos entre os comerciantes e moradores do Rio Vermelho.
Como protetor dos pescadores do Porto de Santana, José Taboada vendia-lhes comestíveis fiado, quando não podiam pescar por causa do mau-tempo, perdoava dívidas dos que se encontravam em grandes
dificuldades e doava alimentos aos que, doentes, não podiam sair para pescar. Fazia tudo isso de uma
forma bem discreta, para não despertar atenção. Mesmo que o pescador lhe devesse, não aceitava peixe
como forma de pagamento. Também recusava peixe como presente. Uma certa feita disse à filha:

Nilza, nesta casa não entra peixe de graça ou fiado. Essa gente é muito pobre, vive
do que pesca e vende no dia. Portanto, temos de pagar na hora da entrega da
encomenda!
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Cantinho de Roxinha
Em diminuto espaço, numa espécie de corredor curto e estreito, com entrada pela
segunda porta do sobrado da antiga Confeitaria Oceânica, encontrava-se Roxinha,
que fazia um abará famoso, tido por vários fregueses como o melhor de Salvador. O
fato é que vinha gente de longe, exclusivamente para comprar, na definição de
Tarquínio Gonzaga, o "manjar dos deuses". O acarajé também primava pela
excelência da qualidade.
Maria Firmina, nome verdadeiro da quituteira, era neta de escravos e filha de dona
Roxa, cozinheira que trabalhava na casa da família Taboada. Roxinha ajudava a
mãe no preparo das iguarias da cozinha baiana que compunham o cardápio da mesa
de José Taboada, que não privilegiava a carne bovina. Apreciador dos produtos do
mar, tinha fornecimento diário de peixe fresco, das melhores
espécies, para moquecas, escabeches, escaldados, assados, grelhados
e fritadas.
Roxinha desfrutava da estima do chefe do clã Taboada, que a chamava de Miúda, devido ao seu porte físico, pequena e franzina. Por
admirá-la, pela seriedade e destemor no trabalho, José Taboada
acabou presenteando-a com o pequeno ponto comercial no Largo de
Santana. Durante três décadas, Roxinha manteve o tabuleiro de
abarás, acarajés, cocadas, passarinhas e bolinhos de estudantes, sem
pagar um único centavo de aluguel.

Maria Firmina, a Roxinha, em 1967.

Um de seus clientes mais famosos foi Dorival Caymmi.
Freqüentou o Cantinho de Roxinha no período que morou no Rio
Vermelho. O cantor-compositor podia ser visto, com assiduidade,
sempre ao por do sol, degustando os saborosos abarás e acarajés
servidos em pratinhos esmaltados, na única mesa disponível no
mini-estabelecimento.

Católico extremoso, devoto de São João Batista, padroeiro de sua terra natal, e de Senhora
Sant'Ana, padroeira da terra adotiva, José Taboada tornou-se amigo de todos os párocos, desde a
criação da Paróquia, em 1913. Ei-los, pela ordem de sucessão: Antônio de Menezes Lima, Arlindo
Vieira da Rocha, Adalberto de Assis Curvello, Artur Afrânio Peixoto, Estevam Brussel, Fenelon
Costa, Antônio José de Almeida, Antônio Caetano Rosa, José Pabón, Vitalmiro Munford, Francisco
Sales Brasil, Feliciano Rodrigues do Nascimento, José de Anchieta Silva Moreira, Francisco Solano
Szezepanek, Alcides Barreiros Cardoso, Waldo Teixeira de Azevedo e Antônio da Rocha Vieira.
Deste último foi mais do que um amigo. Era pai e conselheiro. Quando o Padre Vieira, como era
chamado, pensou em construir a nova Igreja Matriz, José Taboada foi o primeiro a ser consultado.
Obtendo o aval do benfeitor, o pároco partiu para concretizar o sonho de dar aos paroquianos do
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Rio Vermelho um templo mais espaçoso. O patriarca dos Taboada se engajou de tal forma na
viabilização do projeto que diariamente passava nas obras, a poucos metros de sua residência. Ia
conferir o andamento dos trabalhos e verificar as necessidades emergenciais. Todos os tijolos, e
depois as telhas, foram doados pela Cerâmica Santa Maria, pertencente à família Taboada.

Oitenta anos
Para festejar os 80 anos de vida do patriarca, a família preparou um roteiro de
celebrações, que começou no sábado, 23 de novembro de 1957, quando os parentes e
amigos, além dos convidados que vieram de Belo Horizonte, foram brindados com um
passeio de barco pela Baía de Todos os Santos. No dia do aniversário, 26 de novembro,
às 8 horas, na presença de todos os filhos, noras e netos do homenageado, o pároco do
bairro, Antônio Vieira, oficiou uma missa de ação de graças na Igreja de Sant'Ana do
Rio Vermelho, que, por ser pequena, não teve espaço suficiente para acomodar os
inúmeros moradores do bairro, além dos amigos de outros locais de Salvador e outras
cidades.
Às 20 horas, no salão nobre da Associação Atlética da Bahia, um dos três clubes da
elite soteropolitana, a programação culminou com uma festa dançante, comandada
pela orquestra de Britinho e Seus Stukas. Centenas de pessoas divertiram-se até a
madrugada, num evento prestigiado por destacadas personalidades dos setores
comercial, industrial e social de Salvador.

Familiares, amigos e moradores do Rio Vermelho superlotaram a Igreja-Matriz do bairro na manhã de 26 de
novembro de 1957.
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À partir da esquerda, pelo fundo: Aníbal, Stella, Manoel, Ramon, Pilar Guillén e Affonso. No primeiro plano: Nelson, Antonieta, o
aniversariante e Nilza.

O padre Antônio Vieira ministrando o sacramento da comunhão a
José Taboada.
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Além da missa pelo octogésimo aniversário do patriarca, foi realizada a primeira comunhão dos netos Adelino, Amália e José Carlos.

Na Associação Atlética da Bahia: José soprando a vela.
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José no meio dos amigos, tendo ao lado a irmã Isolina.

No passeio pela Baía de Todos os Santos: José com o filho Affonso e o
amigo Edgard Braga Godinho.
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Capítulo 7

FALECIMENTO
Se quisesse, José Taboada teria desfrutado de uma confortável aposentadoria, pois o trabalho lhe
havia assegurado uma privilegiada estabilidade econômica e financeira. Possuía vários imóveis em
área nobre do Rio Vermelho, sendo dono de um pequeno quarteirão, onde ficava o sobrado em que
residia, delimitado pela Rua João Gomes, Travessa Guedes Cabral, Rua Guedes Cabral e Largo de
Santana. Também era proprietário de todas as casas de um lado da Travessa Santana, a começar
pelo sobrado da antiga Confeitaria Oceânica, na esquina com o Largo de Santana, até à casa situada na outra esquina, com a Rua Conselheiro Pedro Luiz.
Poderia, tranqüilamente, viver da renda dos imóveis, do pró-labore da Irmãos Taboada e da
aposentadoria do governo. Mas recusou-se a "pendurar as chuteiras". Continuou trabalhando normalmente, mesmo após ter completado oitenta anos. No automóvel do filho Affonso ia todos os
dias ao escritório central da empresa familiar, na Avenida Frederico Pontes n° 107. Porém, em
1962, quando a nova Igreja Matriz do Rio Vermelho começou a ser construída, José Taboada passou a trabalhar um turno. No outro, ia para o canteiro das obras, onde, juntamente com a filha
Nilza, participava de tudo. Conversava com os operários, entendia-se com o mestre-de-obras e consultava os responsáveis legais, o engenheiro Celso Alberto Basto de Oliva e sua esposa, a arquiteta
Lya Campos de Oliva, que residiam no bairro e eram seus amigos. Ou seja, inteirava-se das
providências e, quando necessário, resolvia os problemas que surgiam.
Nesse ritmo, diário e intenso, talvez até um pouco exagerado para um homem com 89 anos, adoeceu repentinamente em fins de abril de 1967. Pela primeira vez a família o via recolhido à cama.
Recusou ser levado ao Hospital Espanhol, pois não quis sair do seu sobrado, onde o dr. Adriano
Pondé foi atendê-lo. Não diagnosticou nada de grave, prescreveu apenas cuidados e medicamentos
especiais para um homem com a saúde um pouco debilitada pela idade avançada. Mas os filhos se
assustaram quando o pai lhes disse que pressentia a aproximação da morte. E ficaram alarmados
com suas exigências, como se estivesse despedindo-se da vida. Eram providências relacionadas com
a família, o sobrado onde residia e as obras da nova Igreja, em fase de conclusão.
No feriado de 1° de maio, Dia do Trabalho, que caiu numa segunda-feira, todos os parentes em
Salvador foram visitá-lo. Permanecia acamado, mas demonstrava bom-humor e falava normal57
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mente. Fez até uma profecia, que não foi levada a sério: "Não passo de amanhã". E determinou
como queria o velório e o enterro. O dia seguinte transcorreu sem sobressaltos. O dr. Pondé fez a
visita de praxe e nada constatou que pudesse ser considerado como muito preocupante. O padre
Vieira, como de hábito nos últimos dias, foi vê-lo e ficou contente com a disposição do paroquiano,
pois o mesmo começou a cantarolar um dos hinos entoados nas missas. Porém, bruscamente, às
21h30m, começou a agonizar. Meia hora depois, assistido pelo enfermeiro de plantão, na presença
dos filhos Nilza, Aníbal, Affonso e Nelson, e de uma antiga empregada da casa, a costureira Zizi,
José Taboada Vidal deu o seu último suspiro, falecendo de forma serena e sem sofrimento. Logo
depois chegaram ao sobrado as noras Karla e Antonieta, os netos Afonsinho, José Carlos, Amália,
Constança, Nelito e Nelsinho com a esposa Maria.

Transmissão da notícia
Para a notícia do falecimento de José Taboada chegar ao conhecimento de seus filhos
em Belo Horizonte havia três alternativas. A primeira, por telefone, que apresentava
o inconveniente da demora, pois dependia de conexões através de telefonistas, haja
vista a inexistência do sistema automático da discagem direta à distância. Para se
conseguir uma ligação interestadual levava horas, sendo que, às vezes, o circuito não
se completava. Constança encarregou-se de tentar, mas às 11h45m ouviu da telefonista a informação de que a ligação somente poderia ser efetivada pela manhã, pois à
meia-noite o serviço interurbano seria interrompido.
A segunda opção, via Correios, não dava garantia de que os telegramas chegariam a
Ramon e Manoel a tempo de desembarcarem em Salvador para o enterro. A terceira e
última opção, pelo radioamadorismo, dispunha de uma fantástica rede de
comunicações, na qual a solidariedade funcionava como um autêntico clube de
utilidade pública.
Na mesma rua do sobrado da família
Taboada, residia o despachante aduaneiro
Mário França de Queiroz Monteiro, tio de
um rapaz que morava com ele e que
operava, a menos de um ano, a estação
PY6XO. Às 22h30m, quando recebeu um
O rádio-amador Roque de Lima Monteiro no estúdio em sua residência, na
pedido do amigo Affonso Taboada Filho, o
Rua João Gomes 24, Rio Vermelho.
jovem rádio-amador, Roque de Lima
Monteiro, entrou imediatamente em contato com um colega da capital mineira.
Resultado, antes da meia noite, José Júlio Taboada, filho de Manoel, recebeu em casa
a mensagem do falecimento do avô.
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Quando amanheceu, as badaladas de um sino quebraram o silêncio de um dia que nascia ensolarado no Rio Vermelho. O repicar, em toque lento e sonoridade grave, não deixava nenhuma dúvida,
era o aviso da morte de uma pessoa importante. Soava também como chamamento dos católicos
ao templo. O povo acorreu ao Largo de Santana para saber por quem o sino dobrava. Na Igreja o
corpo já estava sendo velado. A triste notícia se espalhou rapidamente e a comoção tomou conta
dos moradores. Ao meio-dia o comércio fechou as portas, em sinal de pesar pelo falecimento do
querido e antigo comerciante. Com a morte de José Taboada Vidal, último dos representantes de
uma geração de notáveis, expoentes na comunidade e moradores que tinham amor verdadeiro pelo
bairro, encerrou-se um ciclo na história do Rio Vermelho.

JOSÉ TABOADA VIDAL
Ramon, Manoel, Nelson, Aníbal, Nilza e Affonso Taboada, senhoras e
filhos, Nelson Almeida Taboada e senhora, Constança Sá Taboada, Pilar
Martinez Taboada e as famílias Odorico Tavares, João Bracarense Neto, Virgílio
Pereira da Silva Júnior, Ulpiano Albuquerque Cavalcante e Ernesto Weckerle,
participam aos seus amigos e parentes que Deus foi servido levar, para o Reino
da Sua Glória, seu pai, avô, sogro e amigo José Taboada Vidal, cujo sepultamento será no Cemitério do Campo Santo, saindo o féretro da Igreja do Rio
Vermelho, às 17 horas de hoje, 3 de maio corrente.
A pedido do falecido, a família comunica ter este solicitado, em vez do
envio de flores, coroas ou capelas, que depositem um óbolo para o término da
construção da Igreja de Senhora Sant'Ana.
Anúncio publicado nos jornais diários de Salvador.

A última vontade
(A Tarde, 08.05.1967)
Os verdadeiros sentimentos das pessoas se revelam quase sempre nos momentos
decisivos, nos grandes transes, nas fases mais difíceis e nos instantes mais
dolorosos. Nessas ocasiões, um gesto simples ou uma atitude despretensiosa, põe
à tona o íntimo das almas e dos corações.
Há poucos dias falecia nesta cidade, no seu recanto querido do Rio Vermelho, o senhor
José Taboada Vidal, aos 89 anos de idade. Filho da Espanha, aqui chegou aos 14 anos
e aqui se fez ao longo de uma existência de labor constante e trabalho contínuo.
Católico sincero, foi um amigo devotado da sua paróquia e de seu vigário, no que
sempre foi seguido pelos filhos. A estes e ao venerando progenitor, agora desaparecido, muito deve a construção da nova Igreja Matriz, prestes a ser inaugurada.
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E foram estes filhos que, querendo continuar fiéis aos sentimentos do velho pai,
ainda sob o impacto doloríssimo do seu falecimento, atenderam ao pedido repetidamente feito pelo morto, tomaram uma atitude das mais significativas: no
momento em que comunicavam aos amigos a perda irreparável que haviam
sofrido, pediram que em lugar de mandar flores ou canelas, depositassem a
importância correspondente em benefício das obras da Matriz de Sant'Ana.
Seria esta a maior homenagem prestada ao morto querido, num testemunho que
certamente correspondia aos sentimentos que alimentou por toda vida e que os
filhos desejaram resguardar e respeitar com carinho e decisão. Estamos certos que
aos filhos não custou satisfazer a vontade expressa do velho e venerando que lhes
deixa a trilha segura do trabalho, da honestidade e do exemplo da dedicação às
causas de Deus e da Igreja.
Padre Manuel Soares

JOSÉ TABOADA VIDAL
(MISSA DE 30° DIA)
Irmãos Taboada Ltda., Cerâmica Santa Maria S.A., Indústria Bahiana de Lajes
S.A., Remap - Representações de Máquinas e Peças Ltda., Sócios e Auxiliares,
convidam para a missa do 30° dia que mandam celebrar no dia 1° de junho, às 8
horas, na nova Igreja Matriz, em construção, de Senhora Sant'Ana do Rio
Vermelho, em sufrágio da alma do seu inesquecível amigo José Taboada Vidal.
Anúncio publicado nos jornais de Salvador durante dois dias.

Missa em igreja não inaugurada
(O Globo, Rio de Janeiro, 02.06.1967)
SALVADOR (O GLOBO) - Pela primeira vez na história do catolicismo na Bahia, uma
igreja, antes de ser inaugurada oficialmente, serviu de local para a realização de uma
missa fúnebre. A missa foi rezada pela alma de José Taboada, grande benfeitor e animador da construção do templo, situado no Rio Vermelho, no local onde existiu uma
fortaleza. O mundo social e comercial de Salvador compareceu ao ato religioso.
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Capítulo 8

VIDA LONGA, HONRADA E EXEMPLAR
Aurélio Ângelo de Souza, poeta, escritor, professor, político e jornalista, que residia no Rio
Vermelho e conhecia suas famílias tradicionais, escreveu o texto a seguir transcrito na íntegra. Foi
publicado num jornal baiano da rede nacional dos Diários e Emissoras Associados, como matéria
da redação, ou seja, sem identificação do autor.

Exemplo e lição para a humanidade
(Diário de Notícias, 05.05.1967)
Teve grande acompanhamento, de pessoas de todas as classes sociais, o enterro do antigo comerciante José Taboada Vidal, que faleceu nos últimos minutos do dia 2 do corrente.
Nascido na Espanha, chegou na Bahia com 14 anos, vindo morar no Rio Vermelho,
onde ficou até morrer, pouco antes de completar a idade de noventa anos.
Chegando aqui, entregou-se às atividades comerciais, destacando-se desde cedo
pelas suas excepcionais qualidades morais, que fizeram-no um modelo de homem
de bem, de comerciante e de chefe de família, sendo respeitado e querido pela
cidade que adotara como sua.
Constituiu família, casando com a senhora Amália Souza Taboada, já falecida, e
deste matrimônio deixou os seguintes filhos: comerciantes Ramon e Manoel
Taboada, residentes em Belo Horizonte; industriais Nelson e Affonso Taboada;
comerciante Aníbal Taboada; e a professora Nilza Taboada. Deixou também
numerosos netos, inclusive o industrial Nelson Almeida Taboada, casado com
Maria Tavares Taboada, filha do jornalista Odorico Tavares, diretor na Bahia dos
Diários e Emissoras Associados.
Cidadão voltado ao trabalho e ao bem-estar da cidade, tornou-se conceituado na
nossa sociedade. Era considerado um grande benemérito do Rio Vermelho. Várias
gerações do bairro acostumaram-se a lhe querer bem. Com José Taboada Vidal
foram muitas vezes se aconselhar, pelo respeito que ele soube impor através da
vida austera de homem sério e honesto.
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A velhice não lhe trouxe a merecida aposentadoria que os filhos sempre desejaram
para o chefe da família. Fazia questão de ir ao escritório, cumprindo a sua tarefa
diária até um mês antes do seu desaparecimento.
Religioso, era um baluarte dentro da comunidade católica, sendo inclusive o
principal esteio da campanha pela construção da nova Igreja Matriz do Rio
Vermelho, que muito lhe deve.

Na reunião de 11 de maio, o Rotary Club da Bahia prestou significativa homenagem a José Taboada
Vidal. Severino Cortizo, membro da comissão do Boletim Semanal, leu uma mensagem que foi, na
semana seguinte, publicada no informativo oficial:

Rotary Club da Bahia
Boletim N° 42, 18.05.1967

José Taboada Vidal
O registro de um lutuoso acontecimento nos foi determinado pelo nosso presidente
Renato Novis. Ao aceitar a incumbência, não pude deixar de recordar certas
passagens que marcaram minha infância, considerando as afinidades que
existiam entre o meu saudoso pai e o não menos saudoso cidadão José Taboada
Vidal, que há poucos dias Deus foi servido levá-lo para sua Glória.
A inesperada solicitação do nosso presidente foi quase recusada, mas apenas em
pensamento, pois a emoção quis dominar o cumprimento de um doloroso dever.
Este, porém, tinha que ser cumprido. Afinal, haviam afinidades entre o ilustre
desaparecido e o meu pranteado pai, que continuam pelo tempo afora, pois os laços
da verdadeira amizade se fortaleceram entre os seus descendentes.
Voltemos, porém, aos idos de 1877, quando nasceu José Taboada Vidal, na longínqua Galícia. Logo aos oito anos, como irmão mais velho de três moças e um rapaz,
começou sua vida de trabalho, para ajudar os irmãos e a genitora depois do
falecimento do seu pai.
Emigrando para a Bahia, em busca de novos horizontes, aqui chegou em 1892,
com 14 anos de idade, indo diretamente para o Rio Vermelho, onde iniciou suas
atividades, como simples empregado de um estabelecimento comercial. Ali se fez
respeitado e progrediu comerciando com mercadorias em geral. Em 1905, casou-se
com dona Amália, que lhe deu sete filhos: Adelino, já falecido; Ramon e Manoel,
que se radicaram em Belo Horizonte, onde progrediram; Nelson, Aníbal, Nilza e
Affonso. Deixou doze netos e dois bisnetos.
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Não esqueceu, porém, os irmãos que tinham ficado na terra pátria, e a todos fez
vir para a Bahia, onde conheceram dias felizes, graças à sua dedicação, posto que
a sua genitora havia também falecido após o desaparecimento do seu extremado pai.
Com esforço e dedicação exemplares, José Taboada Vidal deu primorosa educação
a todos os filhos e assistiu a vitoriosa carreira comercial e industrial de todos eles.
Embora já aposentado, continuou participando das atividades até há poucos dias,
numa demonstração de inquebrantável fé no destino do homem que põe, em
primeiro plano, o trabalho e a honestidade. Aos filhos, transmitiu a mesma fibra,
pois, aos 25 anos se tornava chefe de um negócio em que se iniciara como
empregado, há dez anos.
Destacou-se com eficiência na colaboração da construção da segunda ampliação do
Hospital Espanhol, no que resultou a maior obra social da colônia galega, que vem
prestando relevantes serviços à Bahia. Era o espanhol mais idoso da nossa comunidade. A sua figura, onde estivesse, era sempre marcante, pelo seu bom humor,
pelo seu ponderado temperamento, mas sempre otimista e prestimoso.
Granjeou a admiração de todos que privaram da sua amizade. Ultimamente, esforçava-se para que fosse concluída a construção da nova Igreja de Senhora Sant'Ana, a
poucos metros da sua residência, no Rio Vermelho, bairro que tanto amou.
O nome Taboada inscreveu-se no marco do progresso de nossa terra, estendendose à Minas Gerais, quer no comércio, quer na vida rotária.
Hoje, com emoção, homenageando tão prestimoso cidadão, reportamo-nos às
afinidades já citadas. Destacamos ainda as atividades de companheiros em
Rotary, como efetivamente o são os não menos prestimosos e dedicados Ramon, do
Rotary Club Belo Horizonte, Nelson e Nelsinho, ambos do nosso clube, e Affonso,
do Rotary Club Bahia Norte.
José Taboada Vidal soube educar com a palavra, porém, mais com o exemplo do
que com a palavra. Deus, na sua infinita sabedoria, que lhe dê o merecido descanso.
Severino Cortizo

Vinho & charutos
Homem que desprezava automóvel (nunca quis ter um e sequer sabia dirigir), pois
gostava de se locomover usando bondes e ônibus, José Taboada cultivava em casa
hábitos meticulosos e peculiares. Por exemplo, na mesa, invariavelmente farta, a presença de peixe era obrigatória, bem como uma garrafa de vinho do Porto, haja vista
que não dispensava um cálice nas refeições, sempre encerradas com um prato de sopa.
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ARQUIVO GERALDO SUERDIECK

Também não abria mão de um bom charuto após o jantar. Degustava marcas de
fabricantes famosos, que vendia na Confeitaria Oceânica: Costa Penna, Dannemann
e Suerdieck. Durante muitos anos foi apreciador de Pio X, marca lançada em 1906,
inspirada no papa que fumava charutos. Inclusive, receitava-os aos sacerdotes, como
lenitivo para reflexões.

Rótulo externo de uma caixa da marca preferida por José Taboada, com foto do papa Pio X (1903-1914).
Os charutos Pio X eram produzidos na cidade baiana de São Félix, pela Stender & Cia., empresa que
foi incorporada pela Dannemann em 1922.
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Capítulo 9

RUA JOSÉ TABOADA VIDAL
No primeiro projeto de lei que apresentou na Câmara Municipal de Salvador - onde se encontrava
recém-empossado no primeiro mandato, eleito com expressiva votação no Rio Vermelho, seu
principal reduto eleitoral -, o edil Aurélio Ângelo de Souza propôs a mudança do nome da antiga
Travessa Santana para Rua José Taboada Vidal. Ao projeto anexou a seguinte exposição de motivos:

Justificativa
(Projeto de Lei n° 41/67)
José Taboada Vidal, cognominado "Benemérito do Rio Vermelho", pelos moradores
do bairro, cujas gerações acostumaram-se a lhe querer bem e com ele muitas vezes
aconselharam-se, pelo respeito e bom senso que soubera impôr, através de sua vida
austera de homem correto, foi um exemplo de lição para a humanidade.
Vindo da Espanha, onde nasceu, a 26 de novembro de 1877, em Cerdedo, na província de Pontevedra, José Taboada Vidal chegou em Salvador no dia 20 de novembro de
1892, indo morar no arrabalde do Rio Vermelho. Entregou-se inteiramente às atividades comerciais, cumprindo a sua tarefa diária até dias antes de seu falecimento.
Constituiu família, casando com a senhora Amália Souza Taboada (de quem ficara
viúvo), tendo nesse matrimônio os seguintes filhos: Adelino, Ramon, Manoel,
Nelson, Aníbal, Nilza e Affonso. Religioso, liderou a campanha pela construção de
um novo templo para Senhora Sant'Ana do Rio Vermelho. Seu falecimento deu-se
na noite de 2 de maio do corrente ano.
Desde cedo, destacou-se o saudoso José Taboada Vidal pelas excepcionais qualidades morais, que fizeram dele um modelo de homem, de cristão, de comerciante
e chefe de família exemplar, sendo respeitado e querido pela cidade que adotara e,
que, com justiça e merecimento, deve agora homenageá-lo, com a colocação do seu
nome em logradouro no bairro onde sempre residiu.
Sala das Sessões, em 18 de maio de 1967.
Aurélio Ângelo de Souza
Vereador
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FOTOS: PORTO NETO

Aprovado pelo legislativo municipal, o projeto foi transformado na Lei 1998, sancionada pelo
prefeito Antônio Carlos Magalhães em 7 de julho de 1967, sendo publicada na página 31 da edição
do Diário Oficial do Estado do dia 12 deste mesmo mês. Com o código 1390, a Rua José Taboada
Vidal passou a ser a denominação oficial da artéria que faz a interligação entre o Largo de Santana
e a Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho.

Rua José Taboada Vidal, no Rio Vermelho.

Placa na esquina com Largo de Santana.

Placa na esquina com Conselheiro Pedro Luiz.
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Capítulo 10

A NOVA IGREJA MATRIZ DO RIO VERMELHO
Como parte das comemorações pelos 25 anos da inauguração da nova Igreja Matriz de Senhora
Sant'Ana, o Jornal do Rio Vermelho (JRV), órgão oficial da Associação dos Moradores e Amigos do
Rio Vermelho (Amarv), idealizou uma edição especial, inteiramente dedicada ao Jubileu de Prata
da Igreja Matriz.
A professora Nilza Taboada Souza, filha do principal baluarte na edificação do templo, foi então
convidada por Ubaldo Marques Porto Filho, presidente da Amarv e responsável pelo JRV, para
escrever um artigo que rememorasse fatos sobre a construção que havia mobilizado a comunidade
católica do bairro.

A construção da nova Matriz
(Jornal do Rio Vermelho, N° 24, julho 1992)
O terreno para a construção da nova Igreja de Senhora Sant'Ana foi doado em
1960. No dia 26 de julho de 1961 foi colocada a pedra fundamental, início de um
processo desejado há 48 anos, por todos os católicos do Rio Vermelho, desde a
criação da Paróquia.
A antiga Igreja do Largo de Santana, em função de suas pequenas dimensões, não
tinha espaço suficiente para receber a numerosa legião de paroquianos que afluíam
às missas e durante as solenidades em louvor à Santa Padroeira do bairro.
A pedra fundamental foi benzida e consagrada por dom Augusto Álvaro da Silva,
arcebispo da Bahia e primaz do Brasil. Junto com a pedra, foi colocada uma ata
assinada por dom Walfrido Teixeira Vieira, bispo-auxiliar da Arquidiocese, por
Heitor Dias Pereira, prefeito de Salvador, por Wilson Lins, secretário estadual da
Educação, por José Augusto Berbert de Castro, representante do Jornal A Tarde,
e por diversas pessoas da comunidade, inclusive José Taboada Vidal.
Também nesse dia foi armado, no terreno da futura igreja, um altar para uma
missa celebrada por dom Walfrido Vieira. O sermão foi proferido pelo padre
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Gaspar Sadoc da Natividade, que assim se referiu ao local escolhido: "Onde havia
um forte de armas, erguer-se-á uma fortaleza da fé e, ao invés do troar dos
canhões, teremos o silêncio das orações".
Em dezembro de 1961, a remoção dos restos do Forte estava concluída. No mês
seguinte, tiveram início as escavações dos alicerces. O padre Antônio Vieira e o
engenheiro Gerson A. Esteves, autor do projeto do novo templo, deram entrada
na Prefeitura do pedido para a construção. Em 1962, José Taboada Vidal e seu
filho Nelson conseguiram que a Prefeitura liberasse o alvará, que foi entregue
ao Padre Vieira no dia 30 de maio, como presente de aniversário do pároco do
Rio Vermelho.
A construção foi imediatamente iniciada, com 50 operários trabalhando sob a
supervisão do engenheiro Celso Alberto Basto de Oliva, que havia se apresentado
voluntariamente para, gratuitamente, comandar as obras. Por questões de custos,
Celso Oliva e sua esposa, a arquiteta Lya Campos de Oliva, modificaram o projeto
original, para adequá-lo a custos menos onerosos, que viabilizassem a execução do
empreendimento.
Em 12 de outubro de 1964, foi colocada a primeira tesoura do telhado, após um
árduo trabalho de subida do madeirame. No instante da instalação, estavam
presentes o engenheiro Celso Oliva, o Padre Vieira, a senhora Judith Oliveira e os
senhores José Taboada, Edgar Dultra e Demóstenes Salinas, todos moradores do
bairro. No dia 29 de dezembro de 1964, o povo assistiu à bênção da colocação da
primeira telha, num ato que teve como padrinhos o senhor José Taboada e a
arquiteta Lya Oliva.
Durante a construção, foram realizados inúmeros eventos em benefício das obras.
Quermesses, leilões, bingos, almoços, e campanhas das flores, do vidro e do papel,
constituíram-se em importantes fontes arrecadadoras de dinheiro. Em todos os
acontecimentos com finalidades beneficentes houve a participação, sempre espontânea, pois jamais receberam qualquer tipo de remuneração, dos senhores
Petrônio de Oliveira Guimarães, Renato Dias de Souza (Renato Lia), Ênnio de
Souza Pinheiro e Demóstenes Magalhães Salinas (Demostinho), responsáveis pela
aparelhagem de som e pela locução durante os eventos.
A nova Igreja de Sant'Ana foi construída pela vontade e pela fé dos moradores do
Rio Vermelho. Durante cinco anos, diversas comissões, formadas por senhores e
senhoras, trabalharam de forma incansável. O Padre Vieira, além de grande
pastor revelou-se também um eficiente coordenador das iniciativas de seus
paroquianos, cujo objetivo não era construir nenhuma catedral, nenhuma obra de
arte, mas simplesmente um templo digno de Senhora Sant'Ana e que abrigasse um
grande número de fiéis.
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Quando meu pai morreu, a Igreja estava quase pronta. Faltavam pequenos
detalhes e a conclusão da torre. Com os óbolos arrecadados no dia do funeral,
conforme seu desejo, a construção pode ser finalizada. A inauguração foi marcada
para o dia da Santa Padroeira, quando José Taboada completava exatos 85 dias de
falecido.
Finalmente, concretizou-se o sonho de todos na comunidade riovermelhense.
Na presença de centenas de pessoas, o Cardeal da Silva, que havia consagrado a
pedra fundamental, voltou ao Rio Vermelho para benzer a sua nova Igreja Matriz.
A solenidade foi realizada às 8 horas do dia 26 de julho de 1967. Às 20 horas, o
administrador apostólico da Arquidiocese, dom Eugênio Sales, comandou a
transladação da imagem de Senhora Sant'Ana para a sua nova casa. Após a
entronização, foi celebrada uma Santa Missa Solene.
A nova Igreja Matriz mede 16 metros de frente por 40 de comprimento, com área
construída de 650 metros quadrados. Tem capacidade para abrigar até 1.200
pessoas.
Nilza Taboada

A nova igreja do Rio Vermelho na fase final da construção, em janeiro de 1967. Ocupou o espaço onde existiu o único
forte de Salvador localizado fora dos limites da Baía de Todos os Santos. Foi intempestivamente demolido pela
Prefeitura, em 1953.
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RAIMUNDO SAMPAIO

A nova Igreja Matriz de Sant'Ana do Rio Vermelho, no dia da inauguração, em 26 de julho de 1967.

1
2
3

4

A imagem de Senhora Sant'Ana sendo transladada, por paroquianos do Rio Vermelho,
para a nova Igreja Matriz, em 26 de julho de 1967: aparecem Dante Correia da Silva
(1), antigo juiz do futebol profissional, o deputado estadual Osório Villas-Boas (2),
e os empresários Affonso Taboada (3) e Nelson Taboada (4).
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Capítulo 11

SÚMULA DE UMA EXISTÊNCIA
Os galegos que chegavam na Bahia eram geralmente rapazes jovens e solteiros. Quase todos
vinham com um objetivo fixo: vencer e voltar à terra natal. Essa é uma das razões que explica os
casamentos endogâmicos e o fato de não se naturalizarem brasileiros.
Vários deles, vitoriosos na atividade comercial e que conseguiram acumular um bom patrimônio
financeiro, realmente voltaram definitivamente às suas regiões de origem, onde investiram o
dinheiro ganho no Brasil. Outros, preferindo não se desfazer da fonte de renda que haviam
construído na Bahia, optaram por um meio termo: adquirir imóveis em suas cidades ou aldeias, nas
quais, periodicamente, passavam temporadas, às vezes longas, de até seis meses. Lá eram vistos
como ricos e desfrutavam de status. Em suma, era onde se mostravam como bem-sucedidos na
vida, satisfazendo suas necessidades da egolatria.
José Taboada raciocinava um pouco diferente. Havia casado pelo sistema da endogamia, mas não
com o objetivo de mais tarde fazer o percurso de volta. Tinha orgulho da nacionalidade espanhola,
das raízes galegas e da origem cerdedense. Por isso, nunca requereu a cidadania brasileira. Porém,
adorava o Brasil, a Bahia, Salvador e, especialmente, o Rio Vermelho, rincão do coração, onde
nasceram seis dos seus sete filhos, aos quais ministrava ensinamentos baseados nos padrões
baianos de cultura e educação. Não se cansava de dizer-lhes: "Seus pais são espanhóis, mas vocês
são brasileiros".
No querido Rio Vermelho investia tudo que ganhava. Melhorava seus estabelecimentos comerciais e adquiria imóveis. Poderia ter-se dado ao luxo de comprar em Cerdedo uma pequena propriedade, para mostrar aos conterrâneos que tinha ficado rico no Brasil. Nunca o fez, por dois
motivos básicos: abominava ostentações e demonstrações de superioridade. Ademais, numa
sutil crítica a alguns galegos, comentava em casa e com amigos mais próximos que não achava
justo remeter dinheiro para outro país. "O que ganho no Brasil invisto no Brasil", confidenciou
certa vez a Ubaldino Gonzaga, seu advogado, conselheiro e compadre, numa conversa testemunhada por Tarquínio, o mais velho dos dez filhos de Ubaldino, que na época era acadêmico de
direito.
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José Taboada havia estado uma única vez na terra natal. Embarcou em 1908, levando a esposa,
numa visita que teve um desfecho surpreendente, pois lá nasceu Manoel. O pai nunca esclareceu
se a temporada na Galícia tinha sido preparada para que o terceiro filho fosse espanhol ou, se a
gravidez de Amália, descoberta na Espanha, deixando-o receoso da gestante ter problemas na
longa viagem de retorno, levou-o a preferir que o rebento nascesse em Vigo, na província de
Pontevedra.
No início de 1925 fez planos para uma nova viagem, em caráter estritamente turístico, desta
feita levando os sete filhos. Mas quando tudo estava preparado, estourou o caso com o fiscal federal, ocasionando o adiamento da excursão, que acabou sendo cancelada definitivamente, pois José Taboada passou a sofrer de uma verdadeira obsessão pelos controles,
impedindo-o de se ausentar do Rio Vermelho, para não deixar que nada, absolutamente
nada, fosse motivo para questionamentos ou autuações pela fiscalização. Mais tarde, curado da síndrome da Alfândega, quando podia delegar aos filhos mais velhos o comando dos
estabelecimentos, pois rezavam pela mesma cartilha dos controles, não pôde realizar a
segunda viagem. Eclodiu a guerra civil espanhola e logo em seguida a Segunda Guerra
Mundial.
Com a paz de volta à Europa, José Taboada não teve mais motivação para realizar sozinho a
sonhada viagem à Espanha. Havia perdido a esposa, falecida aos 64 anos, em 23 de outubro de
1941. Diabética, Amália Souza Taboada teve a saúde agravada rapidamente, pois, às escondidas,
continuava saboreando os doces que tanto apreciava. Como conseqüência do avanço da doença,
encontrava-se quase cega quando ocorreu o óbito.

Falecimento
(A Tarde, 24.10.1941)
Faleceu, ontem, às duas horas da manhã, a exma. sra. Amália Souza
Taboada, virtuosa esposa do conceituado negociante de nossa praça, sr. José
Taboada Vidal, uma das figuras do maior destaque na colônia espanhola aqui
domiciliada.
A extinta deixou sete filhos, sendo seis negociantes. Todos são pessoas destacadas na sociedade local. O seu sepultamento teve lugar no Cemitério do
Campo Santo, tendo o féretro saído da sua residência, no Largo de Santana,
Rio Vermelho.
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José Taboada e Amália, na cidade de Itaparica, em 6 de
dezembro de 1936.

José Taboada e Amália, em Araxá, Minas Gerais, em
20 de fevereiro de 1939.

Somente aos 75 anos, depois de estimulado pelos filhos, foi que José Taboada resolveu rever a terra
natal pela segunda e última vez. No dia 5 de maio de 1953, embarcou no transatlântico inglês
Alcântara, acompanhado pela filha. Também viajaram José Bouzas Miguez e Marina Cândida
Muiños Perez, casal amigo da família Taboada, que se fez acompanhar dos filhos Maria Helena,
José Carlos, Maria Elizabeth e Luiz Alberto. Após visitarem amigos e parentes na Galícia, José e
Nilza fizeram um tour turístico pelas regiões continentais da Espanha. Estiveram também na Ilhas
Canárias, em Mallorca, Gibraltar e Portugal. De volta a Vigo, o porto da chegada, tomaram um
outro paquete da
Royal Mail Lines, o
Andes, que os trouxe a Salvador, onde
desembarcaram em
10 de outubro. Nessa viagem de regresso, a embarcação inaugurou uma
novidade tecnológica, o "estabilizador Danny Brown",
equipamento que
evitava o "jogo do
navio" no mar
agitado.
José com o irmão Leonardo e a cunhada Eduarda,
José (sentado no meio) e Leonardo (em pé no
em Limeres, no dia 10 de junho de 1953.

73

centro), com parentes em Limeres, em 11 de
junho de 1953.

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:49

Page 74

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Nilza Taboada
Nilza Taboada Souza nasceu no dia de São Saturnino, em 29 de novembro de 1915,
no balneário do Rio Vermelho. Em 26 de novembro de 1916, foi batizada pelo padre
João de Barros, na Igreja de Sant'Ana do Rio Vermelho, tendo como padrinhos o casal
Manoel Sobrinho Gonçalves e Clara Virgens Gonçalves.
Desde cedo, demonstrou duas grandes vocações: o gosto pela música, tocava piano
com desenvoltura, e o interesse pela religião, participando intensamente das
atividades na Paróquia de Sant'Ana. Aos 20 anos foi uma das juízas da festa em
louvor à Nossa Senhora de Lourdes.
Na vida profissional, consagrou-se ao magistério, vindo a ser professora no estabelecimento católico em que estudara, o secular Colégio Nossa Senhora das Mercês,
primeira instituição de ensino aberta no Brasil pela Ordem das Ursulinas. Nilza
também desenvolveu o gosto pela culinária, aprendendo com a mãe os pratos típicos
da cozinha galega. Com as cozinheiras que trabalharam na casa teve acesso aos
segredos das iguarias baianas, tornando-se inclusive uma doceira de mão-cheia.
Com o agravamento da diabetes de dona Amália, que evoluiu para a cegueira, Nilza
se tornou sua guardiã, cuidando de tudo, para que nada lhe faltasse. Aos 26 anos viuse na condição de senhora do solar dos Taboada, responsável pela administração de
um lar habitado por homens, o pai e os irmãos, sendo que Aníbal, o único que não se
casou, residiu no sobrado até o falecimento.
Solteira, Nilza dedicou-se integralmente à missão religiosa, ao magistério e à família.
Com a morte da mãe, permaneceu sempre ao lado de um pai que não quis ingressar
em segundas núpcias. Em 1953 acompanhou-o numa viagem à Espanha, para uma
permanência de cinco meses. Chegaram e saíram pelo porto de Vigo. Depois da
Galícia, onde permaneceram a maior parte do tempo, em passeios por Vigo,
Pontevedra, Cerdedo, Laxe e Santiago de Compostela, passaram por diversas outras
cidades, tais como Sevilha, Cadiz, Granada, Toledo, Madri, Barcelona, Palma de
Mallorca e Las Palmas. Estiveram também em Gibraltar (colônia inglesa) e nas
cidades portuguesas de Braga, Porto, Lisboa e em Fátima, onde conheceram o
santuário famoso.
No Rio Vermelho, Nilza desfrutava de elevado conceito. Constituía-se inclusive numa
forte liderança da comunidade paroquial. Verdadeira "sacerdotisa", além de festas
religiosas e solenidades litúrgicas, organizava a procissão anual da padroeira do
bairro. Na fase da construção da nova Igreja Matriz foi colaboradora das mais ativas,
ficando inclusive responsável pelas finanças do empreendimento. Dentro do cronograma das arrecadações, promovia quermesses, bingos e campanhas donativas. Pelo
prestígio adquirido junto aos católicos, era muito procurada pelos políticos.Porém, os
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votos das pessoas que seguiam sua orientação eram de Osório Villas-Boas, filho do
Rio Vermelho e amigo da família desde a infância.
Nilza Taboada Souza faleceu em Salvador, aos 86 anos, em 19 de abril de 2002, dia
de Santa Ema da Saxônia. A exemplo da santa, verdadeira serva de Cristo, Nilza
também levou uma vida dedicada ao esposo celestial, com abnegação às orações e às
obras assistenciais da Igreja Católica.

Nilza no dia da primeira comunhão, em 15 de janeiro de 1927.

Nilza na formatura em professora, em 1935, pelo Colégio das
Mercês.

Nilza e um de seus famosos bolos de aniversário.
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Nilza com o pai, em 1950.

Tio Aníbal
Diziam no Rio Vermelho, que Aníbal Taboada Souza se destacou na adolescência
como jogador de futebol. Segundo seus amigos, Nibinha, assim chamado por causa
do porte físico (franzino e de estatura baixa), tinha sido excelente ponta direita,
driblador endiabrado e veloz.
Dele, a lembrança mais remota remete-me à Praia de Santana, defronte ao sobrado do
vovô, onde tio Aníbal me ensinou a nadar. Eu devia estar em torno dos cinco anos de
idade. Recordo-me também que no Rio Vermelho ele possuía fama de grande nadador.
Até pouco antes de falecer, podia ser visto nadando em direção à Pedra dos Pássaros,
uma pequena ilha rochosa defronte à Paciência, de difícil subida. Somente jovens
atléticos a freqüentavam. Tio Aníbal era uma exceção. Veterano com bom preparo físico, não encontrava nenhuma dificuldade em galgá-la, após nadar solitariamente desde
a Praia de Santana. Talvez fosse o único cinquentão do bairro a realizar essa proeza.
Brincalhão, mas responsável, trabalhou como almoxarife em Irmãos Taboada, onde
gozava da estima de todos. Nunca quis ser sócio em nenhuma empresa. Modesto e
sem apego a bens materiais, dava-se por satisfeito com o que ganhava na empresa
dos irmãos. Sempre morou com vovô e tia Nilza. Jamais pensou em se casar.
Relacionava-se com as mulheres dos famosos cabarés do centro da cidade. Alguns
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rapazes do Rio Vermelho, de uma geração mais velha à minha, chegaram a me dizer:
"Vi seu tio Aníbal no Meia Três", "Encontrei com Nibinha no Maria da Vovó", etc.
Tio Aníbal sempre foi muito discreto com os assuntos da sua vida pessoal. Poucos
sabiam que freqüentava as casas das damas-de-truz. Por causa desse procedimento, houve quem indagasse: Será que Aníbal tem filho na rua? Mas, posso afiançar
que não teve. Se tivesse teria dito, pois se constituía num homem muito sincero,
que não esconderia da família uma possível paternidade.
No início de 1971, surgiram os sintomas do câncer no estômago, que evoluiu
rapidamente. Internado no Hospital Português, ali faleceu. Estava com 57 anos.
A última recordação que tenho dele é justamente de uma visita ao Português, em
seus últimos dias. Fui levando André, meu filhinho de três meses, para que ele o
conhecesse. Ficou emocionado e, depois, observando que a criança não portava
nenhum adereço, virou-se para a irmã e pediu:
- Nilza, quero dar um presente para o Andrezinho. Por favor, compre uma corrente de ouro!
Tio Aníbal sempre foi assim, generoso. Mesmo gravemente enfermo, não perdeu a
sensibilidade da bondade e nem deixou que a doença abatesse o espírito altruístico. Sabia que estava morrendo, mas manteve a dignidade até o fim.
Affonso José Taboada Filho

Aníbal em Belo Horizonte, no carnaval de 1940, com as
sobrinhas Wilma e Constança.
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Cumprimento de promessa
Quando chegou ao Rio Vermelho, José Taboada pediu proteção à Senhora Sant'Ana,
para que pudesse trazer a mãe e irmãos. Porém, quando teve condições de cumprir a
promessa não pôde concretizá-la na totalidade. Dona Concepción havia falecido, mas,
mesmo assim, trouxe as irmãs Isolina, Thereza e Leonor. Alojou-as todas no Rio
Vermelho, onde as oportunidades para mudanças no curso das vidas eram
excepcionais. E nessa perspectiva, duas irmãs foram guiadas para Minas Gerais e Rio
de Janeiro.
Isolina Taboada Vidal estabeleceu-se em Salitre de Minas, distrito de Patrocínio,
município mineiro localizado na região do Alto Paranaíba. Thereza Taboada Vidal
fixou-se na capital brasileira, local do nascimento dos filhos Jorge e Nelson Rodrigues
Taboada, frutos do casamento com o português Antônio José Rodrigues. Leonor
Taboada Vidal, que não se casou, permaneceu em Salvador, onde faleceu.

RAMÓN TABOADA GÓMEZ
* Silleda
+ Cerdedo
CONCEPCIÓN VIDAL
* Cerdedo
+ Cerdedo

JOSÉ TABOADA VIDAL
* Cerdedo
+ Salvador

ISOLINA TABOADA VIDAL
* Cerdedo
+ Patrocínio

AMÁLIA SOUZA MARTINEZ
* Salvaterra de Miño + Salvador

JOSÉ MARIA BOUZAN
* Espanha
+ Patrocínio

com descendência

com descendência

THEREZA TABOADA VIDAL
* Cerdedo
+ Rio de Janeiro

LEONOR TABOADA VIDAL
* Cerdedo
+ Salvador

ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES
* Portugal
+ Rio de Janeiro

sem descendência

com descendência
LEONARDO TABOADA VIDAL
* Cerdedo
+ Laxe
EDUARDA GARCIA VÁSQUEZ
* Laxe
+ Laxe
com descendência
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Síntese cronológica
1877 - Nasce José Taboada Vidal,

na aldeia de Limeres, em Cerdedo,

município da província de Pontevedra, na Galícia, Espanha.
1886 - Órfão, começa a trabalhar como ajudante de "canteiro".
1892 - Desembarca em Salvador, indo trabalhar e morar no Rio Vermelho.
1903 - Torna-se sócio do patrão, Manoel Sobrinho Gonçalves.
1905 - Casa-se com Amália Souza Martinez.
1906 - Assiste, no dia 2 de janeiro, à chegada do primeiro bonde elétrico e
participa do coquetel da inauguração, no restaurante do Hotel
Centro Recreativo, no Largo de Santana.
1906 - Sai da Manoel Sobrinho & Cia., passando o Armazém Rio Vermelho
a pertencer à firma José Taboada & Cia.
1906 - Nasce o primeiro filho, Adelino Taboada Souza.
1907 - Nasce o segundo filho, Ramon Taboada Souza.
1908 - Embarca com destino à Espanha.
1909 - Nasce o terceiro filho, Manoel Taboada Souza.
1911 - Nasce o quarto filho, Nelson Taboada Souza.
1913 - Participa das solenidades religiosas pela criação da Paróquia de
Sant'Ana do Rio Vermelho.
1913 - Nasce o quinto filho, Aníbal Taboada Souza.
1914 - Abre a Confeitaria Oceânica.
1915 - Nasce a filha Nilza Taboada Souza.
1918 - Nasce o sétimo e último filho, Affonso José Taboada Souza.
1922 - Participa da comissão de moradores que consegue o calçamento da
Rua do Raphael (atual João Gomes), primeira artéria do Rio
Vermelho a receber revestimento.
1923 - Faz parte do grupo que fundou o Rio Vermelho de Tênis.
1925 - Participa da comissão que reivindica a primeira linha de ônibus para
o Rio Vermelho, inaugurada no ano seguinte.
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1925 - Recebe o título de Sócio Benemérito da Real Sociedade Espanhola de
Beneficência.
1926 - Explode o caso com o inspetor federal Carlos Soares.
1941 - Falece a esposa Amália Souza Taboada.
1943 - Vende o Armazém Rio Vermelho.
1944 - Vende a Confeitaria Oceânica.
1945 - Vende a Pastelaria Globo.
1946 - Falece o primogênito, Adelino Taboada Souza.
1953 - Visita a terra natal pela segunda vez.
1957 - Completa 80 anos, comemorados entusiasticamente pela família.
1962 - Sob sua liderança iniciam-se as obras da nova Igreja Matriz do Rio
Vermelho.
1967 - Falece no sobrado do Rio Vermelho, seis meses antes de completar 90
anos, sendo enterrado no mausoléu da família, no Cemitério do
Campo Santo, em Salvador.
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Descendência de
José Taboada Vidal
JOSÉ TABOADA VIDAL
* 26.11.1877
+ 02.05.1967
Cerdedo
Salvador
AMÁLIA SOUZA MARTINEZ
* 31.01.1877
+ 23.10.1941
Salvaterra de Miño
Salvador

ADELINO TABOADA SOUZA
* 11.05.1906
+ 12.08.1946
Salvador
Aracaju

1

2

MARIA PILAR MARTINEZ
* 12.10.1904
+ 02.03.1986
Salvaterra de Miño
Belo Horizonte

RAMON TABOADA SOUZA
* 09.08.1907
+ 27.04.1988
Salvador
Belo Horizonte
MARIA DEL PILAR INOCENCIA GUILLÉN ORTIZ
* 28.07.1917
+ 22.10.1979
Villarrica
Belo Horizonte

sem descendência

com descendência

MANOEL TABOADA SOUZA
* 28.02.1909
+ 06.07.1983
Vigo
Salvador

NELSON TABOADA SOUZA
* 13.09.1911
+ 30.07.1983
Salvador
Salvador

3

4

STELLA DOS SANTOS SÁ
* 15.01.1912
+20.05.2004
Salvador
Salvador

MARIA ANTONIETA CARDOSO DE ALMEIDA
* 19.02.1913
+ 19.05.2003
Salvador
Salvador

com descendência

com descendência

ANÍBAL TABOADA SOUZA
* 14.08.1913
+ 16.05.1971
Salvador
Salvador

5

6

NILZA TABOADA SOUZA
* 29.11.1915
19.04.2002
Salvador
Salvador
sem descendência

sem descendência

7
AFFONSO JOSÉ TABOADA SOUZA
* 02.04.1918
+ 27.05.2003
Salvador
Salvador
ELLA KARLA CONRAD
* 08.07.1915
+ 06.12.1987
Hannover
Salvador
com descendência
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José Taboada com os netos. A partir da esquerda: José Júlio, Wilma e Constança; Afonsinho (no colo), Nelsinho e Nelito.

Janeiro de 1950, em Salvador, a partir da esquerda: Nelson, Wilma, Manoel, Constança, Affonso e Aníbal; Antonieta, Stella, Nilza, Karla e
Pilar Martinez; Nelsinho, José Júlio, José (com Amália no colo), José Carlos, Nelito e Afonsinho.
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Os netos na festa dos 80 anos do avô, em 26 de novembro de 1957. A partir da esquerda: Nelson, Wilma, o aniversariante e Constança;
Adelino, Ramon, Fernando, José Carlos, Amália e Carlos.

José Taboada no casamento de Nelson e Maria Tavares, em 4 de junho de 1966.
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José Taboada com os dois únicos bisnetos que conheceu, em 1966:
Luciana e Mário Nelson, filhos de Wilma.

José Taboada com quatro das cinco noras. À partir da esquerda: Pilar Martinez, Antonieta, Stella e Pilar Guillén.
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Última foto de José Taboada Vidal.

Meu avô José
No batismo católico, recebi por padrinhos meus avós paternos, José e Amália
Taboada. Dela não tenho nenhuma lembrança, haja vista que faleceu seis dias
após eu ter completado cinco meses de nascido. Dele guardo incontáveis
recordações, todas boas. Digo até que o vovô transmitiu, aos filhos e netos,
valiosas e verdadeiras lições de vida, assentadas no amor à família, no respeito aos
seus semelhantes, na dedicação ao trabalho e na prática da fé religiosa.
Embora não fosse seu primeiro neto (sou o quarto), tive com ele uma relação de
muita proximidade. Na verdade, fui seu primeiro neto de convivência no dia-a-dia,
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uma vez que os três mais velhos (Constança, Wilma e José Júlio) nasceram e
residiam muito distante, em Belo Horizonte.
Logo após a morte da vovó Amália, meus pais deixaram a casa onde iniciaram a
vida de casados, meu lar nos primeiros seis meses, na Rua Luiz Anselmo 11,
Matatu de Brotas. Era um imóvel alugado, pertencente a um parente, José Ramón
Taboada Dominguez. Atendendo apelo do vovô, papai resolveu voltar a residir no
sobrado da família, do seu tempo de solteiro. Com o vovô ficamos por dois anos, até
a mudança para uma casa bem próxima, na Rua Conselheiro Pedro Luiz 30. Nesse
endereço permanecemos até eu me aproximar dos 15 anos, quando trocamos a
pequena casa no Rio Vermelho por uma mais ampla na Barra Avenida.
Portanto, toda a minha infância e início da adolescência foram bem juntos ao
vovô, freqüentando o seu famoso sobrado quase que diariamente. Ele também era
assíduo em nossa casa, onde chegava para ver o neto, o filho com quem discutia os
negócios da família e a nora que muito estimava. Gostava de todas, mas com a
mamãe possuía uma afinidade maior, como se fosse uma filha, fruto talvez da boa
convivência durante dois anos sob um mesmo teto.
Desde cedo manifestei a paixão pelos veículos motorizados. Aos 12 anos pedi ao
papai uma bicicleta a motor. Alegando a minha pouca idade, descartou atender o
solicitado, que julgava ser muito perigoso. Busquei então o apoio do vovô, que me
vendo com uma espingarda de ar-comprimido se saiu com uma proposta inusitada, apontando com o braço estendido: "Se você acertar o primeiro tiro naquela
corrente que sai do relógio (de parede) eu prometo que falarei com o seu pai!". Era
evidente que o vovô também não aprovava uma bicicleta motorizada. Porém, para
se esquivar da questão, sem a necessidade de me dar um não direto, colocou-me
diante de uma prova que julgava impossível de ser concretizada.
Vocês precisavam ver a cara de espanto que ele fez quando acertei o difícil alvo.
Sem saída, pois não era de voltar atrás na palavra empenhada, não lhe restou
outra alternativa que não fosse convencer o papai a permitir que eu ganhasse a
bicicleta, dada de presente pelo próprio vovô, no dia do seu aniversário, 26 de
novembro de l953. Estreei a "máquina" ali mesmo, bem junto dele, dando voltas
em redor da Igreja, no Largo de Santana, sob o seu olhar atento, que da varanda
do sobrado teve ainda a segunda surpresa, pois constatou que eu já sabia pilotar
com desembaraço. Foi o início da escalada que me levaria para o automobilismo,
onde comecei a competir aos 17 anos.
O vovô era uma pessoa extraordinária. Sempre foi o meu ídolo. Vou enumerar,
sinteticamente, algumas de suas qualidades mais marcantes, imorredouras na
minha memória: era um senhor que se apresentava sempre bem barbeado e era
muito cuidadoso no trajar, que usava roupas impecáveis de tropical inglês; seus
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horários eram rígidos, cumpridos com pontualidade suíça, ou melhor, galega, pois
a pontualidade baiana jamais existiu; as refeições obedeciam um ritual meticuloso, como sentar-se na cabeceira da grande mesa, colocar o guardanapo preso no
colarinho e tomar sopa no final do almoço e do jantar; nunca perdeu o sotaque
galego, sendo que algumas palavras (poucas) não conseguia dizê-las em
português; participava das festas tradicionais, como a Queima de Judas e o São
João, quando soltava dezenas de balões, de todos os tamanhos, ajudado pelos
filhos Nelson e Affonso; cultivava o convívio familiar, visitando os filhos casados
com bastante freqüência; embora fosse um pouco sisudo, gostava de brincar com
os netos e não perdia o bom humor.
Lembro-me que certa feita, na casa de campo do papai, em Dias D'Ávila, com toda
a família reunida numa festa junina, os jovens ficaram soltando bombas até alta
madrugada. Em momento algum ele saiu para reclamar do barulho. E tinha
autoridade para pedir silêncio, no que seria prontamente atendido. Mas deu a
resposta na mesma moeda, fazendo barulho. Ao levantar-se, ainda muito cedo,
perguntou ao caseiro onde os jovens estavam dormindo. Informado que todos se
encontravam alojados na garagem, abriu a porta e colocou uma bomba bem na
entrada, fazendo que acordassem com menos de duas horas de sono. Esse era o
estilo do vovô, que ao invés de ser um idoso rabugento era um velho de espírito
jovem.
Ele sempre soube impor sua liderança perante os filhos, netos, noras e amigos.
Jamais perdeu o respeito de quem quer que fosse. Recusava veementemente a
aposentadoria do trabalho e nunca foi tratado como ancião. Manteve a autoridade
patriarcal inquestionável até seus últimos dias, aos 89 anos. No breve período em
que permaneceu no leito deu ordens diversas, determinando inclusive como queria
o seu funeral. O bairro do Rio Vermelho deve-lhe a construção da atual Igreja
Matriz, seu derradeiro grande empreendimento, ao qual dedicou seus últimos
anos da intensa vida laboriosa.
Sempre nutri um imenso respeito pelo vovô. Tenho a convicção que ele se
orgulhava do seu neto, principalmente por causa do meu desempenho durante os
anos que passei no Colégio Antônio Vieira, da ordem dos jesuítas, onde meu pai
também havia estudado. Todo final do ano letivo ele comparecia às solenidades
das premiações: eu sempre fui o melhor aluno da classe e durante algumas vezes
obtive a melhor média de todo o colégio. Isso deixava o vovô muito contente, pois
dava um grande valor aos bons estudantes.
No dia 18 de março de 1964, ao tornar-me bacharel em ciências econômicas,
transformei-me também no primeiro descendente de José Taboada Vidal a receber
um diploma de curso superior. Irradiando uma imensa alegria, ele esteve na
solenidade da colação de grau, na Reitoria da Universidade Federal da Bahia.
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Nessa ocasião eu ainda continuava famoso na Bahia por ter sido considerado,
conforme designação da imprensa, "um ás do automobilismo baiano". Havia
vencido várias provas de rua, realizadas no Circuito da Barra e assistidas por uma
multidão média de 20 mil pessoas. Ganhei muitos fãs, em todas as faixas etárias.
Depois do papai - presidente da Água Mineral Dias D'Ávila, empresa patrocinadora do carro -, acho que o meu principal fã foi o vovô, que se misturava ao povo para
me ver competindo. Ele colecionava os recortes dos jornais que falavam de mim.
A última vez que conversei com meu avô José foi no dia 2 de maio de 1967, no seu
quarto. Ao ver-me entrando, pediu que todos saíssem, inclusive minha esposa
Maria, dizendo que desejava falar a sós comigo: "Você não é o mais velho dos meus
netos, mas é o líder deles, como seu pai é entre os irmãos. Por isso, peço que olhe
pelos seus primos. Agora vá para casa, não quero que você me veja morrer!".
Saí incrédulo, pois não acreditava que ele fosse realmente morrer tão rápido. Mas,
como não desobedecia suas ordens, sempre enérgicas, deixei o sobrado e fui direto
para o meu apartamento na Vitória. Pouco depois, o telefone tocou, era papai
avisando: "Venha para cá, seu avô acaba de falecer!". Uma tristeza imensa, que eu
jamais tinha experimentado, apossou-se de mim. Junto com a dor, sua última
frase, dita poucas horas antes, ficou martelando insistentemente minha cabeça:
"Agora vá para casa, não quero que você me veja morrer!".
Nelson Almeida Taboada
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Capítulo 12

RAMON TABOADA SOUZA
Ramon Taboada Souza, segundo filho de José Taboada Vidal e
Amália Souza Taboada, nasceu no Rio Vermelho, em Salvador, no dia
de São Fábio, a 9 de agosto de 1907. Na medida em que ia crescendo,
seguindo o que já fazia com Adelino, o filho mais velho, a mãe incutia nele a imagem do pai, como espelho e exemplo a ser seguido na
vida. Ou seja, repassava-lhe os valores básicos de uma educação
assentada nos rígidos princípios da cultura galega, que priorizava a
família, o trabalho, a dignidade, a religião e o respeito ao próximo.
Após os estudos iniciais no Rio Vermelho, Ramon foi matriculado
no Colégio Antônio Vieira, localizado no centro da cidade, no
Portão da Piedade. Mantido pelos padres jesuítas, o educandário
era famoso pela disciplina férrea, pela excelência do ensino e por congregar filhos dos coronéis do
interior e das famílias tradicionais de Salvador. José Taboada não pertencia a nenhuma dessas
categorias, mas suas amizades, com pessoas influentes que veraneavam no Rio Vermelho,
garantiram-lhe vagas para os filhos no colégio da elite católica.
Aos oito anos, passou a dividir o tempo entre as obrigações escolares e o trabalho nas casas
comerciais do pai. Aos 18, ingressou no Tiro de Guerra n° 284, onde permaneceu até 15 de dezembro de 1926. Concluído o serviço militar, começou a trabalhar para terceiros, pois desejava fugir da
rotina dos balcões no Armazém Rio Vermelho e na Confeitaria Oceânica. Transformou-se em
vendedor-pracista, a serviço de uma empresa de representações. No mister de pracista, ou caixeiroviajante na designação popular, percorria cidades localizadas às margens das linhas ferroviárias e
dos portos da navegação costeira ou fluvial, passando por localidades que não dispunham de bons
hotéis e restaurantes. Utilizava fronhas, lençóis, toalhas, talheres, copos e outros utensílios de uso
coletivo. Também freqüentava cabarés e relacionava-se com mulheres diversas, expondo-se aos
agentes transmissores dos germes infecciosos que grassavam pelo interior baiano.
Um dia, em 1930, vindo de uma viagem, chegou ao Rio Vermelho com uma tosse intermitente. O pai
exigiu que fosse imediatamente ao médico. A radiografia foi assustadora, pois revelou que Ramon
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estava infectado pela bactéria denominada Bacilo de Koch, que provocava a destruição pulmonar. Para
que o avanço da tuberculose fosse contido, o tratamento - que associava medicamentos a uma alimentação balanceada -, exigia repouso e, sobretudo e fundamentalmente, condições climáticas especiais,
somente encontradas em regiões privilegiadas pela natureza. Localizada a 850 metros de altitude, com
ar puríssimo e sol muito rico em raios ultravioleta, Belo Horizonte apresentava o regime ideal para a
cura completa da doença. Porém, o tratamento somente estava ao alcance de famílias que dispusessem
de um elevado poder aquisitivo para manter uma pessoa internada nessa cidade pelo período de um
ano. Para salvar a vida do filho, com 23 anos, José Taboada não pensou duas vezes. Despachou Ramon
imediatamente para a capital mineira. Como cumpriu o regime sanatorial com disciplina exemplar e
obedeceu cegamente o receituário da casa de saúde, o paciente obteve alta em dez meses.
Ao sair do Hospital Madre Teresa, Ramon resolveu permanecer em Belo Horizonte, para recomeçar
a vida profissional na cidade em que havia se curado da terrível moléstia. Inicialmente trabalhou
como taquígrafo num jornal, para em seguida montar uma representação de cristais. Em sociedade
com o irmão Manoel funda, em 11 de novembro de 1937, a Irmãos Taboada, para atuar no segmento das representações, consignações e comissões. Entram no ramo dos produtos químicos, farmacêuticos e instrumentos cirúrgicos, iniciando uma trajetória bem sucedida, que os credenciaria
como empresários de grande conceito na capital mineira.
Muito bem relacionado, Ramon freqüentava círculos de pessoas importantes em Belo Horizonte.
Comunicativo, simpático e carismático, fascinava as mulheres. Conquistou inúmeras, mas fugia de
compromissos que pudessem redundar numa relação duradoura. É dessa fase que conheceu
Juscelino Kubitschek. Tornaram-se grandes amigos, a ponto do então prefeito de Belo Horizonte
participar das festinhas que Ramon promovia em seu apartamento.
Quando todos os amigos já estavam convictos de que Ramon não se casaria, eis que, em 1947, aos
40 anos, conheceu uma professora que se encontrava residindo temporariamente em Belo
Horizonte. Amor à primeira vista. Fascinado pela beleza da filha de um espanhol com paraguaia
descendente dos guaranis, Ramon resolveu por um ponto final nos romances avulsos. Pediu a
Nelson e Antonieta Taboada que fossem a Villarrica, cidade próxima de Assunção, capital do
Paraguai, para formalizarem, junto ao pai de Pilar, o pedido de casamento. O enlace foi realizado
em Belo Horizonte, na Igreja de São José, no dia 25 de setembro de 1948.

Pilar Guillén Taboada
Filha do espanhol José Maria Guillén Vélez com a paraguaia Romana Ortiz Cabral,
Maria del Pilar Inocência Guillén Ortiz nasceu a 28 de julho de 1917, na cidade de
Villarrica, Paraguai.
Formada professora, veio ao Brasil em abril de 1946, para fazer um curso de
especialização no Instituto de Educação de Minas Gerais, na capital mineira.
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Pilar e Ramon, no dia do casamento.

Ramon e Pilar com os pais, José Taboada e José Maria Guillén.

O casal na lua-de-mel, em Araxá, famosa estância hidromineral de Minas Gerais.

Com o primeiro filho, Adelino, em julho de 1950.

Os quatro filhos. A partir da esquerda: Fernando, Ramon, Adelino e Carlos.
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O DOM DA ESCRITA
Ramon tinha um grande prazer em escrever cartas. Com o irmão Nelson, também privilegiado pela
facilidade no manuseio da caneta, manteve extensa correspondência. O mesmo aconteceu com
Renato Funari, que residia na cidade paulista de Campinas, com quem se correspondeu no decurso
de cinco décadas.
Em sua inseparável máquina datilográfica, além de preparar os discursos que habitualmente proferia no Rotary, também formatava as crônicas de suas viagens marcantes. Com uma delas, sobre o
Paraguai, país do qual se constituiu num verdadeiro cônsul em Belo Horizonte, abre-se o bloco da
transcrição de cinco matérias selecionadas de um rico acervo, deixado por um homem que construiu
sua cultura na universidade da vida.

Visita ao Paraguai
Somente agora, consegui realizar a viagem tão desejada, e só a fiz saindo
inopinadamente de casa, dirigindo-me a São Paulo, comprando uma passagem na
rodoviária para Foz do Iguaçu, e lá obtendo, com certo esforço, o visto para entrar
nesse país tão acolhedor.
Em Foz do Iguaçu atravessei a fronteira e embarquei num microônibus, singelo
como os passageiros, que nele estavam de regresso às suas moradas. Muito
contente estava, porque compreendo o castelhano, mas eis que me vejo perdido,
não compreendia patavina do linguajar, porque ignorava o vernáculo guarani.
Bem, o "micro" rodou, virou aqui, acolá, entrou numa cidade, alcançou outra e
assim por diante, assaltado nos pontos de parada por graciosas mocinhas,
algumas descalças, oferecendo refrescos de frutas diversas, em jarras, cujos copos
que esvaziavam e iam enchendo novamente, bem como a "chipa", pãezinhos ricos
de vitamina, de sabor agradável. Também acabei aderindo, nessas oito horas até
Asunción, tomando os refrigerantes, servidos nos copos que se iam esvaziando
sem lavá-los, pois o calor era demasiado e a sede sequiosa.
Chegando a Asunción, procurei um hotel e tomei um belo banho, para baixar o
extravagante calor comum neste mês de dezembro. Em seguida fui ao centro, para
um repasto e conhecer o coração da capital que muito cortejava.
Rendo ao meu espanto, como é diferente essa capital de todas as cidades que
atravessei! Sendo um país pobre, chamava a atenção pelos táxis de marcas
estrangeiras dos últimos modelos. Os carros particulares, acompanhando o
mesmo padrão, eram quase todos novos, oriundos da Europa, superando o volks
alemão. Não compreendo como é que esse país mantém na capital esse luxo, em
contraste com o restante da nação, tão simples nos seu recursos. Bem, fiz uma
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refeição no Lido. É uma casa de lanches, que rivaliza com qualquer uma do nosso
Brasil, pelo serviço higiênico, alimentação farta e fina, seus refrigerantes
excepcionais, tudo servido por delicadas garçonetes, que chamam a atenção pela
"llenura" com que servem, permanentemente em seus uniformes impecáveis.
Fiquei habituê, mesmo depois de conhecer outros serviços de restaurantes.
Nos dias que se passaram, dei uma vista d´olhos pelas adjacências, vendo coisas
admiráveis. O Hotel Guarani, orgulho do Paraguai, imponente, recepção requintada,
e com abrigo para carros, cinema, lojas, livrarias, tudo para atender condignamente
o forasteiro. Soube que esse hotel é um dos poucos que oferece aos hóspedes iguarias
vindas de quase todas as partes do mundo, satisfazendo os mais exigentes paladares.
Com o passar dos dias, comecei a observar melhor a vida no Paraguai. Antes de
tudo, devo reconhecer que o general Stroessner tem demonstrado ser progressista.
Basta o estrangeiro ver quanta coisa nova está surgindo, para avaliar o esforço,
conseguindo divisas, sei lá como, para manter estradas asfaltadas, parques
belíssimos, porto bem equipado, edifícios públicos amplos e de arquitetura
moderna. Sente-se que o país está melhorando até na parte rural, amparado por
uma reforma agrária. Já foi iniciada a usina de Guairá, para aproveitamento da
força hidráulica, indispensável ao desenvolvimento do parque industrial.
Verifiquei mais, que o elemento feminino se sobressai no mercado de trabalho.
Ativas e bonitas, bem nutridas e de estatura mediana, as mulheres são sorridentes
e vaidosas! Seus vestidos são bem postos e raramente usam pinturas, pois a formosura não exige. Porém, em algumas, não faltam os dentinhos de ouro, os
brinquinhos e as filigranas! São alegres, carinhosas no tratamento e insinuantes.
A cor jambo, peculiar às paraguaias de origem indígena, é uma sedução. Na
capital, com o trato e bem-estar, elas são esbeltas e de elegância apurada. Enfim,
uma natureza em flor, sem mácula!
Estive num balneário, muito ameno e atraente, bem composto, com hospedagens
boas e comida ótima, em San Bernadino, bastante distante de Asunción. Lanchas
modernas, parques de diversão e outros atrativos, dão a esse recanto um colorido
especial. A afluência é muito grande.
Visitei na capital o Oratório, que é o panteão dos heróis da pátria, da glória e de
cultuação às tradições. Que beleza arquitetônica do passado é o Palácio do
Governo, com alas modernizadas sem quebrar o aspecto colonial, oferecendo aos
olhos do observador o esplendor de uma obra de arte.
Tive oportunidade de ver o Parque Municipal, a primeira locomotiva da América
Latina, bem como o primeiro automóvel, tudo bem conservado, mostrando, que a
sobrevivência dessa nação está estruturada na fibra inquebrantável do povo,
ilhado pelas nações vizinhas, em todos os seus lados!
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Numa manhã, aproveitei para ir à "Tolderia de los Índios", noutra margem do
Rio Paraguai, via Jardim Botânico. Remanescentes do Chaco, esses índios, na
maioria da tribu Macais, ficaram indeléveis em minha memória. Bem organizados, mantêm uma disciplina admirável. Pude correr o acantonamento, verificando que ainda conservam o estado primitivo, pois dormem no chão. Os homens
dedicam-se à pesca, à caça e, os mais espertos, fazem vendas e compras na
capital. As mulheres cuidam da manutenção, tecem redes, fazem colares e outros
adornos. São muito sadias, usam mini-saias, tendo a descoberto os seios
intumescidos. Os rostos não têm espinhas, as pernas não possuem vestígios de
varizes e os cabelos soltos, são pretos e grossos. Acredito que fazem inveja à
maioria das moças brasileiras, que tanto sacrifício fazem, para se tornarem belas
aos nossos olhos.
Nos últimos dias, de minha agradável estada, visitei alguns edifícios suntuosos,
dentre eles o Banco Espanhol do Exterior, que não fica inferior a qualquer outro
banco da América Latina. Enfim, inúmeros outros edifícios importantes. O comércio é admirável, lojas de modas bem apresentadas, joalherias riquíssimas, casas de
artigos finos, artigos domésticos, comércio de comestíveis de alta classe, todas elas
expondo os mais requintados artigos importados, que causam a admiração a nós
brasileiros, que raramente vemos mercadorias estrangeiras.
Fui ao vetusto Hotel de Mayo, na rua do mesmo nome. É desconfortável, mas as
deficiências desaparecem pelo bom serviço dispensado aos hóspedes. As ruas de
Asunción acham-se repletas de rapazinhos e mocinhas, eles fumando cigarros
americanos e vendendo-os, juntamente com chicletes, guloseimas e mercadorias
miúdas diversas. Todos alegres e aparentando serem felizes. Terão, naturalmente,
um futuro mais promissor, quando esse país partir para a industrialização, tão
necessária para a vida de uma nação como essa, que tudo importa do exterior.
Soube também, que o governo pretende tornar obrigatório o ensino da língua
guarani nas escolas públicas, para que, no futuro, seja o idioma pátrio. Que idioma
fascinante na sonorização, tem-se a impressão de que se assemelha a um canto de
pássaro!
Confesso-me entusiasmado de aproveitar uma oportunidade mais propícia, para
permanecer mais tempo, num convívio mais agradável, para conhecer essa terra
em suas outras dimensões, conviver mais longamente com essa gente que sabe
receber um estrangeiro e com ele partilhar o seu carinhoso acolhimento.
Não encontrei na Argentina, Uruguai ou Bolívia, o mesmo interesse da parte do
povo pelo forasteiro. Encontrei no Paraguai um povo humilde e de coração aberto!
Ramon Taboada
Belô, sem data (provavelmente 1958).
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Saudação aos universitários paraguaios
Nossa reunião de hoje constitui, para mim, um particular motivo de alegria, pois é
dedicada aos nossos irmãos paraguaios, à cuja pátria estou fraternalmente ligado pelo
casamento que tive a ventura de realizar com uma filha daquela heróica nação. Independentemente dessa circunstância, seria para mim, como brasileiro, uma agradável emoção falar em nome do Rotary para homenagear esse país de gigantes, nas pessoas desses jovens que aqui estão representando todos os seus patrícios que escolheram Belo
Horizonte para ampliar seus conhecimentos, nos diversos campos da cultura humana.
São futuros líderes de um povo em marcha para o progresso, que aqui recebemos
de braços abertos, dividindo com eles o que temos aprendido através dos séculos,
aliando-nos assim aos seus grandiosos propósitos de disseminar a ciência e a arte,
para que a humanidade seja cada vez mais próspera e mais feliz.
Paraguaios, gente franca e amiga, povo que ameniza os próprios sofrimentos na
melodia de sua música angustiosa e triste, música que chora em cada acorde,
melodias que contam, entre bemóis e sustenidos, a história de uma nação que não
se ajoelha, porque faz das próprias dores do passado os alicerces de grandeza futura.
Em cada paraguaio, há um soldado valente e um poeta romântico. Dizem os
pesquisadores que o Paraguai é o país que possui o maior índice de músicos entre
a sua população laboriosa e leal. Honrosa e significativa liderança, pois a música
é o símbolo de um estado de espírito que os gregos chamavam de "esposo da
virtude". Efetivamente, onde estão dois paraguaios há sempre uma harpa, ou um
violão, e um cantor embalsamando a vida com a melodia de uma guarânia ou com
o sapateado festivo de uma polca saltitante.
Paraguaios, gente amiga e franca, que enfrenta a derrota com altivez e a vitória
com humildade. Em Asunción, em pleno centro da cidade, o visitante depara com
o testemunho edificante da nobreza desse povo. Um tanque de guerra, no alto de
um pedestal, preciosa presa de uma batalha, arrebatada aos bolivianos, no fragor
de um combate, certamente feroz e sangrento, numa guerra que interesses
econômicos estranhos fizeram duas nações vizinhas se engalfinharem.
Há uma inscrição nessa peça bélica. É quando os olhos curiosos dos turistas vêem,
com espanto, essas expressivas e generosas palavras: "Homenaje al valor y heroismo
de dos pueblos hermanos que por error y injusticia de los hombres se agridiran".
Assim é o povo das guarânias, dos yandutis e das artes, que sabe colher belezas na
selva agreste da vida. Povo que hoje reverenciamos através destes jovens que
testemunham o quanto amamos e admiramos seu grande país.
Ramon Taboada
Belô, sem data.
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Carta ao irmão
Belô, 04.01.1974
Meu caro Nelson,
Ao findar-se 1973, ano durante o qual você serviu a tantos, sem se servir senão de
Deus, venho trazer-lhe, com o abraço da velha estima, a estima sempre constante
da minha admiração e do bem que lhe quero.
Se cada ano que passa nos traz a sensação magoada do fim que nos avizinha, a
você traz também a certeza do dever cumprido em todos os setores das atividades.
E eu sei, perfeitamente, com que aprumo de caráter, com que verticalidade de
consciência e, sobretudo, com que brilho de inteligência você cumpriu os seus
deveres.
Sou um fã do seu equilíbrio, visão administrativa, capacidade de trabalho,
altruísmo e dos princípios de justiça que lhe comandam a vida, a qual venho
acompanhando, agora mais de perto, através do Boletim Industrial da Fieb.
Que Deus lhe dê saúde e paz para continuar na sua profícua e eficiente gestão.
São os meus votos para 1974.
Que seus anseios sejam bem sucedidos.
Abraços afetuosos do mano Ramon.

40 anos de vida rotária
(Discurso proferido no Rotary Club Belo Horizonte)
O tímido e curioso companheiro que há quatro décadas iniciou o seu aprendizado
neste templo de solidariedade humana, continua, e sempre será, um aluno
humilde das lições que aqui são aprendidas. Mas já conquistou uma experiência,
bastante profunda, para exaltar a gloriosa jornada que vem percorrendo, com
preciosos frutos que vão sendo colhidos.
Tais conquistas, são o resultado lógico do desempenho consciente da missão a que nos
propusemos, dentro da qual estão contidos os princípios fundamentais da própria
existência do Rotary. Ao fim de 40 anos de intimidade com a vida rotária, constatei
que não são utópicos os ideais do Rotary e que, através do intercâmbio da inteligência
e da cultura, podemos estabelecer uma melhor compreensão internacional.
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Incentivar e fomentar a aproximação entre os povos, objetivando conseguir a
compreensão e a paz mundial é, indubitavelmente, a maior aspiração do Rotary e
da própria humanidade.
Rotary - deve ficar bem claro - não promete salvar o mundo, mas nos aponta o
caminho para torná-lo melhor.
Ingressei no Rotary ignorando muita coisa a respeito da instituição, menos que,
daí por diante, passaria a pertencer a um agrupamento de homens dedicados ao
fecundo, nobre e elevado Ideal de Servir. Servir ao próximo, à comunidade, à pátria
e à humanidade.
Eu me ufano de trazer guardada comigo uma pequenina parcela das conquistas do
nosso clube. Eu me orgulho de ter acrescentado, ao mutirão do nosso clube, o meu
tijolo de participação na obra de fraternidade universal que nos propusemos
construir.
Sinto-me plenamente recompensado pelo que dei de mim ao Rotary e agradeço, a
todos vocês, a oportunidade que me deram de me sentir tão orgulhoso e feliz por
pertencer a essa imensa família, na qual ingressei pelas mãos generosas e amigas
do saudoso companheiro Orville Colombo de Conti, um dos mais devotados e
brilhantes espíritos a serviço da causa rotária.
Sinto-me feliz e orgulhoso em ser rotariano.
Ramon Taboada
Belô, abril de 1987.

Discurso dos 80 anos
(No Rotary Club Belo Horizonte)
Curvo-me, agradecido por essa homenagem especial, de amizade e apreço dos
companheiros, amigos e familiares do velho guerreiro, que acaba de vencer mais
uma etapa na vida.
Foi uma caminhada difícil, mas sempre ascendente.
Não é sem grande emoção interna e uma certa dose de vaidade que assim me
pronuncio. Afinal, passando uma revista pelo passado distante, vou deparar, na
longa estrada já percorrida, com muitos percalços e muitas lutas, mas a tudo
transpus, à custa de muito trabalho e perseverança.
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Eu costumo dizer que nasci sob a influência de um signo que se situou sempre no
lado positivo da vida. Deus brindou-me com pais preciosos, irmãos dedicados e
amorosos, filhos e noras admiráveis e uma esposa compreensiva, solícita, dedicada
e leal. Dentro da simplicidade da sua aparência, residia nela uma sólida cultura,
uma educação esmerada e uma fé indestrutível no Senhor e nas coisas do espírito.
Muitos dos presentes a conheceram, principalmente os mais antigos no clube.
Prosseguindo nessa quase biografia, gostaria de dizer que jamais fui dominado
pela vaidade, nunca me debrucei sobre o interesse imediato do bolso. Encheu-me
sempre, alma e cérebro, de um profundo idealismo, o desejo incontido de plantar
alguma coisa, cuja semente pudesse frutificar, deixando um rastro da minha
passagem por essa terra, que bondosamente me acolhe a quase seis décadas.
A minha boca sempre esteve fechada para lamentações ou críticas, que poderiam
até cair sobre mim. Mas gostaria de dizer também que a ingratidão foi sempre,
para mim, um dos defeitos de difícil assimilação. É-me fácil esquecer aqueles que
a praticaram comigo.
Quando, porém, eu próprio a cometo, involuntariamente, não há para julgá-las
um juiz mais inflexível, nem carrasco mais impiedoso, do que eu próprio.
Companheiros, convivo resignadamente com a realidade, mas penso, como André
Maurois, que "o verdadeiro mal da velhice não é o enfraquecimento do corpo, e sim
a indiferença da alma".
Sinto que a fala e a audição já estão sofrendo limitações, mas ainda não sinto o
cansaço trazido pelos anos. Por isso, ainda não pretendo ensarilhar as armas.
Vou continuar, como até aqui, na primeira linha, dando a minha modesta, mas
sincera colaboração às iniciativas de cooperação, às causas do bem comum e,
principalmente, a esse admirável programa de sentido sócio-humano, que é a
Fundação Rotária.
Ramon Taboada
Belô, 9 de agosto de 1987.

O AMIGO DE MEIO SÉCULO
O doutor Renato Funari, que durante muitos anos presidiu a seção regional de Campinas da
Associação Brasileira de Química, constituía-se num dos amigos mais fraternais do extenso círculo das amizades cultivadas por Ramon. Apesar da distância, correspondiam-se via cartas com
intensa freqüência. Visitavam-se mútua e periodicamente. Nas férias, Renato e a esposa Elzira iam
a Belo Horizonte. Ramon e Pilar freqüentavam a casa dos Funari em Campinas.
98

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:49

Page 99

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Ouro 24 quilates
Campinas, 24 de abril de 1987.
Meu caro Ramon,
Ao receber, hoje, a notícia da grande homenagem que lhe prestaram pelos seus
40 anos de Rotary, levei o meu pensamento a um passado tão distante e
longínquo, onde ficou a saudade da nossa mocidade e tudo eram flores.
O tempo passou!
A homenagem que lhe tributaram, e que também me causou profunda emoção, foi
a mais justa possível, pois há quantos anos você se debate em prol daqueles que
carecem de bolsas de estudo no exterior? E quantos estão aí dando os seus
conhecimentos em favor de um Brasil maior e melhor?
O nome de Ramon Taboada há de ser inscrito no futuro em letras indeléveis, como
hoje está gravado no coração de todos que conhecem a grandeza de suas
realizações.
Sem louvaminhas fáceis, direi que o Rotary Club constituiu a sua casa de
trabalho e, como tudo ali tem um cunho de intelectualidade, podemos
compará-lo a uma casa de ourives. E em uma casa de ourives, até a poeira da
soleira é de 24 quilates.
Assim é você, Ramon Taboada.
Renato Marcos V. Funari

HOMENAGEM DO ROTARY
Na abertura da reunião do dia 27 de abril de 1988, o diretor de protocolo do Rotary Club Belo
Horizonte, Otacílio Ferreira Cristo, deu uma notícia que entristeceu os companheiros: "Ramon está
hospitalizado, no Prontocor, com séria infecção pulmonar. Seu estado é grave". Pouco depois, o
mesmo Otacílio voltou à tribuna para dar nova informação: "Ramon faleceu há poucos instantes,
precisamente às 19 horas e 15 minutos".
O presidente, Victor de Andrade Brito, pediu um minuto de silêncio. Em seguida, consternado e
emocionado, após enaltecer as gigantescas qualidades pessoais e rotárias de Ramon, decretou
suspensa a reunião. No outro dia, na sessão de instalação da Conferência Distrital de São Lourenço,
o governador do Distrito 452, Roberto Junqueira de Alvarenga, solicitou um minuto de silêncio por
intenção da alma de Ramon Taboada Souza, ex-presidente do Rotary Club Belo Horizonte. No
segundo dia da Conferência, o ex-governador Francisco de Assis Albuquerque Bastos, fez o
seguinte pronunciamento:
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Antes de tratar do tema específico desta palestra, que é a promoção de
Intercâmbios e Projetos em Serviços à Comunidade Mundial, não poderia deixar
de prestar a minha homenagem a quem tanto devemos no Distrito 452, pela causa
da compreensão mundial, através da Fundação Rotária e, em particular, pelas
suas Bolsas Educacionais.
Não poderia deixar de me manifestar a respeito de quem, durante dezenas de
anos, trabalhou silenciosamente, com zelo e competência, para que jovens
graduados nas universidades brasileiras pudessem se aperfeiçoar no exterior, ao
mesmo tempo em que promoviam a compreensão entre os povos. Refiro-me ao
saudoso Ramon Taboada Souza que, mansamente, silenciosamente e
humildemente, se extinguiu anteontem à noite.
Sim, Ramon se apagou, mas não morreu na nossa lembrança e nem na saudade de
seus companheiros.
Embora doente, e com 80 anos, Ramon continuava tratando os bolsistas com a
atenção, o carinho e a orientação que dispensava aos seus próprios filhos. Lembrome que muitos desses jovens, ao regressarem ao Brasil, convidavam Ramon para
padrinho de seus casamentos, como reconhecimento cordial e sincero, a quem
tanto os ajudava.
Adeus, meu caro Ramon. Você personificou o ideal de servir.

Prestígio com JK
Numa visita a Salvador, o presidente Juscelino Kubitschek foi recebido no Palácio da
Aclamação com uma recepção oferecida pelo governador Antônio Balbino. Na fila dos
cumprimentos estavam Nelson e Antonieta Taboada.
Quando o chefe da Nação se aproximou, Antonieta quebrou o protocolo e disse-lhe
enquanto o afastava da fila: "Sou cunhada de Ramon Taboada!". O presidente respondeu: "É um grande amigo que tenho em Belo Horizonte!". Ela replicou: "Então, atenda-o no pedido que se encontra dentro desse envelope. Não vá decepcioná-lo!" E
rapidamente enfiou-o no bolso de baixo do paletó de JK, que deu um sorriso, voltou
para junto da fila e continuou nos cumprimentos formais às personalidades da
sociedade baiana.
Dentro do envelope estava um pedido para um jovem médico, casado com sua
sobrinha Marlene. Antonieta também colocou no envelope um currículo resumido do
seu afilhado, Ulpiano Albuquerque Cavalcante. Informou ainda o cargo pretendido,
que se encontrava vago, numa repartição federal na Bahia. Mas não levava fé no
sucesso da empreitada. Raciocinava que solicitações de tal natureza JK recebia às
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centenas, encaminhadas por senadores, deputados, prefeitos e chefes políticos de todo
o país. Ademais, avaliava que Ramon, por não ser político, estivesse distanciado de
Juscelino, desde a sua eleição para governador de Minas Gerais.
Ledo engano, poucos dias depois, chegou a notícia da nomeação, publicada no Diário
Oficial da União. Mas a surpresa maior foi para os deputados federais baianos, que
brigavam pelo preenchimento do cargo. Ficaram atônitos, sem saber de onde tinha
saído o pistolão poderoso.
Ramon somente tomou conhecimento do ocorrido após a consumação do fato. Deu
muita risada pela astúcia da cunhada. Mandou um cartão de agradecimento ao amigo
presidente da República.
A última vez que Ramon
esteve com Juscelino foi
em 19 de junho de 1974,
durante um jantar no
Rotary Club Belo Horizonte. JK faleceria dois
anos depois, no dia 22 de
agosto de 1976, num acidente automobilístico no
km 165 da Via Dutra, no
município fluminense de
Resende, quando viajava
de São Paulo para o Rio de
Janeiro.

Ramon com Juscelino, no último encontro.
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Descendência de
Ramon Taboada Souza
RAMON TABOADA SOUZA
* 09.08.1907
+ 27.04.1988
Salvador
Belo Horizonte
MARIA DEL PILAR INOCÊNCIA GUILLÉN ORTIZ
* 28.07.1917
+ 22.10.1979
Villarrica
Belo Horizonte

ADELINO GUILLÉN TABOADA
* 12.05.1950
Belo Horizonte

1

2

AUGUSTA AMÉLIA COSTA NOGUEIRA
* 08.07.1950
Belo Horizonte

RAMON GUILLÉN TABOADA
* 29.06.1951
Belo Horizonte
sem descendência

com descendência

CARLOS GUILLÉN TABOADA
* 28.02.1953
Belo Horizonte

3

4

FERNANDO GUILLÉN TABOADA
* 31.10.1954
Belo Horizonte
ENEIDA NOGUEIRA BARBOSA
* 27.09.1961
Pegui

LUCIENE GOMES TEIXEIRA
* 24.03.1955
Vitória da Conquista

com descendência

com descendência

Netos de Ramon e Pilar. A partir da esquerda: Tiago, Gustavo, Leonardo, Ramon e Rodrigo.
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Adelino Guillén Taboada
Adelino Guillén Taboada, mineiro de Belo Horizonte, nasceu em 12 de maio de 1950, dia de Santa
Joana. Na pia batismal teve como padrinhos o avô José Taboada Vidal e a tia Pilar Martinez
Taboada. O prenome foi uma homenagem que o pai prestou à memória do irmão mais velho, nascido em 11 de maio de 1906 e falecido, prematuramente, aos 40 anos, em Aracaju. Recebeu a
primeira comunhão em Salvador, na Igreja de Sant'Ana do Rio Vermelho, em 26 de novembro de
1957, dia do 80º aniversário do padrinho.

Adelino no colo de Pilar (prima, tia e madrinha),
com o avô Taboada ao lado.

No colo do avô José Taboada.

Após ter freqüentado o jardim de infância da Escola Delfim Moreira, Adelino
cursou o primário no Instituto Santa
Helena. O ginásio e o científico foram
realizados no Colégio Loyola, conceituado estabelecimento da ordem dos jesuítas, donde saiu preparado para
enfrentar, com aprovação, o vestibular
de engenharia da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG).

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Adelino no dia da primeira comunhão, ao lado dos primos Amália e José Carlos
Taboada.
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nucleares. No Imperial College, da University of London, Inglaterra, obteve o mestrado em
tecnologia ambiental.

VIDA PROFISSIONAL
Começou em 1975, como engenheiro na Nuclebrás (Empresas Nucleares Brasileiras), em Belo
Horizonte. Depois, no Centro Tecnológico de Minas Gerais, foi coordenador de qualidade
ambiental. Ainda em Belo Horizonte, na Leme Engenharia, trabalhou como gerente de projetos. Na
Sociedade Mineira de Engenheiros presidiu a comissão de meio ambiente. Em 1991, Adelino
mudou-se para Brasília, contratado pela Rio Tinto Brasil, no cargo de gerente de meio ambiente.
Na capital federal presidiu a comissão técnica de meio ambiente do Instituto Brasileiro de
Mineração.
O reconhecimento ao bom desempenho profissional, levou o Rio Tinto Group, sediado na
Inglaterra, a transferí-lo para Londres, na função de "principal advisor environment".
Em seguida, na condição de
"environmental and quality
systems manager", foi designado
para trabalhar no Canadá, na
cidade de Yellowknife, onde operava a Diavik Diamond Mines,
empresa do grupo Rio Tinto.
Atualmente, encontra-se em
Melbourn, Austrália. É "chief
consultant-environment" da Rio
Tinto Services.
Adelino tocando piano, para o pai e o tio Nelson Taboada.

Augusta Amélia Nogueira Taboada
Filha de Jove Soares Nogueira Júnior (de família de Itaúna, Minas Gerais) e de
Therezinha Costa Nogueira (de Belo Horizonte), Augusta Amélia Costa Nogueira
nasceu na capital mineira, a 8 de julho de 1950, dia de Santo Áquila e Santa Priscila.
Augusta Amélia teve a vida escolar toda construída em Belo Horizonte. Cursou o
primário no Grupo Escolar Pondiá Calógeras, o ginásio e o clássico no Colégio Pio XII.
Na UFMG concluiu dois cursos: letras, com licenciatura em francês, na Faculdade de
Letras, e economia na Faculdade de Ciências Econômicas. Na mesma universidade,
em programa patrocinado pela FAO, fez pós-graduação em economia agrícola.
Na vida profissional trabalhou como economista no Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais. Em 8 de maio de 1976, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Belo
Horizonte, casou-se com Adelino Guillén Taboada.
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Descendência de
Adelino Guillén Taboada
ADELINO GUILLÉN TABOADA
* 12.05.1950
Belo Horizonte
AUGUSTA AMÉLIA COSTA NOGUEIRA
* 08.07.1950
Belo Horizonte

FLÁVIA NOGUEIRA TABOADA
* 12.03.1979
Belo Horizonte

PATRÍCIA NOGUEIRA TABOADA
* 10.12.1981
Belo Horizonte

TIAGO NOGUEIRA TABOADA
* 14.05.1985
Belo Horizonte

LEONARDO NOGUEIRA TABOADA
* 12.10.1991
Belo Horizonte

Augusta e Adelino com a primogênita, Flávia.

Patrícia com o avô Ramon.
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Flávia Nogueira Taboada
Flávia Nogueira Taboada nasceu no dia de São de Gregório de Nissa, a 12 de março de 1979, em
Belo Horizonte, onde também foi batizada, tendo como padrinhos os tios Fernando Guillén
Taboada e Mariângela Soares Nogueira.
A vida escolar foi iniciada no Grupo Escolar Pondiá Calógeras, na capital mineira, tendo
continuidade no Instituto da Criança. O curso médio cumpriu em três estabelecimentos de cidades
diferentes: Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte; Colégio Marista de Brasília, no Distrito
Federal; e Charles Page School, em Sands Springs, no estado de Oklahoma, Estados Unidos.
Flávia possui diploma em administração de empresas, curso que iniciou no Centro Universitário de
Brasília (Ceub) e concluiu na Richmond University London, na Inglaterra, onde também fez o
mestrado em business & finance, na City University London.

Patrícia Nogueira Taboada
Patrícia Nogueira Taboada nasceu em Belo Horizonte, a 10 de dezembro de 1981, dia de São
Melquíades. Na pia batismal teve como padrinhos Rafael Nocchi e a tia Luciene Gomes Taboada.
Na capital mineira, Patrícia fez os estudos do ciclo fundamental no Instituto da Criança e no
Colégio Santo Antônio. Na capital federal, cursou o nível médio na Escola Paroquial Santo Antônio
e no Colégio Marista de Brasília.
O curso superior foi realizado na capital inglesa, na Richmond University London, onde se
diplomou em business. Na City University London, fez o mestrado em business & human
resources.

Tiago Nogueira Taboada
Tiago Nogueira Taboada nasceu em Belo Horizonte, a 14 de maio de 1985, dia de São Matias.
Batizado na capital mineira, recebeu como padrinhos a tia Maria Lúcia Nogueira Ribeiro e seu
marido, José Carlos Ribeiro.
O curso fundamental, iniciado em Belo Horizonte (Gotinha D'Água, Fafich e Nep), foi concluído em
Brasília, na Escola Santo Antônio. O curso médio foi todo na Inglaterra, na International School of
London e na Hillingdon - American School of London. O curso superior encontra-se em
andamento, no Imperial College, da University of London, onde estuda mechanical engineering.
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Leonardo Nogueira Taboada
Leonardo Nogueira Taboada nasceu em Belo Horizonte, a 12 de outubro de 1991, dia de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Recebeu o batismo na cidade natal, tendo como padrinhos
o casal Flávio de Almeida Gualberto e Rosângela Pacheco Gualberto.
A formação escolar de Leonardo envolveu colégios de quatro países. Começou no Brasil, na Escola
Paroquial de Santo Antônio, em Brasília, e continuou na Inglaterra, no International School of
London, e na Hillingdon - American School of London.
O curso médio foi cumprido em três estabelecimentos: École Saint Joseph School, em Yellowknife,
no Canadá; Marcellin College, em Melbourne, Austrália; e na escola jesuíta Xavier College, também
em Melbourne.

Adelino Guillén Taboada a caminho de
Limeres, distrito de Cerdedo, na província
de Pontevedra, Galícia.

Adelino em Limeres, na frente da casa (abandonada) onde nasceu o avô, José Taboada Vidal.

As famílias de Adelino e José Bello Taboada (Pepe), em Laxe, na
província de A Coruña, Galícia.

As famílias de Adelino e Francisco Bello Taboada (Paco), em Laxe.
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Leonardo, Adelino, Paco e Tiago.

Paco com os filhos de Adelino.

Adelino com os filhos Tiago e Leonardo, juntos
a um monumento em A Coruña
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Ramon Guillén Taboada
Ramon Guillén Taboada nasceu em Belo Horizonte, a 29 de junho de 1951, dia de São Pedro. Após
ter estudado no Colégio Loyola, ingressou na Faculdade de Medicina da UFMG.
Aos 26 anos, na turma de 1977, Ramonzito, como era chamado na família, recebeu o diploma de
médico. Porém, não exerce a profissão da formação acadêmica. Servidor público federal, trabalha
como agente administrativo, na Delegacia do Ministério da Fazenda, em Belo Horizonte. É solteiro.

A partir da esquerda: os irmãos Fernando, Ramonzito, Adelino e Carlos, com o avô José Taboada e a tia-avó
Isolina. Belo Horizonte, 1956.

.

Fernando, Pilar, Ramon, Adelino, Carlos e Ramonzito.
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Na Churrascaria Camponesa, Belo Horizonte, em janeiro de 1958: Ramonzito, José Carlos Taboada, Pilar, Fernando e Ramon.

Carlos, Ramon, Adelino e Fernando, com os pais.

Ramon em outubro de 2005.
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Carlos Guillén Taboada
Nascido em Belo Horizonte, em 28 de fevereiro de 1953, dia de São Romano, Carlos Guillén
Taboada cursou o 1° e o 2° graus no Colégio Loyola.

Carlos com o avô Taboada, em 1956.

Ao lado do avô, no carnaval de 1958, fantasiado à marinheiro.

Formado em 1979, pela Escola de Arquitetura da UFMG, Carlos iniciou-se na vida profissional no
escritório do professor José Júlio Taboada, seu primo. Depois de três anos, abriu o próprio
escritório de arquitetura, tendo elaborado inúmeros projetos para construções na capital mineira.
Em 1995, tornou-se empresário na área da prestação de
serviços, no setor de projetos e consultoria em impermeabilizações, onde atua até hoje.

Luciene Gomes Teixeira Taboada
Luciene é baiana de Vitória da Conquista, nascida em 24 de
março de 1955, dia de Santa Catarina da Suécia. Conheceu
Carlos em Salvador, no carnaval de 1977, quando ambos
saíram no famoso Bloco do Jacu.
Casaram-se em 18 de julho de 1981. Em 1997, o casal abriu o
Le Café, uma cafeteria-tabacaria na Rua Matias Cardoso 17,
no miolo do centro administrativo-financeiro de Belo Horizonte. Luciene é quem comanda o estabelecimento.
Carlos e Luciene.
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Descendência de
Carlos Guillén Taboada
CARLOS GUILLÉN TABOADA
* 28.02.1953
Belo Horizonte
LUCIENE GOMES TEIXEIRA
* 24.03.1955
Vitória da Conquista

RODRIGO GOMES TABOADA
* 05.03.1985
Belo Horizonte

Rodrigo Gomes Taboada
Rodrigo nasceu em Belo Horizonte, a 5 de março de 1985, dia de São Teófilo e de São José da Cruz.
Em 2005, ingressou no curso de medicina da UFMG. Encontra-se imbuído no firme propósito de
ser o primeiro membro da família Taboada a exercer a profissão médica.

Rodrigo com as primas Ticiana (à esquerda) e Thalita de Figueiredo
Taboada, em fevereiro de 1986.

Rodrigo Gomes Taboada entre os pais, Luciene e Carlos.
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Fernando Guillén Taboada
Fernando é belo-horizontino, nascido em 31 de outubro de 1954, dia de um santo espanhol, Santo
Afonso Rodrigues. Foi batizado em Salvador, na Igreja de Sant'Ana do Rio Vermelho, a 26 de
novembro de 1954, numa solenidade presidida pelo pároco Alcides Barreiros Cardoso, tendo como
padrinhos os tios Nelson e Antonieta Taboada.
Cursou o primário no Grupo Escolar Pondiá Calógeras, o ginásio e o científico no Colégio Loyola. O
superior cumpriu na Escola de Engenharia da UFMG. Formou-se engenheiro civil na turma de 1977.
Fernando Guillén Taboada dedicou-se à engenharia sanitária, tendo trabalhado em inúmeros
projetos e obras de saneamento nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
Como responsável técnico foi engenheiro nas seguintes construtoras: Kelmer, Silmon, Setol,
Construfel e HWA. Depois, tornou-se empresário no setor da engenharia.

Eneida Nogueira Barbosa Taboada
Mineira de Pegui, Eneida Nogueira Barbosa nasceu em 27 de setembro de 1961, dia
de São Vicente de Paula. Fez os estudos em Belo Horizonte: o primário na Escola
Estadual Juscelino Kubitschek, o ginásio e o científico no Colégio Promav.
Casou-se com Fernando em Belo Horizonte, no dia 28 de maio de 1982. O convívio,
desde a época do noivado, com Nilza Taboada e Pilar Martinez Taboada, afamadas
pelos dotes culinários, despertaram em Eneida o gosto pela arte de cozinhar. Com as
duas aprendeu os segredos das iguarias baianas e espanholas. No preparo das
guloseimas, para as festas familiares, teve em Nilza a professora dos doces e em Pilar
a mestra dos salgados.

Fernando e Eneida com os filhos, Ramon Neto, Fernanda e Gustavo.
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No Iate Clube da Bahia, em Salvador: Fernando e Eneida, tendo ao centro o casal José Carlos e Maria Olympia Taboada,
em 31 de janeiro de 2002.

Reunião de primos em Belo Horizonte, em 2003. A partir da esquerda: Nelson, Ramon, José Júlio, Fernando e Carlos.
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Eneida e Fernando no casamento de Nelson Almeida Taboada
com Patrícia Torres Soussa, em Salvador, no dia 12 de
setembro de 2003.

Descendência de
Fernando Guillén Taboada
FERNANDO GUILLÉN TABOADA
* 31.10.1954
Belo Horizonte
ENEIDA NOGUEIRA BARBOSA
* 27.09.1961
Pegui

RAMON TABOADA SOUZA NETO
* 23.02.1983
Belo Horizonte

FERNANDA NOGUEIRA GUILLÉN TABOADA
* 14.12.1984
Belo Horizonte

GUSTAVO NOGUEIRA GUILLÉN TABOADA
* 01.12.1986
Belo Horizonte
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Ramon Taboada Souza Neto
Ramon Taboada Souza Neto nasceu em Belo Horizonte, a 23 de fevereiro de 1983, dia de São
Policarpo. No batismo recebeu como padrinhos os tios Carlos e Luciene Taboada. Cursou o
primeiro grau no Instituto Zilah Frate e o segundo no Colégio Loyola.
Durante sete meses, de janeiro a julho de 2001, morou em Londres, onde aprimorou os conhecimentos da língua inglesa. Também em estudos, do idioma germânico, esteve na Alemanha. Residiu
em Hannover, de agosto de 2004 a fevereiro de 2005. Ramon é economista, diplomado em 2005,
pela UFMG.

Fernanda Nogueira Guillén Taboada
Fernanda Nogueira Guillén Taboada nasceu na capital mineira, em 14 de dezembro de 1984, dia de
São João da Cruz. Iniciou o primeiro grau no Instituto Zilah Frate, tendo-o concluído no Colégio
Pio XII. O segundo grau cursou no Colégio Regina Pacis. Atualmente faz o 2° ano do curso de
enfermagem.

Gustavo Nogueira Guillén Taboada
Gustavo é belo-horizontino, nascido em 1° de dezembro de 1986, dia de Santo Elígio. No batismo
teve como padrinhos o tio Edgar Nogueira Barbosa e a prima Daniela Taboada Bracarense.
Gustavo Nogueira Guillén Taboada fez o primeiro grau no Instituto Zilah Frate e o segundo no
Colégio Santo Agostinho. Como forma de aprimorar os conhecimentos da língua francesa, morou
durante um ano, de agosto de 2004 a agosto de 2005, em Bruxelas, capital da Bélgica.
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Capítulo 13

MANOEL TABOADA SOUZA
Manoel Taboada Souza foi o único dos sete filhos de José Taboada
Vidal com a nacionalidade espanhola. Terceiro da prole, nasceu às
12 horas de um domingo, dia de São Romano, em 28 de fevereiro
de 1909, na cidade pontevedrense de Vigo, principal porto de
embarque dos galegos que se destinavam à Bahia.

Batismo
No dia imediato ao nascimento, ou seja, na segunda-feira, 1° de março,
o menino foi solenemente batizado na Igreja de Santiago el Mayor,
pelo abade-pároco Argimiro Martinez Vazquez, tendo como padrinhos Manuel
Martinez e Adelina Dominguez, residentes em Vigo.
O registro foi lavrado na página 78 do livro XIV dos batismos na Paróquia de
Santiago. O recém-nascido recebeu o prenome de Manuel Angel. Todavia, nos
documentos civis, emitidos posteriormente, não consta o Angel, apenas Manoel, ou
melhor, Manoel Taboada Souza.

Quando completou nove meses, Manoel veio para a Bahia, juntamente com os pais e os irmãos
Adelino e Ramon. A família regressou no paquete Astúrias, que fazia a linha Europa-Atlântico Sul,
entre o porto inglês de Southampton e o argentino de Buenos Aires. O desembarque, na escala em
Salvador, ocorreu no dia 12 de dezembro de 1909.
Após ter cumprido o mesmo ritual seguido pelos irmãos Adelino e Ramon - estudos iniciais no Rio
Vermelho, depois no Colégio Antônio Vieira e passado pelas tarefas laboriosas no armazém e na
confeitaria do pai -, Manoel seguiu o exemplo de Ramon e foi ser vendedor-viajante de uma empresa atacadista sediada em Salvador. Fazia a praça de cidades do interior baiano. Em Maragogipe, no
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Recôncavo, famosa mundialmente pelas fábricas dos charutos Dannemann e Suerdieck, conheceu
Stella dos Santos Sá, de uma importante família na cidade.

ACRÓSTICO
Sem teu amor minha vida
Tem muito de provação
Es o meu sonho de moço
Luz da minha escuridão
Liberta-me o calabouço
Atroz da minha paixão.
Manoel Taboada

O casamento foi realizado no dia 9 de julho de 1934, no Rio
de Janeiro, onde já residiam Julieta e Aloysio dos Santos Sá,
respectivamente irmã e primo da noiva, que viajou acompanhada pelo irmão Waldemar (Vavá). Foram no paquete
Itapagé, que saiu de
Salvador na noite de 30
de junho, levando também o pai e a irmã do
noivo. Manoel deslocouse de Belo Horizonte,
onde, a convite e por
aconselhamento de Ramon, havia montado
recentemente uma representação de produtos
de louça para mesa: praManoel aos 21 anos.
tos, travessas, xícaras e
outros artigos. Em 11 de
novembro de 1937, fundou com Ramon a Irmãos Taboada.
Inicialmente, juntaram as pequenas representações que possuíam, para, logo em seguida, se estabelecerem no segmento
dos produtos químicos, farmacêuticos e de instrumentos
Manoel e Stella.
cirúrgicos, que os transformou em prósperos empresários.
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Extremamente caseiro, Manoel não
abria mão de passar o tempo livre com
a família. Esse foi o motivo fundamental pelo qual nunca aceitava convites
para participar de entidades de classe,
clubes de serviço ou associações
filantrópicas. Gostava de receber amigos, recepcionando-os com aperitivos
que criava e preparava. Um hobby certamente herdado dos tempos do bar
da Confeitaria Oceânica. Para Belo
Horizonte levou uma tradição dos
moradores do Rio Vermelho, a soltura
dos foguetes e balões (que ele próprio
confeccionava) no dia de São João. Na
capital mineira também cultivou um outro hábito, o de ir,
logo pela manhã, às feiras livres
das quartas-feiras.

Manoel e Stella com os filhos: Constança, José Júlio, Manoel Filho (Nelito) e Wilma.

De temperamento calmo, característica comum a todos os
irmãos, andava sempre risonho e bem humorado. Espirituoso, tinha tiradas engraçadas. Certa vez disse para João
Bracarense, noivo da filha
Wilma: "Você é um felizardo,
A família reunida: José Júlio, Nelito, Constança, Stella, Wilma e Manoel.
vai desposar uma mulher já
operada. Eu não tive essa sorte!". Foi uma referência ao fato de Stella ter
passado, depois de casada, por três pequenas
intervenções cirúrgicas - amídalas, adenóide e
apêndice -, as mesmas que a filha havia se
submetido. Uma outra característica marcante eram seus conselhos. Numa época que
ainda não se falava em câncer de pele, provocado pela demasiada exposição ao sol em
pino, ele já alertava para os perigos. Freqüentemente dizia: "Muito sol é bom apenas para
Manoel e Stella.
secar roupa!".
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A casa da família em Belo Horizonte, na Rua Antônio de Albuquerque 862.

Prestígio
Antevendo excelentes perspectivas para a indústria de lajes pré-moldadas, ainda
inexistente na Bahia, Nelson Taboada resolveu ser o pioneiro no mercado baiano.
Como forma de capitalizar recursos para investir no novo empreendimento, colocou a
Cerâmica Santa Maria à venda. Enquanto as negociações se desenvolviam com um
grupo paulista, foi tocando a montagem da indústria. Ao ficar concluída, faltou o
capital de giro para colocar a Indústria Bahiana de Lajes (IBL) em plena atividade
(com a produção de uma marca franqueada), pois a venda da Santa Maria não se
concretizou.
No aperto, e na busca de oxigênio financeiro, Nelson apelou para os irmãos em Belo
Horizonte, onde Ramon e Manoel gozavam de vasto prestígio e boas amizades,
inclusive entre alguns banqueiros. Na capital mineira ficavam as sedes de seis
importantes estabelecimentos financeiros que operavam em Salvador: Banco do
Comércio e Indústria de Minas Gerais, Banco de Crédito Real de Minas Gerais, Banco
da Lavoura de Minas Gerais, Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas
Gerais, Banco Mineiro da Produção e Banco Nacional de Minas Gerais. Em 29 de abril
de 1966, enviou-lhes uma carta manuscrita, com cinco páginas, donde foram
extraídos os seguintes trechos:
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Caros irmãos Manoel e Ramon,
Aproveitamos a ida do Nelito para enviar-lhes esta carta, na qual historiamos as
ocorrências dos nossos negócios, não só para colocá-los inteiramente à par das
nossas deliberações, como também para justificar a nossa solicitação.

xxx

Montamos a nossa Indústria Bahiana de Lajes S.A., a qual - fizemos o lançamento neste mês - está destinada a ter uma grande aceitação, uma vez que a sua marca
- Volterrana - é a mais reputada no Brasil. O Nelsinho convidou o Nelito para
colaborar e este poderá dizer a vocês das esperanças de ótimos negócios.

xxx

Em virtude da carência imediata de recursos, para agüentarmos os compromissos
de curto prazo, necessitamos que vocês nos consigam 40 milhões de cruzeiros, para
pagamento em 12 meses; os juros pagaremos mensalmente. Sabemos que isso não
lhes será fácil, porém, com os conhecimentos que têm, poderão nos conseguir o
dinheiro e nos deixar seguros que não sofreremos embaraços durante o primeiro
ano, que será duro.

xxx

Enfim, confiamos que vocês possam fazer isso por nós. Com o faturamento da
fábrica de lajes, é até possível que o empréstimo seja liquidado antes do prazo.
Abraços para todos,
Nelson
Obs: Embora não contivesse as assinaturas do filho Nelsinho e do irmão Affonso,
Nelson redigiu a carta em nome dos três acionistas da IBL, visto que cada um possuía
um terço do total das ações.

Tendo passado a infância e a adolescência no Rio Vermelho, e por não conhecer a cidade natal,
Manoel julgava-se filho da capital baiana. Nos documentos que não necessitavam de comprovação,
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sempre colocava Salvador como local da naturalidade. Quando lhe perguntavam em que bairro
havia nascido, respondia sem hesitação: "Sou do Rio Vermelho!".
Em respeito ao pai, que nunca admitiu renúncia à cidadania espanhola, Manoel evitou requerer a
naturalização. Porém, deu entrada no pedido, no Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
quando completou 56 anos. Tornou-se cidadão brasileiro por decreto assinado pelo presidente
Arthur da Costa e Silva, em 23 de maio de 1967, exatamente 21 dias após o falecimento de José
Taboada Vidal.
O seu amor pelo Rio Vermelho, fez com que voltasse a residir no bairro inesquecível. Foi em 1969,
quando se aposentou, após o encerramento voluntário das atividades da Irmãos Taboada. Também
pôs um ponto final no ciclo de 35 anos morando em Belo Horizonte, onde nasceram seus quatro
filhos. Fixou-se numa casa que havia comprado na Rua Dr. Odilon Santos n° 29, onde o filho Nelito
já residia. Localizada no trecho da orla marítima, entre o Largo da Mariquita e a Praça Brigadeiro
Faria da Rocha, a casa ficava bem junto à entrada para o Hotel Meridien, atual Hotel Pestana. Mas
ficou pouco tempo no Rio Vermelho, pois o barulho do tráfego de veículos fez com que procurasse
por um local sossegado. Em 1972, Manoel mudou-se para Brotas, onde construiu uma casa num
condomínio familiar, compartilhado com os filhos Nelito e Constança. Usufruiu do novo recanto
até ser vitimado por um câncer no estômago. Operado pelo cirurgião Raymundo Perazzo, no
Hospital Espanhol, em 5 de outubro de 1982, teve uma sobrevida de nove meses, vindo a falecer
no dia 6 de julho de 1983, aos 74 anos.

Sentimento de irmão verdadeiro
BH, 06.07.84
Querida Stella,
Hoje é um dia de saudades para todos que tiveram a ventura de conhecer o grande
coração do sempre lembrado Manoel.
O rastro da sua passagem pelo mundo aí está, sempre vivo, na lembrança de quem
com ele conviveu.
Mando-lhe, pois, uma palavra de conforto amigo, para reafirmar que Manoel
jamais se desprenderá da minha alma. Ainda esta noite sonhei com ele, coisa que
acontece freqüentemente.
É o que tenho a dizer, na hora crespucular do meu viver, onde as páginas do
passado estão sempre presentes.
Mandei celebrar, hoje, uma missa em memória ao primeiro aniversário do
falecimento de Manoel.
Ramon Taboada
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Stella e Manoel com o primeiro neto, Mário Nelson.

Stella e Manoel com os netos: Mário Nelson, Luciana e Daniela.

Uma das últimas fotos de Manoel com Stella.
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Stella de Sá Taboada
Stella dos Santos Sá nasceu em Salvador, a 15 de janeiro de 1912. Foi a 13ª dos
quinze filhos que o casal Júlio e Constança Angélica teve num espaço de 25 anos, de
26 de outubro de 1891, quando nasceu a primogênita, até 28 de outubro de 1916,
data do nascimento da caçula. Eis a prole, pela ordem cronológica: Julieta, Arlindo,
Júlio, Almerinda, Otaviano, Péricles, Fernando1, Bartholomeu, Adalgisa, Waldemar,
Osvaldo2, Maria Antonieta, Stella, Almir e Wanda.
Ainda criança, Stella foi morar num palacete em Maragogipe, onde seu pai, que era
engenheiro agrônomo, havia se radicado e possuía duas propriedades rurais: Fazenda
São João, no distrito de Guaí, e Fazenda Água Fria, nos limites da sede municipal.
Homem de vasto prestígio, inclusive político, foi intendente (antiga denominação de
prefeito) de Maragogipe, no período de 1916 a 1919.
No dia 26 de junho de 1930, Júlio dos Santos Sá entrou pela primeira vez numa
aeronave. À convite de Gerhard Meyer, sócio e principal dirigente da Suerdieck & Cia,
embarcou num hidroavião do Syndicato Condor, que se encontrava na capital baiana
e foi fretado para ir buscar uma comitiva para o funeral da esposa de Willy Haendel,
gerente da fábrica de charutos em Maragogipe. Júlio ficou maravilhado com a
viagem, a ponto de registrá-la num caderno onde somente fazia anotações familiares:
"Com capacidade para onze passageiros, o avião gastou apenas 20 minutos para
cobrir o percurso entre o porto fluvial de Maragogipe e o porto marítimo dos
Tainheiros, em Salvador".
Corria o ano de 1933, quando apareceu em Maragogipe um caixeiro viajante que se
hospedou na pensão de dona Aurélia Rosa. Simpático, sorridente e muito educado,
Manoel chamou logo a atenção da filha do ex-prefeito, num despertar de simpatias
mútuas. E aí, entrou em cena uma feliz coincidência, facilitadora do início do namoro
com Stella. Os pais se conheciam, pois o doutor Júlio Sá possuía casa de veraneio no
Rio Vermelho. Ficava no n° 27 da Rua Direita da Mariquita, atual Odilon Santos. E
foi nesta casa que ele veio a falecer, aos 68 anos, no dia 7 de janeiro de 1939. A viúva,
dona Constança, sobreviveu-lhe por 35 anos. Morreu em 17 de setembro de 1973, a
cem dias de completar cem anos.

1 - Fernando dos Santos Sá, nascido em Salvador, a 25 de maio de 1901, foi fundador e diretor da Tribuna do Povo, periódico de
Maragogipe. Escreveu um livro, "Maragogipe no Tempo e no Espaço". Ao completar 100 anos, lúcido e ainda trabalhando, foi alvo
de grandes homenagens tributadas pelo povo maragogipano.
2 - Osvaldo dos Santos Sá, nascido em Salvador, a 28 de julho de 1908, enveredou pelo jornalismo e consagrou-se como historiador de Maragogipe. Escritor laureado, recebeu em Brasília, aos 93 anos, a comenda Stella Brasiliense, pelos relevantes serviços
prestados às letras da Bahia e do Brasil.
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Descendência de
Manoel Taboada Souza
MANOEL TABOADA SOUZA
* 28.02.1909
+ 06.07.1983
Vigo
Salvador
STELLA DOS SANTOS SÁ
* 15.01.1912
+ 20.05.2004
Salvador
Salvador

CONSTANÇA AMÁLIA DE SÁ TABOADA
* 28.05.1935
Belo Horizonte

1

2

RAIMUNDO REIS OLIVEIRA
* 04.03.1930
+ 24.12.2002
Glória
Salvador

JOÃO BRACARENSE NETO
* 02.08.1934
Belo Horizonte

sem descendência

JOSÉ JÚLIO DE SÁ TABOADA
* 12.08.1938
Belo Horizonte

WILMA STELLA DE SÁ TABOADA
* 12.07.1936
Belo Horizonte

com descendência

3

4

MANOEL ÂNGELO TABOADA FILHO
* 18.03.1942
Belo Horizonte
TERÊZA MARIA DE OLIVEIRA BRITTO
* 30.09.1947
Salvador

MARIA TEREZA FRANCESCHINI DE FARIA
* 12.07.1944
Sorocaba

com descendência

com descendência
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Constança Amália de Sá Taboada
Constança Amália de Sá Taboada, mineira de Belo Horizonte, nasceu em 28 de maio de 1935, dia
de São Germano de Paris. O prenome foi uma composição em homenagem às avós, materna e
paterna, respectivamente. A primeira neta de José e Amália Taboada foi batizada no ano seguinte,
no dia do aniversário do pai, 28 de fevereiro, tendo como padrinhos o tio Ramon Taboada Souza e
a senhora Brígida Campolina de Sá, que apesar da semelhança do sobrenome não tinha laços de
parentesco.
Constança, que em casa passou a ser chamada de Constancita ou Iaiá, freqüentou o jardim de
infância na Escola Bueno Brandão. Cursou o primário no Colégio Sagrado Coração de Jesus e o
ginasial no Colégio Santa Maria. Em casa, com professor particular, aprendeu a tocar piano.

Constança com a mãe.

Constança (à direita) e Wilma, na primeira comunhão, realizada na capela
do Colégio Sagrado Coração de Jesus, em 14 de maio de 1942.
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Constança com o primo Ramon.

Na adolescência.

CASAMENTO
Certo dia, em fins de 1966, num almoço no Rio Vermelho,
no Sobrado Taboada, Nelson e Antonieta chegaram com
um convidado ilustre, o ex-deputado estadual Raimundo
Reis. Constança o conhecia apenas de nome. Depois de
alguns telefonemas dele e de um jantar no restaurante
Côco e Dendê, na Barra, no dia do aniversário de Stella,
em 15 de janeiro de 1967, floresceu entre Raimundo e
Constança um bem-querer denso e consistente, que derRaimundo e Constança.
rubou convicções já arraigadas. Ambos se encontravam
desenganados, por si mesmos, para a possibilidade de um
casamento. Ele pelo exercício da boemia, cultivada em ofício de verdadeiro sacerdócio. Ela, que havia
descartado vários candidatos a marido, por se encontrar presa à rotina da solteirice.
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Acabou acontecendo o que os amigos julgavam impossível, o enlace entre duas pessoas de comportamentos totalmente diferentes. De um lado o "bon vivant" e do outro uma mulher recatada, bem
comportada, criada sob os rigores da educação mineira e que levava a vida de maneira discreta e
sem badalações. Seu mundo era a família, com os pais, irmãos, tios e primos. Vivia dividida, entre
Belo Horizonte e Salvador.
Como para o amor verdadeiro não existem obstáculos irremovíveis, Raimundo mudou os hábitos
dela e ela os dele. E dos entendimentos mútuos, resultou o casamento na Igreja da Vitória, em 16
de dezembro de 1967, na presença de importantes personalidades do mundo político, social e
econômico da Bahia.

Diário de Notícias
17/18.12.1967

Casamento
Tendo como padrinhos o senador Antônio Balbino de Carvalho Filho e senhora e o
governador Luiz Viana Filho e senhora, realizou-se ontem, às 11 horas, na Igreja
da Vitória, o enlace matrimonial do jornalista Raimundo Reis com a senhorita
Constança Amália Taboada, ele filho de Euclídes Oliveira e ela de Manoel
Taboada, do alto comércio de Belo Horizonte.
Testemunharam o ato civil, os senhores José Júlio Taboada, Manoel Taboada Filho,
João Bracarense e senhora, Mary Bezerra Borges e Mariana Aurélia Nabuco
Silvestre. Após a cerimônia, os nubentes recepcionaram amigos e parentes na residência dos tios da noiva, industrial Nelson Taboada e sua esposa, Antonieta Taboada.

O casamento, Raimundo com 37 e Constança com 32 anos.
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A Tarde
Julieta, 19.12.1967

Sociedade
Foi muito bonita a cerimônia religiosa do casamento de Constança Amália
Taboada com o jornalista Raimundo Reis, realizada sábado pela manhã, na Igreja
da Vitória. Os noivos foram cumprimentados por muitos amigos, dentre eles o
governador Luiz Viana e senhora, o vice-governador Juthay Magalhães e senhora,
o senador Antônio Balbino e senhora e os casais Luiz Viana Neto, Jorge Calmon,
Renato Medeiros Neto, Luiz Prisco Viana, Menandro Minahim, Nelson David
Ribeiro, Juarez Souza, Antônio Brito, Antonino Casaes, Orlando Moscozo, Paulo
Magalhães Dantas, Claudelino Miranda, Antônio Celestino, Odorico Tavares,
José Facó, Abelardo Veloso, Nei Ferreira, José Izidro, Valdemar Santos Lima,
Carlos Costa Pinto, Armando Gago, Ulisses Barbosa Filho, Edmundo Santos,
Elmano Castro, Humberto Castro, João Sá, Carlos Alberto Jesuíno, Oldack
Neves, Urbano de Almeida Neto, Eugênio Teixeira Leal e Ernani Castro, entre
muitos outros.

O casamento deu certo. Constança foi logo promovida pelos amigos do casal à condição de verdadeira
santa, pois havia operado o milagre de transformar um incorrigível habituê das noitadas em boates,
num homem caseiro. Na verdade, RR não perdeu a majestade de boêmio, só que foi enquadrado na
categoria doméstica. Continuou fiel ao uísque importado, que bebia em casa, onde passou a receber
os amigos para longos e animados bate-papos. Em sua residência na Pituba, e depois em Brotas, reinava um eterno clima de festa. Excelente anfitrião, sabia cultivar boas amizades e era muito querido. Em
suma, constituía-se no que se convencionou chamar de "casa cheia".
No aconchego do lar, ele teve também o conforto e as condições necessárias para escrever
excelentes livros. O casamento só não rendeu filhos, mas foi pródigo na felicidade, que durou 35
anos. Somente terminou com o falecimento de Raimundo, aos 72 anos, no dia 24 de dezembro de
2002, no Hospital Aliança, após dez dias internado, com câncer no pulmão, ocasionado pela nicotina industrial. Sabia dos efeitos maléficos do cigarro. Por isso, nunca fez a sua apologia nas crônicas que escrevia.

REMINISCÊNCIAS
Famoso pela irreverência, pelo raciocínio rapidíssimo e por respostas imediatas, às vezes desconcertantes, Raimundo Reis não se constrangia em nenhuma circunstância, por mais difícil que fosse
o momento. Não perdia o savoir-vivre, nem o savoir-faire. O jornalista Sebastião Nery, ex-deputado estadual na Bahia, e depois deputado federal pelo Rio de Janeiro, relembrou um pouco dessa
faceta, contando casos de Raimundo deputado, em sua coluna no jornal Tribuna da Imprensa.
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TRIBUNA DA IMPRENSA
Rio de Janeiro, 08/09.02.2003
Coluna do Sebastião Nery
Saudades de Raimundo Reis

O fusca do filósofo
Neto do coronel Petronilo Reis, poderoso chefe político do PSD de Glória, no sertão
baiano, Raimundo foi oficial de gabinete, afilhado e deputado estadual do
governador Antônio Balbino. Balbino, que veio a ser ministro da Indústria e
Comércio de João Goulart, deu um aumento à indústria automobilística.
Raimundo Reis ficou em Salvador, meu colega na Assembléia.
No dia do aniversário, Raimundo ganhou de presente de Balbino um "fusca" zero
quilometro, branquinho em folha, o grande charme do automobilismo naqueles tempos.
Encontrei-o entrando no carro, encantado e reverente, como se fosse em um templo:
- Raimundo, esse "fusca" foi presente de Balbino ou da Volkswagen?
- Ora!, Nery, eu não sou filósofo para ficar procurando a origem das coisas!

Lott na Bahia
Em 60, o marechal Lott tinha ido à Bahia em campanha eleitoral para presidente
da República, pelo PSD-PTB-PR, contra Jânio Quadros, da UDN. Em Paulo
Afonso, os três partidos que o apoiavam tinham armado três palanques, cada um
o seu, para melhor faturarem a presença do marechal. Lott, prussiano e democrata, não entendeu a disputa, irritou-se, disse a mim e outros jornalistas que não ia
aos três palanques. Chegou o Raimundo, que fazia política por aquelas bandas:
- Deputado, o que é que está havendo? O que é que significam três palanques
distintos para um comício só?
- Excesso de unanimidade, meu general!

Passeio ao Caribe
Quando os Estados Unidos tentaram invadir Cuba, em 61, no governo Kennedy,
desembarcando na Baía dos Porcos e levando uma surra de criar bicho, voltando
para Miami de rabo entre as pernas e com um punhado de cadáveres, Raimundo
propôs na Assembléia que o governador Juracy Magalhães abrisse um voluntariado e pusesse um navio da Navegação Bahiana à disposição de quem quisesse ir
lutar em solidariedade a Havana. Juracy nem respondeu.
Em 64, veio o golpe, o Exército prendeu Raimundo. O tresloucado capitão Victor
Hugo estava histérico:
- Você queria ir brigar a favor de Fidel Castro? Pois está na hora de brigar aqui
mesmo, contra nós!
- O que é isso, capitão? Não sou de briga coisa nenhuma. É que eu adoro uma
viagem. Queria era dar um passeiozinho ao Caribe!
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Marx e o Diário Oficial
Do capitão, Raimundo foi para o sereno coronel Guadalupe Montezuma:
- Então o senhor é marxista, defende ideologias estranhas?
- Nada disso, coronel. Eu sou é do PSD. Entre "O Capital" de Marx e a "Rerum
Novarum" da Igreja, eu gosto mesmo é do "Diário Oficial", que nomeia, demite e
distribui as verbas.
Raimundo foi solto.

João Carlos Teixeira Gomes, membro da Academia de Letras da Bahia, que havia sido colega de
redação de Raimundo, no extinto Jornal da Bahia, escreveu uma crônica, "O Grande Raimundo",
publicada em A Tarde, na edição de 3 de agosto de 2005, no espaço nobre (página 2) do conceituado jornal. Joca, como ficou conhecido na imprensa, traçou o perfil do escritor, enaltecendo as
qualidades ímpares e o bom caráter do amigo de longas datas. Segue um trecho:
Gradualmente, ele foi-se afastando de todas as suas atividades, para encastelarse em sua mansão de Brotas, onde vivia em companhia dos seus amados livros e do
devotamento da sua esposa Constança. Tinha virado uma espécie de monge.

Raimundo Reis
Raimundo Reis Oliveira, filho de Euclídes Alves de Oliveira e Filonila Reis Oliveira,
nasceu em 4 de março de 1930, em Glória, antiga Vila de Santo Antônio da Glória do
Curral dos Bois, no sertão do submédio São Francisco, bem na beira do grande rio,
tendo na outra margem o estado de Pernambuco. Seu avô, Petronilo Reis, conhecido
como "Coronel Petro", era o chefe político da região. Em 1931, a sede de uma de suas
propriedades foi incendiada pelo bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, em
represália por suposta passagem de informações às autoridades policiais.
Após alfabetizado na cidade natal, Raimundo foi enviado para cursar o primário no
Educandário Jackson de Figueiredo, em Aracaju, capital de Sergipe. O ginásio fez em
Feira de Santana, no Ginásio Santanópolis, indo em seguida para Salvador, onde
cursou clássico no Colégio da Bahia, o famoso Central, tendo participado, neste estabelecimento, ativamente nas lides da política estudantil. Pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal da Bahia recebeu o diploma de bacharel em ciências jurídicas e
sociais, em 26 de abril de 1957.
Ainda estudante de direito, com o sangue da política circulando nas veias, foi
trabalhar no gabinete do governador Antônio Balbino, que o encaminhou à vida
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partidária, no poderoso PSD, agremiação que o elegeu deputado estadual, em 1958 e
1962. Na Assembléia Legislativa, Raimundo presidiu a Comissão de Constituição e
Justiça.
Em 1964, quando estourou o golpe militar, pronunciou na tribuna um veemente
discurso em defesa do presidente constitucional, João Goulart. Vitoriosos, os
militares golpistas quiseram cassar o seu mandato. O amigo Antônio Carlos
Magalhães, deputado federal de grande influência em Brasília, conseguiu
segurar a punição. Porém, sob pressão dos militares, que em troca da cassação
exigiam a renúncia do deputado, Raimundo foi esfriar a cabeça no dancing do
Meia Três, famoso cabaré da Ladeira da Montanha, reduto dos boêmios da
facção masculina da alta sociedade soteropolitana. Ao vê-lo, o locutor da casa,
num arroubo de puxa-saquismo, fez a orquestra parar de tocar para anunciar
solene e galhardamente:
Meus senhores e senhoras,
para nossa satisfação e honra,
acaba de chegar o nobre
deputado Raimundo Reis!
Incontinente, ecoou pelo salão, em voz tronejante:
Um bom filho da puta!
Raimundo ficou sem saber se a estrepitosa ovação (palmas) que se sucedeu fora
em atendimento à proclamação do locutor ou se foi em conseqüência do complemento lançado pelo cliente anônimo. De concreto mesmo, descobriu que o título
de deputado não gozava do respeito público. No dia seguinte, tomou a decisão de
não resistir aos militares e renunciou ao mandato legislativo. Saiu da linha de
frente da política e retornou ao exercício pleno do jornalismo, uma atividade,
segundo ele, de melhor conceito, pois ninguém xingava um jornalista publicamente. Escolheu como casa, para o labor diário, o Jornal da Bahia. Voltou também a escrever, regularmente, crônicas sobre o cotidiano da vida baiana e
nacional, onde a sátira, a ironia e o humor refinado, constituíam a verve de suas
inspirações.
Verdadeiro gentleman, somente perdia a fleuma quando tentavam criar embaraços à
entrada do uísque no país. Certa feita, foi divulgada a informação de um estudo em
andamento: a alíquota da importação dos artigos supérfluos sofreria uma brutal
elevação. Como o uísque foi incluído no pacote dos supérfluos, Raimundo ficou
indignado e, imediatamente, escreveu uma crônica intitulada "Querem Taxar o meu
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Uísque". Combateu com veemência a proposta que classificou de indecente, exigiu
mais respeito ao uísque e ameaçou entrar com uma ação na justiça, contra a medida
que se constituía numa verdadeira proibição à venda do produto escocês. Pensou até
em formar um comitê para garantir direitos adquiridos pelos consumidores.
Pessoalmente, muniu-se de um argumento fortíssimo, que levou ao conhecimento
público:
Coisa pior não pode me acontecer. Sem este líquido, tenho permanentes crises de
burrice. Nunca esqueço a Kristina, uma linda aeromoça da Panair, que um dia me
disse, de língua de fora: "Raimundo, você é inteligente. Agora, depois da quarta
dose de uísque, você é um gênio".
Um belo dia, o motorista de um importante empresário deixou em sua residência
uma caixa acompanhada por um cartão com singela dedicatória. Quando desembrulhou o presente, Raimundo ficou pasmo: continha 12 garrafas de um dos uísques
mais caros do mundo. Não entendeu a razão da oferenda extemporânea e valiosa.
Enquanto saboreava a primeira dose da raridade, perguntava-se: "O que esse
homem quer de mim, que estou no ostracismo?". O mistério acabou quando o
Armando Gonçalves lhe contou que, num jantar socialite, o doutor Raymundo
Perazzo, médico de grande credibilidade, havia comentado numa roda vip:
"O homem forte da Bahia no governo do Tancredo Neves será o Raimundo Reis!".
O resto da história, o próprio Raimundo, anos depois, contou na crônica "Amigo do
Tancredo":
Telefonei para o Perazzo e pedi: continue espalhando que sou forte com o
Tancredo. Está dando ótimos resultados. Eu já começo a acreditar na Nova
República!
Assim era o Raimundo Reis, um figuraço, paladino das sacadas inteligentes,
timoneiro da alegria, rei do humor sadio, mestre da picardia e, sobretudo, arauto
dos efeitos benfazejos da bebida que degustava com zelo aristocrático e que qualificava como de importância vital à produção literária. Não se cansava em
propalar:
Sem as minhas clínicas doses diárias de uísque, não consigo escrever nada.
Raimundo escreveu sete livros: Geografia do Amor, Zé do Brejo, Curral dos Bois, Reza
de Homem, Enquanto é Tempo, A Mulher de Boquim e Malhada do Sal. Raimundo foi,
indiscutivelmente, um dos melhores cronistas que a Bahia teve no século XX. Seguemse trechos de depoimentos de cinco escritores baianos.
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Jorge Amado
(Pronunciamento feito na Academia Brasileira de Letras)
"Zé do Brejo" é o segundo livro de Raimundo Reis, cronista que eu situo entre os
melhores do Brasil. Escritor delicioso, dono de um senso de humor feito de
atrevido estilo.

João Ubaldo Ribeiro
(Orelha do livro Reza de Homem)
Sua veia satírica, dentro do melhor espírito do gênero, se mostra "per vias non
rectas", no desenho de uma situação, na expressão de uma perplexidade, no uso
aparentemente sério de uma linguagem solene e no retrato dos personagens
cômicos (mas que não se sabem cômicos), tão contradiços em nossa paisagem.

Wilson Lins
(Orelha do livro Curral dos Bois)
Memorialista imaginoso, Raimundo Reis, com suas crônicas bem-humoradas, que
lembram capítulos de romance, está, talvez sem se dar conta disso, criando um
novo gênero literário, mistura de ficção e testemunho, com muito de anedótico e
outro tanto de sátira.

Guido Guerra
(Orelha do livro Enquanto é Tempo)
Dos cronistas surgidos nos anos 60, quase todos trazem feliz influência: a de
Raimundo Reis.

Osvaldo Sá
(Orelha do livro Malhada do Sal)
Raimundo Reis possui, como todos sabemos, o fino sortilégio de saber empregar as
suas deliciosas palavras no lugar adequado, como poucos o sabem.
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Wilma Stella de Sá Taboada
Wilma Stella de Sá Taboada nasceu em Belo Horizonte, no bairro de Carlos Prates, em 12 de julho
de 1936, dia de São João Gualberto. Foi batizada em Salvador, na Igreja de Sant'Ana do Rio
Vermelho, no dia 28 de maio de 1937. O sacramento foi ministrado pelo pároco Francisco Sales
Brasil, tendo como padrinhos os avós paternos.
A segunda neta de José e Amália Taboada fez todos os
estudos na capital mineira. O jardim de infância foi na
Escola Bueno Brandão, o primário no Colégio Sagrado
Coração de Jesus e no Colégio Santa Maria cursou o ginásio e o científico. Nas férias, sempre vinha a Salvador,
ávida pelos banhos de mar na deliciosa Enseada de
Santana. Ficava hospedada no sobrado do avô. Observadora de seus hábitos, descobriu que ele não falava a
palavra "tem", sempre dizia "hay". Também não lhe passava despercebido que o avô não dispensava uma taça de
vinho do Porto durante as refeições.
Wilma no dia do batizado, nos braços da avó Amália.

Intrigada com uma exposição permanente de duas
palmatórias, penduradas na parede da sala dos fundos,
bem à vista de todos, perguntou ao avô para que serviam. Ouviu a seguinte resposta: "Servem para
bater nas crianças desobedientes. A maior é para dar bolos nas mãos dos meninos grandes. A
menor é para os pequenos". Na verdade, Wilma ficou sabendo, pelo pai, que as palmatórias eram
do tempo dele e de seus irmãos, mas Manoel não se lembrava de tê-las visto em ação, acreditando
que a serventia era
apenas como efeito
psicológico. Porém,
ressalvou que, no
Rio Vermelho, muitos pais usavam
efetivamente a palmatória, como instrumento de punição às estripulias
praticadas pelos filhos ou como castigo por notas escolares baixas.
Wilma com a mãe e o avô José Taboada, em 1957.
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Quando foi organizada a festa comemorativa pelos 80 anos de José Taboada, a empresa Irmãos
Taboada fretou um avião do Lóide Aéreo Nacional para um vôo direto de Belo Horizonte a Salvador.
Foi um Curtiss C-46 Commando da linha comercial entre as duas capitais. Tratava-se de um
bimotor de fabricação americana, com capacidade para 44 pessoas, que decolou do Aeroporto da
Pampulha sob o comando do piloto baiano Carlos Eduardo Souza Dantas, conduzindo, além de
membros da família Taboada, uma comitiva do Rotary Club Belo Horizonte, da qual participava o
empresário José dos Santos Lima, destacado comerciante de tecidos na capital mineira, proprietário da afamada loja Casa da Sogra. Ao se aproximar da capital baiana, a aeronave, de prefixo
PP-LEA, apresentou defeito num dos motores. Wilma, então com 21 anos, narrou em crônica os
acontecimentos a bordo.

A quase tragédia
Lá de casa, embarcaram mamãe, Constança e eu. José Júlio e Nelito não puderam
viajar por causa das aulas. Papai iria para Salvador num outro dia, em avião da
linha regular do Lóide Aéreo, que fazia escala em várias cidades. Tio Ramon
levava a esposa e os quatro filhos, todos menores de oito anos. O restante dos
passageiros estava formado por rotarianos convidados para o aniversário do vovô.
A viagem transcorria normalmente quando, já se aproximando de Salvador e
sobrevoando o mar, mamãe - que estava junto à janelinha e eu ao seu lado - comentou que o avião voava muito baixo e com a hélice do motor do seu lado sem girar.
Disse que achava que iríamos descer no mar. Logo em seguida, apareceu um comissário, vestido com um colete azul-marinho, que foi colocando as poltronas na
posição vertical, mas sem fazer qualquer comentário de que haveria um pouso em
circunstâncias emergenciais. Enquanto o comissário trabalhava apressadamente,
quem estava sentado na primeira fila pode acompanhar a conversação pelo rádio,
entre o piloto e a torre do comando aéreo na capital baiana. Em dado momento,
ouviu-se claramente:
- Jogue toda a carga no mar!
- A carga que tenho é humana!
Quem estava olhando pelas janelinhas, avistou alguns aviões da Força Aérea
Brasileira (FAB) ladeando o nosso avião, certamente para ver e marcar o local
aonde ele iria pousar ou cair. Apesar de alguns passageiros ficarem cientes da
gravidade do momento, não houve pânico. A aeronave estava sobrevoando a costa
da Ilha de Itaparica quando, ao avistar a silhueta da Sagrada Igreja da Colina do
Bonfim, o piloto implorou: "Salve-me Senhor do Bonfim!", para, em seguida,
tentar religar o motor defeituoso. Obteve sucesso e a aeronave ganhou um pouco
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de altitude, o suficiente para uma desesperada tentativa de chegar ao Aeroporto
de Santo Amaro de Ipitanga.
Lentamente, raspando árvores e coqueiros, o bimotor conseguiu alcançou a pista
e parou distante do terminal de passageiros. Chegaram diversos veículos, inclusive ambulâncias. Fomos retirados rapidamente e levados para o saguão do aeroporto, onde os familiares que nos aguardavam se emocionaram. Eles foram
comunicados da possibilidade do avião não chegar em Salvador e, unidos numa
corrente de fé, rezaram e pediram ao Nosso Senhor do Bonfim por um final feliz.
Depois, ficamos sabendo que os momentos mais críticos foram: quando o motor
apresentou o defeito e o piloto teve de desligá-lo, pois havia o risco iminente de
pegar fogo, por causa de um vazamento de óleo; no momento da religagem do
motor, pois se o fogo irrompesse as conseqüências seriam catastróficas; e no procedimento da aterrissagem, quando o outro motor também apresentou problemas. Tomamos ainda conhecimento que o colete salva-vidas, na cor azul-marinho, colocado pelo comissário, foi para que ele pudesse se proteger dos tubarões
(havia a crença de que essa cor evitava ataques), pois o piloto iria fazer uma
descida no mar caso não conseguisse chegar numa praia. Aos passageiros não foi
distribuído absolutamente nada. Na aeronave havia poucos coletes, somente
para salvar os tripulantes.
Refeitos do monumental susto, fomos todos, diretamente de Santo Amaro de
Ipitanga, à Basílica do Senhor do Bonfim, onde, contritos, agradecemos pela sua
salvadora intervenção e também pela perícia do piloto Souza Dantas.
Wilma Taboada

Wilma casou-se com João Bracarense
Neto, que exercia a profissão de representante comercial. A cerimônia ocorreu em
16 de janeiro de 1960, na Basílica de
Nossa Senhora de Lourdes, em Belo
Horizonte. Nesse dia, o avô Taboada
chamou-a para uma conversa reservada,
quando lhe deu conselhos práticos para
uma vida conjugal feliz, enfatizando que
um dos segredos era ser bastante
Wilma aos 5 anos, em 1941.
paciente com o marido. Primeira dos
netos de José Taboada a casar-se, Wilma é
musicista amadora e se encontra separada judicialmente desde 1985.
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Com a farda do Colégio Santa Maria, em 1952.

No baile das debutantes, dançando com o pai, em 1951.

Com o acordeom e a mãe, em abril de 1953.

Passeando com a mãe, no centro de Belo Horizonte, 1959.
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No dia do casamento, entrando na Igreja com o pai.

No órgão eletrônico, 1990.

Wilma com os filhos: Luciana, Daniela e Mário Nelson.
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Descendência de
Wilma Stella de Sá Taboada
WILMA STELLA DE SÁ TABOADA
* 12.07.1936
Belo Horizonte
JOÃO BRACARENSE NETO
* 02.08.1934
Belo Horizonte

1

2

MÁRIO NELSON TABOADA BRACARENSE
* 30.10.1960
Belo Horizonte

LUCIANA TABOADA BRACARENSE
* 14.05.1962
Belo Horizonte

SÍLVIA BARRAL NEPOMUCENO
* 07.07.1964
Salvador

MÁRIO NELSON NEPOMUCENO BRACARENSE
* 12.07.1991
Belo Horizonte

BRUNO NEPOMUCENO BRACARENSE
* 24.07.1995
Belo Horizonte
3
DANIELA TABOADA BRACARENSE
* 12.10.1971
Belo Horizonte
ROBERTO PICININ JÚNIOR
* 03.07.1969
Belo Horizonte

GUSTAVO BRACARENSE PICININ
* 25.06.2003
Belo Horizonte

Segunda dos doze netos de José Taboada Vidal, Wilma foi a primeira dos netos a casar-se e também
a dar-lhe os dois primeiros bisnetos (Mário Nelson e Luciana Taboada Bracarense) e os dois primeiros trinetos
(Mário Nelson e Bruno Nepomuceno Bracarense). Foi ainda a única das três netas a ter filhos.
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Mário Nelson Taboada Bracarense
Mário Nelson Taboada Bracarense nasceu em Belo
Horizonte, a 30 de outubro de 1960, dia de Santo Afonso
Rodrigues. Cursou o pré-primário na Escola Infantil
Bueno Brandão, o primário no Grupo Escolar Barão do
Rio Branco e o primeiro grau no Colégio Marista Dom
Silvério. O segundo grau foi no Colégio Padre Machado.
Mário Nelson formou-se em desenho industrial pela
Fundação Universitária Mineira de Arte (Fuma) e trabalha como superintendente de uma rede de shoppings centers. Casou-se com a designer Silvia Barral Nepomuceno,
baiana de Salvador, nascida em 7 de julho de 1964.
Tiveram dois filhos:
1. Mário Nelson Nepomuceno Bracarense, nascido em
Belo Horizonte, no dia 12 de julho de 1991.
2. Bruno Nepomuceno Bracarense, nascido em Belo
Horizonte, a 24 de julho de 1995.

Wilma e os dois primeiros netos, Mário Nelson e Bruno.
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Luciana Taboada Bracarense
Luciana Taboada Bracarense
nasceu em Belo Horizonte, a 14
de maio de 1962, dia de São
Matias. Cursou o pré-primário
na Escola Infantil Bueno Brandão e o primário no Grupo Escolar Barão do Rio Branco. O primeiro e o segundo graus cumpriu no Colégio Marista Dom
Silvério.
Luciana é diplomada em educação física pela UFMG e trabalha como gerente de produção
de uma indústria de moda. É
solteira.

Luciana com o primeiro sobrinho, Mário Nelson.

Luciana entre os irmãos, Mário Nelson e Daniela.
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Daniela Taboada Bracarense
Daniela Taboada Bracarense nasceu
em Belo Horizonte, no dia 12 de
outubro de 1971, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Cursou o pré-primário no Colégio
Marista Dom Silvério, donde saiu
somente após concluir o primeiro
grau. É professora, formada pelo
Instituto de Educação de Minas
Gerais, e atua como professora de
educação infantil na rede particular
de ensino na capital mineira.
Daniela casou-se com o médico
Roberto Picinin Júnior, nascido em
Belo Horizonte, a 3 de julho de 1969.
O casal tem um filho, Gustavo
Bracarense Picinin, belo-horizontino
nascido em 25 de junho de 2003.

Daniela vestida de espanhola, em abril de 1994.

.

Daniela com o filho Gustavo e o marido Roberto.
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José Júlio de Sá Taboada
José Júlio de Sá Taboada nasceu na capital mineira, a 12 de
agosto de 1938, dia de Santa Beatriz. O prenome foi uma
composição em homenagem aos avôs, paterno e materno,
respectivamente. Recebeu a primeira comunhão em 12 de
junho de 1945, na Igreja da Boa Viagem, em Belo Horizonte.
Zé Júlio, essa era a designação familiar, cursou o primário
no Grupo Escolar Barão do Rio Branco e no Colégio Loyola
o ginasial e o científico. Em Belo Horizonte também prestou
o serviço militar, no Curso de Preparação de Oficiais da
Reserva (CPOR).
José Júlio nos braços da avó Amália, tendo ao
fundo o avô Taboada. Belo Horizonte, 20 de
maio de 1939.

Aos 6 anos, no dia da primeira comunhão.
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No Colégio Loyola, sentado à direita do padre Oliveira, diretor do famoso educandário da capital mineira.

Ao dar baixa no
Exército, como
tenente da reserva, José Júlio
foi aprovado no
vestibular para
arquitetura e decidiu passar o
restante das férias de verão em
Salvador, onde
No dia da formatura no CPOR, em
sofreu um acidezembro de 1960.
dente automobilístico. A ocorrência foi muito comentada
no Rio Vermelho, pois envolveu jovens de
famílias importantes no bairro.

Desfile militar de 7 de setembro de 1959, em Belo Horizonte: José Júlio é
o penúltimo da coluna.
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O acidente
No sábado anterior ao carnaval de 1960, Buba Weckerle, Carlos Farias, Nelito
Taboada, Walter Knittel e Willy Weckerle, ao saírem para uma festa pré-carnavalesca
no Círculo Militar do Exército - clube social localizado no Forte de São Diogo, a
cavaleiro da Praia do Porto da Barra -, avistaram Zé Júlio caminhando em direção ao
Largo de Santana. O carro foi parado e o Carlos, no papel de porta-voz do grupo,
convidou-o:
- Zé, estamos indo para o Cirex, venha conosco!
- Obrigado, mas não quero ir não!
Lançando mão de um argumento irresistível, Carlos insistiu:
- Vamos rapaz, lá tem mulher à beça. E depois do baile tem na praia o banho de mar
à fantasia!
O automóvel, pertencente ao Buba, estava com a lotação completa. Mas, aperta
aqui e arruma ali, coube mais um. O Zé Júlio entrou espremido no banco do
carona, junto à porta. E a viagem seguiu, com excessos de passageiros, peso e
velocidade. Resultado, na primeira curva após o Rio Vermelho, num perigoso
trecho da Avenida Oceânica, conhecido como "Curva de Orlando Gomes", em
Ondina, o fusquinha amarelado desgovernou-se, bateu na mureta da praia e
capotou. Cinco escaparam com ferimentos leves, menos o embarcado de última
hora, que teve de ficar três meses em convalescença, confinado no sótão do
sobrado do avô.
Por causa do acontecido com Zé Júlio, o acidente foi esmiuçado pela juventude do Rio
Vermelho. E como surgiram várias explicações, os mais curiosos queriam saber:
"Afinal, quem estava dirigindo, Buba ou Carlinhos?". A informação de que o
motorista seria Carlos Farias foi difundida pelo Walter, um especialista em narrar
acontecimentos de maneiras diferentes e peculiares. Para Jorge Liberato de Matos,
parente de Zé Júlio, confidenciou:
- A culpa foi toda do Buba, que entregou a direção do carro a um barbeiro!
Mas, para outras platéias, Walter transformou a vítima em réu. Montou uma versão
hilariante:
- O acidente foi causado pelo Zé Júlio. Era o único que não havia bebido absolutamente nada. Onde já se viu ir para uma festa de cara limpa. Sem a bênção do "santo
protetor dos bebedores" sofreu as conseqüências. Puro castigo divino!
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Quando foi liberado pelos médicos, José Júlio regressou a Belo Horizonte, onde cursou a Escola de
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Colou grau em dezembro de 1964.
Trabalhou inicialmente prestando serviços a diversos escritórios de projetos arquitetônicos, tendo
ingressado também no quadro técnico da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado. Com a
experiência adquirida e o nome posto no mercado, resolveu abrir o seu próprio escritório. Pelos
importantes projetos elaborados nas áreas industrial, hospitalar, escolar, bancária e residencial,
tornou-se um profissional muito conceituado e requisitado em Minas Gerais. Por imposição de
clientes, que o queriam no comando da execução de seus projetos, transformou-se em construtor
de residências.
José Júlio tornou-se conhecido também nos meios acadêmicos, pois em 1967, por concurso
público, passou a lecionar, na qualidade de professor adjunto, no Departamento de Representação
Gráfica da Escola de Arquitetura da UFMG. Em 1971, submetendo-se à outra seleção pública, foi
aprovado como professor titular e ingressou no Departamento de Planejamento Arquitetônico da
Escola de Arquitetura da UFMG. Aposentado das lides acadêmicas, dedica-se atualmente ao
trabalho exclusivo no seu escritório de arquitetura.

Maria Tereza de Faria Taboada
José Júlio casou-se com Maria Tereza Franceschini de Faria, em 9 de janeiro de 1968,
na Igreja de Santana, no bairro da Serra, na capital mineira. O enlace foi celebrado
pelo padre Mauro de Faria, primo da noiva, especialmente convidado para oficiar a
cerimônia religiosa.
Paulista de Sorocaba, Maria Tereza nasceu em 12 de agosto de 1944. Recém-nascida,
seus pais, João Batista de Faria e Anita Franceschini de Faria, foram residir em Belo
Horizonte, donde não mais saíram. Tereza fez o primário no Grupo Escolar Barão do
Rio Branco, o ginásio e o clássico no Colégio Estadual Central. Durante sete anos
estudou na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (SBCI). Com o título de mestra em
inglês, obtido em 1963, passou a lecionar nessa mesma instituição. Dedicou-se
também ao ensino da língua inglesa no Colégio Arquidiocesano e no Colégio Estadual
Central.
A professora Maria Tereza cursou duas faculdades. Em dezembro de 1967, na
Faculdade de Filosofia da UFMG, formou-se em letras com licenciatura em inglês, e
em dezembro de 1968, na mesma universidade, concluiu o curso de arquitetura.
Especializou-se em projetos para interiores e abriu um escritório de arquitetura, que
mantém até hoje.
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Descendência de
José Júlio de Sá Taboada
JOSÉ JÚLIO DE SÁ TABOADA
* 12.08.1938
Belo Horizonte
MARIA TEREZA FRANCESCHINI DE FARIA
* 12.07.1944
Sorocaba

SÍLVIA FRANCESCHINI DE SÁ TABOADA
* 12.07.1976
Belo Horizonte
GUSTAVO MOREIRA COSTA DE SOUZA
* 02.05.1974
Belo Horizonte

Sílvia Franceschini de Sá Taboada
Filha única de José Júlio e Maria
Tereza, Sílvia Franceschini de Sá
Taboada nasceu na capital mineira, em
1976, no mesmo dia e mês da mãe, 12
de julho, dedicado a São João Gualberto. Recebeu o batismo em 3 de
outubro de 1976, na Igreja de Santo
Afonso, tendo como padrinhos o casal
Constança e Raimundo Reis.
No Colégio Marista Dom Silvério,
Sílvia sendo batizada.
Sílvia fez todos os cursos, até entrar na
Escola de Arquitetura da UFMG, para, seguindo o exemplo dos pais, tornar-se arquiteta.
Diplomada em dezembro de 1999, aos 23 anos, ingressou como arquiteta na Construtora Ferreira
Miranda e montou um escritório para projetos e construções residenciais.
Em 17 de abril de 2004, na Igreja Nossa Senhora Rainha, em Belo Horizonte, casou-se com o médico Gustavo Moreira Costa de Souza, cirurgião geral e plástico, formado pela Escola Paulista de
Medicina.
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Sílvia com o avô Manoel.

Sílvia com a avó Stella.

Sílvia com o marido.

Sílvia aos 15 anos.

José Júlio e Tereza, com Sílvia e Gustavo.
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Manoel Ângelo Taboada Filho (Nelito)
Manoel Ângelo Taboada Filho é mineiro de Belo Horizonte, tendo nascido em 18 de março de 1942,
dia de São Cirilo de Jerusalém. O nome Ângelo, tradução do espanhol Angel, herdou do registro de
batismo do pai, mas que não constou do registro civil do genitor. Manoel Filho também herdou o
mesmo apelido familiar - Nelito - que o pai teve na juventude, quando morava no Rio Vermelho.
Nelito Filho foi batizado na capital mineira, tendo como padrinhos o casal Felipe e Geni Silvestre.
Em Belo Horizonte também fez a primeira comunhão e estudou o primário no Grupo Escolar Barão
do Rio Branco. O ginásio e o científico foram cursados no Colégio Loyola.

FÉRIAS NA BAHIA
Nelito habituou-se a passar as férias escolares em Salvador, onde chegava depois do Natal e só
retornava após o Carnaval. Apaixonado pelas praias e festas do Rio Vermelho, fazia inclusive
comparações do verão nas duas capitais:
Em Belo Horizonte chovia muito, a cidade ficava triste. Em Salvador o sol brilhava
intensamente, o povo era mais alegre e havia muitas festas. Mas, para mim, a
principal atração era o mar, um privilégio fantástico.
Praias
Com as férias escolares, as três principais praias do Rio Vermelho - Avenida
(Paciência), Santana e Mariquita -, ganhavam nas manhãs de segunda à segunda um
brilho especial. Ficavam lotadas de banhistas jovens, que se deliciavam nas águas
límpidas e tranqüilas. As três praias ficavam dentro de pequenas enseadas, que
proporcionavam gostosos banhos de mar. No passado, haviam pertencido aos
veranistas. Agora, eram do domínio dos moradores e turistas ocasionais.
Festa da Padroeira
Porém, a agitação no verão não ficava restrita somente às praias privilegiadas. Pouco
antes do Natal entrava em operação "A Voz do Rio Vermelho", como era conhecido o
Serviço de Alto-Falantes Senhora Sant'Ana, que funcionava como suporte à Festa de
Senhora Sant'Ana, em louvor à padroeira do bairro. O calendário era extenso,
composto de duas partes: uma popular e outra religiosa, encaixadas entre 1° de
janeiro e o sábado da abertura do carnaval. Nesse intervalo acontecia de tudo, do
tradicional às novidades de cada ano, sendo as atrações principais colocadas nas
sextas, sábados e domingos.
"A Voz do Rio Vermelho", com seis bocas de alto-falantes no Largo de Santana, o
epicentro dos acontecimentos, entrava no ar em dois horários diários, das 8 às 9h30
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e das 16 às 19h30. Do Sobrado Taboada, onde se hospedava, Nelito ouvia as
mensagens, os noticiários e ficava a par de tudo. Logo no início de janeiro, as
candidatas ao título de Rainha do Rio Vermelho começavam a movimentar a
comunidade. Elas e seus cabos eleitorais saíam em busca de votos, numa acirrada
disputa que apresentava lances emocionantes por ocasião das apurações parciais.
Enquanto o concurso esquentava, aconteciam shows no palanque armado no Largo de
Santana. As duas principais emissoras da cidade, Rádio Sociedade da Bahia e Rádio
Excelsior da Bahia, que promoviam o chamado "Carnaval nos Bairros", faziam-se
presentes no Rio Vermelho, realizando gritos carnavalescos animados pelas
orquestras que possuíam e pelo cast de cabrochas (dançarinas) e cantores locais. As
apresentações eram encerradas em grande estilo, por um cantor ou cantora de sucesso
nacional.
Além dos shows públicos, onde os moradores eram expectadores, havia uma
programação básica, tradicional e oficial, com a participação direta dos moradores em
todos os eventos abaixo:
a. Coroação da Rainha: A última e decisiva apuração, em praça pública, era numa
sexta-feira, que também marcava o início do novenário católico. Nessa noite, a
vencedora recebia o cetro, a coroa e o manto para reinar durante um ano.
b. Banho de Mar à Fantasia: Realizado na manhã de um domingo, na Praia de
Santana, constituía-se num carnaval à beira-mar, com a participação de charangas,
blocos e mascarados.
c. Bando Anunciador: Era o ponto alto dos festejos populares, aguardado com muita
ansiedade pelos moradores. Constituía-se num pomposo desfile de carros alegóricos, precedidos por cavaleiros e ciclistas. Num dos carros do préstito, ficavam a
rainha e as princesas da festa, escolhidas entre moças de famílias conceituadas no
bairro.
d. Sábado dos Ternos e Ranchos: Todos os tradicionais e famosos ternos e ranchos de
Salvador se apresentavam no Rio Vermelho. Dentre as noites festivas, era a mais
movimentada, com exibições grandiosas, que avançavam pela madrugada. As barracas de bebidas e comidas típicas ficavam abarrotadas de pessoas, vindas de todas as
partes da cidade.
e. Lavagem da Igreja: Num domingo. O Largo de Santana amanhecia enfeitado com
bandeirolas e palhas de coqueiros afixadas nos postes de iluminação. Grupos de
mulheres, trajadas com vestimentas típicas, de baiana, promoviam uma festiva
lavagem da porta de entrada da Igreja de Sant'Ana, com água que traziam em potes,
em animados cortejos, de três antigas fontes (Cabuçu, Casa Branca e Pinheiro) que
abasteciam as residências com água de beber, antes do advento do fornecimento de
água encanada.
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f. Segunda-Feira Gorda: Continuação da festa do domingo, com os blocos animando o
povo, que cantava e sambava no Largo de Santana, numa folia que avançava pela
noite, nas barracas de bebidas e iguarias.
g. Entrega do Ramo: Na terça-feira, um cortejo carnavalesco, saindo do Largo de
Santana, dirigia-se à casa do juiz escolhido para presidir a comissão organizadora dos
festejos do ano seguinte. O juiz recebia um ramalhete de flores, o chamado ramo, que
simbolizava a entrega do comando. Após os discursos de praxe, e das doses de bebidas
servidas ao povo, pelo novo juiz, o cortejo retornava ao Largo de Santana, local da
dispersão, pelas barracas da festa.
Programação Religiosa - Herança da época áurea do veraneio, a Festa da Padroeira do
Rio Vermelho não se realizava na data litúrgica, em julho. Mês de tempo instável, às
vezes muito chuvoso, as famílias que possuíam casas no balneário, e que bancavam os
festejos, determinaram que a Festa de Senhora Sant'Ana fosse na alta-estação, período que os veranistas lotavam o arrabalde. A data era móvel, em janeiro-fevereiro, pois
tudo girava em torno do carnaval, quando os veranistas voltavam às suas residências
no centro de Salvador.
A programação era simples, porém muito prestigiada. Constava de um novenário, em
que corais entoavam bonitos cânticos na Matriz do Largo de Santana, onde, após os
ofícios religiosos, os católicos se entretinham nas quermesses e feiras promovidas pela
Paróquia, com prendas e leilões beneficentes. No décimo dia, um domingo, depois da
missa solene, uma procissão percorria ruas importantes no trecho da orla, com
numeroso acompanhamento de fiéis de todas as idades, numa grandiosa
demonstração de fé e devoção à Senhora Sant'Ana.
Presente da Mãe d'Água
O Presente da Mãe d'Água (atual Festa de Yemanjá), evento de data fixa, e realizado
num único dia, em 2 de fevereiro, era organizado pelos pescadores do Porto de
Santana. Consagrada à Yemanjá, a Rainha do Mar, a festa começava ao alvorecer, sob
intenso foguetório na Casa do Peso. Às 11 horas, um cortejo marítimo, formado por
dezenas de embarcações, saía da Praia de Santana para entregar à Senhora do Mar,
há seis milhas de distância, as oferendas do povo e o Presente Principal preparado
pelos pescadores.
Paralelamente ao cumprimento das obrigações do culto afro, tanto em terra como no
mar, o povo se divertia pra valer nas barracas que, em função da Festa da Padroeira,
já se encontravam em pleno funcionamento no Largo de Santana, na Rua Guedes
Cabral e no trecho final da Rua da Paciência, defronte à Praia de Santana.
A beleza da festa constituiu-se em fonte de inspiração para Dorival Caymmi compor
"Dois de Fevereiro", uma canção praieira que se tornou sucesso nacional, na voz do
próprio autor, em disco lançado em 1957.
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VESTIBULAR EM SALVADOR
Nelito ficou irremediavelmente contaminado pelo clima reinante no Rio Vermelho, inoculado
pelos vírus das praias e das festas, muitas festas. Quando criança, assistia tudo da varanda
existente na parte posterior do Sobrado Taboada, uma espécie de camarote. Ouvia do avô as
explicações sobre os festejos, com a experiência de quem tinha sido juiz-presidente da comissão
organizadora de uma das festas. Na fase da adolescência, descendo do camarote, integrou-se
diretamente aos acontecimentos. Os festejos se constituíam em excelentes oportunidades para os
jovens iniciarem namoros. E o mineiro, alto e magro, que jogava basquete no Minas Tênis Clube
e no Cruzeiro de Belo Horizonte, passou a ser notado no exercício de cortejar as moiçolas do
bairro. E a cada ano era visto desfilando com uma namorada pelo circuito festivo, o que lhe valeu
a fama de namorador.
Ao concluir o curso científico, veio preparado para ficar definitivamente em Salvador. Na surdina,
sem avisar ninguém, trouxe toda a documentação necessária para se submeter ao difícil vestibular
na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Realizado em
janeiro de 1962, foi aprovado em quinto lugar, conquistando, automaticamente, o direito de residir
no sobrado do avô. A Belo Horizonte somente voltaria em visitas aos pais, irmãos, à família do tio
Ramon e amigos, que deixou em grande número.

ESTUDANTE E COMERCIANTE
No curso superior, Nelito se destacou logo como atleta, sendo campeão universitário pela
Faculdade de Ciências Econômicas, nas seleções de vôlei (duas vezes) e de pólo aquático (uma vez).
Enquanto cursava economia, descobriu uma fórmula para ganhar dinheiro. Numa de suas idas a
Belo Horizonte, viu um tipo de sapato esportivo feito com camurça e solado de borracha. Bonito,
simples, prático, bom e barato e, o mais importante, sem similar nas lojas de Salvador. Portanto,
um produto diferenciado. Com ele faria um teste de aceitação entre os colegas da faculdade. Trouxe
diversos pares que foram imediatamente vendidos. Passou a receber encomendas e todas as
quantidades que chegavam de Belo Horizonte tinham saída rápida.
A propaganda boca-a-boca fez a procura aumentar de tal forma que resolveu, em 1964, sair da
informalidade. Num modesto ponto comercial, localizado no 1° andar do Edifício Sabino Silva, na
esquina do Beco Maria Paz com Carlos Gomes, no centro da cidade, abriu a loja Tamba Calçados.
O sucesso foi total. O pequeno estabelecimento vivia cheio de uma clientela formada basicamente
por jovens.
Na época da abertura da Tamba, o segmento calçadista era bem definido. Não havia o hábito de
homens e mulheres usarem um mesmo tipo de produto. Porém, por iniciativa do público feminino,
estudantes que ingressaram na onda liberalista dos costumes, que quebrava tabus no país, os
sapatos do Nelito ganharam status de unissex, talvez num acontecimento pioneiro na Bahia no
setor dos calçados.
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EMPRESÁRIO E ECONOMISTA
O êxito na atividade comercial foi tão espetacular que não podia mais ficar restrito a uma única
loja, e nem depender totalmente de um único fornecedor. Nelito tomou então a decisão de ter a sua
própria fábrica, que montou, em sociedade com o amigo Adriano Damasceno, nos Barris, um bairro
também no centro da cidade. Garantida a produção, partiu para ampliar os pontos de venda no
varejo, abrindo mais duas lojas, em trechos nobres da Avenida Sete de Setembro, uma nas Mercês
e outra no Porto da Barra. Com isso, a marca Tamba, já consolidada, ganhou grande visibilidade
pública.
O empresário Nelito Taboada, na verdade um industrial no ramo calçadista, já estava sobejamente
conhecido no setor lojista de Salvador quando se formou em ciências econômicas. A solenidade
ocorreu no dia 8 de dezembro de 1965, no auditório da Reitoria da Ufba. A convite do primo
Nelson Almeida Taboada, que estava dirigindo a Indústria Bahiana de Lajes S.A. (IBL), recém-fundada pelo tio Nelson Taboada Souza, o economista foi trabalhar nessa empresa, mas sem abdicar
da Tamba.

NOVOS RUMOS
O ano de 1972 foi marcante na vida de Nelito. Guiado por um forte desejo de trabalhar no mercado
financeiro, optou por se desligar da IBL, onde possuía uma pequena participação acionária. Como
agente-autônomo, ingressou na Omega Corretora de Valores, uma das três maiores do país, com
sede no Rio de Janeiro. Investiu seu futuro como economista na Omega. Obteve êxito, pois ganhou
projeção e galgou posições importantes. De agente-autônomo, passou a gerente-geral da filial de
Salvador, por ele implantada. Sempre em ascensão, tornou-se diretor-adjunto e na seqüência
diretor-sócio no Banco Omega. Somente deixou o grupo financeiro quando a direção nacional
tomou a decisão de vender o banco a um grupo suíço.
Depois de 20 anos vinculado ao Grupo Omega, Nelito abriu a Victoria Factoring Ltda., com uma
representação do Banco Icatu, administrado pelo baiano Daniel Dantas. Foi nessa ocasião que
participou da fundação do Sindicato das Empresas de Factoring da Bahia (Sinfac), tendo sido
conduzido à presidência do seu Conselho Consultivo. Na Associação Comercial da Bahia foi
membro do Conselho de Prestação de Serviços em três períodos: 1989/91; 1991/93; e 2003/06.

ELEVA INVESTIMENTOS
Após ter sido sócio-gerente da Victoria Factoring por dez anos, vendeu sua parte e abriu, em 2002,
a Eleva Investimentos Financeiros. Com a nova empresa, entrou no mercado com a representação
do Banco Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas.
Na Eleva, comanda uma carteira de investimentos onde participam clientes que o acompanham
desde os tempos da Omega. Na verdade, por gozar de credibilidade e competência exemplares,
Nelito foi colocado no topo da maior confiança entre os profissionais que militam no mercado
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financeiro da Bahia. Com a experiência de 35 anos no setor, constitui-se hoje num consultor e
administrador de aplicações dos mais respeitados e requisitados. É conselheiro da Bolsa de Valores
da Bahia, desde 2003.

PECUARISTA
Em 1974, no município baiano de Esplanada, comprou a Fazenda Santa Rita de Cássia, cuja base
produtiva está na pecuária. Em função do seu ingresso no setor ruralista, vendeu no ano seguinte,
ao sócio e amigo Adriano Damasceno, a parte que possuía na Tamba Calçados. Enfim, trocou o
ramo calçadista por terras, ou melhor, trocou os sapatos pelo gado.
Sempre bem articulado nas áreas de suas atividades profissionais - e tendo na família dois tios,
Ramon e Nelson Taboada Souza, como exemplos do espírito associativo -, Nelito participou da
fundação, em 2000, da Associação dos Produtores do Litoral Norte, que congregou e passou a
representar os interesses coletivos dos fazendeiros e empresários da região. Presidiu a Diretoria
por quatro anos (2000-2004), sendo em seguida eleito presidente do Conselho Consultivo.

Fazenda Santa Rita de Cássia
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PAIXÃO PELO MAR
No Rio Vermelho, o homem das montanhas, ou melhor, das Alterosas, tornou-se amante da pesca
submarina. Mergulhava sem equipamentos, munido apenas de óculos, nadadeiras e um arpão
artesanal para disparo manual, à curta distância dos peixes. Integrou um grupo - juntamente com
Antônio Luiz Calmon Teixeira da Silva, Mário Cravo Neto, Ramiro Bernabó, Roque de Lima
Monteiro e Antônio Fernando Teixeira de Carvalho -, que ficou conhecido pelas pescarias na faixa
litorânea do bairro. Por volta de 1964, em sociedade com Willy Weckerle e Sérgio Gonçalves, comprou uma lancha de segunda mão, para poder estender o esporte da caça-submarina aos locais mais
afastados e noutras áreas fora dos limites do Rio Vermelho.
Dessa pequena lancha, o trio de amigos evoluiu para uma embarcação maior, o saveiro "Força do
Destino", que além do apoio às pescarias, era utilizado em passeios pela Baía de Todos os Santos.
Depois, foi reformado e transformado numa escuna para competições, tendo vencido provas nas
regatas de João das Botas, Aratu-Maragogipe e da Primavera (Ribeira-Mutá), várias delas na
condição de fita azul, ou seja, o barco mais veloz, que cruza a linha de chegada em primeiro lugar.
Nelito, Willy e Sérgio tornaram-se desportistas que ficaram bastante conhecidos nos meios
náuticos da Bahia.
Sob os protestos dos amigos e parentes, habituês dos passeios na escuna "Força do Destino", seus
três proprietários decidiram vendê-la no final de 1978. Tinham por meta a construção de um
catamarã de 48 pés. Optando por um modelo da categoria multicasco, compraram um projeto
recém-saído da prancheta do australiano Lock Crowther. A escolha desse projeto decorreu do
julgamento do que poderiam obter num veleiro de pouco calado: bom desempenho, segurança e
conforto. Em suma, queriam uma embarcação para competir e proporcionar passeios.
No dia 7 de abril de 1980, foi iniciada a construção do catamarã de dois cascos, num barracão
alugado no Estaleiro Bonfim, junto à Basílica famosa. Os velejadores baianos viram o empreendimento com incredulidade, pois achavam-no de difícil execução na Bahia, que não dispunha de
nenhuma experiência técnica e nem material para viabilização de um veleiro nas especificações do
projetista australiano. Porém, vencendo todos os óbices, a embarcação foi festivamente lançada ao
mar em 8 de outubro de 1981, batizada com um nome de origem nagô, Odara, escolhido por Willy
Weckerle. Após um período para os arremates finais, adaptação e treinamento da tripulação, o
comandante Nelito Taboada ficou simplesmente impressionado com o desempenho do barco,
superando todas as expectativas. Ele atribuiu o sucesso aos seguintes ingredientes:

Escolha de um projeto excelente, execução rigorosamente dentro dos padrões
técnicos recomendados, assessoria de profissionais da melhor qualificação e
operários muito competentes. No resto, contamos com as bênçãos do Senhor do
Bonfim.
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ODARA, O FITA AZUL
O batismo do veleiro, em competições, ocorreu dez meses após seu lançamento n'água. Foi em 28
de agosto de 1982, na Regata Volta de Itaparica. A estréia não poderia ter sido mais auspiciosa, pois
o Odara venceu a prova, repetindo o feito na regata do ano seguinte e na condição de fita azul. O
jornalista e velejador Carlos Alberto Reis, que assinava no jornal A Tarde a coluna sobre iatismo,
escreveu na edição de 31 de julho de 1983:
O Odara despertou as atenções gerais, não só pelo porte e design, como também
pela velocidade que imprimia na chegada, trazendo uma impressionante esteira à
popa, em função do vento fresco bem ao seu feitio. Seu comandante, Nelito
Taboada, revelou que corria apenas com a "genoa 3", o que leva a crer que o Odara,
com vento forte, é candidato a colecionar as "fitas-azuis" das regatas locais,
quando estiver com seu jogo de velas completo.
E foi o que aconteceu, o Odara virou um insaciável conquistador de fitas-azuis. O ano de 1998 foi
muito especial, de verdadeira consagração definitiva. Foram nove fitas azuis nas nove regatas que
disputou, com quebra de quatro recordes. Começou o ano vencendo a mais importante prova
oceânica da Bahia, a Regata Salvador-Ilhéus, e fechou o ano com uma sensacional vitória na mais
importante do país, a Regata Recife-Fernando de Noronha.
Regata

Recordes alcançados pelo Odara em 1998
Milhas
Tempo

Mês

Salvador-Ilhéus

120

10h30

janeiro

Salvador-Salinas

20

1h32

agosto

Salvador-Recife

420

42h

setembro

Recife-Fernando de Noronha

295

26h16m35

setembro

Odara, junto ao Farol da Barra.
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O fita azul nas águas de Recife.

O vitorioso Odara (primeiro plano) ancorado no deslumbrante cenário do
arquipélago de Fernando de Noronha.
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Odara, de vento em popa, na Baía de Todos os Santos.
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Correio da Bahia (08.12.1997) e A Tarde (09.12.1996 e 30.10.2000).

A Tarde (29.09.1998).

Diário de Pernambuco (22.12.2003).
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REVISTA NÁUTICA
São Paulo. N° 42, outubro 1998

A regata que se sonhara
Andrea Nathan
Na letra de uma de suas músicas mais famosas, o compositor baiano Caetano
Veloso diz que vai cantar e dançar para que seu corpo, sua cara e sua cuca fiquem
odara. Essa palavra de origem africana significa, na tradição umbandista,
felicidade e bem-estar. Na tarde do dia 20 de setembro, não haveria adjetivo melhor
para definir a atmosfera a bordo do veleiro Odara, um catamarã de 48' (15m) que
chegava a Fernando de Noronha depois de 26 horas e 16 minutos de viagem para
cobrir 295 milhas. Além de conquistar a fita azul da 10ª edição da Recife-Noronha
(Refeno) - regata anual promovida pelo Cabanga Iate Clube de Recife -, o barco de
Nelito Taboada, Sérgio Gonçalves e Willy Weckerle derrubou o recorde da prova por
mais de seis horas. E o melhor, ganhou uma dose extra do verdadeiro prêmio da
maior regata oceânica do Brasil: estar em Fernando de Noronha.
"Ano passado tínhamos tudo para ganhar", contou o comandante Taboada, feliz da
vida na festa de premiação. "Logo na largada, porém, ficamos enroscados em espinéis
(armações para pesca de lagostas) e quebramos a cana de leme". Nesse ano, o estrategista da equipe baiana, Márcio Cruz só precisou administrar a vitória. "Viemos em
linha reta, com pouquíssimas manobras", explica Márcio. "Era só compensar a
correnteza e procurar manter o barco no rumo certo". Imunizados do enjôo pela longa
viagem que enfrentaram até a linha de largada - foram 420 milhas percorridas em 42
horas, entre Salvador e Recife -, os sete velejadores do Odara comemoraram a fita
azul com uma feijoada, preparada a bordo com carne-de-sol trazida especialmente de
Vitória da Conquista (BA), onde mora o tripulante Sérgio Gonçalves.

REVISTA OFFSHORE
São Paulo. N° 70, novembro 1998

A regata do milênio
Alexandra Gonsalez
Ninguém acreditou quando o catamarã Odara, de Salvador, comandado por
Manoel Taboada, deu uma lavada na linha de chegada ao completar a prova em 26
horas, 16 minutos e 35 segundos, a uma velocidade média de 18 nós, colocando
seu barco no olimpo da Recife-Noronha e deixando um grande desafio para os competidores do próximo ano. Só para se ter uma idéia do que isso significa, o recorde
de travessia, batido em 1994, pelo barco americano Top Hat, um MacGregor 65,
era de 32 horas, 4 minutos e 5 segundos.
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Segundo o comandante Taboada, do Odara, um catamarã que navegou com sete
tripulantes, o melhor momento da regata foi, sem dúvida, a emoção de quebrar o
recorde. Mesmo assim, houve momentos de tensão, primeiro na largada e também
durante a madrugada, quando o vento aumentou e a decisão foi folgar o pano para
manter a liderança com segurança. Quanto à vitória, ele acredita que a escolha de
um multicasco foi ideal: "Queríamos um barco grande que garantisse uma boa
velocidade, conforto e baixo calado. E para o ano que vem teremos novas
surpresas", promete.

ODARA, PARA SEMPRE
A saga do fenomenal veleiro de cor azul, com um invejável currículo de vitórias e recordes, colocou
o Odara no pódio nacional dos catamarãs multicasco. Posicionou também o líder do grupo, Nelito
Taboada, entre os grandes nomes dos desportos náuticos no país. O comandante fez escola, serviu
de exemplo para muitos que começavam nas regatas. Recebia inclusive velejadores de outros
estados, que vinham à Bahia para conhecê-lo e ao Odara, na tentativa de descobrir segredos do
comandante e do barco. Nelito sempre repetia:
O que existe é um casamento perfeito de uma embarcação veloz com uma
tripulação competente, harmoniosa e sem vaidades ou estrelismos individuais.
Formamos uma família coesa e alegre, que busca sempre a vitória. Seus
integrantes são desportistas amadores, mas na hora das competições se transformam em profissionais da melhor estirpe. Isso faz a diferença!

E como fazia! Essa diferença foi decisiva na XV Refeno - Regata Recife-Fernando de Noronha -,
realizada em 2003 e que contou com a participação de 103 embarcações, de nove países. Após uma
emocionante disputa na reta da chegada, o Odara superou o pernambucano Ave Rara, um trimarã
mais leve e que estava sendo favorecido pela pouca intensidade dos ventos. Em Fernando de
Noronha, os jornalistas que acompanharam todas as regatas anteriores, foram unânimes em
afirmar: "Foi o maior pega da história da Regata". Nesse ano o Odara bateu também seu próprio
recorde (estabelecido em 1998), cruzando a linha de chegada com o tempo de 25 horas, 30 minutos e 38 segundos.
Com 24 anos de construído e 23 de participação em competições - quando conquistou 161
fitas-azuis registradas, um recorde nacional e um feito conseguido por poucos barcos no
mundo - o momento da aposentadoria do Odara, determinada pelo tempo, está próximo. A
evolução tecnológica e a aplicação de novos e revolucionários materiais nas construções dos
barcos, já proporcionaram o surgimento de veleiros mais velozes e produzidos exclusivamente
para regatas.
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Por essa razão, o catamarã Odara está, gradativamente, afastando-se das competições. Mas, o mito
Odara permanecerá registrado na história náutica, pelas suas vitórias, fitas-azuis e recordes. No
cartel das conquistas, há de se destacar o tetra campeonato (1998, 1999, 2003 e 2004) obtido na
mais importante prova oceânica que se realiza no Brasil, que é a Regata Recife-Fernando de
Noronha (Refeno).

Sérgio Gonçalves
No dia 24 de fevereiro de 2006, em pleno carnaval, a família Odara foi abalada
por uma grande tristeza: a perda do amigo-irmão Sérgio Gonçalves.
Vítima de um aneurisma na aorta, faleceu após cirurgia no Instituto do Coração
(Incor), em São Paulo.
Somente quem conviveu com Sérgio pode avaliar sua inteligência, companheirismo
e solidariedade. Não era só um amigo. Era um companheiro alegre, fiel e
insubstituível. O Odara jamais será o mesmo, nem nossa alegria.
Nelito Taboada

CUNHADO-IRMÃO
Durante três décadas Nelito teve uma convivência fraterna com um cidadão extraordinário, que
sabia fazer da amizade um sólido patrimônio. Foi Raimundo Reis, que desenvolveu atividades
como jornalista, político, tribuno, radialista, publicitário, escritor e cronista que escreveu para
diversos jornais: Diário da Bahia, IC Shopping News, Diário de Notícias, A Tarde e Jornal da Bahia,
onde trabalhou durante muitos anos.
Por ter se casado com Constança, esse homem polivalente se inseriu no seio da família como
integrante efetivo e afetivo. Chamava a todos os tios da esposa de tios, e a todos os seus irmãos e
primos também de irmãos e primos. Pelos ditames do coração, substituiu o último sobrenome de
sangue (Oliveira) por um sobrenome honorífico. Assim, pelo batismo do bem-querer, passou a ser
Raimundo Reis "Taboada". Quando faleceu, Nelito homenageou-o com um réquiem, publicado pelo
jornal de maior circulação em Salvador.
A TARDE
Caderno Cultural, 11.01.2003

Sem medo de ser feliz
Escritor, poeta, político e advogado, o baiano Raimundo Reis Oliveira era um
nordestino adaptado às grandes cidades. Desde jovem, demonstrou sua aptidão
política, como líder estudantil, caminho que o conduziu precocemente à vida pública.
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Deputado estadual durante dois mandatos, teve ligações com importantes
políticos, como Juscelino Kubistchek, Antônio Balbino, Antônio Carlos Magalhães
e muitos outros.
Até o seu falecimento, era visitado por políticos de todo o Brasil, recebendo-os na "varanda ecológica" de sua residência em Brotas. Amigo íntimo do
ex-governador Antônio Balbino, do qual foi secretário particular e assessor,
era por ele considerado como dos poucos que detinham o "dom da palavra e
da escrita".
Raimundo Reis exerceu atividades na imprensa, como cronista e articulista, e
figurou entre os nomes da radiodifusão baiana, comandando um dos programas de
maior audiência no Estado, "Tribuna do Interior", na Rádio Sociedade da Bahia.
Escreveu crônicas para vários jornais, consagrando-se como dos melhores
cronistas dos anos 50 e 60, e escreveu sete livros.
Neto de Petronilo Reis, o famoso "Coronel Petro", um dos mais poderosos
fazendeiros do sertão baiano (município de Glória), na região do Raso da Catarina
(nome de sua avó), que foi perseguido por Lampião e seu bando, o que influenciou
e inspirou Raimundo a escrever o livro Caixeiro Viajante, que infelizmente
permaneceu obra inacabada, assim como o romance Meia Três.
Quando jovem, Raimundo Reis foi um dos ícones da boemia intelectual da Bahia e
do Rio de Janeiro, tendo sido amigo de artistas e intelectuais, tais como os
compositores Antônio Maria e Dolores Duran, os pintores José Pancetti, Di
Cavalcanti e Carybé, o jornalista Odorico Tavares, o cineasta Glauber Rocha, o
jurista Orlando Gomes, o romancista Jorge Amado (que o fez um dos personagens
de Dona Flor e seus Dois Maridos), entre muitos outros, além do jornalista,
teatrólogo e romancista Ariovaldo Matos, com quem trabalhou no seminário IC Indústria e Comércio. Freqüentador da antiga e famosa Rua Chile, marcou
presença nos meios políticos, sociais e artísticos da Bahia.
Nascido na cidade de Glória, em 4 de março de 1930, morreu aos 72 anos, no
Hospital Aliança, dia 24 de dezembro, vítima de câncer nos pulmões. Foi casado
com Constança Taboada durante 35 anos, mas não deixou filhos. Sua memória se
expressa por uma iluminada herança, cujo patrimônio se traduz em filosofia de
vida, alegria e sabedoria de viver cada minuto.
Raimundo Reis foi sepultado no cemitério da Ordem Terceira de São Francisco.
Dotado de um espírito sempre juvenil, "Raimundo brincou com a vida e a vida
brincou com Raimundo" - e este bem que poderia ser o seu epitáfio.
Manoel Taboada (Nelito)
Economista e empresário
Cunhado de Raimundo Reis.
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CASAMENTO
Manoel Ângelo Taboada Filho e Terêza Maria Oliveira de Britto casaram-se em 25 de março de
1972. O enlace teve repercussão na sociedade soteropolitana. O Diário de Notícias, edição do dia
28, em sua coluna Sociedade, que ocupava uma página inteira, deu amplo destaque ao evento.
Dedicou ao casamento meia página, ilustrando o noticiário com três grandes fotografias. Segue o
texto:

DIÁRIO DE NOTÍCIAS
Regina Coeli, 28.03.1972

Nelito e Terêza
Terêza Maria e Manoel Ângelo (Nelito) casaram-se no sábado, às 19 horas, na
Catedral Basílica, que estava inteiramente decorada em palmas amarelas, num
belo trabalho de Nadir Urpia. Terêza usou um lindo modelo em organza de seda
pura, confeccionado por sua irmã Solange Britto Guimarães. A demoiselle
d'honneur, Isabel Cristina, se fazia acompanhada do seu irmão Paulo Roberto
Britto Guimarães, um pagem que teve comentada a sua elegância.
Como padrinhos de Terêza: Solange e Armênio Guimarães e Antonieta e Nelson
Taboada. Por Nelito: Nilza Taboada e Sérgio Gonçalves. Os casais Osmar Correia
de Britto e Manoel Taboada Souza se fizeram presentes ao lado dos seus filhos. As
senhoras usavam modelos longos e chapéu.
Testemunhas de Terêza, entre outros: Alberto Costa Guimarães, Maria
Anunciada Chagas, Abal Oliveira de Magalhães, Zelita Britto Ribeiro, Paulo Viana Nunes, Joaquim Santos Pereira, Fernando Corrêa Ribeiro e Augusto Souza
Ribeiro. Por Nelito: Constança e Raimundo Reis (ela, irmã do noivo), Maria
Tereza e José Júlio Taboada (ele, irmão do noivo, residente em Belo Horizonte),
José Bouzas Miguez, Francisco Refeld (Belo Horizonte), Felipe e Geni Silvestre,
Roberto Conde, Maria e Nelsinho Taboada e Linda e Carlos Henrique Salles
(também vindos de Belo Horizonte para o casamento do amigo).
Entre os convidados: almirante Simas Alcântara e sra., Bruno Madalena e sra. (de
São Paulo), e mais os casais Luiz Raimundo Tourinho Dantas, Lafaiete Pondé,
Armando Corrêa Ribeiro, Afonso Maciel, Pedro Ribeiro Mariani Bittencourt,
Antônio Gonçalves, Waldemar Chaves, Francisco Machado, general Abelardo
Andréa, Eduardo Sá Pereira, Eulógio Moreira Caldas, Affonso Taboada Souza,
Alfredo Simon, Severino Cortizo, Luiz Viana Filho e Carlinhos Mascarenhas.
Os noivos tiveram o Madrigal da Ufba em toque musical dos mais afinados e em
bênção especial o Padre Luna, que oficiou o ato. Terêza e Nelito já seguiram, no seu
barco, para lua-de-mel no Morro de São Paulo.
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Terêza Maria Britto Taboada
Soteropolitana, filha de Osmar Correia de
Britto e Anna de Oliveira Britto, Terêza
Maria de Oliveira Britto nasceu em 30 de
setembro de 1947.
Terêza fez todos os estudos no Colégio
Nossa Senhora Auxiliadora, da conceituada educadora Anfrísia Santiago, onde
entrou em 1950, no curso infantil, e saiu
em 1966, formada professora. Exerceu o
magistério nesse mesmo colégio, de 1967
até 1973.

Escola de Música Heitor Vila-Lobos, no Rio Vermelho. A partir da esquerda:
Afonsinho Taboada, Terêza Britto, professora Walkyria Knittel e Nelsinho Taboada.

Descendência de
Manoel Ângelo Taboada Filho (Nelito)
MANOEL ÂNGELO TABOADA FILHO
* 18.03.1942
Belo Horizonte
TERÊZA MARIA DE OLIVEIRA BRITTO
* 30.09.1947
Salvador

MANUELA BRITTO TABOADA
* 12.05.1976
Salvador

LEONARDO BRITTO TABOADA
* 08.11.1978
Salvador

LEO XIMENES CABRAL DUTRA
* 31.05.1977
Fortaleza
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Manuela Britto Taboada
Manuela nasceu em Salvador, a 12 de maio de 1976, dia de Santa Joana. Embora pretendida por
príncipes da nobreza européia, a filha de Affonso V, rei de Portugal, preferiu dedicar-se à vida
religiosa e aos trabalhos em favor dos enfermos e pobres. A princesa que se tornou santa faleceu
em 12 de maio de 1490.
Manuela Britto Taboada foi batizada na Igreja de Sant'Ana do Rio Vermelho, pelo padre Raimundo
Machado da Rocha Filho, tendo como padrinhos Solange Britto Guimarães e Armênio Costa
Guimarães. Iniciou os estudos na Escola Girassol, onde concluiu o primeiro grau. O segundo foi no
Colégio Anchieta. Depois de nove anos cursando inglês, e de ter passado três meses na Inglaterra,
em Londres, começou a lecionar a língua inglesa no ESI English Course, em Salvador. Na Sociedade
Brasileira de Cultura Inglesa de Salvador, participou também de um treinamento para docentes do
idioma, com foco dirigido à cultura inglesa.
Com rica formação acadêmica, Manuela possui duas formaturas. Em 1998, aos 22 anos, na Universidade
Salvador (Unifacs), graduou-se em ciência da computação com ênfase em análise de sistemas e também
cursou o "master business administration" (MBA), obtendo a certificação em marketing. Na Escola de
Belas Artes da Ufba diplomou-se em desenho industrial e programação visual, em 2004.

OUTRAS QUALIFICAÇÕES
Além do inglês, domina fluentemente o francês, o espanhol e possui noções básicas de alemão. Fez
cursos intensivos na Inglaterra, França e Alemanha. O pleno domínio do inglês foi fundamental na
hora de ser selecionada num programa de intercâmbio universitário, para estudar na Middlesex
University. Durante um ano, de janeiro de 2001 a janeiro de 2002, morou em Londres, onde cursou
"visual communication & graphic design". Preparou como tese a dissertação "Applying
International Brands to Regional Markets", fruto de um trabalho de pesquisa nas áreas do design
e gerenciamento de marcas.
Ainda na atividade como pesquisadora, é autora de diversos outros trabalhos, dois deles no campo
da graduação acadêmica: "Aulas de Percussão Via Internet", no campo da multimídia, no curso de
ciência da computação (Unifacs); e "Curso de Oceanografia: Desenvolvimento de Marca e Identidade", no curso de desenho industrial (Ufba).

VIDA PROFISSIONAL
Manuela começou como estagiária no ServNet, provedor de internet em Salvador, onde
permaneceu por dois anos, de novembro de 1996 a outubro de 1998, atuando nas seguintes áreas:
design de websites para empresas e seus clientes; desenvolvimento de interfaces web para sites de
comércio eletrônico; suporte ao cliente em desenvolvimento e publicação de webpages; e
manutenção do canal virtual de comunicação entre usuários e o provedor.
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Em seguida, na empresa Expansão Informática, coordenou o programa de ensino das artes
gráficas e interativas e foi supervisora por oito meses, até agosto de 1999. A partir de então,
dedicou-se à carreira autônoma, como designer gráfica e web-designer. Executou inúmeros
trabalhos para dezenas de clientes, nos segmentos de projetos, gerenciamentos e consultorias
de imagem e marca.
Dedicou-se ainda ao magistério, ensinando inglês no ESI, para níveis básicos e avançados. Como
professora substituta lecionou durante três anos (2002-2004) na Escola de Belas Artes da Ufba, em
cursos de graduação em artes plásticas, licenciatura em desenho e design de interiores. Ensinou
também na Unifacs, no curso seqüencial de desenvolvimento de websites, de 2003 a 2004. É Dive
Master Padi formada em 2003, pela Sea View Operadora e Escola de Mergulho, tendo trabalhado,
nessa mesma operadora, como assistente de cursos de mergulho e como guia de mergulhos para
grupos de turistas nacionais e internacionais.

NO RASTRO DO ODARA
Sempre acompanhando o pai em passeios a bordo do Odara, Manuela desenvolveu o gosto pelo
mar, pelos barcos, regatas e mergulhos. Como também possuía habilidade no manuseio da caneta,
os editores da revista "Velejar e Meio Ambiente", do Rio de Janeiro, pediram-lhe, logo após a
sensacional vitória do veleiro na XV Refeno, que escrevesse um texto narrando o evento. Saiu uma
matéria extensa, publicada na edição nº 12 (dezembro, 2003), sob o título "No rastro do Odara",
donde foram extraídos os seguintes trechos:

Vida a bordo
Apesar da sua performance agressiva, o Odara é uma embarcação bastante confortável, com boas acomodações para 14 tripulantes, banheiros, tanques de
água e óleo com quantidades suficientes para manter a tripulação e os dois
motores com certa autonomia (ver tabela), caracterizando-o como um veleiro
amador de oceano.
Ao final das regatas, toda a tripulação permanece no barco, o que não ocorre com
a quase totalidade dos veleiros rápidos, quando as tripulações trocam suas
acomodações no mar por pousadas e hotéis. No caso específico da travessia
Salvador-Recife-Noronha-Salvador, toda a tripulação habitou o Odara por cerca
de 16 dias, com conforto, independência e uma carne-de-sol com farofa, preparada por Sérgio, de dar inveja a qualquer chef!
Aliás, essa é uma outra característica peculiar do Odara. Segundo os tripulantes e
os amigos de terra, não há passadiço melhor dentre os veleiros competidores, em
nenhuma regata! Os quitutes preparados em Salvador, os levados de Vitória da
Conquista (incluindo a famosa cachacinha destilada artesanalmente em
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alambique de barro) e a feijoada do senhor José, formam uma combinação
irresistível, principalmente quando agregadas à alegria e descontração de quem
está a bordo.
A tripulação também é praticamente a mesma desde o início: os donos do barco e
seus filhos, José Ramos (o grande marinheiro e mestre) e seu filho. "Nossa
tripulação é uma família, não temos nenhuma estrela a bordo. Fazemos tudo com
amor e garra. Nosso aprendizado na vela foi com o mestre José Ramos, velejando
em saveiro, a primeira embarcação a pano que tivemos", diz com orgulho o
comandante Nelito Taboada.

Festa na Bahia
E as comemorações não acabaram com a chegada do Odara em Noronha. Ao
retornar da ilha, em regata, até Salvador (700 milhas náuticas), o catamarã
baiano foi recebido com foguetes e muita alegria, inicialmente no Centro
Náutico da Bahia, celebrando com amigos e admiradores a conquista da sua
151ª fita-azul!
Depois de uma velejada até a baía da Ribeira, a festa continuou no Saveiro Clube
da Bahia, pois o velho Odara trazia para o seu clube o troféu Carlos Alberto
Ciarlini, inter-clubes, que, com a ajuda dos barcos Pick Nick, do comandante
Matos, e VMax3, do comandante Kan Chu, tornou vitoriosa a equipe baiana na
XV Refeno.

Características técnicas do Odara
LOA

48 pés

PESO

7 toneladas

ÁREA VÉLICA

136 m²

MASTRO

18,3 metros

MOTORIZAÇÃO

2 Volvo Penta, 28 hp cada

DIESEL

300 litros

ÁGUA

500 litros

ACOMODAÇÃO

14 tripulantes

WC

3 completos

PAIOL DE VELAS

2 (BB e BE)
Manuela Taboada
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CASAMENTO E AUSTRÁLIA
Manuela casou-se em Salvador, no dia 9 de
novembro de 2004, em solenidade no Fórum Rui
Barbosa. O noivo, Leo Ximenes Cabral Dutra,
formado em biologia marinha pela Ufba e que se
encontrava estudando na Austrália, foi representado
pelo irmão Igor Ximenes. Logo em seguida ela viajou
ao encontro do marido, em Armidale, uma cidade
universitária australiana, onde o casal permanecerá
até 2009.
Em seu primeiro ano nessa cidade, Manuela
trabalhou como designer gráfica no Agricultural
Business Research Institute, executando trabalhos
gráficos e web-design para a empresa e sua clientela,
sendo responsável por contas de clientes nacionais e
internacionais, pelo gerenciamento do escritório de
design e pelo treinamento e supervisão da equipe de
design.

Manuela.

Também em Armidale, está cumprindo o programa
de doutorado na University of New England, no
Centre for Eclogical Economics & Water Policy
Research. Sua tese investiga novas metodologias para
o desenvolvimento de marcas e estratégias de
marketing para destinos turísticos.
Encontra-se ainda trabalhando num projeto da New
England Ecoturism Society, para o desenvolvimento
do turismo sustentável, baseado no ecoturismo da
região onde mora na Austrália. Esse projeto, que
consiste no estudo de caso da sua tese de doutorado,
envolve a comunidade e os negócios relacionados ao
turismo, na construção de estratégias de marketing e
criação de uma marca para lançar a região como
destino turístico.
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Leonardo Britto Taboada
Leonardo Britto Taboada nasceu em Salvador, a 8 de novembro de 1978, dia de Santo Deodato, que
havia sido papa Deodato I. Foi batizado em casa, em 28 de fevereiro de 1978, dia também da
comemoração dos 70 anos do avô Manoel Taboada. O ato foi celebrado pelo pároco do Rio
Vermelho, padre Raimundo Machado da Rocha Filho, tendo como padrinhos os tios José Júlio e
Wilma Taboada.

Leonardo com a madrinha Wilma e o padrinho José Júlio.

Leonardo começou os estudos e encerrou o primeiro grau na Escola Girassol. O segundo grau, iniciado no Colégio Anchieta, foi interrompido temporariamente por causa de uma viagem aos
Estados Unidos. No retorno concluiu-o no Colégio Cândido Portinari.

Estados Unidos
Aos quatorze anos, recebi um convite do casal Ehrensperger, grande amigo de
meus pais, para ir morar nos Estados Unidos durante sete meses, num intercâmbio cultural. Era a chance para aprender definitivamente a língua inglesa, que até
então não saía do "the book is on the table".
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Esse casal já tinha uma grande importância nas nossas vidas, pois foi com eles que
minha irmã morou seis meses, em Londres, o que foi para ela uma experiência
maravilhosa. Apesar de não haver parentesco algum entre nossas famílias, nós (eu
e Manu) sempre chamávamos Núbia e Georg de tia Nubia e tio Georg. Na verdade,
eles representavam muito mais do que isso.
Bem, voltando ao convite, meus pais não tiveram nenhuma dúvida para responder
positivamente. A decisão deve ter demorado menos de cinco minutos, durante um
papo em família na hora do jantar. Ok, convite aceito, decisão tomada, as malas
foram arrumadas e fui eu para Nova York, em agosto de 1993, donde segui para
Greenwich, no estado de Conneticut.
Chegando lá, minha adaptação foi ótima, tia Nubia me matriculou no 9º ano
do ensino fundamental da Greenwich High School. Cursava as matérias
normais e algumas de inglês específicas para alunos estrangeiros. Decidi
praticar algum tipo de esporte, pois quanto mais contato tivesse com os
americanos, melhor seria o aproveitamento no aprendizado do inglês, que era
o objetivo principal da viagem. Passei a freqüentar a YWCA, melhor academia
de natação da cidade. Acho que esses meses de natação, num ritmo muito mais
puxado e profissional, do que os adotados aqui no Brasil, foram os
responsáveis pelo meu rápido crescimento, chegando, já naquela época perto
dos 1,90m de hoje.
Outro fato importante de ser relatado foi a convivência com os meus "irmãos"
(filhos de tio Georg e tia Nubia), realmente uma relação de irmãos... com brigas,
desentendimentos, brincadeiras e alegrias... Tornei-me, durante aqueles meses,
um irmão mais velho de Natascha e Fernando (mais conhecidos como Tati e
Nando). No fim, sei que foi muito proveitoso poder fazer parte daquela família
maravilhosa. Era assim que eu me sentia, era assim que eles queriam que eu me
sentisse. Sem a menor sombra de dúvidas, criamos uma forte ligação, que, com
certeza, será para toda a vida.
No final das contas, ter ido fazer esse intercâmbio, foi muito proveitoso
para mim, principalmente no que diz respeito ao aprendizado da língua
inglesa. Mas, certamente, essa não foi a única lição aprendida, muitas outras foram somadas à extensa lista de conquistas e, sem dúvida alguma, essa
viagem me tornou uma pessoa melhor. Foi um divisor de águas, e serei
eternamente grato à tia Nubia e ao tio Georg, por terem me proporcionado
tantos benefícios.
Obrigado tia, obrigado tio, obrigado Tati e obrigado Nando, vocês estarão
eternamente presentes no meu coração!
Leonardo Taboada
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GRADUAÇÃO E VIDA PROFISSIONAL
Em 1998 Leonardo Taboada entrou na Faculdade de Ciências Econômicas da Ufba. No ano
seguinte, na empresa comandada pelo pai, Victoria Factoring, deu início à vida profissional. Após
a fase de aprendizado, na formalização das operações de fomento mercantil e no atendimento aos
clientes, ingressou no processo dos estágios monitorados, na área financeira: HSBC Bank,
Madeireira Paulista (4 meses) e Opportunity Asset Management (2 meses).
Concluída a etapa dos treinamentos e obtido o diploma de bacharel em ciências econômicas,
Leonardo deu partida, em janeiro de 2002, nas atividades como economista, na Victoria Factoring,
ficando responsável pela análise de crédito para novos clientes, controle e acompanhamento das
operações financeiras e atendimentos aos clientes na área comercial. Um ano depois, em janeiro de
2003, participou da abertura da Eleva Investimentos Ltda., dividindo com o pai a administração de
uma grande carteira de investimentos, fazendo prospecção e captação de novos clientes, oferecendo consultorias, agenciando produtos no mercado de capitais para investidores de primeira linha e
promovendo a distribuição dos fundos de investimentos do Opportunity.
Leonardo é agente-autônomo de investimentos, credenciado pela Ancor, em 27 de abril de 2003, e
autorizado pela CVM desde 9 de setembro deste mesmo ano. Na Unifacs está concluindo o curso
de pós-graduação - MBA em finanças coorporativas.

FILHO DE PEIXE
Leonardo é a comprovação real do ditado popular que diz "filho de peixe, peixinho é". Não apenas
na formação acadêmica e na trajetória como especialista em aplicações financeiras, mas também na
vida desportiva, representada pela paixão ao esporte náutico.
Desde cedo, ainda criança, acostumou-se a passar os fins-de-semana embarcado no Odara, onde se
divertia e fazia o "curso de vela", tendo como professores os experientes "lobos-do-mar" que faziam
parte da tripulação do catamarã. Em fevereiro de 1991, aos 12 anos, na qualidade de "tripulante
iniciante", conquistou seu primeiro título quando o Odara venceu o V Circuito de Salvador.

VELEJADOR JÁ CONSAGRADO
A carreira propriamente dita, como velejador de competições, começaria de fato aos 16 anos, já
integrando a tripulação efetiva do Odara. Daí em diante, com sucessivas conquistas, no Odara e
noutros barcos, tornou-se polivalente, participando de equipes de várias categorias. Passou
também a competir em dupla, na classe Star, e individualmente, na Laser.
No final de 2006, aos 28 anos, Leonardo Taboada possuía um currículo náutico invejável. Na verdade, apesar de ainda bastante jovem, já se transformou num veterano das regatas, com experiência em todos os níveis de competições: oceânicas, no mar das baías, em cursos fluviais e lagos formados por barragens. Já participou de eventos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e
Pernambuco. É capitão amador, possuindo mais de 11 mil milhas navegadas em regatas.
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As emoções têm sido inúmeras, várias de modo inesquecível, principalmente nas grandes provas
oceânicas. Da mais importante que se realiza no país, a Refeno, é heptacampeão (1998, 1999, 2001,
2002, 2003, 2004 e 2006). É dono também de um vice-campeonato internacional, obtido em 2003,
na Regata Cape to Rio, que atravessa o Atlântico Sul, de Cape Town, na África do Sul, ao Rio de
Janeiro.

Leonardo velejando no Odoyá, com equipe de Robert Scheidt.

Leonardo e a noiva, Roberta Mendonça Vieira.
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Wilma Taboada, Roberta e Leonardo.

Leonardo e Roberta com os pais dele, Terêza e Nelito.
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Capítulo 14

NELSON TABOADA SOUZA
Nelson Taboada Souza, quarto filho de José Taboada Vidal e
Amália Souza Taboada, nasceu em 13 de setembro de 1911, dia de
São João Crisóstomo. Foi batizado na Igreja de Sant'Ana do Rio
Vermelho, em 17 de março de 1912, tendo como padrinhos os tios
Leonardo e Leonor Taboada Vidal.
O soteropolitano do Rio Vermelho aprendeu a ler e escrever
com a educadora Alice Ferreira Vieira dos Santos, muito conceituada no arrabalde, onde mantinha uma pequena escola,
na própria residência, na Rua do Raphael (atual João Gomes),
mesmo logradouro da morada dos Taboada. Ao completar oito
anos, idade em que José Taboada colocava os filhos para trabalhar, o menino freqüentava a escolinha da professora Alice num turno e no outro ia
cumprir tarefas num dos estabelecimentos comerciais do pai.
Em fevereiro de 1922, aos dez anos, Nelson foi estudar no Colégio Antônio Vieira. A
convivência com os colegas, nesse colégio de escol, criou laços de amizade que perdurariam e seriam proveitosos no futuro, contribuindo na abertura de portas que facilitariam seu ingresso na conservadora e fechada sociedade baiana. No Antônio Vieira ele
fez parte de um grupo que teria participação relevante nos rumos do estado e no cenário
nacional, como foram os casos de Antônio Balbino (governador da Bahia e ministro da
República), Tarcilo Vieira de Mello (deputado federal e líder do presidente Juscelino na
Câmara) e Jorge Amado, o escritor consagrado, membro da Academia Brasileira de
Letras.
O escritor Paulo Tavares, autor do dicionário "Criaturas de Jorge Amado", preparou depois, a
pedido da Fundação Cultural do Estado da Bahia, um segundo trabalho, denominado "O Baiano
Jorge Amado e sua Obra", onde, na página 26, entre os colegas do escritor que tiveram projeção na
vida profissional, cita Nelson Taboada. Tavares também relaciona outros nomes, da turma do
Colégio Antônio Vieira, que se destacaram como políticos, desembargadores, intelectuais e noutras
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áreas do saber. Ei-los: José Rolemberg Leite, Henrique da Rocha Almeida, Renato Rolemberg da
Cruz Mesquita, Maximiano da Mata Teixeira, Cândido Colombo Cerqueira, Mirabeau Sampaio,
Hélio Simões, Antônio Vieira de Mello, Paulo Peltier de Queiroz e Giovanni Guimarães. Um outro
colega foi Tarquínio de Oliveira Gonzaga, que também residia no Rio Vermelho, num palacete da
Rua do Raphael.
Nelson poderia ter ingressado numa faculdade e obtido o prestigioso "anel de doutor". Pelo
talento que carregava, sem dúvida alguma, seria um advogado de renome. Mas não era esse o seu
desejo. Trazia no sangue, como forte herança, a vocação comercial. Alimentava ambições de
tornar-se um grande empresário, ser um "doutor em negócios". Porém, esse anel não se obtinha
em nenhum curso superior. Para transformar o sonho em realidade o caminho, necessariamente,
passava por um outro tipo de aprendizado, fora das lides acadêmicas. O percurso obrigava
embrenhar-se pela "faculdade livre do trabalho". E seu pai possuía duas bem montadas unidades
no campus do Rio Vermelho: um armazém e uma confeitaria. Começou então a "estudar" em
tempo integral, tendo a colação de grau ocorrido em 9 de agosto de 1933, dia em que foi admitido como sócio na firma José Taboada & Cia. Estava prestes a completar 22 anos quando se transformou no primeiro e único dos herdeiros de José Taboada a conquistar essa distinção, um
privilégio que o colocava, embora fosse o quarto no segmento dos nascimentos, na condição de
líder entre os irmãos.
Pouco depois, quando o pai comprou a Pastelaria Globo e o colocou na gerência, chegou
o momento do teste definitivo. Nelson teria que demonstrar competência longe da
influência paterna, distante do professor que, no Rio Vermelho, acompanhava o desempenho do aluno bem de perto, interferindo inclusive no dia-a-dia. Na Baixa dos
Sapateiros seria diferente, todas as decisões deveriam ser tomadas diretamente pelo
gerente.
Nelson deu à Pastelaria Globo um sopro de renovação e dinamismo, conseguindo atrair
novos clientes. O bar da pastelaria se transformou logo numa atração especial e passou
a ser freqüentado por gente importante. Os elegantes boêmios da época, dentre eles
Enéas Guedes, o conhecido Guedão, muito contribuíram para consolidar a Globo como
ponto de referência na Baixa dos Sapateiros, que se constituía num dos locais chiques
da cidade.
Humberto Porto e Tarquínio Gonzaga, amigos de Nelson, desde a infância no Rio
Vermelho, tornaram-se freqüentadores assíduos. Humberto, exímio no piano e no violão,
havia formado com Dorival Caymmi o Bando da Lua, conjunto musical de sucesso em
Salvador. Todos os seus integrantes também podiam ser vistos na pastelaria. Tarquínio,
bacharel em direito e filho do famoso advogado Ubaldino Gonzaga, reescreveu, em 1993,
aos 82 anos, o depoimento que havia cedido para o livro “Rio Vermelho”, publicado em
1991. Ei-lo agora na versão ampliada:
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Na Baixa dos Sapateiros
Foi numa mesa da Pastelaria Globo que Humberto Porto, inspirado numa
belíssima morena, compôs "Na Baixa dos Sapateiros". Dedilhando o seu
inseparável violão, Humberto passou a cantarolar a letra toda vez que ia à
pastelaria. De tanto ouví-la, o Nelson Taboada chegou um dia a pedir-lhe, em tom
de brincadeira: "Dê um merecido descanso à morena da Baixa dos Sapateiros. Por
favor, cante outras músicas!"
Quando foi tentar a sorte musical no Rio de Janeiro, o compositor levou na
bagagem dezenas de composições, a maioria inspirada no Rio Vermelho e na Baixa
dos Sapateiros. Tornou-se conhecido quando a marcha "A Jardineira", que fez em
parceria com Benedito Lacerda, estourou no carnaval de 1939. Um ano antes,
Carmen Miranda havia lançado um sucesso chamado "Na Baixa do Sapateiro",
com autoria creditada a Ary Barroso, compositor nascido em Ubá, Minas Gerais.
Nas minhas idas ao Rio encontrava-me com o Humberto, sempre em bares e no
meio dos amigos cariocas. Achava que ele estava levando uma vida cada vez mais
desorganizada e tumultuada. Num dos encontros, um de seus amigos disse-me que
o Brigadeiro (apelido adquirido no Rio por causa dos casos que criava) vendia
músicas nos momentos dos apertos financeiros. As crises aconteciam toda vez que
ele gastava a mesada antes da chegada da próxima, que o pai enviava
mensalmente. Humberto dizia que compositor não ganhava dinheiro.
Na última vez que estive com o querido amigo do Rio Vermelho convidei-o para
almoçar comigo, sem a presença de terceiros. Pelo andamento da conversa, percebi
que alguma coisa o atormentava profundamente. Talvez fosse a eterna crise
financeira, com certeza agravada com o falecimento do pai, pois interrompeu a
remessa das mesadas salvadoras. Em dado momento, começamos a ouvir pelo
rádio do restaurante a música "Na Baixa do Sapateiro", na voz de Sílvio Caldas.
Aproveitei a oportunidade para perguntar-lhe, de chofre: O que aconteceu com a
música "Na Baixa dos Sapateiros", que você gostava de cantar na pastelaria do
Nelson Taboada? Eis a resposta: "Vendi ao Ary Barroso, num dia em que precisava
de dinheiro, pois estava sem um tostão no bolso! Mas ele fez alterações, colocou a
Baixa dos Sapateiros no singular e acrescentou algumas frases!".
Poucos meses depois, já em Salvador, recebi a notícia do trágico falecimento de
Humberto Porto, cognominado "o poeta da saudade", pois em quase todas as letras
inseria a palavra saudade. Suicidara-se no Rio de Janeiro, na tarde de 25 de
setembro de 1943, aos 35 anos de idade, com uma dose de veneno, ingerida na
Praia da Urca.
Salvador, setembro de 1993.
Tarquínio de Oliveira Gonzaga
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ARRANCADA PARA O SUCESSO
Em abril de 1939, Nelson entrou como sócio da Vieira Lemos & Cia., com escritório na Rua
Portugal, bem no miolo comercial e financeiro da Cidade Baixa. Seu ramo de atividade era na
representação de guloseimas, tendo como carro-chefe os conhecidos Chocolates Pan. E nessa época
ele já estava de casamento marcado com Maria Antonieta Cardoso de Almeida, que morava no Rio
Vermelho. O matrimônio foi na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, em 13 de setembro, dia em que
o noivo completava 28 anos. O casal foi residir numa casa alugada, na Rua Luiz Anselmo 11,
Matatu de Brotas, pertencente a um parente, José Ramón Taboada Dominguez.

Nelson no dia do casamento com Antonieta, em 13 de setembro de 1939.
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Embora fosse uma empresa modesta, de pequeno
porte, a Vieira Lemos foi a janela pela qual Nelson
enxergou o mundo das representações. Vislumbrou que esse campo proporcionava boas oportunidades fora dos tradicionais balcões das lojas,
armazéns, confeitarias, pastelarias e bares. Enfim, convicto de que a nova atividade poderia
mudar o curso da sua vida, e também dos irmãos
Adelino e Affonso, chamou-os para que entrassem na sociedade. Em agosto de 1940, as quotas
do sócio principal, José Vieira Lemos, foram
então adquiridas e a empresa transformada na
Irmãos Taboada & Cia. Com essa razão social
foram conquistadas novas representadas e a
empresa ingressou no segmento dos produtos
farmacêuticos e de instrumentos cirúrgicos, que
iriam se transformar no filé da sua existência.
Em maio de 1941, quando a Irmãos Taboada já
colhia os primeiros êxitos comerciais, nasceu
No Rio de janeiro, durante a lua-de-mel, com Maria Magdalena
Almeida Silva (à esquerda), irmã de Antonieta.
Nelsinho, ensejando uma grande alegria para
Nelson e Antonieta. Porém, cinco meses depois sobreveio a primeira tristeza na família, com o
falecimento da matriarca, Amália Souza Taboada. Em agosto de 1946, outra morte abala os
Taboada. O irmão Adelino teve um infarto fulminante, falecendo dentro de um restaurante na
cidade de Aracaju. Daí em diante, com a participação do irmão Affonso, Nelson foi imprimindo um
ritmo cada vez mais evolutivo na representação dos medicamentos e equipamentos cirúrgicos.
Com credibilidade no mercado, a Irmãos Taboada consolidou-se como empresa líder no setor.

Nelson e Antonieta no Uruguai, em visita ao monumento La Carreta, Montevidéu, em abril de 1948.
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O 3 de agosto de 1953 teve um
significado muito especial para
Nelson. Esse dia marcou seu
ingresso no Rotary Club da
Bahia, um clube de serviço de
origem americana que funcionava como verdadeiro termômetro
de prestígio, formado por lideres
de vários setores da comunidade.
Por isso, ser admitido no Rotary
valia como passaporte para o ingresso no fechado círculo da elite
social e econômica. E Nelson
soube aproveitar a oportunidade
A família: Nelson, Nelsinho e Antonieta.
do privilégio que lhe fora concedido. Muito inteligente, comunicativo, cativante, carismático e dinâmico, conquistou assento na
alta sociedade soteropolitana.
Com o nome já firmado e conceituado, Nelson inicia, em 1954, um novo ciclo na sua vida
profissional com a criação da Empresa Imobiliária e Construtora Senhor do Bonfim. No ano
seguinte constitui a Corretagens Castor e, em 1957, em sociedade com Marcelo Gedeon, Carlos
Gagliano, Giovane Tambone e Justiniano Granjo, funda a Água Mineral Dias D'Ávila. O deputado federal Tarcilo Vieira de Mello, amigo de Nelson, foi quem conseguiu a licença federal para a
água ser engarrafada e comercializada, dando fama a Dias D'Ávila, um distrito de Camaçari que,
em 1962, foi transformado na Estância Hidromineral de Dias D'Ávila. O espírito empreendedor
de Nelson não pára na empresa de água mineral, pois cria, respectivamente em 1958 e 1959, a
Remap - Representações de Máquinas e Peças e a Cerâmica Santa Maria, no município de Camaçari, que viria a ser a
maior fabricante de blocos e
telhas da Bahia.

A partir da esquerda: Karl Conrad, Edite Lima, Antonieta, Ulpiano Cavalcante
e Nelson, na Alemanha, em 1964.
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disseminando a fraternidade e o dever da solidariedade com as comunidades sofridas.
Foi um dos fundadores da Escola Rotary, construída para prestar assistência educacional às
crianças carentes.
Estreitamente unidos pelos laços do amor, Nelson e Antonieta formavam um casal perfeito
e muito querido na sociedade. Elegantes e bem relacionados, os dois se destacavam pela
fidalguia e como anfitriões de escol. A combinação desses fatores foi decisivo no momento
que o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia analisou o perfil das personalidades
indicadas para a escolha de quem seria o cônsul honorário da Bolívia em Salvador. A
preferência recaiu em Nelson Taboada Souza, tendo a nomeação sido assinada em 14 de
março de 1965.
Em 1966 Nelson funda a Indústria Bahiana de Lajes (IBL), que revolucionaria os métodos da
construção civil na Bahia. Com uma fábrica instalada em Camaçari, deu início à produção de peças
pré-moldadas, oferecendo com isso opção para os construtores encurtarem o tempo de suas obras
e reduzirem os custos. Com o desenvolvimento do sistema financeiro da habitação, comandado
pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), a utilização dos pré-moldados cresceu vertiginosamente,
levando a IBL a ficar conhecida como uma das grandes empresas nesse setor, no Norte-Nordeste
do país. Inicialmente a indústria baiana fez uso de uma marca franqueada, a Lajes Volterrana, de
renome no Sul. Depois passou a comercializar a sua própria marca, IBL, produzida com a mesma
fidelidade e garantia.
Identificado com os ideais do associativismo, acreditando no poder da política classista e
na eficácia das ações conjuntas, Nelson tratou de colocar em prática essas convicções.
Reuniu os industriais baianos que se encontravam dispersos, sem voz e sem poder representativo, e com eles criou a Associação das Indústrias de Cerâmica no Estado da Bahia,
sendo o seu primeiro presidente. A iniciativa constituiu-se no passo inicial para a aglutinação das forças setoriais que desejavam a fundação do Sindicato das Indústrias de
Cerâmica para Construção de Olaria, de Ladrilhos Hidráulicos e de Produtos de Cimento,
Mármores e Granitos da Bahia, que presidiu e filiou à Federação das Indústrias do Estado
da Bahia (Fieb).
Como delegado do Sindicato no Conselho de Representantes da Federação, Nelson Taboada
teve o caminho aberto para fazer parte da chapa encabeçada por Ulisses Barbosa Filho, que
disputou e venceu as eleições na Fieb em 14 de setembro de 1966. Seu cargo na Diretoria era
de 2° vice-presidente. Em 20 de setembro de 1968, concorrendo em chapa única, Ulisses
Barbosa Filho foi reeleito presidente da Fieb, que agora passava a ter mandato trienal. Nelson
continuou fazendo parte da Diretoria, como 1° vice-presidente, tendo-se destacado nas
várias vezes que assumiu a presidência por força das viagens do titular. Para suceder Ulisses,
o nome de consenso, para uma nova chapa única, foi Nelson Taboada Souza, eleito em 6 de
outubro de 1971.
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Dirigentes da Fieb
(Triênio 1971-1974)
Diretoria
Presidente: Nelson Taboada Souza
1° Vice-Presidente: Miguel José Vita
2° Vice-Presidente: Rubens Lins Ferreira de Araújo
3° Vice-Presidente: Othelo Priori
4° Vice-Presidente: Ulisses de Carvalho Graça
1° Secretário: Manuel Portugal dos Santos Neto
2° Secretário: Adalberto de Souza Coelho
1° Tesoureiro: José do Patrocínio Coelho de Araújo
2° Tesoureiro: Albertino Manso Dias
3° Tesoureiro: Edvaldo Rodrigues Paim
Suplentes: Guilhermino de Freitas Jatobá, Filemon Santos Silva, Hans Tosta
Schaeppi, Fernando Costa d'Almeida, Carlos Anthero Sá Jardim, Albertino Araújo
Pitiá, Oleone Andrade Pereira, Gerardo Dias Macedo, Luiz Antônio da Silva Sá e
Ricardo Vieira Pereira.
Conselho Fiscal
EFETIVOS: José Vieira Nascimento, Mário Amerino da Silva Portugal e
Antônio Carballido Presa.
SUPLENTES: Geraldo Meyer Suerdieck, Humberto Hermida Rodrigues e
Luciano de Arruda Cabral.
Delegados junto à CNI
EFETIVOS: Nelson Taboada Souza e Ulisses Barbosa Filho.
SUPLENTES: Rubens Lins Ferreira de Araújo e Renato Augusto Novis.

NO COMANDO DO SISTEMA FIEB
Em 11 de setembro de 1971, Nelson Taboada assumiu a presidência da Fieb e, por extensão,
tornou-se presidente do Conselho Regional do Serviço Nacional da Indústria (Senai/Bahia), diretor
regional do Serviço Social da Indústria (Sesi/Bahia) e diretor regional do Instituto Euvaldo Lodi
(IEL/Bahia). Em suma, enfeixou o comando de um sistema formado por siglas importantes: Fieb,
Senai, Sesi e IEL.
O mandato coincidiu com a implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari - o segundo que se
instalava no país, uma conquista do Governo do Estado e da classe empresarial -, que colocava a
Bahia em posição de destaque no cenário da economia nordestina, com repercussão nacional. E
Nelson passou a ter a responsabilidade de liderar a representação da indústria baiana no processo
de consolidação do complexo petroquímico.
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Porém, sua participação não se restringiu aos empreendimentos de grande porte.
Paralelamente, trabalhou pela valorização das médias e pequenas indústrias e, fundamentalmente, em favor da formação de uma mão-de-obra especializada e também em benefício
dos trabalhadores e suas famílias. Numa retrospectiva da gestão de Nelson como presidente do Sistema Fieb, pode-se, de maneira condensada, destacar as iniciativas a seguir
enumeradas.
1. Estudos, Pesquisas e Assistência Técnica: Com o objetivo de assistir às pequenas e médias
empresas, no âmbito da estruturação de projetos, captação de recursos e programas
operacionais, foi criado o Centro de Assistência à Média e Pequena Indústria (Campi).
2. Treinamentos: Foram ministrados dezenas de cursos, voltados ao aprimoramento da mão-deobra, para as indústrias localizadas na Região Metropolitana de Salvador, Feira de Santana,
Serrinha e Itabuna.
3. Convênios: Visando ampliar a capacidade de atendimento em diversos segmentos, foram
firmados convênios com a Ufba, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde,
Campanha Nacional de Alimentação Escolar, Instituto Nacional do Seguro Social, Instituto
Brasileiro de Investigação do Tórax e Fundacentro.
4. Valorização do Industriário: Por meio de uma base triangular, formada pelo Senai, Sesi e IEL, a
Fieb desenvolveu e aprimorou dezenas de programas nos setores da formação profissionalizante, capacitação funcional, pesquisa tecnológica, intercâmbio técnico, segurança no trabalho,
higiene industrial, serviço médico e odontológico, assistência escolar, promoção humana, difusão cultural e artística, entretenimentos diversos, campanhas sócio-educativas e competições
esportivas. O time de vôlei do Sesi, formado por operários, ganhou diversos títulos disputados
em outros estados.
5. Promoção Industrial: O "Cadastro Industrial da Bahia", elaborado desde 1966, sofreu uma
completa reformulação, tendo a edição de 1973 sido lançada com 5.306 indústrias localizadas na
Bahia. A publicação "100 Grandes Empresas Baianas", também foi revista e atualizada, passando
a reunir o perfil sumário das "200 Maiores Empresas Baianas". Visando prestar informações,
identificar oportunidades de negócios e assessorar exportações, foi editado o trabalho "Bahia,
Produtos de Exportação", que teve repercussão internacional.
6. Jubileu de Prata: Pelo transcurso dos 25 anos de fundação da Fieb e do Sesi/Bahia,
estiveram reunidos em Salvador, de 25 a 29 de novembro de 1973, os membros do Conselho
de Representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O encontro fez convergir
à Bahia as atenções das mais importantes lideranças industriais do país. Também como
parte da efeméride, realizou-se em Salvador, com êxito total, a I Olimpíada Operária do
Sesi/Bahia.
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7. Reformas e Ampliações: No Estádio Presidente Dutra, na Avenida Luiz Tarquínio, em Salvador,
foram construídas arquibancadas cobertas, para 2 mil pessoas, e colocada iluminação para jogos
noturnos; no Clube do Trabalhador, em Salvador, foi construído o parque aquático; o Centro
Social João Marinho Falcão, em Feira de Santana, sofreu reforma geral; e o Auditório do Sesi, em
Salvador, também foi contemplado com uma reforma completa.
8. Construções: Foram construídos os Pavilhões de Artes Gráficas e Mecânica de Autos, no Centro
Profissional Luiz Tarquínio, em Salvador. No município de Simões Filho foram iniciadas as obras
para um grande Centro Integrado Sesi-Senai, com 15 mil metros quadrados de área construída,
que terá o nome do ex-presidente Ulisses Barbosa Filho.
9. Artesanato: Objetivando a valorização do artesanato baiano, procurando preservar a
autenticidade e as características que o tornaram famoso e, sobretudo, visando transformá-lo numa fonte de receitas para o fortalecimento da renda familiar do trabalhador,
foram criados o Centro de Estudos e Pesquisas Artesanais e o Centro de Formação
Artesanal. Os dois núcleos foram instalados num solar no Caminho de Areia, em Salvador,
tendo como anexo um prédio construído para os cursos de formação dos artesãos e o desenvolvimento das atividades de produção.

Nelson Taboada sendo abraçado pelo governador Antônio Carlos Magalhães, na inauguração do
Centro de Formação Artesanal do Sesi, em 25 de novembro de 1973.

184

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:50

Page 185

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Revista O Cruzeiro, 30.11.1973
(Rio de Janeiro, página 87)

Bahia
Descendente de espanhol de boa cepa, cedo se impôs à Bahia, pelo seu trabalho
sério, por sua sobriedade e por sua isenção. O empresariado foi buscá-lo na
modéstia em que se esconde, para fazê-lo seu líder, escolhendo, numa eleição em
que a unanimidade foi consagradora, para a presidência da Federação das
Indústrias do Estado da Bahia.
Falo de Nelson Taboada. É necessário ver-se a obra que realiza. Agora, nos vinte e
cinco anos de vida da Fieb, ele entrega à Bahia, e ao seu operariado, um Centro de
Formação Artesanal, que nos coloca na vanguarda, por suas instalações e por seu
equipamento. Taboada está certo. As elites dirigentes devem entender que, cuidando do homem e dando-lhe ampla assistência social, trabalha-se pela preservação da ordem, da tranqüilidade e assegura-se a produção que faz a prosperidade.
Aqui, o patrão entendeu isso e dá ao obreiro educação, habitação, assistência
médico-hospitalar e até recreativa, pois nem só de pão vive o homem, como dizia
nosso filósofo José da Silva. Há, certamente, patrões recalcitrantes. Mas o
trabalho de um Nelson Taboada redime os maus.
Clodomir Leite
Diretor da Sucursal Leste

Informe do Empresário, 22.07.1974
(Salvador, página 2)

Eleições em outubro na Fieb
Aproximam-se as eleições na Federação das Indústrias do Estado da Bahia,
atualmente dirigida pelo industrial Nelson Taboada Souza, cuja administração
vem se destacando por grandes realizações em benefício da classe industrial
baiana. Sobressaem-se ainda as gestões que a Fieb vem fazendo junto ao Governo
do Estado, oferecendo valiosos subsídios no que dizem respeito aos problemas dos
sistemas fiscais e de incentivos.
Acredita-se que, diante desse trabalho sério, venha o senhor Nelson Taboada a ser
reconduzido à presidência da Fieb, o que poderá refletir a confiança do industrial
baiano nesse líder empresarial, que bem soube colocar a entidade representativa
da indústria na Bahia numa posição de efetiva participação no processo de
desenvolvimento do Estado.
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REELEIÇÃO
O sucesso da administração Nelson Taboada fez surgir, no Conselho de Representantes da Fieb, um
movimento para reconduzí-lo à presidência. Com o título "Industriais querem Nelson Taboada
reeleito na Fieb", o Diário de Notícias informou que o industrial havia recebido uma carta, assinada por todos os representantes dos sindicatos patronais que compunham o colégio eleitoral da
Fieb, formalizando seu nome para um novo mandato presidencial.

Diário de Notícias, 30.08.1974
(Página 3)

A Carta
Senhor Nelson Taboada,
Por volta de 1962, foi iniciado na Bahia um movimento de grande significado para
as suas classes empresariais, objetivando uma renovação completa na nossa
Federação das Indústrias.
Com a maior satisfação constatamos, decorridos 14 anos, que os sacrifícios, então
realizados, foram amplamente recompensados, em razão mesmo da imagem de
que desfruta a nossa entidade de classe como legítima representante de uma nova
mentalidade industrial neste Estado.
Temos a convicção de que o êxito, inconteste, obtido deve-se à fidelidade constante
que os condutores desse processo de renovação sempre mantiveram para com os
princípios e ideais que deram origem ao próprio movimento.
Nunca devemos nos afastar desses princípios, sob pena de trairmos o que neles há
de mais autêntico. Se o fizermos, comprometeremos suas bases morais, e, como
conseqüência lógica, destruiremos, com as nossas próprias mãos, toda uma
imagem de idealismo edificada com seriedade, persistência, dedicação e sincera
confiança na causa defendida.
Entre esses princípios, destaca-se o da necessidade da periódica renovação dos
homens que dirigem as entidades de classe. Nada mais correto.
A dinâmica administrativa está sempre a exigir constantes modificações
e reformas. E a estagnação é o primeiro passo a ser dado em direção ao
retrocesso.
Temos plena consciência dessa verdade. A nossa Fieb muito sofreu, no
passado, com as conseqüências de um injustificado continuísmo. A ele
não mais retornaremos.
Interpretando o pensamento dos legítimos participantes desse processo de renovação da nossa Fieb, ao lançar seu honrado nome como candidato à reeleição para
Presidente da entidade, tornava-se indispensável uma retrospectiva da marcha do
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nosso movimento, para salientar a necessidade da sua permanência, por mais um
período, à frente dos destinos da Fieb.
Quando julgamos necessário a sua permanência, por mais um mandato,
como representante de um movimento de renovação, é porque sentimos
que sua presença, ao invés de refletir um esboço de continuísmo, há de se
entender como mais um esforço no sentido da defesa dos próprios ideais
de renovação.
A obra que está sendo realizada pelo ilustre companheiro, principalmente nos
setores do Sesi e do Senai, não deve sofrer solução de continuidade e é justo que
seja concluída na sua administração.
Suas qualidades pessoais, que o têm distinguido como industrial honesto e
operoso, nos asseguram que teremos, no seu novo mandato, o prosseguimento
dessa política de renovação.
Assim, temos a certeza de que será assegurado à nossa Fieb o papel de destaque
como organismo básico e central do Sistema Fieb/Sesi/Senai/IEL. Confiamos que
a nossa Federação receba, cada vez com maior entusiasmo, o tratamento
consentâneo com a sua importância. Até mesmo porque as metas políticas,
definidas pelo movimento de renovação, devem ser altamente prioritárias. E é
através da Fieb que se desenvolve essa atuação.
Além disso, o crescente desenvolvimento industrial do nosso Estado faz com
que a Fieb continue a ampliar, de modo cada vez mais acentuado, o seu campo
de atuação, para o que se torna indispensável o constante reaparelhamento de
sua estrutura técnico-administrativa. Para isso, fique certo o ilustre
companheiro que não faltará, à futura Diretoria da Fieb, o decidido apoio dos
industriais da nossa terra.
Estamos inteiramente à vontade para lhe delegar essa nova missão. Conhecemos
e admiramos a sua honestidade de propósitos, que servir sempre foi o lema que
orientou os seus passos como empresário e homem público.
Muito confiamos na sua nova e renovadora missão.
Assinado: Representantes dos 17 Sindicatos filiados à Fieb.

Em 27 de setembro de 1974, Nelson foi reeleito pela unanimidade dos delegados. A
solenidade de posse ocorreu no dia 11 do mês seguinte, no auditório do Sesi, que ficou
pequeno para receber o grande número de industriais e pessoas de destaque na comunidade
empresarial baiana e nacional, além de diversas autoridades civis e militares, dentre elas o
ex-governador Luiz Viana Filho, o governador Antônio Carlos Magalhães e o prefeito
Clériston Andrade.
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Dirigentes da Fieb
(Triênio 1974-1977)
Diretoria
Presidente: Nelson Taboada Souza
1° Vice-Presidente: Adalberto de Souza Coelho
2° Vice-Presidente: Manoel Augusto Leone
3° Vice-Presidente: Othelo Priori
4° Vice-Presidente: Fernando Costa d'Almeida
1° Secretário: Ulisses de Carvalho Graça
2° Secretário: Ricardo Vieira Pereira
1° Tesoureiro: Albertino Manso Dias
2° Tesoureiro: Edvaldo Rodrigues Paim
3° Tesoureiro: Antônio Walter dos Santos Pinheiro
Suplentes: Geraldo Meyer Suerdieck, Sérgio Eduardo Lemos Heeger,
Raimundo Dória de Vasconcellos, Antônio José de Carvalho e Silva, Albertino Araújo
Pitiá, Dímpino da Purificação Carvalho, Renato João Pellegrino, Rubem Segundo da
Cunha Passos, Arnaldo do Faro Franco e Jobel dos Passos Prazeres.
Conselho Fiscal:
EFETIVOS: José Vieira Nascimento, Mário Amerino da Silva Portugal e
Antônio Carballido Presa.
SUPLENTES: Fernando José Sá Jardim, Gerardo Dias Macedo e
Luiz Antônio da Silva Sá.
Delegados junto à CNI:
EFETIVOS: Nelson Taboada Souza e Ulisses Barbosa Filho.
SUPLENTES: Manoel Augusto Leone e José da Costa Falcão.

SEGUNDO TRIÊNIO DE REALIZAÇÕES
Considerado como dirigente de altos desígnios, voltados ao
desenvolvimento industrial e ao bem-estar social dos trabalhadores, com ações nos campos da educação, saúde e lazer,
Nelson Taboada também consolidou a Fieb como entidade de
classe integrada ao esforço do progresso da Bahia. Ampliando
o raio de atuação, a Fieb participava ativamente das
discussões de ordem socioeconômica nos fóruns regionais e
nacionais. Fazia-se presente em reuniões, mesas-redondas,
seminários e congressos, diligenciava por apoios creditícios à
produção e por incentivos às exportações baianas.
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No segundo mandato, Nelson incrementou as relações do projeto Universidade-Indústria, tendo
como canal o IEL, que intermediava a seleção e colocação de estagiários universitários à disposição
das empresas. A grande importância desse programa residia nas oportunidades que oferecia às
partes: à indústria, em dispor de mão-de-obra treinada a custo baixo; e aos recém-formados, de
serem contratados como profissionais de nível superior. No âmbito interno, foi implantado em
Salvador o Centro Diesel do Nordeste Roberto Simonsen, com capacidade instalada para 642
treinandos, nas áreas da mecânica geral de automóveis e mecânica de motores diesel. Criou-se
também o Centro Móvel de Treinamento do Senai (Cemot), destinado à oferta de cursos volantes
em mecânica para autos.
Com o objetivo de homenagear personalidades que tivessem contribuído para o engrandecimento
da Bahia, Nelson instituiu a Medalha do Mérito Industrial Luiz Tarquínio, que passou a ser a maior
honraria concedida pela Fieb. Os primeiros laureados, numa solenidade realizada em 25 de maio
de 1976, Dia da Indústria, foram os empresários Orlando Moscozo Barreto de Araújo e Norberto
Odebrecht.

A Medalha e o Mérito
O conceituado jornalista Adroaldo Ribeiro Costa mantinha, há anos, uma coluna no
jornal A Tarde. Na edição do dia 6 de junho de 1976, ele discorreu sobre a instituição
da Medalha do Mérito Industrial Luiz Tarquínio. Um neto do homenageado, Luiz
Eugênio Tarquínio, também jornalista, remeteu uma carta a Adroaldo, que a publicou
na íntegra, no artigo desse dia. Eis um trecho:

Meu caro Adroaldo:
Luiz Tarquínio morreu há 73 anos e, portanto, nada pode oferecer, além do que já
deu. A família que deixou, e os membros que ainda vivem, não têm condições de
proporcionar quaisquer benefícios, a quem quer que seja. Não há políticos entre
nós e, portanto, não há favores a conceder. Não há empregos a distribuir.
A homenagem prestada pela Fieb a Luiz Tarquínio é pura, porque não visa, nem
pode visar, recíprocas.
Leve esta bola até Nelson Taboada e diga-lhe que um neto de Luiz Tarquínio
comoveu-se ao saber que ainda existem homens com tanta pureza em suas
decisões.
Luiz Eugênio
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No tocante ao setor patrimonial, no segundo triênio comandado por Nelson Taboada foram
concluídos e inaugurados diversos empreendimentos:
1. Clube de Praia do Trabalhador: No subúrbio de Coutos, município de Salvador, numa zona
residencial operária próxima ao Centro Industrial de Aratu.
2. Ginásio Coberto Morvan Dias de Figueiredo: No Centro Social Reitor Miguel Calmon, no Largo
do Retiro, em Salvador, que também ganhou um grupo escolar de primeiro grau.
3. Centro de Medicina Social Gilberto Mendes de Azevedo: Junto ao Clube do Trabalhador e do
Centro de Formação Artesanal, no bairro de Itapagipe, em Salvador.
4. Praça de Esportes e Parque Aquático: No Centro Social João Marinho Falcão, em Feira de
Santana.
5. Centro Integrado Ulisses Barbosa Filho: Em Simões Filho, com unidades voltadas às atividades
de educação profissional, serviços sociais e
práticas esportivas. Enfim, direcionadas à formação e treinamento da
mão-de-obra, para empresas localizadas no
Centro Industrial de
Aratu, e à recreação dos
industriários e seus familiares.
Nelson Taboada Souza, presidente da Fieb; Luiz Sande, secretário da Fazenda do Estado da Bahia, e
Nelson Almeida Taboada, presidente do Sindicato das Indústrias de Cerâmica.

Nelson com Gilberto Mendes de Azevedo, presidente do Conselho Nacional do Sesi.
Nelson presidindo a solenidade de entrega da Medalha do Mérito
Industrial Luiz Tarquínio, ladeado pelo governador Roberto
Santos (à direita) e pelo empresário Norberto Odebrecht.
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Nelson entre os industriais Orlando Moscozo Barreto de Araújo e Norberto Odebrecht.

Despedida
Ao término do segundo mandato na presidência da Fieb, os funcionários dos órgãos
integrantes do Sistema Fieb prepararam uma grande festa de despedida no Ginásio
Morvan Dias de Figueiredo, no Largo do Retiro.
A homenagem, bonita e emocionante, foi a prova inconteste do quanto Nelson
Taboada era querido. Houve um desfile das diversas categorias de esportes e exibições
artísticas, culminando com um espetáculo de dança moderna, encenado por um grupo
de filhas de operários da indústria.
No final, sob o aceno de centenas de lenços brancos, a platéia entoou uma música
muito popular, “Está Chegando a Hora”, de despedida para o presidente que deixava
o comando do sistema formado pela Fieb, Sesi, Senai e IEL.

Nelson Taboada
Um idealista que sabia impor idéias sem ser arrogante. Era um homem de elevada
estatura moral e respeitado em todos os segmentos sociais e econômicos.
Um idealista voltado aos legítimos interesses da Bahia, da classe industrial e da
família industriária.
Um idealista que dirigiu a Fieb com visão progressista e que deixou como exemplo
uma administração pautada por uma lisura irretocável.
Geraldo Meyer Suerdieck
Ex-presidente do Grupo Suerdieck
Ex-presidente do Sindicato da Indústria do Fumo
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PASSAGEM PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
Na CNI, Nelson Taboada foi delegado da Fieb durante nove anos (1971-1980). Fez parte do
Conselho Fiscal (1974-1977) e como vice-presidente participou da Diretoria no triênio 19771980. Representou o Brasil em dois eventos internacionais: na Suíça, como um dos representantes do Brasil na 60ª Reunião da Organização Internacional do Trabalho (OIT), realizada em
Genebra, de 4 a 26 de junho de 1975, integrou um grupo da Comissão de Resoluções. Foram
22 dias consecutivos de trabalhos, onde as delegações de vários países debateram problemas e
questões visando o aprimoramento das relações de trabalho.
No Chile chefiou a delegação
brasileira no XVI Congresso das
Indústrias Latino-Americanas,
na cidade de Viña del Mar, de 14
a 17 de maio de 1978, quando
foram debatidos temas da maior
importância para a América
Latina.
Por duas vezes, em janeiro e
março de 1978, por motivo de
viagens do presidente Domício
O presidente em exercício da Confederação Nacional da Indústria, Nelson Taboada,
lendo o discurso de saudação ao príncipe Charles, ao seu lado, em 9 de março de 1978.
Velloso da Silveira, Nelson respondeu pela titularidade do órgão de representação máxima da indústria brasileira. Na segunda ocasião coube-lhe receber o príncipe Charles para um almoço na sede da CNI, no Rio de
Janeiro.

HOMENAGENS
No decurso de sua vida Nelson foi alvo de uma série de homenagens. Uma das mais importantes
foi-lhe concedida pelo Governo da Bahia. Em solenidade realizada no Palácio da Aclamação, no dia
15 de março de 1975, recebeu das mãos do governador Antônio Carlos Magalhães a Ordem do
Mérito da Bahia, no grau de Comendador.
Em 3 de setembro de 1976 recebeu a Medalha do Mérito Industrial Roberto Simonsen, concedida
pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria. A outorga foi em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Sesi/Bahia, onde Nelson incrementou as atividades voltadas à prestação de
serviços aos industriários e seus dependentes.
No dia 4 de março de 1983 foi inaugurado um complexo que o Sesi e o Senai construíram para
atender empresas e empregados do Pólo Petroquímico e áreas adjacentes, com uma grande escola profissionalizante, para formação e treinamento da mão-de-obra, conjugada com um parque
poliesportivo, para recreação dos trabalhadores e suas famílias. O empreendimento recebeu o
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nome de Centro Integrado Nelson Taboada Souza, cujo terreno, em setor nobre de Camaçari,
com 500 mil metros quadrados, havia sido adquirido no segundo triênio da presidência de
Nelson. Na abertura do seu discurso, o governador Antônio Carlos Magalhães proferiu as
seguintes palavras:
É uma honra presidir esta solenidade, onde o grande homenageado é o nosso querido Nelson Taboada Souza, que sempre honrou a indústria baiana, sempre foi um
artífice da solidariedade humana, sempre foi um partícipe dos acontecimentos
baianos, desde o seu querido Rio Vermelho.

FALECIMENTO
No início do segundo semestre de 1982, Nelson começou a sentir incômodos no estômago e,
repentinamente, ocorreu um aumento no volume do abdómen. Após diversos exames, a equipe de
médicos do Hospital Português decidiu por uma intervenção exploratória. O paciente chamou o
amigo Fernando Filgueiras, considerado o melhor cirurgião da Bahia, que o operou em 27 de julho,
no mesmo dia da inauguração, no Rio Vermelho, do Centro de Formação Artesanal II do Sesi, que
ele havia idealizado quando presidiu o Sistema Fieb.
A cirurgia foi de curta duração. Nada pode ser feito, pois o doutor Filgueiras preferiu encerrar a
intervenção assim que constatou uma descoberta terrível: câncer já em estágio avançado. Para que
Nelson pudesse ter uma sobrevida maior, foi-lhe ministrado um tratamento quimioterápico,
procedimento desconfortável e até traumatizante. O paciente suportou-o sem se queixar absolutamente de nada. Se sofria dores, manteve-as guardadas dentro de si, escondendo-as até da esposa.
No inexorável caminho da contagem regressiva, Nelson foi emagrecendo e envelhecendo mais
rapidamente, mas não parou de trabalhar. Mesmo sabendo que o seu tempo estava se esgotando,
manteve-se altivo e continuou ativo no escritório que possuía na Irmãos Taboada. Recebia pessoas
como se nada de grave estivesse acontecendo. Cumpria até compromissos externos. Esteve presente na inauguração do Centro Integrado de Camaçari, que foi batizado com o seu nome. Em
junho viajou com o filho para São Paulo, onde foi submetido a exames, com resultados que
demonstraram o rápido avanço da moléstia.
No dia 5 de julho faleceu o irmão Manoel, também vitimado por um câncer de estômago,
deixando-o muito abatido. Mesmo assim, compareceu ao enterro e continuou freqüentando o
escritório até que, no dia 22, o seu estado de saúde piorou, levando-o a prostar-se na cama. Não
quis ser internado no hospital onde há um ano fôra operado. Preferiu permanecer no apartamento em que residia, no bairro da Graça, onde faleceu, aos 71 anos, na tarde do dia 30, um sábado,
ao lado da esposa Antonieta e nos braços do filho Nelsinho, após ter recebido o sacramento da
unção dos enfermos, ministrado por um grande amigo, monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade.
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A Tarde, 31.07.1983
(Página 3)

Estado perde o empresário Nelson Taboada
As classes produtoras e a sociedade baiana receberam, consternadas, a notícia do
falecimento, ontem à tarde, do industrial Nelson Taboada Souza, figura de relevo
nos meios empresariais do Estado.
Nelson foi presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, diretor
regional do Sesi e do IEL (Instituto Euvaldo Lodi), presidente do Conselho
Regional do Senai e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, tendo
por várias vezes ocupado a presidência.
Nascido em 13 de setembro de 1911, Nelson Taboada ia completar 72 anos.
Deixou viúva a senhora Antonieta Taboada e um único filho, o industrial Nelson
Almeida Taboada. Seu sepultamento será hoje, às 16 horas, no Campo Santo,
onde o corpo está exposto em velório.

Correio da Bahia, 01.08.1983
(Página 5)

Nelson Taboada foi sepultado no Campo Santo
Foi sepultado ontem, às 16 horas, no Campo Santo, o industrial Nelson Taboada
Souza, que faleceu anteontem. Empresários, industriais, políticos, amigos e
familiares acompanharam o seu sepultamento, bastante concorrido.
Nelson foi figura de destaque nos meios empresariais do Estado da Bahia, tendo
presidido a Federação das Indústrias. Era presidente da empresa Irmãos Taboada
e da Indústria Bahiana de Lajes.
A notícia do seu falecimento deixou consternadas as classes produtoras e a
sociedade baiana. Deixou também uma grande lacuna nos meios empresariais e
industriais da Bahia, aos quais pertenceu como uma das figuras de grande
importância.
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Informe do Empresário, 02.08.1983
(Salvador, página 25)
Difícil falar dos amigos que morrem, porque há tanto que dizer! O desaparecimento
de Nelson Taboada Souza, que aconteceu no último sábado, deixou luto na
sociedade baiana, ao lado da dor de uma grande saudade para sua Antonieta, seu
filho Nelsinho, seus familiares e seus amigos.
Uma enfermidade cruel o afastou de nós, em pequeno espaço de tempo. Dor que
persistirá enquanto todos viverem, porque é a única que resiste ao tempo e a tudo.
Em todos, ficará a lembrança consoladora dos momentos alegres, felizes e da
família unida que viveu em torno dele e sente a sua falta, mas que o tem para
sempre no coração.
Como uma dívida que temos de pagar, não há senão que nos contentar com a
certeza de que nossos mortos queridos podem estar mais perto do que pensamos.
Luiz Vasconcelos
Editor

Cronologia
13.09.1911 - Nasce Nelson Taboada Souza, em Salvador, no bairro do Rio
Vermelho.
1919 - Começa a trabalhar com o pai, na José Taboada & Cia.
02.1922 - Ingressa no Colégio Antônio Vieira.
09.08.1933 - Entra como sócio na José Taboada & Cia.
10.04.1939 - Entra como sócio na Vieira Lemos & Cia.
13.09.1939 - Casa-se com Maria Antonieta Cardoso de Almeida.
10.08.1940 - Transforma a Vieira Lemos na Irmãos Taboada & Cia.
17.05.1941 - Nasce o filho Nelson Almeida Taboada.
23.10.1941 - Falecimento da mãe, Amália Souza Taboada, aos 64 anos, de
diabetes.
12.08.1946 - Falecimento do irmão Adelino Taboada Souza, aos 40 anos, de
infarto do miocárdio.
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03.10.1953 - Ingressa no Rotary Club da Bahia.
12.08.1954 - Cria a Empresa Imobiliária e Construtora Senhor do Bonfim
Ltda.
03.02.1955 - Constitui a Corretagens Castor Ltda.
14.06.1957 - Registra a Água Mineral Dias D'Ávila Ltda.
10.08.1958 - Cria a Representações de Máquinas e Peças Ltda. (Remap).
13.01.1959 - Constitui a Cerâmica Santa Maria Ltda.
30.06.1960 - Torna-se presidente do Rotary Club da Bahia.
05.1963 - Toma posse como membro da Comissão de Contas da
Associação Comercial da Bahia, onde permanece por sete
biênios consecutivos, até 1977.
14.04.1965 - Nomeado cônsul honorário da Bolívia em Salvador.
19.04.1966 - Funda a Indústria Bahiana de Lajes S.A. (IBL).
04.05.1966 - Funda e preside o Sindicato das Indústrias de Cerâmica para
Construção de Olaria, de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de
Cimento, Mármores e Granitos da Bahia (atual Sindicato das
Indústrias de Cerâmica do Estado da Bahia).
14.09.1966 - Eleito 2° vice-presidente da Federação das Indústrias do
Estado da Bahia (Fieb).
22.10.1966 - Participa da fundação da Radiodifusão Educadora da Bahia
Ltda., que deu origem à segunda emissora de televisão na
Bahia, a TV Aratu, Canal 4.
02.05.1967 - Falecimento do pai, José Taboada Vidal, aos 89 anos, de
repentinas complicações decorrentes da velhice.
26.07.1967 - Participa da inauguração da nova Igreja Matriz de Sant’Ana do
Rio Vermelho, cuja construção muito ajudou.
17.11.1967 - Participa da criação da Solar Comércio, Imóveis e
Representações Ltda.
20.09.1968 - Eleito 1° vice-presidente da Fieb.
17.11.1970 - Cria a Serviços e Assistência Técnica Ltda.(Selta).
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21.12.1970 - Funda a Sociedade Industrial de Pedras e Areia Ltda. (Sipa).
16.05.1971 - Falecimento do irmão Aníbal Taboada Souza, aos 57 anos, de
câncer.
06.10.1971 - Eleito presidente da Fieb.
11.10.1971 - Renuncia ao cargo de cônsul honorário da Bolívia em Salvador.
06.08.1973 - Recebe diploma oferecido pela Colônia da Bolívia na Bahia, por
serviços prestados em favor da comunidade boliviana.
21.09.1973 - Desembarca em Salvador, após uma viagem de dois meses por
diversos países da Europa, tendo inclusive visitado a sede da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Suíça.
27.09.1974 - Reeleito presidente da Fieb, novamente em chapa única.
27.12.1974 - Funda a Agropecuária Vale Verde S.A.
15.03.1975 - Recebe a Ordem do Mérito da Bahia, no grau de Comendador.
06.1975 - Participa em Genebra, na Suíça, como conselheiro técnico indicado pela CNI, da 60ª Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho, promovida pela OIT.
26.08.1976 - Recebe diploma da Associação dos Diplomados da Escola
Superior de Guerra (Adesg).
03.09.1976 - Recebe a Medalha do Mérito Industrial Roberto Simonsen,
conferida pelo Conselho Nacional do Serviço Social da
Indústria.
23.12.1977 - Recebe, no Rio de Janeiro, o Diploma de Grande Oficial da
Legião do Mérito Presidente Antônio Carlos, outorgado pelo
Instituto Internacional de Heráldica e Genealogia.
24.01.1978 - Assume interinamente, por quinze dias, a presidência da CNI.
09.03.1978 - Recepciona, como presidente em exercício da CNI, o Príncipe
Charles, da Inglaterra, com um almoço na sede da Confederação, no Rio de Janeiro.
05.1978 - Chefia a delegação brasileira no XIV Congresso das Indústrias
Latino-Americanas, em Viña del Mar, Chile.
28.11.1978 - Funda a Administração, Serviços e Participação Ltda. (Adserpa).
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09.09.1980 - Eleito membro efetivo do Conselho Fiscal da Fieb.
27.07.1982 - É operado em Salvador, no Hospital Português, ficando
constatado que era portador de câncer no estômago.
04.03.1983 - Participa da inauguração do Centro Integrado Nelson Taboada
Souza, gigantesco complexo construído pelo Sesi-Senai, em
Camaçari.
05.07.1983 - Falecimento do irmão Manoel Taboada Souza, aos 74 anos, de
câncer.
30.07.1983 - Vencido pelo câncer, falece em Salvador, aos 71 anos, sendo
sepultado no mausoléu da família, no Cemitério do Campo
Santo, onde já se encontravam os pais e os irmãos Adelino,
Aníbal e Manoel.

Um ano de saudades!
BH, 30.07.84
Antonieta,
"Saudade... sombra fantasma
Coisa que bem não se explica
Algo de nós que alguém leva,
Algo de alguém que nos fica."
(Soares da Cunha)
Hoje é um dia de recordações. Faz precisamente um ano que o Nelson nos deixou.
Ele levou em seu espírito a nossa lembrança e deixou conosco a sua saudade.
Admirava-o pela sua inteligência, dinamismo, bondade, abnegação e sinceridade.
Era um idealista. As suas realizações vão ficar gravadas na memória da
comunidade obreira dessa terra que o viu nascer.
Sua vida foi a síntese de um poema. Era bom, generoso e amigo. Por isso, a tristeza
se instalou no meu coração e de todos os que tiveram a ventura de conhecê-lo.
Receba, Antonieta querida, nesta hora tão cheia de recordações e saudades, o meu
fraternal abraço.
Ramon Taboada
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Trajetória empresarial brilhante
Nelson Taboada Souza herdou a vocação comercial de seu pai José Taboada Vidal,
próspero comerciante de molhados e tecidos no bairro do Rio Vermelho, em
Salvador, na primeira metade do século XX, que o identificou como seu legítimo
sucessor na condução e liderança dos negócios.
Coube a ele a expansão de suas atividades para além do seu bairro, conquistando,
a partir da sociedade com a conceituada firma José Taboada & Cia, uma
expressiva participação em vários setores da economia baiana. Criou a empresa
Irmãos Taboada & Cia em 1940, para representação de medicamentos e
equipamentos cirúrgicos, marca que ficou registrada na história econômica da
Bahia como vitoriosa e idônea.
Embora não tivéssemos muita convivência, ingressamos no Rotary Club da
Bahia no mesmo ano de 1953, o que representava, à época, grande prestígio na
sociedade local.
Sua trajetória empresarial foi brilhante, diversificada e expressiva no
cenário da economia baiana. Disciplinado e honrado, foi eleito presidente
do Rotary em 1960, sendo um dos fundadores da Escola Rotary para
crianças carentes.
Destacou-se nos ramos imobiliário, de corretagens, de representações e
industrial. Fundou a Água Mineral Dias D'Ávila, dando origem para que o
local da fonte fosse transformado em estância hidromineral, a Cerâmica
Santa Maria, então maior fabricante de blocos e telhas do Estado e a
Indústria Bahiana de Lajes, pioneira na produção de peças pré-moldadas
para a construção civil na Bahia.
Eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia - Fieb em 1971,
e reeleito em 1974, com mandato até 1977, comandou o Sistema
Fieb/Sesi/Senai/IEL com probidade e grandes realizações. Seu mandato coincidiu
com a implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari e, ao instituir a Medalha de
Mérito Industrial Luiz Tarquínio, honrou-me com a primeira láurea, juntamente
com Orlando Moscozo Barreto de Araújo, em 1976.
Exemplo de disciplina, dedicação ao trabalho e pureza de sentimentos, Nelson
Taboada Souza deixou sua marca de idoneidade, moral e liderança empresarial,
investindo no progresso da Bahia com dignidade, determinação e altruísmo, ao
longo dos seus setenta e um anos de vida.
Salvador, 28 de junho de 2006.
Norberto Odebrecht
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Maria Antonieta Almeida Taboada
Nascida em Salvador, a 19 de fevereiro de 1913, dia de São Bonifácio, Maria
Antonieta Cardoso de Almeida teve como pais o português Alfredo Ferreira de
Almeida e a baiana Amélia Cardoso de Almeida. O casal teve sete filhos, dois homens
e cinco mulheres.
Antonieta, como ficou sendo chamada, desde cedo deu provas de que seria uma adulta
voluntariosa, decidida e com visão progressista. Carismática e comunicativa, era
dotada de uma enorme capacidade de liderança, que começou a exercitar na Paróquia
de Sant'Ana do Rio Vermelho, cuja Igreja Matriz freqüentava com assiduidade. Foi
onde conheceu Nelson Taboada Souza.
Mesmo antes do casamento, já demonstrava possuir saudável influência sobre o
noivo. Foi quem incentivou Nelson a trocar o balcão da Pastelaria Globo por outro
ramo comercial, que pudesse abrir portas para novos horizontes e negócios mais
promissores.
No Rio Vermelho, além da militância religiosa, Antonieta ficou conhecida pela
bondade e disposição para ajudar os mais humildes nas horas das dificuldades. Na
subida da Rua Visconde de Cachoeira, antiga Ladeira do Papagaio, ficava a
delegacia de polícia, chefiada por um jovem do bairro, o comissário Osório VillasBoas, que ali trancafiava os desordeiros e brigões. Vez por outra, atendendo a
apelos dos parentes dos detidos, Antonieta aparecia para pedir ao amigo que
soltasse fulano, sicrano ou beltrano. Osório sempre atendia, mas ao proceder a
soltura avisava: "Você está saindo porque teve uma madrinha forte. Vá agradecer
à dona Antonieta Taboada. Mas fique sabendo de uma coisa, se voltar a ser preso,
ela não vai lhe soltar pela segunda vez!".
Dona de um coração grande e caridoso, Antonieta não podia ver ninguém sofrendo
por doença. Providenciava internamentos hospitalares, remédios e até médicos para
os casos de intervenções cirúrgicas. Constantemente havia gente batendo à porta de
sua residência, em busca da providencial caridade.
Quando o casal deixou a casa da Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, para
morar na Barra, numa casa mais ampla e com piscina, na Rua Doutor Praguer
Fróes, Nelson e Antonieta já faziam parte de um dos círculos da alta sociedade
soteropolitana.
Na casa da Barra, começou um novo ciclo na vida do casal. Foi quando Nelson tornouse industrial e se firmou definitivamente nos meios econômicos da Bahia. Existe um
dito popular que afirma: "Por trás do sucesso de um homem há sempre uma grande
mulher". Nunca essa afirmativa foi tão verdadeira como no caso de Nelson. A parceria
que ele formava com Antonieta não se resumia às obrigações matrimoniais. Ela era
uma ativa conselheira e esteio na parte social.
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No comando da casa da Barra, Antonieta transformou-a num point da sociedade.
Não da sociedade fútil, mas de uma sociedade produtiva e culta, integrada por
industriais, empresários de outros segmentos, profissionais liberais, jornalistas,
escritores e artistas plásticos, dentre outros. Enfim, na casa da Barra nasceu um novo
núcleo da alta sociedade, liderado pelo casal Taboada.
A casa ficou famosa pelos almoços aos sábados e domingos, onde a excelência das
iguarias muito contribuiu para a consagração do bem-receber do casal, verdadeiro
pólo aglutinador e cultivador de amizades. O dia 13 de setembro, aniversário de
Nelson, entrou para o calendário da sociedade como o "Dia do Caruru de Antonieta e
Nelson Taboada". No livro "Bahia de Todos os Santos", Jorge Amado o incluiu entre
os três mais famosos da Bahia, citando-o como "...de farta, rica e saborosa comida de
azeite-de-dendê".
Nos dias normais, passavam pela casa personalidades que iam do senador capixaba
João Calmon, um dos dirigentes dos Diários e Emissoras Associados, aos colegas de
Nelson no Colégio Antônio Vieira, dentre eles Mirabeau Sampaio e Jorge Amado, que
compareciam acompanhados de suas esposas, Norma e Zélia Gattai. Nelson e
Antonieta foram inclusive padrinhos no casamento de Paloma, filha de Zélia e Jorge.
Gersina e Odorico Tavares também se tornaram freqüentadores habituais. E foi pelas
mãos de Odorico, diretor dos Associados na Bahia, que o jornalista Assis
Chateaubriand, dono dos Associados, esteve na casa da Barra. Gostou da cozinha.
Quando programava viajar à Bahia, mandava avisar que queria degustar as
iguarias preparadas pela cozinheira Dudu, que trabalhou com Antonieta por 26
anos, até aposentar-se. Era uma negra de um metro e noventa, de porte elegante
e que falava nagô e francês.

Nelson desfrutava de um vasto círculo de amizades importantes, que iam do presidente
Ernesto Geisel ao empresário americano Daniel Ludwig, idealizador do Projeto Jarí, no
Pará. Na foto Nelson encontra-se com o vice-presidente do Unibanco, Carmo Tuffy.
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Assim era a casa da Barra, sempre
cheia, onde se misturavam famosos e não-famosos, parentes e
não-parentes. Uma festa semanal, que durou até o final da década de 1970. Premido pelo progresso e pela violência urbana, que
transformou as casas em alvos
fáceis, o casal foi residir num
apartamento na Avenida Princesa
Leopoldina, bairro da Graça, onde
Nelson faleceu. Antonieta sobreviveu-lhe por 19 anos, vindo a
falecer em 19 de maio de 2003,
aos 90 anos.
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Nelson com o vice-governador da Bahia, Edvaldo Brandão Correia.

Nelson com Aldemir Martins, consagrado artista plástico.
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Antonieta com Nelsinho.

Casamento de Ulpiano Albuquerque Cavalcante com Marlene Almeida da Silva,
ladeados pelos pais da noiva, Virgílio Pereira da Silva Júnior e Maria Magdalena
Almeida Silva, com Nelson e Antonieta nas extremidades.
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Nelson e Antonieta na missa em ação de
graças, celebrada na Igreja da Vitória, em 13 de
setembro de 1964, pelos 25 anos do casamento.
Atrás do casal, o filho Nelsinho.
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Descendência de
Nelson Taboada Souza
NELSON TABOADA SOUZA
* 13.09.1911
+ 30.07.1983
Salvador
Salvador
MARIA ANTONIETA CARDOSO DE ALMEIDA
* 19.02.1913
+ 19.05.2003
Salvador
Salvador

NELSON ALMEIDA TABOADA
* 17.05.1941
Salvador

MARIA DE VASCONCELOS TAVARES
* 22.01.1944
Salvador

PATRÍCIA TORRES SOUSSA
* 13.04.1973
Salvador

sem descendência

CAROLINA SOUSSA TABOADA
* 25.03.2001
Salvador
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Nelson Almeida Taboada
Nelson Almeida Taboada nasceu em Salvador,
a 17 de maio de 1941, dia de São Pascoal
Baylon, santo espanhol. Foi batizado no Rio
Vermelho, em 13 de setembro do mesmo ano,
pelo cônego Francisco Fernandes, tendo como
padrinhos os avós paternos, José Taboada
Vidal e Amália Souza Taboada. Na Igreja de
Sant'Ana do Rio Vermelho também recebeu a
primeira comunhão, ministrada pelo pároco
Alcides Barreiros Cardoso, em 13 de setembro
de 1949.
Nelsinho estudou no Jardim de Infância
Osvaldo Cruz, no Rio Vermelho, e fez o
primário no Colégio Nossa Senhora das
Mercês, das irmãs ursulinas, onde Nilza
Taboada lecionava, mas não foi sua professora. Cursou o ginásio no Colégio Antônio
Vieira, mantido por uma outra ordem católica, a dos jesuítas.

Primeira comunhão.

Nelson ao piano, em 23 de novembro de 1952, numa apresentação na Associação dos Empregados no Comércio da Bahia, executando
"Promenade à Ane", de P. Wachs. Tocou também "Entre las Rosas" , de M. Chiesa, a quatro mãos, com Lise Weckerle.
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Com um corpo docente formado por Maria da Glória Peixoto (teoria musical), Nair Soares (violino), Nilza Didier (piano) e Walkyria Melgaço
Knittel (piano), a Escola de Música Heitor Villa-Lobos, na Travessa Lydio de Mesquita, Rio Vermelho, muito contribuiu para a formação
artística dos jovens talentos do bairro. Na foto, um grupo de alunos com a professora Walkyria, diretora do estabelecimento. Nelson é o da fila
do meio, de gravata.

Depois de cursar o primeiro ano científico no Colégio Antônio Vieira, Nelsinho convenceu o pai a
transferí-lo para o Colégio Mackenzie, em São Paulo, um dos mais famosos estabelecimentos de
ensino do Brasil. Filho único, criado com todas as regalias, verdadeiro príncipe na casa do Rio
Vermelho, na Rua Conselheiro Pedro Luiz 30, e depois na Barra, o adolescente sentiu o impacto da
mudança, do regime de um internato e da ausência da doutrina católica. Quis voltar, mas recebeu
dos pais uma extensa carta, que lhe serviu como lição de vida:

Salvador, 12 de março de 1957.
Querido filho,
Muita saúde e coragem para você!
Tivemos o prazer de receber sua amável carta, enviada por intermédio do nosso
amigo Carlos Ortiz, relatando as ocorrências da sua viagem e do seu primeiro dia
no Colégio, a qual nos proporcionou muita alegria.
Entretanto, não podemos dizer o mesmo do seu telegrama, que julgamos um tanto
irrefletido, comunicando-nos querer voltar, por se achar doente e pedindo-nos
para irmos a São Paulo. Francamente, essa sua atitude nos causou tristeza e
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decepção, tendo nos levado à uma ligação telefônica com esse estabelecimento de
ensino, aliás, sem proveito, em virtude do circuito não ter favorecido.
Meu filho, contas atualmente quase 16 anos de idade, justamente a idade limiar
da puberdade, na qual o homem se impulsiona entusiasmado e começa a sentir as
responsabilidades de tomar em consideração as atitudes próprias e indispensáveis
para vencer as distâncias, que o separam do objetivo dos seus ideais, e as
dificuldades preliminares que sempre se apresentam na luta pela vida. Peço-lhe,
querido filho, que tenha sempre o cérebro como timoneiro do coração. Os ditames
do coração - lado afetivo e sentimental - geralmente nos traem. O cérebro, quando
refletimos, nos conduz, sem falhar, pelo caminho da felicidade e da glória.
Portanto, você deve dominar o sentimentalismo e renunciar - por enquanto - o
desejo de viver no paraíso do lar, que o encontrará mais esplêndido ao alcançar a
vitória.
A separação transitória do âmbito familiar, dos colegas da terra natal, do círculo
das relações sociais, o contato com o meio estranho, a necessidade de recorrer aos
colegas de boa formação moral e aos mestres, para esclarecer pontos da matéria
didática não compreendidos, e outros fatores que por certo se apresentarão na sua
vida de estudante, constituem a luta dignificante da qual você não pode e não deve
fugir, porque, ao contrário, será vencido. E como fracassado se tornará merecedor
do desprezo dos seus amigos e dos concidadãos em geral.
Você se encontra nesse internato por espontânea vontade e não deve ignorar que
da sua reação contra esse seu estado natural, proveniente do afastamento do
convívio paterno, depende seu futuro, o qual não deve ser prejudicado por motivos
de falsa impressão. Sou, na qualidade de pai, seu maior amigo e, nessa condição,
não posso dar-lhe um conselho senão esse que fará de sua pessoa a razão da nossa
própria felicidade.
A continuidade dos seus estudos, nesse ambiente salutar e diferente, sob a orientação de reconhecidos educadores, só poderá desenvolver suas qualidades de
caráter, inteligência e autodeterminação, fazendo de sua existência uma figura de
marcante personalidade. Mas, para isso - não esqueça - é preciso perseverança,
renúncia e sacrifício.
Não nos convencemos do seu julgamento precipitado, pois estamos certos de que o
ensino ministrado nesse Colégio é considerado de elevado nível intelectual e o
melhor do Brasil.
Soubemos que você se acha resfriado e isso, naturalmente, está concorrendo, de
certo modo, para o seu esmorecimento e insônia. Porém, esse Colégio dispõe de
médico, ao qual deve procurar, pelos trâmites regulamentares, e consultá-lo, para
prescrição do medicamento adequado.
207

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:50

Page 208

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Peço sua máxima reflexão diante de suas responsabilidades. Lembre-se que nada
se consegue sem sacrifício. Tive uma despesa considerável para efetivar seu
internato, ocupando amigos em São Paulo e perdendo precioso tempo nas minhas
lides profissionais, cujos esforços, não sendo correspondidos pela sua aplicação e
adaptação ao meio estudantil desse Colégio, redundará numa decepção tremenda
para seus pais e nossas relações de amizade.
Procure se convencer que não existe outra alternativa, senão continuar nesse
Colégio até junho - quando então teremos oportunidade de conversarmos pessoalmente. Tenha como lenitivo os estudos. Torne-se digno dos mestres e de seus
colegas, pela aplicação, correção de tratamento e obediência absoluta ao regulamento escolar. Procure elevar-se sem diminuir o próximo, fazer-se respeitar sem
ferir susceptibilidade de quem quer que seja. Conseguirás, tenho a certeza, explorando os seus próprios méritos - qualidades que as possui e não as conhece, ainda.
Nas aulas, preste a máxima atenção às explicações dos professores e seja complacente sempre que algum mestre se mostrar para com você um tanto ríspido - isso é
natural e não diminui o aluno. Entretanto, a complacência deve ser natural, com
seriedade e submisso aos preceitos da ordem regulamentar.
Deve compreender que o tratamento dispensado pelos professores de São Paulo, principalmente de um estabelecimento como o Mackenzie, tem por lógica que ser diferente
daquele ambiente de relativa liberalidade das escolas da Bahia, onde os professores,
quase na sua totalidade, são pessoas vinculadas aos seus pais por relações de amizade.
Mas a vitória conquistada com ambiente favorável nunca é completa e na vida profissional o homem está propenso a fracassar. Se for digno do nome que legamos a você,
vencerá as dificuldades e completará o curso científico nessa Escola, saindo então
retemperado para o curso superior e nessa etapa subseqüente - em lutas mais árduas
- vencer dificuldades maiores, para depois colher os louros da glória. Nessa altura,
meu filho, orgulhamo-nos de você, sentindo termos cumprido um dever que é, por
excelência, a razão da nossa própria vida: oferecer ao mundo um descendente que,
finalmente, desempenhe um papel de relevância na sociedade.
Quanto à religião, deve respeitar aquela que não a professa, tornando-se inabalável dentro das suas convicções católicas. Isso faz parte da personalidade bem
definida, não deixar que lhe afastem das suas convicções, embora conviva num
meio que não corresponda aos seus sentimentos de religiosidade.
Certos de podermos, em breve, abraçar-lhe - parabenizando-o pela sua compreensão e firmeza - , rogamos a Deus pelo seu completo êxito. Com muitos abraços e
beijos de seus pais e recomendações especiais para Mr. Anders, extensivas à
Família, bem como ao seu companheiro Elmer e demais colegas.
Nelson e Antonieta
208

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:50

Page 209

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Após cumprir um ano letivo de estudos em São Paulo, Nelsinho retornou ao Colégio Antônio Vieira,
onde sempre foi o melhor aluno da classe. Nas solenidades das entregas das medalhas, José Taboada
sempre comparecia, orgulhoso com o desempenho do neto. Concluiu o científico numa turma composta por 22 estudantes: Adolpho de Faro Rollemberg, Agenor Gordilho Simões, Antônio Araripe
Barbosa Filho, Antônio Joaquim Araújo Filho, Antônio Rossetti, Ary Gomes, Augusto José de
Almeida Magalhães (orador),
Frederico Lobato Tavares, João
Carlos Vieira da Silva Teles,
Juracy Ferraz de Oliveira,
Juracy Magalhães Chagas,
Lindolfo Nunes Santos, Luís
Carlos Alencar Barbosa, Manoel Bispo dos Santos, Mário
Jorge Gesteira Fonseca, Moacyr Araújo de Carvalho, Natanael Acácio Rodrigues, Nelson
Almeida Taboada, Orlando de
Salles Senna, Raimundo Andrade de Aquino, Reinaldo Barreto
Turma do curso científico, com Nelson ao lado do padre Hélio Abranches Viotti, diretor do
Rosa e Roberto Cortizo Justo.
Colégio Antônio Vieira.
Em seguida, Nelson enfrentou um disputadíssimo vestibular e ingressou na Faculdade de
Ciências Econômicas da Ufba. Foi o primeiro neto de José Taboada Vidal a receber o diploma de
nível superior. Com a paraninfia do ministro Antônio de Oliveira Brito, das Minas e Energia, a
solenidade da colação de grau dos formandos realizou-se no auditório da Reitoria da Ufba, em
18 de março de 1964.

Os 37 bacharéis da turma de 1963
Ademar Roberto Lopes de Araújo, Amaury de Nazareth Magno, Bárbara Hercog,
Carlos Thadeu Veiga Garcia, Célia Costa Guimarães, Cleuza Catarina Cerqueira
Lima, Clóvis Nabuco de Campos, Dímpino da Purificação Carvalho, Edmundo
Colombiano dos Santos, Ely de Oliveira Rosa, Evaristo Boulhosa Gonzalez, Fernando
Alves Ferreira Júnior, Fernando Antônio Sodré Faria, Gileno Adolfo dos Santos
Castro, Iêda Miriam Novais, Jairo Simões, Jiro Kawase, João Alberto Pereira Lopes,
Jorge Loureiro Freire, José Alves, José Lisboa, José Savastano Filho, Manoel de
Andrade, Maria Sampaio Leal, Maria de Sena, Maria José Costa Guimarães, Maria
Regina Cunha, Moacir João Barreto, Nelson Almeida Taboada, Ricardo Rubeiz,
Sérgio Luiz Vieira (orador), Sílvio Roberto Coelho, Sônia de Santa Rosa Dias, Victor
Djmal, Waldeck Souza Sacramento e Walter Sequeiros Rodrigues Tanure.
209

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:50

Page 210

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Diário de Notícias
19.03.1964
Muito elegante e muito concorrida a recepção oferecida à sociedade pelo casal
Nelson Taboada, comemorando a formatura, ontem, em Ciências Econômicas do
seu filho Nelson Almeida Taboada. O "buffet" foi perfeito e entre os presentes
estavam, além do ministro Oliveira Brito (que representou o presidente João
Goulart na solenidade), os casais Jorge Calmon, Fernando Carvalho Luz, Délio
Almeida, Renato Almeida, Luiz Fernando Macedo Costa, Odorico Tavares, Sílvio
Mascarenhas, Kléber Pacheco, Augusto Mascarenhas, Carlos Eduardo da Rocha,
Luiz Bastos e muitos outros. A recepção foi após a solenidade na Reitoria e todos
os diplomandos e suas famílias estiveram abraçando Nelsinho.

VIDA ESPORTIVA
Quando se formou, Nelson era
uma celebridade em Salvador, pois
se constituía num ás do automobilismo baiano, vencedor de diversas provas no Circuito da Barra.
Contando com ampla cobertura
dos jornais, as competições eram
assistidas por multidões calculadas em torno de 20 mil pessoas,
que deliravam com o desempenho
dos pilotos mais ousados, vários
Nelson liderando uma corrida de karts no Abaeté.
deles vindos de outros estados.
Entre os baianos, pontificavam Lulu Geladeira, Gugu Mendes, José Carlos Arléo (Foca), Gil
Ferreira, Marcelo Lanat, Paulo Lanat, Lev Smarchewsky, Maurício Fainstein e o campeão
Nelson Taboada, que competia desde os 17 anos, patrocinado pela Água Mineral Dias D'Ávila,
empresa fundada pelo pai.
Nelson dedicou-se também ao kart, tendo vencido provas nas pistas do Abaeté e no Parque
de Exposições de Ondina. Porém, a consagração foi nas corridas de automóvel. O jornal A
Tarde, na edição de 13 de janeiro de 1962, publicou uma retrospectiva esportiva de 1961,
onde destacou:
Dia 21 de maio de 1961
Grande Prova Automobilística da Barra, promovida pelo Automóvel Clube da
Bahia, vencida por Nelson Taboada.
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Nelson liderando uma prova no Circuito da Barra.

Nelson fazendo uma ultrapassagem.
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O carro 7, pilotado por Nelson Taboada, na reta de chegada, para ser o vencedor geral da Grande Prova Automóvel Clube da Bahia, realizada
em 21 de maio de 1961.

O veneno
Ao término de uma corrida, ainda com a cabeça quente e inconformado com o
segundo lugar, Paulo Lanat declarou aos jornalistas que o Nelson somente havia
vencido por ter corrido com o motor de carro envenenado, o que era proibido pelo
regulamento.
A acusação teve repercussão. À noite, num programa esportivo da TV Itapoan, o piloto Lev Smarchewsky, que também participou da corrida, foi indagado pelo entrevistador, em tom provocativo:
- É verdade que o Nelson correu com o carro envenenado?
- É verdade sim!
- Então explique o que significa correr com o carro envenenado?
- É ter um bom piloto. No caso do carro 7, o nome do veneno é
Taboada!
212

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:50

Page 213

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Nelson recebendo uma das muitas premiações na carreira de piloto.

Duas legendas do automobilismo baiano:
Lulu Geladeira (à esquerda) e Nelson Taboada.
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CASAMENTO
4 de junho de 1966, dia do maior acontecimento social do ano na Bahia. Tendo como palco a
Catedral Basílica - na presença da elite econômica e política baiana, além de ilustres convidados
de todo o país, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife -, casaram-se
Nelson Almeida Taboada e Maria de Vasconcelos Tavares, filha de Odorico e Gersina Tavares,
pernambucanos radicados em Salvador. Odorico era superintendente regional dos Diários e
Emissoras Associados. Comandava uma cadeia formada pela Rádio Sociedade da Bahia, a
famosa PRA-4, líder de audiência no Estado, pela TV Itapoan, único canal de televisão na Bahia,
e por dois jornais diários em Salvador, o matutino Estado da Bahia e o vespertino Diário de
Notícias.
Em face da importância do diretor dos Associados na Bahia, o casamento acabou se
transformando numa grande demonstração de prestígio do pai da noiva, que deu ao
evento uma repercussão nacional. Foi um desfile de autoridades dos poderes civil, militar, judiciário e eclesiástico. Da Bahia compareceram o ex-governador Juracy Magalhães,
ministro das Relações Exteriores, o deputado federal Luiz Viana Filho, que se encontrava na chefia da Casa Civil da Presidência da República, o governador Antônio Lomanto
Júnior, o vice-governador Orlando Moscozo Barreto de Araújo, o prefeito Nelson
Oliveira, o deputado federal Antônio Carlos Magalhães e dezenas de outros parlamentares e secretários dos governos estadual e municipal. Enfim, a nata da política baiana,
além de incontáveis pessoas da alta sociedade soteropolitana. Também impressionante
foi a comitiva de outros estados, onde se destacavam deputados, artistas plásticos,
escritores, jornalistas, diretores regionais dos Diários Associados e empresários, dentre
eles o industrial Alberto Pitigliani, que veio com a esposa, Terezinha Morango, Miss
Brasil 1957, e José dos Santos Lima, grande comerciante em Belo Horizonte e muito
amigo do pai do noivo.
Mas, a grande estrela, sem dúvida alguma, foi o jornalista Assis Chateaubriand, padrinho da
noiva, que tinha sido embaixador do Brasil na Inglaterra e era o "rei das comunicações", dono
da poderosa rede nacional dos Associados. Chateaubriand chegou em grande estilo, num avião
fretado cheio de casais importantes, onde figurava o comendador Ângelo Rinaldi, tido como
principal floricultor da América do Sul. Sua equipe foi a responsável pela ornamentação da
Catedral. Veio de São Paulo, onde ficava a Rinaldi Flores, grande plantadora e exportadora de
orquídeas. Num avião especial, trouxe 2.500 camélias, 150 antúrios brancos, 65 orquídeas
brancas e 1.200 gladíolos.
O casamento foi realmente um evento grandioso, que virou notícia em todos os jornais da rede
nacional dos Associados. A revista semanal O Cruzeiro - pertencente ao grupo e que se constituía
na mais importante do país, com penetração em todos os estados -, deu ampla divulgação ao
chamado "Casamento do ano na Bahia", publicando diversas fotografias coloridas, um privilégio
reservado aos importantes.
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TREINAMENTO NA ITÁLIA
O jovem economista, que trocou o volante dos carros de corrida pelo timão das empresas, foi o
industrial selecionado pela CNI para representar o Brasil num curso da OIT, destinado a executivos
de países em desenvolvimento. Durante três meses, de setembro a dezembro de 1967, Nelson
freqüentou o Centro Internacional de Aperfeiçoamento Profissional e Técnico da OIT, localizado na
cidade italiana de Turim.
Da mesma forma que havia se destacado
como aluno brilhante, no Colégio Antônio Vieira e na Faculdade de Ciências
Econômicas, Nelson fez um excelente
curso na OIT. Isso lhe valeu, por recomendação do economista Mário Henrique Simonsen (futuro ministro da Fazenda), a indicação para representar o
Brasil, como delegado da CNI, numa
reunião promovida pela OIT, em Turim,
que discutiu a renovação dos convênios
para aperfeiçoamento técnico de executivos dos países em desenvolvimento.

Crachá de identificação da OIT.

Nelson Taboada em Turim, no Centro de Aperfeiçoamento da OIT, ao lado de B. Ikengo, representante do Congo.
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MONÓLOGO DO CAPITÃO
Da janela do seu apartamento, no Corredor da Vitória, com ampla visão para a Baía de Todos os
Santos, o poeta Carlos Eduardo da Rocha passava horas contemplando o vai-e-vem das
embarcações. Uma delas despertou-lhe especial atenção: era uma escuna imponente, toda branca e
sem nome. Pertencia ao empresário Nelson Almeida Taboada, a quem Carlos Eduardo iria se referir
como "capitão de barco e de indústrias". Dedicou-lhe o poema abaixo - Monólogo do Capitão, o oitavo do livro "Poema do Barco sem Nome", publicado em 1977, com ilustrações de Aldemir Martins
e orientação gráfica de Calazans Neto.

Monólogo do Capitão1
Sozinho na ponte
timoneiro
do meu barco
atento apenas
para o mar.
Sem nada
que me afaste
de tudo que desejar
fazer da minha vida
e do meu tempo.
Sem repartir
com mais ninguém
o meu sonho
e também
meus pensamentos.
Na ilha
pequena e perdida
de qualquer navegação
o corpo descansado e livre
e bem livre o coração.
Aqui sou
o que sou.
Eu mesmo
sem a mágoa
de não ter sido.
Outra coisa
não importa eu sei
somente ter vivido
com tão pouco amor.
E eu que tanto desejei.
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Cayru
Com 72 pés, a escuna Cayru era famosa. Antes de pertencer a Nelson
Taboada, seu sétimo proprietário, teve utilização comercial, numa linha
entre Vitória do Espírito Santo e Salvador, fazendo escala em diversos portos intermediários. Um de seus passageiros foi o futuro almirante Celso
Carneiro da Rocha. Diziam até que a embarcação estivera duas vezes fora
do Brasil, levando café e cacau contrabandeados.
Após reformada por Nelson, que a transformou numa luxuosa escuna de
recreio, o nome Cayru não foi recolocado. Enquanto o dono pensava no novo
nome, fazia passeios e onde quer que parasse sempre surgia um velho
marinheiro, ou um pescador, para perguntar: "Essa não é a Cayru?".
Rendendo-se à fama e à tradição, Nelson recolocou a antiga designação. Mas,
durante o período do interstício, ficou conhecida como "o barco sem nome",
fonte da inspiração para o título do livro de Carlos Eduardo da Rocha.
Além de utilizar a escuna em passeios, pescarias e competições, seu capitão
recebia a bordo convidados especiais e personalidades da vida socioeconômica baiana e nacional. Pela Cayru passou muita gente famosa, como o senador
João Calmon, o ministro da Agricultura Moura Cavalcanti, o ex-governador de São
Paulo Paulo Abreu Sodré, o cantor Wilson Simonal, a modelo Marina Montini, os artistas plásticos Di Cavalcanti, Aldemir Martins e Carybé, os atores Tarcísio Meira, Glória
Menezes, Daniel Filho e Dorinha Duval, além dos escritores Rubem Braga e o inglês
Arthur Hailey, autor dos best-sellers internacionais "Hotel" e "Aeroporto".

O comandante Nelson Taboada, em
desenho de Aldemir Martins.

A escuna Cayru após reformada por Nelson.
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VIDA LABORIOSA
Nelson começou a trabalhar com 14 anos, no depósito da Irmãos Taboada. Aos 16, assim que
retornou dos estudos em São Paulo, comprou um caminhão Mercedes Benz, com entrada paga com
dinheiro presenteado por sua mãe. O restante foi financiado, tendo como avalista Lafaiete Coutinho,
sócio do pai na Construtora Senhor do Bonfim. Lafaiete, que era secretário da Segurança Pública do
Estado, proporcionou-lhe também uma licença especial para que pudesse dirigir o veículo, nas horas
das folgas e férias escolares. O caminhão foi adquirido para trabalhar encostado (terceirizado) na
Água Mineral Dias D'Ávila, integrado à frota do transporte de engradados para os bares, restaurantes
e hotéis. Depois, já com sete caminhões, passou a carregar tijolos e telhas da Cerâmica Santa Maria.
Aos 17 anos assumiu o gerenciamento da Remap, empresa que idealizou, mas, por ser de menor
idade, teve de ser fundada em nome do seu pai. Representava bicos injetores Detroit Diesel e
máquinas operativas em geral, tendo na Petrobras o principal cliente. Foi quando Nelson realmente
passou a ganhar dinheiro, engordando a conta bancária, o que lhe possibilitou entrar como sócio
na Cerâmica Santa Maria e assumir o comando após um estágio na Cerâmica São Bernardo, em
Jundiaí, São Paulo.
Quando teve o domínio da realidade do setor da construção civil, Nelson visualizou que o mercado
baiano se ressentia da oferta de produtos pré-moldados. Foi buscar no Sul uma marca conceituada, conseguindo-a por meio de uma parceria firmada com a Volterrana, detentora da tecnologia das
vigas de concreto armado, de alta resistência. Obtida a franquia, foi implantada em Camaçari, no
terreno da Cerâmica Santa Maria, a unidade de produção das lajes, sob a responsabilidade da
Indústria Bahiana de Lages (IBL). A aceitação e o sucesso das Lajes Volterrana foram imediatos,
pois ofereciam as seguintes vantagens: rapidez, leveza e economia nas obras, com redução de até
45% do custo em relação às lajes tradicionais (fixas) de concreto armado.
Sempre viajando, para se atualizar com o desenvolvimento das construções nos países da Europa,
Nelson vislumbrou novos horizontes e decidiu pelo lançamento de uma nova marca, com o nome da
sigla da empresa, ancorada numa tecnologia alemã. Assim, saiu de cena a denominação Volterrana e
entrou no mercado a marca IBL. A mudança aconteceu depois da incorporação da Laje Espuma, uma
concorrente que possuía parque industrial na Via das Torres, no Centro Industrial de Aratu, para onde
a Indústria Bahiana de Lajes transferiu sua produção. É dessa ocasião, o lançamento de um extenso folder técnico, destinado aos arquitetos, engenheiros e construtoras, donde foi extraído o seguinte texto:

Mais uma vez a IBL chega na frente
Está inaugurada a mais moderna fábrica de Concreto Protendido no Brasil.
Totalmente automatizada, com know-how alemão e obedecendo a mais moderna
tecnologia de pré-moldados de concreto. São 25.000 m² de área construída, num
espaço total de 88.000 m², com seis pistas de protensão por extrusão e quatro de
protensão para estruturas especiais.
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Sua Central de Concreto automaticamente programável através de sistema de
computação, com capacidade de 30m3/hora, pode realizar mais de um traço
alternadamente.
A pesagem dos agregados é feita com balanças de alta precisão e repetidoras de
aferição eletrônicas. Um pórtico capaz de acionar quinze toneladas numa velocidade
de oitenta metros por minuto, alimenta as extrusoras com concreto já misturado.
O processo de protensão utilizado pela IBL é o da aderência inicial. A extrusão é
feita com máquinas de ajuste fino, proporcionando painéis rigidamente uniformes
em sua forma e dimensão.
Após a extrusão, a cura é perfeita. Campânulas são colocadas sobre as pistas injetando-se vapor saturado, resultando na mais alta qualidade em tudo o que ali se faz.
Feita a cura, vêm a desprotensão e o corte nas medidas desejadas, através da serra
com discos de 75 cm de diâmetro, providos de pastilhas diamantadas, garantindo
medidas exatas e perfeito acabamento no corte.
Com sua capacidade para trinta toneladas, a empacotadora retira das pistas de
produção os painéis acabados, num trabalho rápido e preciso.
Depois, é só limpeza para um novo ciclo de produção. Esse trabalho é feito por uma
Politriz que lava e aspira todos os resíduos que ficaram na pista, deixando tudo
pronto para nova operação.
Todo esse sofisticado complexo industrial ainda conta com um aprimorado laboratório para análise de concreto, que verifica a granulometria dos agregados para
que se procedam ajustes nas misturas em função da matéria-prima, controla a
mistura e acompanha a evolução da cura do concreto em todas as suas fases.
Em síntese, esse é o sistema industrial de produção de painéis protendidos por
extrusão, que põe a IBL muito na frente em matéria de protendidos no país.
Paralelamente ao processo acima descrito, a IBL produz estacas para fundações,
estruturas e coberturas industriais de grande porte, protendidos ou não, e perfis
diversos.
Descrição e uso
Fruto da mais nova tecnologia, os painéis protendidos IBL vão revolucionar os
métodos convencionais da construção. Eles representam uma enorme simplificação na estrutura da obra. Eliminam vigamentos e colunas intermediárias, inclusive as necessárias para suporte de paredes divisórias, permitindo assim, plena
liberdade na divisão e modificação dos pavimentos-tipos.
Por serem alveolados e protendidos, pesam bem menos do que as lajes convencionais. Eles já vêm cortados nas medidas exatas exigidas pela obra e no caso de
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estocagem ocupam o espaço mínimo. Além do mais, observe a economia que fazem
ao dispensarem escoramentos, mão-de-obra especializada e o madeiramento
consumido nesse fim. Ainda propiciam a continuidade dos serviços como revestimentos e acabamento no pavimento inferior e a continuação da alvenaria no
andar acima, uma vez que já são entregues curados, o que permite a imediata continuação dos trabalhos da obra, não mais necessitando esperar-se a cura das lajes.
Isso, você sabe, propicia uma velocidade de trabalho inatingível por outros
métodos de construção, gerando uma redução radical nos prazos de entrega dos
prédios e uma economia incontestável de pessoal, tempo e material. Uma
economia que se estende desde a elaboração das fundações e estruturas até a
redução do trabalho de profissionais como carpinteiros e ferreiros que assim
poderão ser aproveitados para acelerar outros setores da obra.
Os painéis protendidos IBL são fabricados com 150 metros de extensão e cortados
nos comprimentos exigidos pelo projeto. São produzidos nas larguras de 10, 30, 60
e 120 cm e em três alturas: 10, 20 e 30 cm. Veja a tabela constante neste catálogo,
mostrando as exigências de cada obra. De fácil manuseio, os painéis IBL têm um
vasto campo de aplicação.
Algumas aplicações
Painéis protendidos para lajes de piso e forro, painéis protendidos para coberturas
residenciais e industriais, pontes, viadutos, passarelas, fechamentos laterais, divisórias,
muros de arrimo, contenções e revestimentos de canais de irrigação ou de drenagem.

Com a grande fábrica no Centro Industrial de Aratu (CIA), a IBL deu partida ao processo que a
levaria à condição de maior indústria de pré-moldados do Norte-Nordeste do Brasil. É da fase do
vertiginoso crescimento que o Banco do Nordeste do Brasil elaborou e distribuiu, aos principais
órgãos da imprensa nordestina, um release que um jornal da capital pernambucana publicou na
página 8 do primeiro caderno, especializada em economia & finanças. Saiu com destaque, como
principal matéria do dia. Ei-la, na íntegra:

DIÁRIO DE PERNAMBUCO
Recife, 11 de maio de 1973

BNB e BIB subscrevem ações da Indústria Bahiana de Lajes S.A.
Importante contrato de "underwriting", entre o Banco do Nordeste do Brasil e o
Banco de Investimentos do Brasil, por um lado, e a Indústria Bahiana de Lajes S.A.,
por outro, foi celebrado no dia 10 do corrente, em Fortaleza, em solenidade
realizada na sede da União dos Bancos Brasileiros.
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O contrato foi assinado pelo presidente do Banco do Nordeste do Brasil, economista Hilberto Silva, pelo presidente do Grupo União dos Bancos Brasileiros,
embaixador Walter Moreira Salles, e pelo industrial Nelson Almeida Taboada,
presidente da Indústria Bahiana de Lajes. Ao ato, estiveram presentes os diretores
do Banco do Nordeste, do Banco de Investimentos do Brasil, o governador do
Ceará, César Cals, e vários secretários de Estado.
Esta foi a primeira operação de "underwriting" feita entre o Banco do Nordeste e
o Banco de Investimentos do Brasil. O BIB também irá colocar no mercado Cr$ 2
milhões em ações da Indústria Bahiana de Lajes, empresa líder na Bahia no setor
de Artefatos de Cimento, tendo uma linha para construção civil, que vai desde fundações pré-moldadas até a parte do acabamento.
A Indústria Bahiana de Lajes, em seus planos para 1973, já oferece ao mercado
uma linha completa de produtos em "fiberglass" e casas pré-fabricadas - patenteadas -, possibilitando, pela primeira vez no Brasil, àqueles que ganham um
salário mínimo, terem condições de adquirir sua casa própria, o que até hoje não
foi conseguido pelos processos tradicionais da construção, em virtude do alto preço
final da habitação.
A Indústria Bahiana de Lajes, já mantém entendimentos, bem adiantados, para a
exportação dessas casas de sua patente, para países da América Latina. Na Bahia,
a Indústria Bahiana de Lajes assinou um grande contrato, com o Estado, para a
construção, com esse tipo de casa, do Conjunto Residencial Antônio Carlos
Magalhães, em Salvador.

Encontro festivo de empresários baianos, no Hotel Plaza, em 1970. A partir da esquerda: Márcio Freire, João Sá, Luiz Raimundo Tourinho
Dantas, Nelson Almeida Taboada, Ulisses Barbosa Filho, Virgildal Sena, Antônio José de Carvalho Silva, um empresário pernambucano,
Rogério Joaquim de Carvalho e Mário Amerino Portugal (no centro, de lado).
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Nelson Taboada assinando um convênio, sob as vistas de Renan Baleeiro (centro), superintendente do Banco do Estado da Bahia.

Nelson com uma embaixada de formandos da Faculdade de Ciências Econômicas da Ufba, no instante da oficialização do
convite para paraninfar a turma dos economistas de 1973.
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PARANINFO DOS FORMANDOS EM ECONOMIA
Após uma votação em nomes de uma lista contendo diversas personalidades baianas, os formandos
da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia escolheram Nelson Almeida
Taboada para paraninfar a turma de 1973.
Proclamado o resultado, uma comissão esteve no escritório do vencedor do pleito – que também havia
se formado pela mesma faculdade, na turma de 1963 –, para a oficialização do convite. O paraninfo
ofereceu aos formandos e seus convidados uma grande festa de formatura na Associação Atlética da
Bahia, um dos melhores clubes sociais de Salvador.

DIÁRIOS ASSOCIADOS NA BAHIA
Quando já estava praticamente restabelecido de um derrame cerebral, Odorico Tavares foi levado ao
Rio de Janeiro para correção de uma pequena seqüela, que não o impedia de voltar às atividades
normais. Porém, a cirurgia foi um desastre total. O diretor dos Associados na Bahia ficou tetraplégico
e perdeu completamente a capacidade de trabalhar. Em face do ocorrido, o governador Antônio Carlos
Magalhães chamou Nelson para uma conversa, pois estava preocupado com o futuro do Odorico, seu
padrinho para o ingresso na política. O Antônio Carlos sabia que ele teria prejuízos financeiros com a
chegada de um novo diretor. Por isso, pediu que Nelson comprasse um lote de ações da Rádio Sociedade
e reivindicasse o cargo, para poder defender os interesses do sogro na organização.
E dessa forma se concretizou sua assunção à direção regional dos Diários Associados, onde ele acabou
também comprando ações da TV Itapoan e do Diário de Notícias. Para ser seu braço direito, no
comando das empresas, Nelson contratou David Raw, um executivo experiente que tinha vindo para
a Bahia montar a TV Aratu, inaugurada em 15 março de 1969.
No dia 7 de julho de 1974, uma falha no sistema elétrico provocou um grande incêndio nos estúdios
do Canal 5, destruindo todo o seu acervo e atingindo também a Rádio Sociedade, instalada no mesmo
prédio da televisão. Foi um momento crítico e um grande desafio na vida de Nelson: não deixar que
o canal pioneiro na Bahia fosse extinto. Com muito esforço, sacrifícios e um árduo trabalho na
captação de recursos, onde em alguns empréstimos foi obrigado a ser avalista como pessoa física, a
TV Itapoan renasceu das cinzas e ganhou uma moderna torre cilíndrica, toda no concreto, uma
novidade em Salvador, que ganhou um novo cartão postal.
Cumprida a missão de garantir a sobrevivência da TV Itapoan, Nelson vendeu as ações que possuía das
três empresas do grupo, por dois motivos: um de ordem empresarial e outro político. No primeiro o
antigo império deixado por Chateaubriand começava a agonizar num oceano de dívidas que foram se
acumulando ao longo de crises cujos reflexos chegavam à Bahia. Os veículos de comunicação sobreviviam às duras penas e dependiam muito da boa vontade dos governantes na liberação de duas autorizações: uma para a veiculação das peças publicitárias e outra para o pagamento das faturas. Era onde o
fator político pesava. Como não mantinha com o novo governador, Roberto Santos, o mesmo bom relacionamento que tinha com Antônio Carlos Magalhães, Nelson optou por sair dos Diários Associados.
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CONVIVÊNCIA COM PERSONALIDADES
Nelson conheceu inúmeras pessoas importantes, entre ministros, governadores, atores, artistas,
escritores e industriais. Enfim, gente que no linguajar dos colunistas dos jornais pertenciam ao "jet set"
nacional e até internacional. Eis os caminhos que o conduzia ao encontro desses personagens: a posição
social dos pais, que ofereciam recepções na "Casa da Barra", que se constituía numa passarela para a circulação de destaques nos mais variados segmentos profissionais; e a "Casa do Morro Ipiranga", do sogro,
cuja residência era passagem obrigatória para visitantes renomados recebidos em Salvador, tais como
políticos, jornalistas, artistas plásticos, compositores, cantores, músicos, escritores e atores, vários deles
astros internacionais do cinema. Foi na casa de Odorico que Nelson conheceu e conversou com Rock
Hudson, Tony Curtis, Jenet Leigh e David Niven, além do consagrado diretor Roberto Rossellini.
Mas também havia o brilho da estrela do próprio Nelson, como empresário bem sucedido e dono
de uma luxuosa escuna, onde, a pedido de amigos e autoridades, recebia famosos para passeios pela
Baía de Todos os Santos. Quando passou uma temporada na Itália, freqüentando o Centro de
Aperfeiçoamento Profissional da OIT, em Turim, conheceu vários vips da sociedade européia. Por
exemplo, em uma recepção num castelo à beira do Lago Como, pertencente a um casal da nobreza
italiana, o príncipe Umberto Galimberti e a princesa de Savoia, ele e a esposa Maria foram apresentados ao dono da Fiat, Gianni Agnelli, que demonstrou muito interesse no Brasil, dizendo inclusive
que em seus planos constava a implantação de uma fábrica de automóveis. Nelson sugeriu que
fosse instalada na Bahia, no Centro Industrial de Aratu. No retorno a Salvador levou o fato ao
conhecimento do governador Luiz Viana Filho.
Com algumas personalidades manteve uma convivência que extrapolou os limites das apresentações
protocolares, das conversas formais em encontros sociais ou dos simples passeios marítimos.
Nasceram laços de amizade ou de uma consideração especial. Na lista figuraram, dentre outros, o
ministro do Trabalho Hugo Faria, o deputado federal Lafaiete Coutinho, o senador João Calmon, os
artistas plásticos Di Cavalcanti, Cícero Dias, Aldemir Martins e Carybé, os jornalistas Assis
Chateaubriand e Raimundo Reis, o escritor Jorge Amado e a atriz portuguesa Beatriz Costa.
Além desses, Nelson se relacionou, social ou profissionalmente, com dezenas de outros famosos,
como a cantora portuguesa Amália Rodrigues, considerada a "Rainha do Fado", os artistas plásticos
Wakabayashi, Manabu Mabe e Djanira, o publicitário Mauro Salles, o ex-governador da Guanabara
Carlos Lacerda, o governador de Minas Gerais Tancredo Neves, os presidentes João Figueiredo e
Fernando Collor, os ministros Mário Henrique Simonsen e Mário Andreazza, e o general Albuquerque
Lima, ex-ministro do Interior, que foi seu sócio na Tradição Crédito Imobiliário.
Também manteve ligações ou contatos com pessoas de grande expressão na Bahia, tais como os governadores Antônio Balbino, Juracy Magalhães, Antônio Lomanto Júnior, Luiz Viana Filho, Antônio
Carlos Magalhães e Paulo Souto, o ministro da Educação Eraldo Tinoco, os deputados Paulo Maracajá,
José Rocha, Heraldo Rocha e Jusmari Oliveira, o prefeito Clériston Andrade, o vereador Osório VillasBoas, o jornalista Cruz Rios, o radialista França Teixeira e o empresário Norberto Odebrecht.
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PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES
Em 26 de março de 1969, Nelson Almeida Taboada foi admitido como sócio na Associação
Comercial da Bahia, onde participou como membro do Conselho da Indústria por dois biênios,
1971/73 e 1973/75. Em 1970, sucedendo o pai, transforma-se no segundo presidente do Sindicato
das Indústrias de Cerâmica para Construção de Olaria, de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de
Cimento, Mármores e Granitos da Bahia, que dirige durante três mandatos consecutivos, até 5 de
novembro de 1976. No período desses seis anos, como líder da classe, foi delegado do Sindicato nas
duas eleições (1971 e 1974), ambas em chapa única, que conduziram e reconduziram seu pai à
presidência da Fieb.
No Centro das Indústrias da Bahia, foi vice-presidente por dois períodos. No governo de Luiz
Viana Filho (1967/71), que deu partida a um vasto programa para a construção de conjuntos
populares residenciais, Nelson presidiu o Conselho de Administração da Habitação e Urbanização
da Bahia S.A. (Urbis), estatal encarregada da execução dos projetos habitacionais do Governo do
Estado. Por convite do presidente João Figueiredo, integrou o Conselho do Plano Nacional de
Habitação Popular (Planhap). Em 1966, aos 25 anos, Nelson entrou no Rotary Club da Bahia, passando a se constituir no membro mais jovem a ingressar no conceituado clube de serviços. Depois,
transferiu-se para o Rotary Club Bahia Norte. Durante quatro meses, de abril a agosto de 1976,
participou do VII Ciclo de Estudos da Adesg.

MONOPÓLIO DO CIMENTO
A Bahia constituía-se num feudo do Cimento Aratu, único fabricante no Estado. Ditava normas,
preços e quantidades do fornecimento de cimento aos fabricantes dos componentes para a construção civil. Ademais, dificultava o ingresso no mercado de qualquer marca concorrente. Havia um
lobby fenomenal em defesa de um monopólio nocivo ao desenvolvimento da construção na Bahia.
Ao assumir a presidência do Sindicato das Indústrias de Cerâmica para Construção de Olaria, de
Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento, Mármores e Granitos, Nelson traçou como meta
principal da sua gestão a quebra do monopólio do cimento na Bahia. Na sede da Sudene, em Recife,
dormia engavetado o projeto para a implantação da fábrica do Cimento Salvador, no subúrbio de
Paripe, no raio territorial do CIA.
O presidente do Sindicato liderou um grande movimento de mobilização das classes produtoras
baianas. Munido de uma exposição de motivos, passou também a visitar autoridades civis e
militares, em busca de importantes apoios. Foi bem sucedido, pois a Sudene não teve mais como
continuar segurando a liberação do projeto.

MARCADO PARA MORRER
Em 1974, juntamente com o pai, fundou a Agropecuária Vale Verde S.A., que passou a ser dona de
42 mil hectares na margem esquerda do Rio São Francisco, no município de Bom Jesus da Lapa.
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Dois anos depois, teve início uma verdadeira corrida pela "conquista do oeste baiano", gerando
inúmeros e sérios conflitos fundiários. Grupos de grileiros profissionais, a maioria vinda de
outros estados, dentre eles vários aventureiros estrangeiros, entraram em confronto com os
proprietários das terras. Os que se opunham às vendas, a "preço de banana", eram expulsos pelo
poder das intimidações ou eliminados pelas balas dos pistoleiros contratados por verdadeiros
gângsteres.
Para garantir os limites da Vale Verde, construiu cercas, irritando os "desbravadores do
oeste", que não respeitavam e nem aceitavam barreiras. Mandaram derrubar as cercas
recém-construídas. Nelson ficou numa "sinuca de bico": recuava e assistia a fazenda ser
encolhida ou enfrentava os "bandeirantes". Optou pela reconstrução das cercas. Para sua
segurança pessoal, passou a andar acompanhado por seguranças. Recebeu ameaças e entrou
na lista dos marcados para morrer. Do Estado obteve apenas as autorizações para os portes
das armas pelos homens do seu pequeno exército rural. Mesmo assim sofreu três atentados,
sendo que no último foi ferido por uma bala que raspou sua perna direita. Certa feita, numa
estrada, ao perceber que estava sendo seguido, mandou parar o Jeep Ford Willys e rapidamente distribuiu os seguranças pelas margens da estrada. Os perseguidores chegaram atirando. Porém, ante a pronta resposta da defesa, debandaram pelo mato. Depois desses acontecimentos, Nelson ficou famoso na região, pela valentia e por ter o corpo fechado. Quando
soube da versão de que "o doutor tem o corpo fechado" ele acrescentou: "Tenho o corpo
fechado por Yemanjá!".
Nelson Taboada Souza, que não queria o único filho numa região onde estava imperando a "lei
do mais forte", ficou desesperado quando não conseguiu convencer Nelsinho a vender o gado e
abandonar a fazenda. O filho recusou-se a passar recibo de covarde e nem admitia ser escorraçado de Bom Jesus da Lapa. Com coragem e determinação, se impôs como "um baiano dos
fortes". Mas somente teria sossego quando Antônio Carlos Magalhães voltou ao Governo da
Bahia, em 1979. ACM, como era conhecido, determinou que a Secretaria da Segurança Pública,
através da Polícia Civil e da Polícia Militar, intervisse na região com mais força, para impor a
ordem constitucional, acabar com os grupos da pistolagem e garantir os direitos e a segurança
dos fazendeiros legalmente estabelecidos. A paz voltou, mas Nelson, desta feita atendendo ao
pai, preferiu colocar a Vale Verde à venda e deixar a área de Bom Jesus da Lapa, onde havia sido
"jurado de morte".

ARMADILHAS
Em 1986, Nelson comprou em São Paulo a Realbrás Administradora Brasileira de Serviços S. C.
Ltda., que operava no segmento dos consórcios. Era uma empresa modesta, que Nelson transformou numa organização de grande porte, presente em diversos setores, pois administrava consórcios de veículos, aviões, imóveis, eletro-domésticos, etc, em todos os estados, através de 54
filiais. Em janeiro de 1992, recebendo excelente proposta de um grupo empresarial paulista,
vendeu a Realbrás. Antes, porém, teve o cuidado de solicitar uma auditoria do Banco Central do
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Brasil, que atestou como corretos todos os procedimentos durante a gestão de Nelson Almeida
Taboada.
Os novos donos não cumpriram com algumas obrigações determinadas pela legislação que regulamentava as atividades dos consórcios. Resultado, ao constatar graves irregularidades administrativas, o Banco Central interviu na Realbrás e decretou sua liquidação extra-judicial. No processo de
apuração das responsabilidades, Nelson Taboada foi incluído pela Justiça Federal no rol dos investigados, como enquadrado na Lei 6.024, que regula as entidades financeiras e responsabiliza
pessoas que participaram da administração até cinco anos antes da data da liquidação. Até provar
(mediante apresentação do parecer oficial da auditagem realizada pelo Banco Central, quando
vendeu a empresa) que nada tinha a ver com os atos praticados pelos novos controladores do
consórcio, Nelson teve de enfrentar a via-crúcis dos depoimentos na capital paulista, sede da Realbrás.
O último dos problemas, o de maior desgaste, por sua repercussão pública, ocorreu em Barreiras,
município no oeste da Bahia, onde ficava a Fazenda Timbaúba. Após entrevistar três candidatos ao
cargo de gerente, cuja responsabilidade principal seria a implantação de um grande projeto agrícola, Nelson optou pela contratação de um economista que residia na sede municipal. Chamava-se
Enoque Ferreira da Costa e pesou a seu favor o conceito que possuía, pois se relacionava muito bem
na região, com gerentes de bancos, prefeitos, juízes, delegados e outras autoridades. Excelente
empregado, desenvolto e competente, era muito respeitado pelos trabalhadores que comandava.
Em 1993, Enoque, como era simplesmente chamado, pediu demissão. Nelson ainda tentou segurálo, mas o economista foi embora, dizendo que ia tocar um projeto avícola na Paraíba. Em janeiro de
1996, Enoque reapareceu na Timbaúba, pedindo ao gerente, que o sucedera e o conhecia, para ficar
hospedado durante alguns dias, enquanto percorria a região para comprar milho destinado ao
aviário que possuía na Paraíba.
Na sua quinta ou sexta saída, para as viagens diárias, o veículo que dirigia foi interceptado assim
que transpôs a porteira da fazenda, numa barreira montada pela Polícia Federal, exclusivamente
para prendê-lo. Enoque era na verdade o célebre major José Ferreira dos Anjos, da Polícia Militar
de Pernambuco, procurado por envolvimento no famoso "Escândalo da Mandioca", quando foi
assassinado, em Olinda, no dia 3 de março de 1982, o procurador da República em Pernambuco,
Pedro Jorge de Melo e Silva, que conduzia o processo para apurar as fraudes ocorridas em empréstimos efetuados pela agência do Banco do Brasil em Floresta, município no sertão pernambucano.
A prisão do militar virou notícia nacional. No desdobramento, Nelson foi acusado de escondê-lo em
sua fazenda. Na mídia sensacionalista, seu nome apareceu como sendo "o fazendeiro baiano protetor do ex-major Ferreira". A bem da verdade, Nelson era apenas o ex-patrão de um economista
conhecido na região como Enoque Ferreira da Costa.

AGRONEGÓCIO
O currículo de Nelson registra sua participação na condução de 26 empresas: Representações
de Máquinas e Peças Ltda. (Remap); Cerâmica Santa Maria S. A.; Indústria Bahiana de Lajes
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S. A. (IBL); Irmãos Taboada Ltda.; Serviços de Assistência Técnica Ltda. (Selta); Sociedade
Industrial de Pedras e Areia Ltda. (Sipa); Administração, Serviços e Participação Ltda. (Adserpa);
Agropecuária Vale Verde S.A.; Vale Sul S.A.; Postes do Nordeste S.A.; Rádio Sociedade da Bahia;
Televisão Itapoan S.A.; Diário de Notícias; Tradição Crédito Imobiliário; Noroeste Crédito
Imobiliário; Noroeste Corretora de Valores; Companhia Brasileira de Seguros de Vida;
Empreendimentos Apis S.C. Ltda.; Fazenda Timbaúba; Realbrás Administradora Brasileira de
Serviços S.C. Ltda.; Realbrás Vídeos Ltda.; Exportbrás Comércio, Exportação e Importação Ltda.;
San Marco Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Projetos, Planejamento e Consultoria Ltda.
(Propan); Industrial Irecê Ltda.; Barra Velha Agropecuária Ltda.
Nelson foi um dos donos da Fazenda Santa Rita de Cássia, localizada no município de Esplanada,
litoral norte da Bahia. Comprou-a em 1974, em sociedade com o primo Manoel Ângelo Taboada
Filho (Nelito). Dois anos depois, por julgar a propriedade pequena para seus projetos futuros,
vendeu sua parte ao sogro de Nelito, Osmar Correia de Britto.
Nelson teve ainda onze fazendas, todas na região de Ipiaú, sudoeste da Bahia, somando
aproximadamente 1.500 hectares, dos quais 420 com cultivo de cacau. Mantinha em média 450
trabalhadores cuidando das plantações. Quando a indústria das queixas trabalhistas evoluiu,
obrigando-o a ter seis advogados trabalhando simultaneamente, resolveu vender todas as terras na
região cacaueira. Foi chamado de louco por se desfazer das propriedades, numa época em que o
cacau estava no auge dos preços internacionais.
O "louco" tinha decidido investir numa agricultura de ponta, toda mecanizada, que não
exigisse tantos trabalhadores rurais. Ingressou no plantio da soja no cerrado baiano. Dois
anos depois, aqueles que o chamaram de louco estavam lhe elogiando pela visão futurista,
pois o cacau começou a ser dizimado por uma terrível e incontrolável praga, a Vassoura
de Bruxa.
Atualmente Nelson concentra suas atividades no agronegócio, representado pela Vale Sul S.A., com
uma fazenda de 600 hectares em São Desidério, e pela Terra Norte Empreendimentos Rurais e
Comerciais S.A., controladora de três fazendas, que se dedicam ao cultivo e comercialização de soja,
feijão, algodão e arroz. Duas ficam na Bahia, a Fazenda Santa Maria, com 5.471 hectares, no
município de São Desidério, e a Fazenda Santa Carolina, com 17.987 hectares, em Luís Eduardo
Magalhães, que se constitui no grande pólo da soja baiana. A Fazenda Santa Carolina II, com 20 mil
hectares, fica no Piauí, em Baixa Grande do Ribeiro, município vizinho ao Maranhão, por onde
escoa a produção da soja piauiense.
A Fazenda Santa Carolina, em solo baiano, possui terras que margeiam a divisa com
Tocantins. Os dois estados se separam por um cânion onde nascem os rios Sobrado e de
Ondas. Trata-se de um santuário ecológico com animais e aves raras, cuja indescritível riqueza
natural pode ser contemplada de um mirante na fazenda que, além de seus extensos campos
228

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:50

Page 229

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

de soja, que se perdem na linha do horizonte, possui dez casas que formam o conjunto da sede.
Bem estruturada, dispondo inclusive de uma pista para aviões e localizada num planalto de
exuberante beleza, a Santa Carolina é considerada como uma das propriedades mais completas do oeste da Bahia.

Fazenda Santa Carolina
Fotos: Luciano Oliveira

Vista aérea.

Trecho da vila e do galpão dos implementos agrícolas.
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Entrada.

Uma parte da vila residencial.

Área de lazer com piscina e churrasqueira, entre a casa-sede e a casa dos hóspedes.

230

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:50

Page 231

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Nelson no tabuleiro do cultivo da soja.

A soja na época da colheita.
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Colheita e transporte de grãos
Fotos: Luciano Oliveira
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LUCIANO OLIVEIRA

Em suas viagens, inclusive idas às fazendas da Terra Norte Empreendimentos, Nelson Taboada utiliza uma aeronave com capacidade para nove
pessoas e longo raio de ação. Trata-se de um Learjet 25, jato executivo de fabricação americana que voa acima de 41mil pés, a 950 km por hora.
É comandado por Marival Bezerra de Oliveira e Clóvis Revault, pilotos com mais de 30 anos de experiência na aviação comercial.

Nelson no interior do seu Learjet.

Nelson com Oziel Alves de Oliveira, prefeito de Luís
Eduardo Magalhães.
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SEGUNDO CASAMENTO
Após 28 anos de vida conjugal, Nelson separou-se de sua primeira esposa em novembro de 1994,
mas o divórcio somente foi homologado em 25 de setembro de 1998. No ano seguinte, conheceu
Patrícia Torres Soussa, jovem bonita e elegante, 32 anos mais nova, que provocaria uma grande
mudança em sua vida. Depois de um período de namoro, em que o amor mútuo se consolidou,
resolveram morar juntos.

Patrícia e Nelson.

Patrícia Soussa Taboada
Patrícia Torres Soussa nasceu em Salvador, a 13 de abril de 1973, dia de São
Martinho I. Filha de um cacauicultor e construtor, Francisco Assis Soussa, e de Maria
Lúcia Silva Soussa, cursou do infantil à 7ª série do 1° grau no Centro Educacional J.
F. Kennedy, em Canavieiras, na região cacaueira baiana. Da 8ª série ao 2° ano do
segundo grau estudou no Colégio Ação Fraternal, na cidade de Itabuna.
Mudando-se para Salvador, terminou o curso médio no Colégio Sartre. Patrícia fez três
vestibulares, espaçadamente, obtendo aprovação em ciências contábeis (Unifacs),
ciências econômicas (Faceba) e marketing (FTC). Porém, por ter descoberto que não
estava vocacionada para essas áreas, não concluiu nenhum dos cursos superiores.
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No dia 25 de março de 2001, Nelson teve a maior emoção de sua existência. Tornou-se pai, de uma
menina que chegou para realizar um sonho que julgava perdido. Além de preencher um vazio em
seu coração, Carolina fê-lo repensar no futuro. Revigorado pela energia de uma nova força,
redimensionou planos e projetos: resolveu se desfazer de todos os negócios para dedicar-se
exclusivamente às fazendas de soja; e agendou um novo casamento, para quando a filha
completasse dois anos e meio de idade. Queria que Carolina participasse da solenidade e fosse uma
presença especial na celebração do enlace oficial dos pais.

STUDIO ENZO

O grande dia, ou melhor, a noite solene e festiva do casamento, aconteceu em 12 de setembro de
2003, no Cerimonial Marie Louise, na Avenida Cardeal da Silva, bairro do Rio Vermelho, na
presença de parentes dos nubentes, amigos e personalidades da sociedade.

Nelson e Patrícia Taboada.
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STUDIO ENZO

Carolina e os pais.

Os noivos ladeados por Luciana e Cláudio Taboada.
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A TARDE
Therezinha Cardoso, 21.09.2003

Chuva de arroz
"Que noiva linda!", exclamavam os amigos de Patrícia Soussa. Estava esfuziante,
no esplendor dos 30 anos.
"Que noivo elegante e sorridente!", acrescentavam os convidados de Nelson
Taboada, um coroaço cheio de gás e planos de vida.

TRIBUNA DA BAHIA
Michel Telles, 26.09.2003

Nos bastidores
Falando em casório, não posso deixar de registrar o de Patrícia Soussa e Nelson
Taboada, último dia 12, no Cerimonial Marie Louise.
Tudo perfeito! Decoração moderníssima, assinada por Ferreira Júnior, noivos
lindíssimos, esbanjando felicidade, e o melhor: os verdadeiros amigos presentes.
Foi, sem dúvida, um dos mais belos casamentos que a Bahia já teve.

BODAS DE ENCANTAMENTO
Informativo de Lenardo Salvatori Studio
Uma noite inesquecível e impecável. Assim foi rotulado o casamento de Patrícia
Torres Soussa com o empresário Nelson Almeida Taboada.
Eram 21 horas quando o Grupo de Câmara Musicallis entoou as primeiras notas
de "The Wedding Song" e desciam as escadas do cerimonial a elegante Patrícia e
sua filha Carolina (2). A mãe, emocionada, foi recebida ao pé da escadaria e
levada ao altar pelo noivo, em impecável terno Armani.
Uma plêiade, formada por 250 personalidades do mundo social, empresarial e
político, esteve presente à celebração. Lá estavam, dentre outros, Hanelore e João
Sá, Regina e Buba Weckerle, Luciana e Cláudio Taboada, Eneida e Fernando
Taboada, Deise e Antônio José de Carvalho Silva, Inês e Rogério Joaquim de
Carvalho Jr., Rosa e Luiz Clóvis Santos Pereira, Ivone e Victor Djmal,
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Vivian e Walter Tanure, Clélia e Eraldo Tinoco, José Guido Grimaldi, Joaquim
Barreto de Araújo, José Savastano Filho e os pais da noiva, Maria Lúcia Silva
Soussa e Francisco Assis Soussa.
Sob uma imensa tenda, onde foi montado o altar, com a combinação de peças
modernas e objetos de arte sacra, relíquias da família Taboada, o casal disse o Sim
sob os acordes da Ave Maria, de Franz Schubert.
Após a celebração religiosa, o champanha Veuve Clicquot uniu os presentes por
toda a madrugada. Dançaram em clima de efusiva alegria, elegância e
descontração, embalados pelas canções imortalizadas nas vozes de Frank Sinatra,
Tony Bennett e outros intérpretes consagrados internacionalmente.
Na piscina, 90 lanternas flutuantes proporcionavam um espetáculo magnífico.
Grandes velas, espalhadas por toda parte, deram o toque final ao ambiente de
beleza e requinte. Foi uma festa realmente deslumbrante, inesquecível.
Lenardo Salvatori di Venatto
Arquiteto e designer

A TARDE
30.09.2003
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Paixão pelos automóveis
Pelo sucesso nas corridas de rua de Salvador, no Circuito da Barra, Nelson
Taboada recebeu convites para pilotar profissionalmente, em São Paulo. Não
aceitou por dois motivos: o curso universitário em andamento e a atividade de
empresário em franca ascensão.
Em 1967, aos 26 anos, quando residiu temporariamente em Turim, na Itália,
cumprindo um curso da OIT, chegou a treinar na pista de Monza (a usada pela
Fórmula 1), pilotando um Fiat esporte preparado para competições. Mas ficou só nos
testes, pois, na verdade, não tinha nenhuma pretensão de voltar às corridas oficiais.
O que Nelson nunca abandonou foi a paixão pelos automóveis, tendo sido proprietário de várias modelos de luxo. Em 1970 comprou o primeiro Mercedes Benz,
tendo atualmente um da série E-430, que ele mesmo dirige, em ocasiões especiais.

Nelson em 1960, fazendo propaganda da Água Mineral Dias D’Ávila, patrocinadora do seu carro de
corrida, o Volks da foto.
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Carolina Soussa Taboada
Carolina Soussa Taboada nasceu em Salvador, na maternidade do Hospital Aliança, a 25 de março
de 2001, dia da Anunciação do Senhor. Foi batizada na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, em
cerimônia oficiada pelo monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade, no dia 13 de junho de 2002, tendo
como padrinhos Fátima Soussa Braga e José Guido Grimaldi.
Carolina, que os pais chamam carinhosamente de Carol, freqüentou o maternal da Escola
Gurilândia. Em agosto de 2004, foi matriculada na Escola Pan Americana da Bahia, iniciando-se o
processo da alfabetização.

Carolina com os pais, no dia do primeiro aniversário. À esquerda a avó Antonieta, aos 89 anos.

Carolina com um ano, junto aos pais.
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Carol com dois anos.

Aos quatro anos.
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Com o padrinho, José Guido Grimaldi.

Sinalização à beira da BR-020 (Barreiras-Brasilia). Junto à placa, o empresário Francisco Soussa, avô da homenageada pelo
município de Luís Eduardo Magalhães. Partindo da rodovia federal e terminando na divisa com o estado de Tocantins, a
Estrada Carolina Taboada tem a extensão de 63 quilômetros.
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Capítulo 15

AFFONSO JOSÉ TABOADA SOUZA
Affonso José Taboada Souza, o caçula da prole de José Taboada
Vidal e Amália Souza Taboada, nasceu a 2 de abril de 1918, dia de
São Francisco de Paula. Foi batizado em 25 de dezembro do
mesmo ano, na Igreja de Sant'Ana do Rio Vermelho, tendo como
oficiante da cerimônia o padre Artur Afrânio Peixoto. Seus
padrinhos foram o irmão Adelino e a tia Leonor Taboada Vidal.
A infância e adolescência transcorreram de forma idêntica a dos
irmãos, dentro das rígidas normas familiares, com estudos
iniciais no arrabalde, o trabalho a partir dos oito anos e o curso no
Colégio Antônio Vieira, um dos centros educacionais
polarizadores dos jovens da elite baiana. Aos colocar seus
meninos neste estabelecimento, José Taboada proporcionava-lhes todas as condições para que
tivessem contato com os filhos de importantes famílias no contexto sócio-econômico da Bahia.
Extraindo-se o binômio escola-trabalho, a meninice de Affonso foi a mais normal e saudável
possível. Residindo defronte à Enseada de Santana, os banhos de mar eram constantes e diários
nos períodos das férias estudantis. Participava dos ofícios religiosos na igrejinha, dos festejos em
louvor à santa padroeira e das festividades de largo promovidas pelos veranistas. Mas, o que mais
gostava era do dia de São João, quando as ruas ficavam enfeitadas, repletas de fogueiras e grupos
de pessoas indo de casa em casa para beber licor de jenipapo, comer canjica de milho e saborear
outras iguarias típicas da época junina. O céu ficava cheio de balões, sendo que muitos balonistas
soltavam os artefatos da plataforma do Forte. A família Dultra, vizinha aos Taboada, possuía fama
de fazer e soltar balões gigantes. José Taboada também ficou muito conhecido pela queima de
fogos de artifício, no Largo de Santana. Ele fazia isso com apurado bom-gosto, pois era devoto de
São João Batista, padroeiro de Cerdedo, sua cidade natal.
Ao concluir o curso secundário, Affonso voltou-se integralmente ao trabalho nas casas comerciais
do pai: Armazém Rio Vermelho, Pastelaria Globo e Confeitaria Oceânica. Nessa última havia um
bar reservado, freqüentado pela influente colônia alemã. Seus membros ali se reuniam, todos os
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dias, a partir do entardecer, para longas conversas regadas com muita cerveja e charutos. Com a
eclosão da II Guerra Mundial, em 1° de setembro de 1939, o bar se transformou num palco de
acaloradas discussões sobre o conflito que inicialmente envolveu o Reich contra a Grã-Bretanha e
a França. Affonso, que fazia o atendimento da clientela, onde figuravam importantes empresários
e empregados do alto escalão de empresas alemãs com escritórios em Salvador, foi quem forneceu
os subsídios para o texto abaixo, que Ubaldo Marques Porto Filho produziu para o livro "Rio
Vermelho".

Conversas na Confeitaria Oceânica
Os alemães residentes no Rio Vermelho ficaram preocupados diante dos desdobramentos e conseqüências da guerra. Mas também não escondiam a satisfação e o
orgulho ante as notícias dando conta da rápida invasão do território polonês pelas
tropas da Wehrmacht ou com os raids aéreos da Luftwaffe sobre cidades francesas e
inglesas. Além disso, os rádios e jornais noticiavam diariamente os torpedeamentos
realizados pelos temíveis submarinos da Kriegsmarine, que espalhavam o pânico nas
rotas dos navios mercantes dos países inimigos.
Um fato que provocou grande sensação foi a chegada ao Porto de Salvador, em 3 de
outubro de 1939, do cargueiro brasileiro Itatinga conduzindo os sobreviventes, 13
ingleses e 3 brasileiros recolhidos de uma baleeira que vagava próximo ao litoral
alagoano. As vítimas, as primeiras da guerra que surgiram aos olhos dos baianos,
eram tripulantes do navio mercante Clement, de bandeira inglesa, que fora torpedeado e afundado pelo cruzador alemão Admiral Sheer, no dia 30 de setembro, a 45
milhas da costa brasileira.
Outro acontecimento amplamente debatido no bar da Confeitaria Oceânica foi a
sensacional notícia que chegou dos Estados Unidos em meados de outubro. O
importador John Tazewell Jones, que há 22 anos mantinha negócios com o Brasil,
havia entregue ao presidente Roosevelt, seu amigo pessoal, um relatório informando
que os alemães estavam desembarcando submarinos-de-bolso em águas do Atlântico
Sul. No documento, afirmava que a descoberta aconteceu durante sua recente estada
em Salvador, onde obteve informações concretas de que o navio mercante alemão Rio
Grande estivera atracado nesta cidade com um pequeno submarino em seus porões.
Segundo ainda o empresário americano, o submergível, operado por apenas 12
homens, possuía torpedos capazes de afundar os maiores navios, podendo depois ser
recolhido pelo cargueiro que o havia transportado para este lado do Atlântico.
Na verdade, o navio germânico estivera no porto de Salvador no dia 7 de agosto de
1939, para desembarcar duas locomotivas adquiridas na Alemanha pela Viação
Férrea Federal Leste Brasileiro. Atracou a poucos metros do Ajax, cruzador inglês.
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Embora ainda não houvesse começado, os ingleses já estavam preparados para a
guerra e, mesmo assim, nada de anormal notaram em relação à carga transportada
pelo Rio Grande.
Os portuários baianos que estiveram no seu interior disseram que não acreditavam
na veracidade da informação, pois seria impossível eles não terem visto o submarino.
No entanto, passaram dois dados que esquentaram a polêmica da denúncia divulgada pelos americanos: o bojo do Rio Grande era realmente enorme, mais amplo do que
os dos cargueiros comuns; o navio possuía guindastes possantes, capazes de levantar
e transportar muitas toneladas.
Uma outra notícia que mereceu amplos comentários foi a explosão da bomba, no dia
8 de novembro de 1939, na Buergerbraeu Cellar, a célebre cervejaria de Munique onde
havia ocorrido o "putsch" nazista de 1923. Pouco depois do chanceler Adolf Hitler ter
proferido um discurso alusivo ao 16° aniversário do "putsch", o hall da cervejaria foi
abalado por uma violenta explosão, que provocou o desabamento de parte do teto,
matando e ferindo muitas pessoas. O Führer somente não foi vitimado porque saiu
antes da hora prevista. O atentado dividiu as opiniões dos alemães que freqüentavam
a Confeitaria Oceânica, pois uma parte responsabilizava diretamente os judeus,
enquanto que outra facção atribuía o fato à ação de sabotadores contratados pelo
serviço secreto inglês.

Boicote à Brahma
Num dos reabastecimentos do estoque de cerveja, Affonso deu por falta de alguns
engradados, que teriam sido surrupiados pelo empregado da Brahma que fazia as
entregas. Comunicou a ocorrência ao escritório da cervejaria, que não tomou
nenhuma providência e nem deu qualquer satisfação.
Revoltado com o descaso no tratamento da reclamação, Affonso resolveu colocar em
prática um plano para que os clientes passassem a beber a cerveja do concorrente,
também de excelente qualidade. Depois de retirar todo o material de propaganda da
Brahma, autorizou a Antarctica a pendurar no teto do estabelecimento um vistoso
engenho, no formato de uma garrafa gigante, com o seu rótulo. Bem à vista da
clientela, a peça produzia o efeito de uma propaganda subliminar.
Resultado, um dia entrou na Confeitaria Oceânica um senhor alemão de dois metros
de altura, que se identificou como Rudolf Specht, gerente da Brahma em Salvador. Foi
saber a razão da vertiginosa queda nas vendas da sua cerveja no bar famoso. Dadas
as explicações e recebidas as desculpas formais, Affonso voltou a oferecer "brahmas"
bem geladas. Antes, não as deixava ficar no ponto desejado pelos fregueses. Entre
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uma Brahma quase natural e uma Antarctica geladíssima, a preferência dos
bebedores recaía na segunda opção. Esse tinha sido o diferencial usado na estratégia
do boicote.

No dia 16 de fevereiro de 1942, quando navegava pela costa dos Estados Unidos, a 20 milhas de
Norfolk, o cargueiro brasileiro Buarque foi torpedeado. Até o final de julho seriam doze os
mercantes afundados por submarinos do Eixo, longe do Brasil, nas rotas do comércio internacional
dos Aliados. Os estudantes passaram então a promover manifestações populares nas principais
capitais brasileiras, exigindo do governo a declaração de guerra à Alemanha nazista.
Os alemães do Rio Vermelho acautelaram-se, passaram a evitar os locais públicos, pois temiam
provocações. Esse era o clima quando, em menos de 48 horas, de 15 a 17 de agosto de 1942, cinco
navios brasileiros foram atacados no litoral de Sergipe e da Bahia, deixando 607 mortos. A nação
ficou chocada com as tragédias no Baependi, Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagiba e Arará. Um
clamor de vingança tomou conta do povo, levando o governo a declarar, no dia 22 de agosto,
estado de beligerância com os países do Eixo.
A matança dos brasileiros fez reacender o sentimento anti-germânico. Cresceu tanto que circulou
no Rio Vermelho um raivoso abaixo-assinado, que antes de ser entregue ao prefeito, Durval Neves
da Rocha, foi publicado pelo Diário de Notícias, edição de 29 de agosto, com um título
sensacionalista: "Súditos do Eixo para terraplanagem de terrenos no Rio Vermelho". No documento, alguns moradores reivindicavam obras em sete logradouros e pediam que os cidadãos da
nacionalidade inimiga fossem os operários, recrutados no bairro. Os missivistas haviam se inspirado numa reportagem publicada no próprio Diário de Notícias, informando que em Maceió,
Alagoas, mais de 30 alemães e italianos, entre comerciantes e capitalistas, estavam pegando nas
pás, enxadas e picaretas durante o dia e que, à noite, eram recolhidos à penitenciária. A matéria foi
ilustrada com uma foto que mostrava um grupo manejando enxadas.
Em Salvador não se chegou a esse extremo, de tratar os filhos do Eixo como prisioneiros de guerra,
ou obrigá-los a trabalhos forçados. Mas os alemães desapareceram do Rio Vermelho. Sem eles, José
Taboada resolveu desativar a ala privê da Confeitaria Oceânica, acabando com um ponto da boemia
no bairro. Tempos depois, Affonso Taboada declarava:

A Confeitaria, que já havia sentido os reflexos quando o Rio Vermelho foi
perdendo a freqüência dos veranistas abastados, sofreu um duro golpe com o
afastamento dos alemães. O processo da decadência total era inevitável. Como
papai não admitia retrocesso nos negócios, preferiu vender o ponto em 1944. O
novo proprietário manteve o estabelecimento em atividade, mas como pastelaria
popular, sem o requinte de outrora.
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Em 1941, Affonso conheceu Ella Karla
Conrad, alemã de Hannover, terceira das
seis filhas de Frieda e Karl Conrad.
Casaram-se em 22 de setembro de 1945
e fixaram residência na Rua Conselheiro
Pedro Luiz, no bairro do marido, onde
nasceram os três filhos. Homem afável,
verdadeiro cavalheiro, muito querido e
estimado no Rio Vermelho, Affonso conquistou o direito de ser juiz da Festa da
Senhora Sant'Ana, numa época em que o
evento era realizado no verão, com
intensa participação dos moradores. A
programação, vastíssima, consumia
Affonso e Karla, na fase do noivado.
todo o mês de janeiro e parte de
fevereiro. Ao mesmo tempo, além da parte religiosa (novenário, quermesses, missa solene e a
procissão), desenrolava-se a festa popular, com o Concurso da Rainha do Rio Vermelho, Banho de
Mar à Fantasia, Bando Anunciador, Sábado dos Ternos e Ranchos, Lavagem da Igreja, SegundaFeira Gorda e a Entrega do Ramo. Barracas de
bebidas e comidas típicas, no entorno da
Igreja, no Largo de Santana, tornavam as
noites movimentadas e muito alegres.

O casal passeando em Belo Horizonte,
na lua-de-mel.

O casamento, em 22 de setembro de 1945, tendo Lise Weckerle como
dama de honra e Nelsinho Taboada como cavalheiro.
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Affonso e Karla, em frente da casa, na Rua Conselheiro Pedro Luiz.

Affonso e Karla com os filhos, em 1951: Affonso Filho (na frente
do pai), José Carlos e Amália Maria.

Celebração das Bodas de Prata do casamento de Affonso e Karla, que
estão ladeados pelos filhos: José Carlos, Amália e Affonso Filho.

Affonso e Karla com monsenhor Antônio da Rocha Vieira, que
celebrou a missa de ação de graças pelos 25 anos do casamento, em
22 de setembro de 1970.

A família em 1954.
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Personagem em livros de Raimundo Reis, Affonso foi brindado pelo escritor, que lhe devotava
grande estima, com uma dedicatória pública, aposta na crônica "Um Pierrô Apaixonado". Numa
única frase o cronista sintetizou o caráter do imaculado filho do Rio Vermelho. Eis a dedicatória
completa:
Ao meu tio,
Affonso Taboada Souza,
a bondade em pessoa.

Vida profissional
Toda a vida de Affonso foi dedicada às empresas da família, tendo participado em
três delas:
1. Irmãos Taboada & Cia. - Formada em 10 de agosto de 1940, com quatro
cotistas:
40%: Nelson Taboada Souza
20%: Affonso José Taboada Souza
20%: Adelino Taboada Souza
20%: Maria Antonieta Almeida Taboada
2. Cerâmica Santa Maria Ltda. - Constituída em 13 de janeiro de 1959, com três
cotistas:
37,5 %: Nelson Taboada Souza
37,5 %: Armênio Costa Guimarães
25,0 %: Affonso José Taboada Souza
3. Indústria Bahiana de Lajes S.A. - Fundada em 19 de abril de 1966, com a
seguinte composição societária:
33,4 %: Nelson Taboada Souza
33,3 %: Nelson Almeida Taboada
33,3 %: Affonso José Taboada Souza
Mas foi na Irmãos Taboada que dedicou a maior parcela de sua força laboriosa,
constituindo-se num dos pilares que possibilitaram o engrandecimento da empresa
que liderou o ranking na distribuição de produtos farmacêuticos e cirúrgicos no
Norte-Nordeste. Controlava representações de marcas famosas, onde pontificavam Johnson & Johnson, Lili, Baxter, Squib, Schering, Xavier e Maurício Vilela.
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Empresário conceituado, Affonso fez parte da Associação Comercial da Bahia, tendo sido membro
do Conselho do Comércio, nos biênios 1965-67 e 1967-69, e do Conselho da Indústria no período
1969-71. Durante três anos (1975/77) foi membro do Conselho Fiscal da Bahiatursa, órgão oficial
do turismo baiano. Participou do Rotary Club da Bahia e com a criação do Rotary Club Bahia Norte,
transferiu-se para essa nova unidade rotária. Católico dos mais fervorosos, teve participação ativa
- juntamente com o pai, a irmã e o irmão Nelson -, na construção da nova Igreja Matriz do Rio
Vermelho, solenemente inaugurada no dia 26 de julho de 1967. Affonso Taboada morreu na capital
baiana, aos 85 anos, em 27 de maio de 2003, vitimado por uma pneumonia bacteriana, seguida de
parada cardiorespiratória. Foi enterrado no Cemitério dos Estrangeiros, também chamado de
Cemitério Alemão, ao lado da esposa, falecida aos 72 anos, em 6 de dezembro de 1987, no Hospital
Jorge Valente, onde contraiu infecção hospitalar após uma pequena cirurgia.
Por iniciativa do administrador municipal da AR-VII, Ubaldo Marques Porto Filho, e por encaminhamento da Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), a Câmara Municipal
de Salvador prestou significativa homenagem ao ilustre filho do Rio Vermelho ao aprovar o Projeto
de Lei 122/03, de autoria do vereador Gilberto José dos Santos Filho. Transformado na Lei 6.427
- sancionada pelo prefeito Antônio Imbassahy, em 21 de novembro de 2003, e publicada na página
4 do Diário Oficial do Município, edição de 24 de novembro de 2003 -, o logradouro com código
9148, no Parque São Cristóvão, região administrativa de Itapuã, recebeu a designação de Rua
Affonso Taboada.

Ella Karla Taboada
Embora tenha passado mais de 60 anos distante da terra
natal, onde nasceu com o nome de Ella Karla Conrad, esta
alemã de Hannover se sentia muito orgulhosa de sua
nacionalidade. Por essa razão, nunca pensou na possibilidade
de requerer a naturalização. Nas vezes que foi ao exterior,
inclusive em visitas à Alemanha, viajou com passaporte
brasileiro, especialmente concedido pelo fato de ser casada
com brasileiro, sem, contudo, abrir mão da nacionalidade
pátria.

Os pais de Karla, Karl e Frieda Conrad, ladeados
pelas filhas: Nair (à esquerda) e Ursula. Alemanha,
dezembro de 1946.

Quando pressentiu a morte, Karla pediu para ser enterrada no
cemitério da colônia alemã em Salvador, situado bem defronte
ao do Campo Santo, endereço do mausoléu da família
Taboada, ao qual renunciou o direito de uso. Idêntico procedimento teve o seu viúvo, que manifestou o desejo de ser sepultado na mesma necrópole, para poder ficar bem junto à esposa
inesquecível.
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Karla entre o cunhado, Ernst Weckerle, e o marido.

Integrantes da família Weckerle: Regina (esposa de Buba), Ernst, Ignes e Lise, com Ursula e Karla, irmãs de Ignes Weckerle.
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Compadres Affonso e Karla
Nasci em 1925 e aos 18 anos já era proprietário de uma farmácia. Penchincheiro,
disputava cada tostão nas compras que fazia nos representantes dos laboratórios
em Salvador. Entre eles estava a firma Irmãos Taboada, que vendia por atacado
para todo interior da Bahia e outros estados.
Embora pequeno freguês, passei a ser distinguido por um dos sócios, o Affonso,
além do seu pai, Zé Taboada, que mesmo aposentado continuava trabalhando,
atento a tudo, inclusive nas entregas das compras pelas farmácias da capital.
Pelo fato de fazer compras à vista, "brigava" com Affonso por preços e descontos
especiais, tornando nossas negociações divertidas e, às vezes, com a intervenção
do senhor Zé, a meu favor. Portanto, passei a gozar da qualidade de bom freguês,
ficando íntimo dos donos do estabelecimento, inclusive do chefe, Nelson Taboada.
Affonso tornou-se uma pessoa da minha estima pelas qualidades fidalgas que
possuía. Certa vez, estando em Salvador, ao passar pela Barra ouvi gritos com o
meu nome: João!, João! Era o Affonso. Estacionei o Ford e foi aquela festa, cheia
de espontaneidade e alegria.
Apresentei-lhe aos meus quatro filhos, todos meninos, e à minha esposa. Ao ver a
barrigona de Mariá, o Affonso perguntou: Quando vai nascer o quinto? Respondi
que seria em poucos dias. Sem arrodeios, disse de imediato: "Quero ser o
padrinho!". Quando Maria José nasceu, fiz-lhe a comunicação e na primeira ida a
Salvador, para as costumeiras compras em Irmãos Taboada, Affonso perguntou
logo sobre a sua afilhada. Marcamos o batizado para junho, no São João.
Na véspera, depois de uma cansativa viagem, principalmente no trecho da penosa
estrada de terra entre Serrinha e Valente, Affonso chegou com toda a família:
comadre Karla e os três filhos, Afonsinho, Zé Carlos e Amália. Recebê-los foi uma
satisfação muito grande para nossa família. Recordo-me da alegria de todos por
estarem em Valente, em dias de festejos juninos. Lembro-me também das
peraltices do Afonsinho, que cismou em subir num pau-de-sebo, para retirar os
prêmios, competindo com os meninos da terra.
O tempo jamais tirou da nossa memória as lembranças de Affonso e Karla,
pessoas simples e simpáticas. O compadre tinha pinta de galã e a comadre era uma
senhora muito bonita. Os dois, bastante educados e de fino trato, são, com certeza,
motivo de orgulho eterno para os que tiveram a felicidade de serem seus filhos.
Valente, março de 2006.
João José de Oliveira
(Nenenzinho)
Pecuarista, ex-prefeito de Valente
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Vovô Affonso
Uma das lembranças mais gratas que tenho da infância é do prédio onde
trabalhavam painho, Nena (tia Amália), opa (avô em alemão) Affonso e meu tioavô Nelson. Eu tinha verdadeira adoração por aquele local. Fascinava-me ir lá. Sou
capaz de descrever os detalhes de como era o segundo andar do Edifício José
Taboada, que abrigava a sede da empresa Irmãos Taboada. Na parte térrea ficava
a loja da Max Pneus, dirigida por meu pai.
O opa Affonso, como o chamava, era o meu ídolo maior. Havia uma interação entre
nós. Ele era muito atencioso, amoroso e generoso. Às vezes deixava os afazeres no
escritório para levar-me à rua das lojas de material esportivo, no Comércio, entre
a subida da Ladeira da Montanha e a praça do Elevador Lacerda. Olhávamos as
vitrines e ele sempre comprava um presente para mim: uma camisa de time de
futebol, uma bola, chuteira, tênis, etc.
Quando fui ingressando na adolescência e entendendo melhor as regras da
sociedade dos homens, passei também a admirá-lo pelos atributos morais.
Descobri ainda que ele valorizava muito a união das famílias. Sua amizade com os
irmãos Ramon, Manoel, Nelson e Nilza saltava aos olhos. O respeito e o bem-querer entre eles tinham uma força extraordinária.
Uma outra realidade exemplar era o amor do meu opa pela minha oma (avó) Karla
e vice-versa. Formavam um casal muito feliz, como se os dois fossem enamorados
de pouco tempo. Posso até afiançar que a lua-de-mel prolongava-se de forma
interminável. O repentino falecimento dela foi um choque para todos os
familiares. Mas, evidentemente, quem mais sentiu o duro golpe pregado pelo
destino foi ele. Sem a esposa, esmaeceu o viço da sua alegria espontânea. Porém,
não perdeu o amor pelos filhos e netos.
Quando precisei de tranqüilidade total, para poder me concentrar nos estudos, na
reta final visando as provas do vestibular, refugiei-me em seu apartamento. Com
ele morei por uns trinta dias, que me proporcionaram a absorção de importantes
experiências da vida. Do meu opa guardo os traços principais do seu perfil: a
simplicidade, a conduta honrada e a religiosidade. Por sua influência, tornei-me
católico praticante, indo com assiduidade às missas dominicais, que assisto
preferencialmente no Mosteiro de São Bento. Dele recebi mais dois ensinamentos
indispensáveis ao bom caráter de uma pessoa: a honestidade no desempenho de
todas as atividades e o cumprimento da palavra emprenhada.
"A palavra é a honra do homem", assim dizia Affonso José Taboada Souza. Fiquei
depois sabendo, por alguns antigos amigos da família, que nas questões da honra
e da palavra o vovô constituía-se numa cópia fiel do pai, meu bisavô José Taboada
Vidal.
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Homem de hábitos saudáveis e muito humano, opa Affonso gozou de vasta estima
entre todos os empregados da Irmãos Taboada e da sua própria casa. Um exemplo
é Marinalva Gonçalves dos Santos, que ainda bastante jovem começou a trabalhar
para meus avós. Cuidou do opa na sua doença como se fosse seu próprio pai.
Quando ele faleceu, aos 85 anos, três meses após o meu casamento, levei-a
imediatamente para o nosso lar, que virou uma extensão da nossa família.
Marinalva é quem ajuda Luciana na criação de nossos filhos, João e Pedro. E no
azul profundo e brilhante dos olhos de João enxergo todos os dias o meu querido e
inesquecível opa.
Cláudio Pinheiro Taboada

Descendência de
Affonso José Taboada Souza
AFFONSO JOSÉ TABOADA SOUZA
* 02.04.1918
+ 27.05.2003
Salvador
Salvador
ELLA KARLA CONRAD
* 08.07.1915
+ 06.12.1987
Hannover
Salvador

AFFONSO JOSÉ TABOADA FILHO
* 21.08.1946
Salvador

1

2

MARIA CARMEN BEZERRA PINHEIRO
* 03.11.1949
Salvador

JOSÉ CARLOS TABOADA
* 01.02.1948
Salvador
MARIA OLYMPIA DE FIGUEIREDO
* 04.04.1952
Salvador

com descendência

com descendência

3
AMÁLIA MARIA TABOADA
* 10.07.1950
Salvador
JÚLIO JORGE DE MOURA CAVALCANTI
* 18.07.1948
Catende
sem descendência
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Affonso José Taboada Filho
Affonso José Taboada Filho nasceu no Rio Vermelho, em 21 de agosto de 1946, dia de São Pio X.
Natural da cidade italiana de Riese, onde recebeu o batismo cristão, com o nome de José Melquior
Sarto, o futuro santo foi ordenado sacerdote aos 23 anos. Nascido em 2 de junho de 1835, o padre
Sarto iniciou a vida pastoral como capelão em Tombolo, para em seguida exercer o múnus de pároco
em Salzano, cônego em Treviso, bispo em Mântua e cardeal em Veneza. Adotou o nome de Pio X
quando foi eleito papa. Ficou conhecido no Vaticano pela
bondade, pela simplicidade e pelo hábito de fumar charutos. Muito perspicaz, em onze anos de pontificado (19031914), promoveu um fecundo trabalho na organização
interna da Igreja. O papa sorridente, como também ficou
conhecido, era pouco afeito às regras protocolares e não
cultivava com intensidade as relações com o poder político,
o que lhe custou sérios problemas com alguns países, dentre eles Rússia, Alemanha e Estados Unidos .
Sob a proteção de São Pio X, o filho mais velho de Affonso
e Karla Taboada foi batizado pelo padre Alcides Barreiros
Cardoso, em 25 de dezembro de 1946, na Igreja de Senhora
Sant'Ana do Rio Vermelho, tendo como padrinho o avô
José Taboada Vidal e madrinha a tia Nilza Taboada Souza.
Recebeu a primeira comunhão na mesma Igreja, em 21 de
setembro de 1955.

No dia da primeira comunhão.

Affonsinho com a mãe.

Affonsinho (à direita) com os irmãos, José Carlos e Amália.
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Afonsinho, como ficou sendo chamado, começou os estudos no conceituado Jardim de Infância
Osvaldo Cruz, tendo como professora a conhecida mestra Isolina Diniz. O curso primário foi
noutro estabelecimento famoso do bairro, a Escola São José, fundada pela educadora Yolanda
Raimunda da Conceição Natal, com sede no palacete de número 3 da Praça Colombo, onde havia
residido o advogado Odilon Santos. O ginasial foi fora do Rio Vermelho, no tradicional Colégio
Antônio Vieira, da ordem dos jesuítas. Cursou o científico no Colégio Ypiranga, na Rua do Sodré
43, onde residiu e morreu o poeta Castro Alves.
Tinha 16 anos quando o professor Aurélio Ângelo de Souza, diretor e editor do Rio Vermelho
Jornal, convidou-o para fazer parte da equipe de redação do periódico do bairro. Três anos depois,
em 10 de janeiro de 1965, participou da fundação do Grêmio Juventude do Rio Vermelho,
agremiação que congregou a juventude riovermelhense, até então dispersa pelos diversos setores
que compunham a geografia do bairro. No Grêmio, Affonso foi secretário do jornal Vip, locutor da
Rádio Juventude do Rio Vermelho e tesoureiro.

CASAMENTO
No Grêmio, Affonso iniciou o namoro com Maria Carmen Bezerra Pinheiro, com quem se casou em
11 de abril de 1970, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, anexo ao Colégio Antônio Vieira,
em solenidade celebrada pelo padre Ugo Meregalli, que tinha sido seu professor de matemática
nesse estabelecimento.

A noiva entrando na igreja, com o pai, João Pinheiro.

Affonso e Maria Carmen na residência de Nelson Taboada
Souza, local da recepção oferecida aos convidados.
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS
Isolda Menezes, 14.04.1970

Hi-So
Para o casamento de Maria Carmen e Affonso Taboada Filho, sábado, às 19:30
horas, o Santuário de Fátima, no Colégio Antônio Vieira, estava ornamentado de
cravos vermelhos e gladíolos brancos. A noiva vestiu organdi bordado em estilo
diretório, confecção Alice Monteiro de muito bom gosto, com arranjo de lírios
prendendo o véu longo, e buquê de orquídeas brancas naturais.
As damas usaram modelos no tom turquesa, levando nas mãos rosas cor de rosa,
formando cestinhas e fitas fazendo a alça. Padrinhos: Nelson e Antonieta
Taboada (em cuja casa seguiu-se a recepção), Buba e Regina Weckerle e os pais dos
nubentes, João e Maria Valda Pinheiro (vestido rosa e chapéu cor de palha) e
Affonso e Karla (seda pura bege e chapéu verde).

Os pais de Affonso com Maria Valda e João Pinheiro, pais de Maria Carmen, no dia das Bodas de Prata de Affonso e Karla.

VIDA LABORIOSA
Affonso abriu mão de ingressar numa faculdade para poder trabalhar, em tempo integral, no setor
administrativo da Irmãos Taboada, exercendo depois os seguintes cargos em empresas do grupo
familiar: gerente de produção na Cerâmica Santa Maria; coordenador de vendas internas na
Indústria Bahiana de Lajes; e gerente da Max Pneus.
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Desvinculando-se da esfera familiar, Affonso trabalhou em duas empreiteiras que atuavam na área
da educação ambiental e que prestavam serviços à Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia (Conder), companhia integrante da estrutura do governo estadual. Sua atuação foi
como gerente administrativo, na Engelix Consultoria, e como coordenador de região, no Centro
Cultural Rio Cine. Em 1997, ingressou na Secretaria da Cultura e Turismo do Estado (SCT), como
coordenador das Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

Turismo Rural
Em 1998, com o objetivo de promover e agregar as propriedades rurais ao setor
turístico, com a utilização dos recursos naturais de forma sustentável, o Governo do
Estado criou o Programa Turismo Rural. Tendo como público alvo os grupos
familiares, estudantis e clubes da Melhor Idade, o enfoque da política governamental,
além de proporcionar uma nova fonte de renda às fazendas que trabalhassem com o
turismo, visava a geração de empregos nas zonas rurais, contribuindo para a fixação
do homem no campo.
Institucionalmente, o programa se constituía numa poderosa arma para a divulgação
de manifestações culturais e artísticas, do artesanato, culinária e bens históricos
regionais. Ademais, com a abertura das porteiras das fazendas produtivas, para
expor suas atividades e seus recursos naturais, o turismo rural passa a ser uma importante ferramenta no desenvolvimento turístico de dezenas de municípios.
Para comandar a implantação do Programa Turismo Rural, vinculado à estrutura da Secretaria da
Cultura e Turismo, o secretário Paulo Gaudenzi escolheu Affonso Taboada, que foi transferido da
coordenação das APAs. Em pouco tempo, cerca de 30 propriedades - localizadas em cinco zonas
turísticas (Recôncavo, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento, Costa dos Coqueiros e Chapada
Diamantina) -, investiram no turismo rural, ofertando os mais variados atrativos: trilhas
ecológicas para caminhadas, passeios de charrete, passeios a cavalo, passeios de barco, passeios de
bicicleta, açudes para pesca, rios, lagoas, cachoeiras, praias paradisíacas, flora e fauna riquíssimas,
além de suas atividades normais na agricultura e na pecuária. Algumas se transformaram em
verdadeiras fazendas-hotéis, oferecendo hospedagem completa, enquanto outras disponibilizaram
suas atrações pelo sistema "day use".
Como coordenador do Turismo Rural na Bahia, Affonso desenvolveu um intenso trabalho de divulgação
do potencial estadual e articulou com investidores a geração de novos empreendimentos. Também
apoiou a realização de cavalgadas ecológicas e participou de exposições agropecuárias, festivais, fóruns
técnicos, reuniões com prefeitos, secretários de turismo, proprietários rurais e outros segmentos.
Um dos eventos mais importantes para o turismo rural baiano foi o VIII Mercovale - Encontro de
Negócios nos Vales do São Francisco e do Parnaíba, realizado em maio de 2003, na cidade de
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Petrolina, em Pernambuco, que reuniu
ministros, governadores, prefeitos,
secretários estaduais e municipais,
autoridades federais, produtores e
empresários do setor rural. Affonso
Taboada foi um dos palestrantes da
agenda técnica e, em nome da Bahia,
discorreu sobre o tema "O Turismo
Rural".
Estande do Turismo Rural no Parque de Exposições de Salvador, em 2000: o
Para a consolidação do turismo rural na
coordenador Affonso Taboada entre Paulo Roberto Bahia Falcão (à esquerda),
prefeito de Amélia Rodrigues, e dois diretores da Associação Baiana dos
Bahia, também participou da criação da
Criadores de Cavalos, Oscar Villas-Bôas (em pé) e Sidnei Campos.
Associação Baiana de Turismo Rural
(Abaturr), formada pelos proprietários rurais.
Desenvolveu ainda uma estratégia de integração do turismo rural com os roteiros ecoturísticos dos municípios possuidores de áreas
privilegiadas pela natureza, consideradas paraísos ecológicos pelas suas grutas, serras, corredeiras e sítios de proteção ambiental.

AMOR PELO RIO VERMELHO
Logo após a fundação, em 2 de abril de 1986, da
Associação dos Moradores e Amigos do Rio
Vermelho (Amarv), Affonso integrou-se ativamente em suas atividades. Participou do
Affonso Taboada: "O turismo em fazendas e os eventos rurais,
Conselho Fiscal e do órgão oficial da entidade, o
constituem-se em poderosas fontes para geração de renda e emprego".
Jornal do Rio Vermelho, para o qual escreveu
diversos artigos técnicos, sobre preservação ambiental.
Affonso também participou da reunião que fundou, em 9 de agosto de 2003, a Academia dos
Imortais do Rio Vermelho (Acirv). Nesse mesmo dia, foi escolhido para ocupar a Cadeira 28, que
tem como patrono José Miranda dos Reis Neto, falecido no exercício da presidência da Amarv.

DESCENDÊNCIA
Do casamento com Maria Carmen Pinheiro Taboada, que durou quinze anos, frutificaram quatro
filhos, todos nascidos em Salvador: André, Cláudio, Roberto e Maria Flávia. Depois de divorciado,
Affonso passou a conviver com a bióloga Elzenir Mota e Silva, também divorciada e mãe de dois
filhos. Ela é baiana de Valente, nascida em 24 de julho de 1953, filha de Lídio Mota Ramos e Elvira
Silva Mota. Dessa nova união não nasceram filhos.
259

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:51

Page 260

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Maria Carmen Pinheiro Taboada
Filha do casal João Crisóstomo Pinheiro e Maria Valda Bezerra Pinheiro, cearenses de
Quixadá e Morada Nova, respectivamente, Maria Carmen Bezerra Pinheiro nasceu
em 3 de novembro de 1949, na Rua Marquês de Monte Santo, numa casa onde hoje
se encontra um supermercado da rede Bompreço. A residência ficava anexa à Fábrica
de Papel da Bahia, proprietária do imóvel que se destinava à família do seu
administrador. A segunda das duas filhas do gerente cresceu ouvindo os apitos
periódicos e precisos da fábrica, uma referência na vida de uma parte do Rio
Vermelho, pois ditava o horário oficial do seu setor norte.
Seguindo a praxe, em que as crianças das famílias conceituadas começavam os
estudos no Jardim de Infância Osvaldo Cruz, Carminha passou por esse estabelecimento e também pela Escola São José. Depois foi estudar fora do Rio Vermelho, no
Colégio das Mercês, rigoroso educandário de freiras francesas, onde concluiu o
primário, fez o ginásio, o normal e se formou em 1969, recebendo diploma no grau de
professora primária. Na Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (Acbeu), cursou
língua inglesa.
Maria Carmen não chegou a lecionar, pois no ano seguinte se casou com Affonso
Taboada, seu namorado desde 1965, quando fazia parte do Grêmio Juventude do Rio
Vermelho, onde coordenava o setor de formação religiosa. Integrou também a
Federação das Bandeirantes do Brasil, seção da Bahia, tendo sido bandeirante, guia e
subchefe.
Quando se divorciou, em setembro de 1985, abriu uma firma individual e foi
trabalhar na prestação de serviços para os setores de turismo, eventos e concursos. No
dia 12 de fevereiro de 1993, aos 43 anos, casou-se com Celso de Araújo Oliveira,
coronel do Exército nascido no Rio de Janeiro, em 18 de maio de 1943, passando a se
chamar Maria Carmen Pinheiro de Araújo Oliveira. Vitimado por um câncer, Celso
faleceu a 25 de junho de 2004, em Salvador.
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Descendência de
Affonso José Taboada Filho
AFFONSO JOSÉ TABOADA FILHO
* 21.08.1946
Salvador
MARIA CARMEN BEZERRA PINHEIRO
* 03.11.1949
Salvador

ANDRÉ PINHEIRO TABOADA
* 07.02.1971
Salvador

1

2

CLÁUDIO PINHEIRO TABOADA
* 27.06.1972
Salvador
LUCIANA MONIZ BARRETO LISBÔA
* 23.02.1979
Salvador

LAURA MARTINS DA SILVA
* 24.03.1970
Vila Velha - ES

INGRID CAROLINA MARTINS DA SILVA TABOADA
* 06.01.2001
Salvador

JOÃO PINHEIRO LISBÔA TABOADA
* 19.12.2003
Salvador

PEDRO PINHEIRO LISBÔA TABOADA
* 05.05.2006
Salvador

ROBERTO PINHEIRO TABOADA
* 17.02.1976
Salvador

3

4
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André Pinheiro Taboada
O primogênito de Affonso e Maria Carmen nasceu em Salvador, no Hospital Espanhol, às 6h55 de
7 de fevereiro de 1971, dia de Santa Coleta. Foi batizado sete dias depois, na Igreja de Sant'Ana do
Rio Vermelho, pelo pároco Antônio da Rocha Vieira, tendo por padrinhos Ulpiano Albuquerque
Cavalcante e Marlene Almeida da Silva Albuquerque Cavalcante.
Aos dois anos, André Pinheiro Taboada começou a freqüentar o Jardim de Infância Encantado,
localizado na Pupileira, bairro de Nazaré, donde passou para o maternal na Escolinha da Graça. Na
Escola Girassol, na Pituba, foi alfabetizado e iniciou o primeiro grau, para concluí-lo no Colégio
Nobel, no Itaigara, onde também cursou o segundo grau.

André com um ano.

André com dois anos.

André (à esquerda) e o irmão Cláudio, em 11 de dezembro de
1982, dia da primeira comunhão, na Igreja de Sant'Ana
do Rio Vermelho.

André aos 17 anos.
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Na adolescência André comandou a constituição de uma banda de rock, Ratos de Esquina, com a
seguinte formação: André Taboada (bateria), Cláudio Taboada (vocal), Eduardo Araújo (baixo), Maurício
Melo (guitarra), Miguel Moraes (guitarra) e Euler Sampaio (vocal). A banda se apresentou em vários
locais de Salvador, mas o show mais importante ocorreu no Estádio Pituaçu, no Rock in Bahia, de 20 a
22 de janeiro de 1989, com gravação ao vivo, gerando mais tarde a produção de um CD. A abertura do
megaevento foi com Ratos de Esquina, onde as principais estrelas eram o Barão Vermelho, Capital Inicial
e Ira. No final, o grupo liderado pelo André recebeu o título de "Banda Revelação".

Ratos de Esquina
André, Miguel, Ado, Maurício, Euler e Kadu, formam o mais novo grupo de rock
de Salvador: Ratos de Esquina, que faz a sua primeira apresentação no dia 24 de
setembro, no Mural Tropical, Rio Vermelho, a partir das 22 horas.
"Primeiro Lance", é o título do show de lançamento da banda, que tem composições
próprias, a partir das influências do chamado rock progressivo e principalmente o
heavy metal, convergindo para o que eles próprios chamam de "rock metal".
A rapaziada tem uma média de idade entre 16 e 19 anos.
Revista Exclusiva
Setembro, 1988

Durante dez anos, de 1991 a 2001, André Taboada
trabalhou no Banco Mercantil do Brasil, onde
ingressou como escriturário e foi galgando posições
na hierarquia de uma agência: caixa, tesoureiro e
gerente de produção. Em 2002, foi admitido na
Companhia de Engenharia Rural da Bahia (Cerb),
como encarregado do setor de compras, sendo
atualmente coordenador de materiais e compras.
No Juizado da Infância e da Juventude, prestou
serviços como voluntário durante onze anos, de
1991 a 2002. Foi chefe de equipe, chefe de posto e
coordenador de eventos. Após um longo período
sem estudar, depois que não logrou aprovação no
vestibular para direito, em 2002 André resolveu se
preparar para enfrentar um novo vestibular, desta
feita na Faculdade de Turismo da Bahia (Factur),
unidade do sistema Faculdades Integradas Olga
Mettig, onde está concluindo o curso de turismo.
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Laura Martins da Silva Taboada
Filha de Emygdia De Biase Martins da Silva, de uma
família de cafeicultores capixabas, e do oficial do
Exército José Luiz da Silva, Laura Martins da Silva
nasceu em Vila Velha, Espírito Santo, no dia 24 de
março de 1970.
Laura concluiu o ensino médio em Recife, onde foi
aprovada no vestibular de relações públicas da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Em
virtude da transferência do pai para uma unidade do
Exército na Bahia, passou a cursar licenciatura
vernáculas com inglês na Universidade Estadual de
Feira de Santana (Uefs), onde obteve a graduação.
Casou-se com André Pinheiro Taboada em 19 de julho
de 1997, na Igreja de São Francisco, em Salvador.
Trabalha na Secretaria Estadual da Educação, coordenando um núcleo de tecnologia educacional.

Laura aos 18 anos.

Laura com a filha Ingrid.

André e a filha Ingrid.
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Ingrid Carolina Martins da Silva Taboada
Do casamento de André Pinheiro Taboada com Laura Martins da Silva, nasceu Ingrid Carolina
Martins da Silva Taboada, em Salvador, a 6 de janeiro de 2001, dia dos Reis Magos, que são três:
Gaspar, Melquior e Baltasar.
Batizada na Igreja do Bonfim, em 6 de janeiro de 2002, pelo padre Welson Ridrigues Fernandes,
Ingrid recebeu como padrinhos Eduardo de Araújo Sampaio e Giovana Martins da Silva Melo.
Começou a educação infantil na Escola Girassol, no Itaigara, estando atualmente sendo alfabetizada na Escola Colméia, na Pituba.

Ingrid aos seis meses.

Ingrid e o primo, João Taboada (no colo), com os avós João e
Maria Valda Pinheiro, em janeiro de 2005.

Ingrid com os pais, na festa do primeiro aniversário.

Ingrid em dezembro de 2005.
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Cláudio Pinheiro Taboada
Cláudio Pinheiro Taboada nasceu no Hospital Espanhol, em Salvador, às 19h55 de 27 de junho de
1972, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e também de São Cirilo de Alexandria. Recebeu
as bênçãos do batismo no Rio Vermelho, na Igreja de Senhora Sant'Ana, em solenidade oficiada
pelo pároco Antônio da Rocha Vieira, em 8 de julho de 1972, tendo como pardinhos Wilmar
Peixoto Santos e a prima Lise Weckerle.
Precoce na fala e no andar, com um ano e oito meses ingressou na escola maternal Jardim de
Infância da Graça, na Rua Barão de Loreto, onde Kadu, como era chamado, despertou a atenção das
professoras pela vivacidade e inteligência. Na Escola Girassol, na Pituba, recebeu a alfabetização e
começou o primeiro grau, concluído no Colégio São Paulo, no Itaigara.

Profecia do tio-avô
Ressentindo-se da ausência de netos,
Nelson Taboada Souza, que adorava
crianças, extravasava o sentimento
de avô com os filhos dos sobrinhos.
Em particular, adorava os filhos de
Afonsinho. Sobre Cláudio, em quem
enxergava inteligência privilegiada,
desenvoltura e outras qualidades
ímpares, comentou numa roda de
familiares:
Esse menino terá um futuro
brilhante. Vai ser o destaque da nova
geração Taboada!
Nelson faleceu poucos meses após ter
feito essa observação, quando Cláudio acabava de completar 11 anos.

Cláudio com três anos.
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Aos 14 anos, em plena empolgação como crooner da
banda de rock Ratos de Esquina, quando se afigurava
uma possível carreira artística, Kadu ouviu do pai uma
colocação que lhe calou fundo e que tomou como exemplo inalienável. Eis o conselho:
Você é de uma família com ascendentes sérios e honestos. Seu bisavô,
José Taboada, foi de uma moral
inatacável. Seu avô também. Com eles
aprendi importantes lições de
probidade. Portanto, pense bem o
rumo que você vai dar à sua vida.
Qualquer que seja, haja sempre com
correção, seja um homem honrado.
Cláudio com 12 anos.
No Colégio São Paulo, Kadu também cursou o segundo
grau, tendo como colegas um grupo que consolidou
forte amizade: Fábio Souto, Flávio Gaudenzi, José Rogério Vargens, Pedro Godinho Filho, Pedro
Pinheiro Ferraz, Henrique Amoedo, Jivago Farias e Flávio Hart. Quando passou no vestibular,
Cláudio conciliou a vida acadêmica com o trabalho. Começou como estagiário no Banco do Brasil.
Também como estagiário ingressou na Empresa de Turismo da Bahia S.A. (Bahiatursa). Logo em
seguida, antes mesmo de concluir o curso superior, foi admitido na Secretaria da Cultura e Turismo
do Estado (SCT), como assessor no gabinete do titular da pasta.

CURSOS, MAGISTÉRIO E PARANINFIAS
Diplomado em economia pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal), Cláudio fez pós-graduação em planejamento e desenvolvimento turístico na Universidade de Madrid, Espanha. Cursou
"master in business administration" (MBA), em marketing, na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e
ingressou no magistério lecionando marketing no curso de turismo da Universidade Salvador
(Unifacs).
Entre 2002 e 2005, Cláudio paraninfou
doze turmas de formandos nas principais
universidades baianas, em administração
(Fabac), ciências econômicas (Ufba), enfermagem (Ucsal), jornalismo (Unibahia),
publicidade e propaganda (Unifacs), turismo (Factur), turismo (Fabac) e turismo
(Unifacs, três turmas).
Cláudio na Espanha
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FAZCULTURA

Cláudio em Laxe, na Galícia, com parentes: Francisco Bello Bello (Paquito),
Rosa Maria (Florita) e Francisco Bello Taboada (Paco).

Em 1996, na qualidade de assessor da
SCT, Cláudio Taboada participou ativamente da equipe que elaborou uma proposta pioneira entre os estados brasileiros, de apoio à viabilização de projetos culturais mediante concessão de incentivos
fiscais. A iniciativa desaguou na Lei 7015,
sancionada pelo governador Paulo Souto
em 9 de dezembro de 1996. Logo em
seguida, no dia 2 de janeiro de 1997, o
governador assinou o Decreto 6152, que
instituiu, tendo em vista o disposto na Lei
7015, o Programa Estadual de Incentivo à
Cultura (Fazcultura).

O Fazcultura foi criado com o objetivo de promover o incentivo à pesquisa, à edição de obras e à
produção das atividades artístico-culturais, nas áreas das artes cênicas, plásticas e gráficas; cinema
e vídeo; fotografia; literatura; música; artesanato, folclore e tradições populares; museus, bibliotecas e arquivos. Previa também a aquisição, manutenção, conservação, restauração, produção e
construção de bens móveis e imóveis de relevante interesse artístico, histórico ou cultural. Contemplava ainda a promoção de campanhas de difusão, preservação e utilização de bens culturais.
Em suma, o governo do Estado havia concebido, através do Fazcultura, uma forma efetiva de amplo
apoio à cultura, tendo como base de sustentação recursos do Imposto de Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços (ICMS). O mecanismo tinha operacionalização simples:
o patrocinador do empreendimento cultural entrava com 20% do valor total do projeto. Os 80%
restantes saiam do ICMS, através de renúncia fiscal, ou seja, ao invés do imposto ser recolhido aos
cofres do Estado era canalizado para o projeto aprovado pela SCT.
Para comandar o programa que geraria um grande volume de recursos alocados à disposição da
cultura baiana, o governador Paulo Souto escolheu o jovem assessor da SCT, que conhecia o projeto do Fazcultura desde o nascedouro. Nomeado secretário executivo da Comissão Gerenciadora do
Fazcultura, Cláudio Taboada imprimiu-lhe um ritmo de trabalho que revolucionaria o
relacionamento entre o poder público e a sociedade cultural, gerando através dos patrocínios
benefícios extraordinários.
Com o mecanismo da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e usando um slogan que traduzia o real
espírito da política cultural - "Cultura, o Melhor Investimento" -, em muito pouco tempo os resultados afloraram e superaram as mais otimistas perspectivas. O sucesso instantâneo do Fazcultura
deveu-se a dois vetores básicos: estruturação profissional do programa e seriedade na sua implemen268

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:51

Page 269

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

tação. Foi também de capital importância o perfil dos membros nomeados pelo governador para compor a Comissão Gerenciadora, órgão deliberativo responsável pela avaliação e aprovação dos projetos
culturais. Dos nove integrantes, quatro foram indicados pela comunidade cultural, o que deu total
transparência às atividades do Fazcultura, conduzidas sob a liderança de Cláudio Taboada, que se
revelou administrador hábil na compatibilização dos interesses das mais variadas áreas contempladas
pela Lei 7015, mas sempre tendo em vista o objetivo maior, o da Bahia Cultural.
Enfim, graças a uma Comissão Gerenciadora ágil e eficiente, que não se deixou contaminar pelos
entraves burocrático tradicionais que permeiam o serviço público, o Fazcultura transformou-se
numa estrela reluzente no universo da cultura nacional. Os reconhecimentos não tardaram a
chegar. Como condutor do processo, Cláudio passou a ser alvo de láureas. A primeira partiu da
Fábrica de Talentos, organização não-governamental que lhe conferiu o título de "Jovem Talento".
Da Coca-Cola, recebeu um troféu com a seguinte inscrição:
Em reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados à
cultura no Estado da Bahia.

Quando foram publicados "Guerra de Canudos" e "Central do Brasil", livros que registraram a
memória da realização dos dois filmes, que obtiveram sucesso e premiações internacionais, Cláudio
recebeu um exemplar de cada, com dedicatórias de seus diretores.
Ao
Cláudio Taboada,
pessoa fundamental na
realização deste filme.
Sérgio Rezende
Outubro, 1997

Caro Cláudio,
Eis um pouco do nosso Central do Brasil,
que tanto deve à criatividade e ao trabalho da Bahia,
que você tão bem representa.
Obrigado pelo apoio e por ter acreditado no filme.
Walter Salles
Agosto, 1998
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A importância que o Governo Estadual dispensava ao setor cultural, aliada ao marcante profissionalismo do timoneiro do Fazcultura, tiveram repercussão além-mar. Em Lisboa, onde se encontrava como embaixador do Brasil em Portugal, o mineiro José Aparecido de Oliveira, ex-governador
do Distrito Federal e ex-ministro da Cultura, tomou conhecimento e passou a se interessar pelo
trabalho de Cláudio. Ao regressar à sua Minas Gerais, o experiente homem público, antigo
jornalista e político dotado de vasta cultura, remeteu-lhe um exemplar autografado de "José
Aparecido, o Homem que Cravou uma Lança na Lua". O livro, coordenado por José Alberto Braga
e editado em Lisboa, legou ao mundo da língua portuguesa uma retrospectiva da vida do ilustre
diplomata que presidia a Fundação Oscar Niemeyer.

Ao
Cláudio Taboada,
Jovem expressão da cultura baiana,
nome de crescente expressão em Minas.
Com um abraço do seu admirador.
José Aparecido

POLÍTICA
Cláudio foi um dos fundadores e presidente do PFL Jovem, secção da Bahia, donde se projetou para
o país, credenciando-se a ocupar a secretaria-geral nacional. Com atuação ativa, participou de
encontros no Rio de Janeiro, Florianópolis e Brasília, conhecendo expressivas lideranças do partido
na vida pública brasileira, dentre elas Marco Maciel, César Maia e Jorge Bornhausen. Em missão
política, realizou duas viagens ao exterior. Na cidade boliviana de Sucre, compareceu a uma reunião
com jovens políticos e esteve com o presidente daquele país, Hugo Bánzer. Na
Cidade do México, subiu num palanque
em praça pública para discursar ao lado de
Vicente Fox, candidato a presidente que
interrompeu o domínio de mais de 60
anos do PRI no comando do governo
mexicano.
Pelo trabalho desenvolvido no Fazcultura,
quando se tornou muito conhecido e
reconhecido nos meios culturais e artísticos da Bahia, o PFL Jovem quis lançá-lo
candidato à Assembléia Legislativa, nas
eleições de 2002. Alguns adesivos, com a
inscrição "Taboada, Deputado Estadual",

Cláudio com Luís Eduardo Magalhães.
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foram vistos em automóveis de integrantes
da juventude pefelista. Porém, Cláudio não
permitiu que seu nome fosse levado ao referendo da Convenção Estadual do PFL.
Preferiu continuar no trabalho técnico,
para consolidar uma carreira como executivo do turismo baiano. Mas não abandonou
a política, continua participando da militância partidária. É diretor, desde 1998,
do Instituto Tancredo Neves, um centro de
estudos mantido pela executiva nacional do
PFL, com sede em Brasília.
Com Antônio Carlos Magalhães Neto.

BAHIATURSA
Depois de um ano em São Paulo, trabalhando como diretor de Marketing Cultural da Rede Inter Americana de Comunicação, Cláudio retornou a Salvador para
assumir, em 22 de março de 2001, a diretoria de Marketing Nacional da Bahiatursa.
O trabalho frutificou de tal forma que, ao
ser empossado pela segunda vez no Governo da Bahia, Paulo Souto o escolheu para
presidir a Bahiatursa. A solenidade da assunção ocorreu no auditório da Biblioteca
Pública do Estado, nos Barris, em 7 de janeiro de 2003. Foi o primeiro estagiário a ser diretor, e, depois, presidente
da estatal do turismo
baiano.
Ao assumir o comando da
Bahiatursa, Cláudio encontrou-a com prestígio nacional consolidado. A empresa estava, basicamente,
voltada à expansão dos números, ou seja, à ampliação
do fluxo turístico. Essa
prioridade foi mantida,

Com Paulo Souto.

Cláudio no dia da posse na presidência da Bahiatursa, com a noiva, Luciana Lisbôa, os pais,
irmãos e, na extrema esquerda, o primo Eduardo Pinheiro de Almeida.
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porém, casada com três novas estratégias, representadas pelos seguintes programas, pioneiros no
turismo nacional:
1. Bahia Qualitur - Amplo programa de certificação da qualidade, voltado ao aperfeiçoamento
dos serviços, qualificando-os para que o turista
fosse recebido cada vez melhor. Em resumo, o
Bahia Qualitur foi criado com o objetivo de incentivar a profissionalização total das empresas que
atuam nos segmentos da hotelaria, gastronomia,
transportes e agências de turismo. Após passarem
por um processo de avaliação e enquadramento,
de acordo com os padrões exigidos pelo programa,
as empresas são habilitadas e classificadas em três
níveis (ouro, prata ou bronze) e recebem um certiCláudio recebendo o abraço da mãe, Maria Carmen.
ficado - Selo Qualitur - em cerimônia pública.
Através de folhetos, bem como no site <www.bahia.com.br/qualitur>, os turistas encontram as
indicações das agências & operadoras, bares & restaurantes, meios de hospedagens e meios de
transportes que oferecem serviços de alta qualidade na Bahia. O programa Bahia Qualitur é desenvolvido em parceria com o Bureau Veritas Quality International (BVQI), o Instituto de
Hospitalidade (IH), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a
Associação Baiana para Gestão Competitiva (ABGC).
2. Fidelidade Bahia - Através do site <www.bahia.com.br/fidelidade>, quem reside em outros estados pode se inscrever no Programa Fidelidade Bahia, que se constitui num clube de serviços, de vantagens e de pontos. Funciona da seguinte forma: após ter a proposta aprovada, o associado recebe o
Cartão Fidelidade Bahia (convênio da Bahiatursa com o Cartão Visa), juntamente com um guia dos
estabelecimentos credenciados pelo programa, nas áreas comercial, cultural e de lazer. Ao chegar à
Bahia e utilizar os serviços desses estabelecimentos, e pagar as contas com o Fidelidade Bahia, além
de descontos especiais, o associado terá as despesas transformadas em pontos, que, acumulados,
poderão ser trocados por benefícios a serem gozados numa próxima visita ao Estado, que incluem
produtos, jantares, passeios e até finais de semana em alguns dos melhores hotéis, com direito a
acompanhante. Os associados dispõem ainda de um canal de comunicação direta, por meio de uma
central de atendimento que oferece, gratuitamente, informações sobre a vitrine dos benefícios, dos
serviços, da localização e horário de funcionamento das unidades conveniadas. Em suma, através da
reciprocidade, o programa gera viagens e cria um laço de fidelidade dos turistas com a Bahia.
3. Captação Seletiva - Incremento de ações especiais com o foco direcionado à conquista de uma
fatia no disputado bolo formado pelos turistas de alto poder aquisitivo, no país e no exterior. A
absorção de grupos desse mercado, que representa o filé do produto turismo, é de grande relevân272
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cia no resultado da receita turística, com reflexos imediatos no PIB baiano. Porém, a captação desse
segmento, sofisticado e exigente, requer equipamentos receptivos diferenciados e de alto nível. A
Bahia, que já dispunha de uma infra-estrutura hoteleira em padrão internacional, passou também
a contar com a beleza e o requinte de resorts em áreas estratégicas do litoral. Com a implantação
do programa Bahia Qualitur, o circuito completou-se e o Estado ficou apto e preparado para que os
alvos dos nichos seletivos, de maior rentabilidade na contabilidade do turismo, fossem trabalhados
de modo intensivo. É o que a Bahiatursa passou a desenvolver, ciente da força do turismo de
qualidade como multiplicador de riquezas e gerador de emprego e renda.
Uma outra frente de trabalho foi o desfecho de uma intensa campanha de marketing, centrada nos
destinos turísticos baianos, distribuídos em doze zonas turísticas: Costa das Baleias, Costa do
Descobrimento, Costa do Cacau, Costa do Dendê, Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros,
Caminhos do Oeste, Lagos do São Francisco, Chapada Diamantina, Caminhos do Sertão e Vale do
Jiquiriçá. Para promovê-los, além das peças promocionais na mídia, a Bahiatursa priorizou ações
dentro do calendário de eventos do trade nacional e em alguns eventos especiais de grande repercussão pública, como o Rio Boat Show, Fashion Rio, São Paulo Fashion Week, Adventure Sports Fair,
São Paulo Boat Show e Expo Adventure NE. E ainda tem levado aos principais centros emissores de
turistas nacionais, programações geradas pela própria Bahiatursa: Seminário Bahia, Opaxorô, Dia
da Baiana, Lançamento do Verão, Capacitação Bahia, Encontros Bahia e Road Show Bahia.
Cláudio participou de dezenas de eventos, nacionais e internacionais, principalmente daqueles
considerados de calendário. No Brasil são os congressos da Associação Brasileira das Agências de
Viagens (Abav), o Salão de Turismo de São Paulo, o Festival de Gramado, o Multiminas, o Centro
Oeste Tur e uma série de encontros, workshops e promoções que se realizam nas mais importantes
cidades. No exterior os eventos técnicos, mais relevantes para a Bahia, acontecem em Berlim (ITB),
Londres (WTM), Milão (BIT), Lisboa (BTL), Madri (Fitur), Barcelona (SITC e EIBTM),
Deauville/França (TOP Resa), Buenos Aires (FIT), Santiago do Chile (Achmart) e o
Utracht/Holanda (Vakantiebeurs). No exterior a Bahiatursa também tem comparecido com eventos próprios: Show Bahia (Milão), Festival da Bahia (Barcelona), Bahia (Buenos Aires) e Mostra
Bahia (Santiago do Chile). Em Nova Iorque participa do "The Brazilian Day" e em Gotemburgo do
"Momento Brasil na Suécia". Investiu ainda na conquista de mercados potenciais, nos países do
Leste Europeu, da Escandinávia e Ásia.
Como fruto de todas essas ações, a Bahia manteve a liderança no ranking dos estados brasileiros
na conquista de importantes premiações nacionais e internacionais. A Bahiatursa tem sido sempre
a líder como melhor empresa de turismo, além de emplacar o melhor destino turístico, o melhor
espaço para eventos, o melhor hotel para congressos, o melhor resort, etc. Há de se destacar que o
sucesso dos programas Bahia Qualitur e Fidelidade Bahia colocaram a Bahia também na liderança
da modernização do turismo brasileiro e a Bahiatursa como empresa modelo entre as congêneres
do país, passando inclusive a exportar know-how. Vale ainda ressaltar a performance do Portal
Bahia <www.bahia.com.br>, apontado como o melhor site de turismo do Brasil.
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Na condução dos interesses do turismo baiano, Cláudio Taboada articulou uma série de ações com
a iniciativa privada, que redundaram, por exemplo, na ampliação da captação de vôos internacionais e de cruzeiros marítimos, bem como na atração de investimentos destinados à infra-estrutura turística. A performance da Bahiatursa passou também a ser avaliada pelos seguintes vetores:
competência no planejamento da política turística; eficiência na definição das estratégias
mercadológicas; programas pioneiros lançados no mercado nacional; promoção do produto Bahia
no mercado internacional; e presença agressiva da Bahiatursa nos principais centros emissores de
turistas para a Bahia. Enfim, esses foram os principais ingredientes que nortearam a gestão comandada por Cláudio Taboada.
A comprovação dos êxitos rendeu ao presidente da Bahiatursa o reconhecimento dos trades
nacional internacional, pois nos congressos que reuniam a elite do turismo, tanto no país como no
exterior, Taboada passou a ser apontado como um dos dirigentes mais dinâmicos e eficientes do
Brasil no setor turístico. Segundo os analistas brasileiros, da imprensa especializada e dos organismos turísticos, o jovem executivo baiano foi a melhor revelação técnica que o turismo nacional
produziu no início do século XXI.

38 anos de Bahiatursa
1968 - 2006
Como parte das comemorações pelo transcurso do 38° aniversário de fundação, em 14 de
novembro de 1968, da empresa oficial do
turismo baiano, Cláudio Taboada programou
duas ações de suma relevância: a implantação
da "Galeria dos Presidentes da Bahiatursa",
na ante-sala das audiências, no Centro de
Convenções da Bahia, e a editoração do livro
"Bahia, Terra da Felicidade", de resgate da
memória do turismo baiano. O título da obra
foi retirado de uma frase do samba-jongo "Na
Baixa do Sapateiro", composição de Ary
Barroso gravada pela primeira vez por
Carmen Miranda, em outubro de 1938.

Capa de "Bahia, Terra da Felicidade", editado pela Bahiatursa em 2006, no
formato grande (210x275mm) e em edição de luxo.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
13.12.2006, Salvador - BA

Livro "Bahia, Terra da Felicidade"
O livro "Bahia, Terra da Felicidade", do administrador, pesquisador e historiador
do turismo nacional, Ubaldo Marques Porto Filho, vai ser lançado no dia 19 deste
mês, às 17h, no foyer do Teatro Yemanjá, no Centro de Convenções da Bahia. A
publicação comemora os 38 anos da Bahiatursa.

TRIBUNA DA BAHIA
15.12.2006, Salvador - BA

Bahia, Terra da Felicidade
A alma Bahia foi muito bem expressada pelo compositor mineiro Ary
Barroso, que em poucas palavras a definiu como Terra da Felicidade. O que
antes parecia apenas mais um adjetivo para as inúmeras características da
terra, hoje é uma das formas como o Estado é conhecido nacional e internacionalmente. O bordão "Bahia, Terra da Felicidade", que consolidou o fascínio
e empatia da região, agora é utilizado como título de uma obra literária que
conta a história do turismo da Bahia. O livro, escrito por Ubaldo Marques
Porto Filho, administrador, pesquisador e historiador do turismo nacional,
será lançado no dia 19, às 17h, no foyer do Teatro Yemanjá, no Centro de
Convenções da Bahia (CCB).
A edição do livro, que comemora os 38 anos de existência do órgão oficial de
turismo da Bahia, é dividida em dois blocos. O primeiro traz um retrospecto do
turismo no Estado. Em seguida, a narração concentra-se na trajetória da empresa,
através da gestão de seus nove presidentes.
De acordo com o presidente da Bahiatursa, Cláudio Pinheiro Taboada, a
marca da Bahiatursa sempre foi buscar, incessantemente, a diversificação dos
produtos para tornar o destino atraente a um público cada vez mais plural e
heterogênio. "O perfil do turista tem se diversificado em ritmo acelerado nos
últimos tempos. Por isso mesmo as respostas precisam ser rápidas. Muito
mais do que sol e praia, é fundamental investir no turismo de negócios, de
eventos, cultural, étnico, gastronômico, de aventura, esportivo (como golfe e
tênis), náutico (como mergulho e pesca oceânica), no ecoturismo e no religioso.
Enfim, em todos os segmentos que tenham potencial turístico", conclui o
presidente da Bahiatursa.
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CONEXÃO NORDESTE
Revista Eletrônica
Aracaju - SE
www.conexaonordeste.com.br

Bahia, Terra da Felicidade
A história do turismo na Bahia, de Pedro Álvares Cabral até hoje, está registrada
em 264 páginas, com vasta ilustração fotográfica de imagens antigas e atuais,
mostrando principais pontos turísticos e culturais do Estado. "Bahia, Terra da
Felicidade", é o resultado do belo trabalho do administrador, pesquisador e
historiador Ubaldo Marques Porto Filho, lançado no foyer do Teatro Yemanjá, no
Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, dia 19 de dezembro.
O lançamento contou com as presenças do governador Paulo Souto, do secretário
de Cultura e Turismo, Paulo Gaudenzi, do presidente da Bahiatursa, Cláudio
Taboada, das diretoras da Conexão Nordeste, Márcia Cruz e Fabiana Chaves,
dentre outras personalidades do trade turístico.
O livro está dividido em duas partes: a primeira faz uma retrospectiva do turismo
na Bahia, desde Pedro Álvares Cabral até 1968, quando foi fundado o órgão oficial
de turismo da Bahia. Na segunda parte, é contada a trajetória da empresa, com
base na gestão dos nove presidentes que a dirigiram.
"Bahia, Terra da Felicidade" tem prefácio do governador Paulo Souto e conta com
depoimentos de grandes nomes do turismo nacional, como Guilherme Paulus
(presidente da CVC), Eduardo Sanovicz (ex-presidente da Embratur) e Caio Luiz
de Carvalho (presidente da São Paulo Turismo). O ministro do Turismo, Walfrido
dos Mares Guia, é o responsável pela apresentação do livro, e Antônio Carlos
Magalhães pelo posfácio.
Um livro imperdível, que não pode faltar na sua biblioteca.

MERCADO&EVENTOS
Revista Eletrônica
Rio de Janeiro - RJ
www.mercadoeeventos.com.br

Livro institucional da Bahiatursa
(Juracy dos Anjos)
A história do turismo da Bahia e da Bahiatursa agora pode ser conferida no livro
"Bahia, Terra da Felicidade", escrito pelo pesquisador Ubaldo Marques Porto
Filho. O título da obra é um fragmento da letra da famosa música "Na Baixa do
Sapateiro", composição de Ary Barroso, interpretada por Carmen Miranda.
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"O livro resgata a memória do turismo baiano, desde os seus primórdios até o ano
de 1968. Já o título, não poderia ser outro. 'Bahia, Terra da Felicidade' é a melhor
definição do que é a Bahia", ressalta o autor.
De acordo com Ubaldo Marques Porto Filho, as informações sobre a evolução e a história
do turismo da Bahia vinham sendo coletadas desde o final da década de 1960. "A oportunidade para transformar este material num livro surgiu há um ano e meio, quando o
presidente da Bahiatursa me convidou para escrever a história da empresa", ressalta.
O livro foi lançado ontem (19/12), no foyer do Teatro Yemanjá, no Centro de
Convenções da Bahia. Com a presença de diversas autoridades políticas, como o
governador Paulo Souto, do secretário da Cultura e Turismo, Paulo Gaudenzi, e do
presidente da Bahiatursa, Cláudio Taboada, dentre outras figuras do trade do
turismo, o livro foi apresentado ao grande público.
"O livro retrata uma história de sucesso da Bahia e da atuação do governo, que fez
do turismo uma atividade econômica com muito reflexo para o desenvolvimento
social do estado. Esta obra é uma memória importante para dizer o que se fez
neste período", enfatizou o governador.
Para Cláudio Taboada, a importância do livro está centrada no legado que deixará
para o turismo da Bahia. "A relevância é, sobretudo, da contribuição que deixaremos, tanto do ponto de vista histórico como técnico, para os profissionais da área.
Há uma carência muito grande de material que retrate o turismo da Bahia. Isso é
evidente no meio acadêmico. Por isso, a Bahiatursa tomou esta iniciativa, não
somente para ajudar as pessoas que vivem do trade do turismo, como para ajudar
as demais pessoas interessadas", analisou Taboada.
Um dos pontos fortes, ressaltado pelo autor durante a pesquisa para confecção da
obra, foi a contribuição das músicas que têm a Bahia como cenário principal. Estas
canções, de acordo com o autor, foram de fundamental importância para a
construção da imagem do Estado da Bahia no Brasil e no exterior.
A obra, que tem tiragem de três mil exemplares, é composta por 264 páginas, com
inúmeras ilustrações fotográficas de registros antigos e atuais. O livro é dividido
em duas partes. A primeira faz uma retrospectiva do turismo no Estado, até 1968
- data de fundação do órgão do turismo da Bahia, a Bahiatursa. Já a segunda
parte é responsável por contar a trajetória da empresa.
O prefácio é do governador Paulo Souto e conta com depoimentos de grandes
figuras do turismo nacional, a exemplo de Eduardo Sanovicz, ex-presidente da
Embratur, e Caio Luiz de Carvalho, presidente da São Paulo Turismo.
Já o ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, é o responsável pelo texto de
apresentação do livro, concluída com a seguinte frase: "A história do turismo
brasileiro continua sendo escrita pela Bahia".
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Lançamento do Cartão Fidelidade Bahia, São Paulo 2004: Antônio Carlos Magalhães Júnior, Cláudio Taboada, Hebe Camargo, que recebeu o
primeiro cartão, Paulo Souto, Paulo Gaudenzi, Antônio Imbassahy e Liliane Reis.

Congresso da Abav 2004, Rio de Janeiro: Cláudio entre a baiana Marli Portela e o presidente da Embratur, Eduardo Sanovicz, com o ministro do
Turismo, Walfrido dos Mares Guia, na extremidade.
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Salão de Turismo 2005, São Paulo: Nelson Freire (secretário de Turismo do Rio Grande do Norte),
Cláudio, o ministro Walfrido dos Mares Guia e Allan Pires de Aguiar (secretário de Turismo do
Ceará), assistem a baiana Valnizia Oliveira servindo um acarajé.

Opaxorô 2005: baianas Lucicleide Nascimento e Marly Trindade com Paulo Souto e
Cláudio Taboada.

Opaxorô 2005: governadores Paulo Souto e Geraldo Alckmin (São Paulo),
com Cláudio.
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Reunião na Governadoria: Cláudio (discursando), Clóvis Ferraz (presidente da Assembléia Legislativa), governador Paulo Souto e secretários
Paulo Gaudenzi e Rafael Luchesi.

Cláudio entre a cantora Margareth Menezes e o criador do
Axé Music, Luiz Caldas.

No dia 22 de fevereiro de 2006, o vocalista Bono Vox, da banda irlandesa U2,
foi recepcionado pelo ministro da Cultura, Gilberto Gil, com um jantar em sua
residência de Salvador, sendo presenteado pela Bahiatursa com uma escultura
de Oxóssi, confeccionada por Tati Moreno. A partir da esquerda: Cláudio
Taboada, Paulo Souto, Bono e os anfitriões, Flora e Gilberto Gil.
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CASAMENTO
Como num conto de fadas, o casamento de Cláudio, com Luciana Moniz Barreto Lisbôa, na noite
de 14 de fevereiro de 2003, revestiu-se de um brilhantismo e de uma sofisticação poucas vezes
vistas em Salvador. Teve dois palcos privilegiados: o religioso, na Basílica de São Bento, e o da
recepção social, no Hotel Pestana, localizado no Rio Vermelho, bairro das raízes da família do
noivo. A nata das classes política, econômica, cultural e social, compareceu às solenidades que
contaram com as presenças do governador Paulo Souto e da primeira-dama do Estado, Isabel
Souto. Os jornais soteropolitanos deram ampla cobertura ao evento, principalmente suas colunas
sociais, donde foram retiradas as matérias abaixo, todas ilustradas com fotografias.

CORREIO DA BAHIA
Gente, 18.02.2003

Casamento
Autoridades, personalidades, artistas e colunáveis, marcaram presença no casamento de Luciana Lisbôa e Cláudio Taboada, sexta que passou, na igreja da Basílica de
São Bento. Muito elogiada a decoração da dupla Gil Santos e Luizinho Bastos.
A recepção, para mais de mil convidados, no Pestana Bahia, com aval de Lícia
Fábio Produções, virou festa animadíssima, que varou a madrugada. Angelina
Diniz assinou os vestidos da noiva (belíssimo), das daminhas e da mãe da noiva.

A TARDE
July, 19.02.2003

Luciana e Cláudio
A cerimônia de casamento de Luciana Lisbôa e Cláudio Taboada, na sexta-feira
passada, na Basílica de São Bento, foi imponente. A decoração toda em rosas corde-rosa, músicas bem escolhidas, um cortejo diferente, com os padrinhos na frente,
as daminhas, um grupo de padres beneditinos e, logo após, a belíssima noiva, com
o pai, Elísio Lisbôa. A igreja ficou lotada pelos amigos do jovem casal.
Terminada a cerimônia, os cumprimentos foram recebidos nos salões do Pestana.
Em um salão, o buffet do jantar e inúmeras mesas artisticamente decoradas, também em tons rosa, um trabalho iluminado de Luizinho Bastos. No outro salão,
também com mesas para convidados, uma pista central, onde os noivos e os amigos dançaram madrugada adentro.
Foi um casamento de classe, em que imperou a alegria. O serviço ficou a cargo de
Lícia Fábio, com jantar, doces e o bolo tradicional. Lu e Cláudio, no sábado pela
manhã, seguiram em lua-de-mel para Paris e voltam dia 23.
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TRIBUNA DA BAHIA
Janete Freitas, 22.02.2003

Luciana & Cláudio
Envoltos numa aura de juventude e beleza, Luciana Lisbôa e Cláudio Taboada
tornaram-se marido e mulher em cerimônia que levou ao Mosteiro de São Bento,
na noite do dia 14 passado, o creme de la creme do mundo social e político da
cidade. Pelo braço do pai Elísio Lisbôa Filho, a noiva, linda em modelito griffe
Angelina Diniz, com os cabelos presos numa grinalda criada por Rose Picolli, deslizou até o altar, repleto de rosas cor-de-rosa, artisticamente arrumadas por
Luizinho Bastos e Gil Santos, onde estavam o noivo, Juca Lisbôa (chiquérrima em
cor-de-rosa) Maria Carmen (elegantíssima em vaporoso modelo duas peças) e
Affonso Taboada.
Após a benção religiosa, o casal, seus pais e padrinhos - Izabela e Fábio Souto,
Cristina e Fernando Martins, Kátia e Eduardo Lisbôa, Neuza e Manoel Castro,
Antônio Carlos Magalhães Neto, Flávio Gaudenzi, Inês Barros, Patrícia e Augusto
Lisbôa, Fernando Lisbôa, Maria Lúcia Corrêa Ribeiro, Maria Flávia Taboada,
Paulo Gaudenzi, Renata Gaudenzi, Cláudia e Marcos Curi -, receberam os cumprimentos no Hotel Pestana. Distribuídos em vários ambientes, os convidados
brindaram com champanhe borbulhante, degustaram um buffet perfeito, coordenado por Lícia Fábio, e dançaram ao som da trilha musical do DJ Marcos, até o dia
raiar. Luciana e Cláudio seguiram para França e Bélgica, em roteiro romântico que
inclui Paris e Brugëns.

A TARDE
Therezinha Cardoso, 23.02.2003

Luciana e os botões de rosa
Passarela de moda, Luciana Lisbôa tira de letra, como uma das mais requisitadas manecas da cidade. Com a firmeza de quem é estrela do setor, mais a
pompa e a circunstância impostas pela marcha nupcial, seu último desfile,
através da nave de São Bento, cravou sua carreira com uma estampa de glória
irrepetível.
Elisinho Lisbôa era pura emoção ao entregar sua caçula a Cláudio Taboada, entre
guirlandas de rosas em botão. Aliás, todo o clima era de gala - nas jóias das
madames, na divina música, e na aura aristocrática de Juca Lisbôa, mãe da noiva,
farfalhante em róseo modelo que lhe marcava a silhueta de deusa grega.
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TRIBUNA DA BAHIA
Marcos Pinheiro, 24.02.2003

Luciana e Cláudio
O high society baiano compareceu, na sua quase totalidade, à
igreja do Mosteiro de São Bento,
para assistir a cerimônia religiosa do casamento de Luciana
Lisbôa e Cláudio Taboada, filhos
de Juca e Elisinho Lisbôa, e
Maria Carmen e Affonso José
Taboada Filho. O templo religioso, exuberantemente decorado por Luizinho Bastos, ficou
totalmente lotado de parentes e
amigos das duas famílias.

KIN KIN

KIN KIN

Após a cerimônia, seguiram-se
os cumprimentos nos salões do
Luciana e Cláudio.
Pestana Bahia Hotel e também a
recepção com impecável serviço assinado por Lícia Fábio. O som do DJ Marcos
manteve a pista de dança sempre cheia. Um casamento classudo, imponente e
prestigiado. Sem dúvida, foi o maior evento social deste início de ano.

A noiva conduzida pelo pai, Elísio Lisbôa.

Cláudio e Luciana com Marcus Haddad, vice-presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
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Luciana Moniz Barreto Lisbôa Taboada
Fruto da união de duas tradicionais famílias baianas, Luciana Moniz Barreto Lisbôa
nasceu em Salvador, a 23 de fevereiro de 1979, dia de São Policarpo. Sua mãe, Maria
Julieta Moniz Barreto Lisbôa, filha de cacauicultores, descende de um fidalgo português, Diogo Moniz Barreto, que chegou à Bahia em 29 de março de 1549, na comitiva do primeiro governador-geral do Brasil, Thomé de Souza. Participou da fundação de
Salvador, primeira capital da Colônia, foi o primeiro provedor do Hospital da Cidade e,
por nomeação em carta régia, de 2 de maio de 1554, primeiro alcaide-mor de Salvador.
O pai de Luciana, o engenheiro civil Elísio de Carvalho Lisbôa Filho, que foi professor
da Escola Politécnica da Ufba, também provém de uma família importante. É filho do
engenheiro civil Elísio de Carvalho Lisbôa, que foi prefeito da capital baiana durante
dois anos e quatro meses, de dezembro de 1942 até abril de 1945.
Elísio Lisbôa administrou Salvador num período de grandes dificuldades, quando
havia blecaute, racionamento de gasolina e escassez de produtos e matérias-primas,
além de outras carências impostas pelo andamento da Segunda Guerra Mundial.
Mesmo assim, realizou obras de vulto nos setores de urbanização e infra-estrutura urbana. Por exemplo, construiu diversos abrigos para os passageiros dos bondes, veículos do principal serviço de transporte coletivo. Os abrigos públicos eram dotados de
bar-lanchonete, tendo Elísio inaugurado as unidades localizadas no Largo da
Mariquita (Rio Vermelho), Largo da Boa Viagem (Mont Serrat), Praça Cairu
(Mercado Modelo) e Avenida Jequitaia (Largo da Água de Meninos).

VOLTAIRE FRAGA

Depois de cursar o segundo grau no Colégio Sartre, Luciana ingressou na Ucsal, onde
cursou comunicação social com habilitação em publicidade, formando-se em fevereiro
de 2001. Trabalhou na Gaiger Comunicação, fazendo atendimento e prospecção de
clientes, e no Shopping Center Iguatemi, na área de marketing. Atualmente é
assessora técnica da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado da Bahia.

Abrigo do Rio Vermelho, no Largo da Mariquita, construído pelo prefeito Elísio Lisbôa, em 1943.
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João Pinheiro Lisbôa Taboada
João Pinheiro Lisboa Taboada nasceu
em Salvador, na maternidade do
Hospital Aliança, a 19 de dezembro de
2003, dia do Bem-Aventurado Urbano
V, que governou a Igreja Católica por
oito anos (1362-1370). Quando recebeu a tiara com o nome de Urbano V, o
santo pontífice - que tinha origem
nobre, nascido na França, com o nome
de Guilherme Grimoardo - pertencia à
ordem dos beneditinos.

João nos braços do ator Odilon Wagner, no apartamento de Cláudio e Luciana.

João foi batizado no dia que seus pais faziam um ano de casados, em 14 de fevereiro de 2004, no
mesmo local do casamento, na Basílica de São Bento. Seus padrinhos são os tios Roberto Pinheiro
Taboada e Cristina Lisbôa Martins.

João com os pais.

João com os avós paternos.
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João com Manoel Castro, presidente do Tribunal de Contas do
Estado da Bahia.

João aos três anos.

Luciana, João, Cláudio, Luiz Castro, Maria Carmen e Luiz Fernando Moreira Filho.

286

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:51

Page 287

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

Pedro Pinheiro Lisbôa Taboada
Pedro Pinheiro Lisbôa Taboada nasceu em Salvador, na
maternidade do Hospital Aliança, a 5 de maio de 2006, dia de Santo
Ângelo. Recebeu o sacramento do batismo na Basílica de São Bento,
em 18 de junho de 2006, tendo como padrinhos os tios Fernando
Moniz Barreto Lisbôa e Maria Flávia Pinheiro Taboada.

Pedro aos três meses.

Luciana com os filhos, Pedro e João.
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Roberto Pinheiro Taboada
Roberto Pinheiro Taboada nasceu na capital baiana, no Hospital Espanhol, às 14h55 de 17 de
fevereiro de 1976, dia de São Policrônio. Foi batizado na Igreja de Sant'Ana do Rio Vermelho, pelo
pároco Raimundo Machado da Rocha Filho, em 7 de março de 1976, sendo padrinhos Luiz Antunes
Feitosa e Ana Rosa de Souza Feitosa.
Após ter cursado o primário na Escola Girassol,
Roberto fez o colegial no Colégio São Paulo. O
superior foi no Centro Universitário da Bahia
(FIB), tendo colado grau como bacharel em turismo no ano de 2004. É pós-graduado pela FGV,
com diploma no grau de MBA, em marketing.
Na vida profissional, Roberto Pinheiro Taboada
ingressou aos 18 anos, na Baldacci Associados,
fazendo atendimento ao público em feiras e
exposições que se realizavam no Centro de
Convenções da Bahia. Ainda na função de atendente, trabalhou na Projecta Stand. Em 1996,
esteve durante nove meses em São Paulo, como
vendedor da M.5 Indústria e Comércio de Roupas.
Retornando a Salvador, foi contratado pela
Telebahia, como vendedor do plano de expansão
da telefonia celular. Em seguida, já com vistas à
Roberto com oito anos.
formação acadêmica, passou a trabalhar como
estagiário, no Liceu de Artes e Ofício da Bahia, na Previdência Social e na Emtursa, a estatal municipal do turismo em Salvador.
Depois de ter sido assistente administrativofinanceiro na Grou Viagens e Turismo,
tornou-se empresário no ramo de restaurantes. Foi sócio-gerente no The Twist Pub,
localizado na Rua João Gomes n° 95, antiga
residência do bisavô paterno, local da
solenidade de fundação da Academia dos
Imortais do Rio Vermelho (Acirv).
Atualmente é sócio da Bahiaturis Consultoria,
professor de endomarketing no curso de

A apresentadora de televisão Michelle Marie entre os sócios do The
Twist Pub, Roberto Taboada (à direita) e Gustavo Ramos.
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gestão de marketing da Faculdade Jorge Amado e diretor de turismo da Prefeitura de Candeias, na Região
Metropolitana de Salvador. Exerce também atividades
como palestrante de turismo para estudantes de diversas faculdades.
Roberto Taboada participou de vários cursos de treinamentos em vendas no varejo, marketing, planejamento turístico e de qualidade total. É um assíduo participante de congressos e seminários técnicos. Esteve presente, dentre outros, no XXVIII Congresso da Abav, no
I Encontro Anual do Fórum Mundial de Turismo para
a Paz e Desenvolvimento Sustentável, no I Encontro
Anual do Movimento Brasil de Turismo e Cultura e na
Expotel 2005.
Roberto Taboada em 2005.

Roberto na Praia da Pipa, em Natal, Rio Grande do Norte.
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Maria Flávia Pinheiro Taboada
Maria Flávia Pinheiro Taboada é soteropolitana, nascida no
Hospital Espanhol, em 12 de dezembro de 1977, dia de Nossa
Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina.
Recebeu o batismo na Igreja de Sant'Ana do Rio Vermelho,
em 25 de dezembro de 1977, ministrado pelo pároco
Raimundo Machado da Rocha Filho, tendo como padrinhos
os tios José Carlos Taboada e Florinda Maria Pinheiro de
Almeida.
Em 1999 graduou-se pela
Unifacs, em comunicação
Maria Flávia aos 12 anos.
social, com habilitação em
relações públicas. Domina fluentemente o idioma inglês,
possuindo formação completa pela Universal English Course
(UEC). Durante dois anos (1999/2001) residiu nos Estados
Unidos, em Dallas, Texas, onde estudou no Brookhaven
College (english as second language), North Lake College
(writing, grammar, reading and conversation) e Collin
County Community College (intensive english program).
Num congresso de medicina, realizado em San Antonio, no
Texas, teve a primeira experiência como tradutora
simultânea do inglês para o português, trabalho que iria
repetir em Salvador.

Maria Flávia aos 20 anos.

Maria Flávia possui cursos extracurriculares em "comportamento & gestão de marketing",
"marketing inteligente" e "como gerenciar a carreira para vencer". Na vida profissional começou na
Telecomunicações da Bahia (Telebahia),
desenvolvendo atividades nos setores
de vendas, comercialização e prestação
de serviços a clientes. Fez estágios na
assessoria de comunicação da Companhia de Ação Regional (CAR) e na diretoria de marketing internacional da
Bahiatursa. No retorno dos Estados
Unidos ingressou na SCT como técnica
do Fazcultura. Trabalha desde abril de
2003 no Cerimonial do Governador,
atuando nas áreas de relações públicas,
Maria Flávia com a mãe, Maria Carmen, o sobrinho João e o irmão Roberto.
cerimonial e protocolo.
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José Carlos Taboada
José Carlos Taboada nasceu em Salvador, no Rio
Vermelho, a 1° de fevereiro de 1948, dia de
Santa Brígida, véspera da Festa de Yemanjá. Foi
batizado na Igreja de Sant'Ana, pelo pároco
Alcides Barreiros Cardoso, em 21 de agosto de
1948, recebendo como padrinhos os tios Nelson
Taboada Souza e Maria Antonieta Almeida
Taboada.
Como toda criança de família conceituada na
sociedade do Rio Vermelho, o filho de Affonso e
Karla Taboada freqüentou dois importantes
estabelecimentos de ensino no bairro, o Jardim
de Infância Osvaldo Cruz e a Escola São José. O
curso ginasial fez no Colégio Antônio Vieira e o
clássico no Colégio Ipiranga, do educador Ângelo Lírio Alves de Almeida.

M. RIOS

José Carlos aos cinco meses, com o avô José Taboada.

Os irmãos José Carlos (em pé) e Affonso, no time
da Portuguesa, no campo da Colônia de Férias do
Sesc Piatã, em Salvador;

José Carlos com cinco anos;
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FESTA DE YEMANJÁ
Muito comunicativo, conhecido e querido, Zé Carlos comemorava o aniversário no dia 2 de
fevereiro. Embora fosse católico fervoroso, praticava com fé inarredável o sincretismo baiano. Logo
ao alvorecer, quando os pescadores saudavam Yemanjá com um intenso foguetório, comparecia à
Casa de Yemanjá para depositar sua oferenda, juntamente com um bilhete contendo agradecimentos e novos pedidos à soberana do mar, que reinava nas águas do Rio Vermelho.
Cumprida a devoção do ritual anual, o aniversariante dirigia-se, ainda vestido todo de branco, ao Sobrado
Taboada, onde recebia os amigos, numa grande festa da juventude, realizada na área do fundo do prédio,
onde ficava uma enorme garagem, frontal à Enseada de Santana, local da Festa de Yemanjá. Pela garagem,
que se transformava num salão multicolorido, passavam centenas de pessoas. As festas do Zé Carlos
ficaram muito conhecidas, graças a um coquetel especial, rotulado como "Batida de Yemanjá", preparado
com cachaça engarrafada no Rio Vermelho, por Emílio Carrera Indústria e Comércio, que possuía uma
pequena fábrica na Rua da Paciência, esquina com Lydio Mesquita. Chamava-se Aguardente Tentação,
que o anfitrião comprava no atacado, ou seja, numa grande quantidade, para encher uma barrica de
madeira, misturada com mel, suco de limão galego e outras bebidas que compunham uma receita criada
pelo Zé Carlos. Como a entrada na garagem era franca, muita gente passava por lá para receber o
"batismo", ou melhor, para tomar uma dose da famosa bebida, que escorria generosamente pela torneira
do tonel de carvalho, uma relíquia da época do bar da Confeitaria Oceânica.

GRÊMIO
José Carlos sempre esteve presente nas atividades do bairro onde nasceu. No dia 10 de janeiro de 1965,
participou da fundação do Grêmio Juventude do Rio Vermelho, onde teve atuação marcante como
mestre-de-cerimônias nos eventos. O jornal Vip, editado pelo Grêmio, sob a direção de Ubaldo Marques
Porto Filho, na edição de julho de 1965, veiculou a seguinte matéria, redigida por Walter Knittel:

Festa de São João
Jornal Vip, n° 7.
A festa junina, promovida pelo Grêmio, na residência do dr. Herval Macedo, ultrapassou todas as expectativas, em virtude do tremendo sucesso que alcançou. A
nossa turma, juntamente com os demais convidados, divertiu-se pra valer, até às
2:30 horas da madrugada do dia 25 do mês passado.
A alegria sempre dominou o ambiente no "Arraiá do Doutor Herval", principalmente quando o Zé Carlos Taboada improvisou um casamento na roça e marcou a quadrilha, também formada na hora. Entretanto, o ponto máximo da
festa, verificou-se com a coroação da rainha do milho, Maria Olympia de
Figueiredo, que impressionou a todos pela sua beleza e pelo traje típico da
ocasião. As princesas foram as gremistas Mariza Gouvêa e Maria Luiza
Tapioca.
292

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:51

Page 293

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

A rainha do milho tinha apenas 13 anos. Moça precoce, começou a ser cortejada pelo Zé Carlos nos
saraus organizados pelo Grêmio Juventude do Rio Vermelho. O animador oficial das festas, foi seu
primeiro e único namorado.

VIDA PROFISSIONAL
José Carlos Taboada cursou a Faculdade de Direito da Ufba, formando-se em 10 de janeiro de 1974.
Antes da diplomação, estagiou no escritório do criminalista João de Melo Cruz e atuou em causas
patrocinadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), em defesa de pessoas pobres, sem
condições de pagar honorários advocatícios.

J. NEVES

No exercício da profissão, José Carlos foi advogado das seguintes empresas: Irmãos Taboada,
Indústria Bahiana de Lajes (IBL), Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), Lebram Construtora
e Nunes Calçados. Atualmente, advoga para a Ótica Ernesto e pertence ao departamento jurídico
do Instituto de Rádiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb). É sócio do conceituado escritório Gomes
& Advogados Associados, onde atua nas áreas trabalhista, comercial e do consumidor. Ao longo de
duas décadas como advogado, participou de diversos cursos, simpósios e congressos.

Colação de grau: o professor Sylvio Faria colocando o anel de bacharel em direito no dedo do formando José Carlos Taboada.
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CASAMENTO
Pela importância das duas famílias na sociedade soteropolitana, o casamento de José Carlos
Taboada com Maria Olympia de Figueiredo, foi antecedido com divulgação na imprensa e sucedido
com noticiário nas colunas sociais dos jornais de Salvador.

JORNAL DA BAHIA
Regina Coeli, 10.07.1976

Maria Olympia & José Carlos
Maria Olympia e José Carlos, filhos de Célia e Joffre Figueiredo e Ella Karla e
Affonso José Taboada Souza, casaram-se ontem, às 20 horas, na Catedral
Basílica. Para a ocasião, a catedral ganhou uma belíssima decoração, em rosas
amarelas e gladíolos brancos.
A noivinha vestiu um belíssimo modelo em "peau-d'ange", etiqueta de Maria
Arlinda Fonseca, "turbant" francês e nas mãos um "bouquet" de lírios. À sua
frente, um lindo cortejo: Daniela Taboada Bracarense foi a "demoiselle d'honneur"
usando um gracioso longuinho branco bordado em amarelo, e Milton Tosto Júnior,
André e Cláudio Taboada foram perfeitos "coroinhas" em trajes amarelo e branco.
No altar os padrinhos da cerimônia religiosa, que foram, por parte da noiva, o
casal Affonso José Taboada Souza (Ella Karla em modelo longo de crepe bege),
Neide e Hilberto Silva e Esther e Sílvio Garcês, e por parte do noivo, Célia (em
longo de crepe de jersey metálico, com casaco no mesmo tecido, terminando com
plumas cinza prateado), e Joffre Figueiredo, Lise e Wilmar Santos e Terêza e
Manoel Taboada Filho.
O casamento civil aconteceu na quinta-feira, na residência dos tios do noivo, casal
Ernst Weckerle, no Horto Florestal, e em seguida houve um finíssimo jantar para
testemunhas, parentes e amigos íntimos, quando também foi comemorado o
aniversário da mãe do noivo.
Foram testemunhas da cerimônia civil: casais Ernst Weckerle, Nelson Taboada
Souza, Dilson Ramos, Ulpiano Cavalcante, Raymundo Perazzo, Armando
Gonçalves, Raul Guedes de Mello, Milton Tosto, Wolfgang Weckerle, Nelson
Almeida Taboada, Affonso Taboada Filho, Júlio Cavalcante, além de Guiomar e
Lizete Ramos, Osvaldo Vieira, Willelm Weckerle, Elmo Carvalho, Clóvis Bezerril,
Mário Sena de Carvalho Santos, Bárbara Teles, Ricardo Barbosa, Márcio
Bartilotti, entre outros.
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O casal com os tios e padrinhos de batismo de José Carlos, Nelson e
Antonieta Taboada, logo após o casamento no civil, em 8 de julho,
celebrado pelo juiz de direito Pedro Pascázio de Oliveira.

Maria Olympia e José Carlos, na Catedral Basílica, em 9 de julho de 1976.

José Carlos e Maria Olympia com os respectivos pais: Affonso e Karla Taboada, Joffre e Célia Figueiredo.
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José Carlos (com a fantasia do bloco carnavalesco Papagaio) e as filhas: Thábata (à esquerda), Ticiana e Thalita.

AMARV E ACIRV
Em 2 de abril de 1986, José Carlos
foi um dos signatários da ata de
fundação da Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho
(Amarv). Integrou a sua primeira
Diretoria, como diretor jurídico,
durante o biênio 86/88. Em seguida, tornou-se membro do Conselho
Consultivo.

A família reunida, em 30 de maio de 1996; Thalita, José Carlos, Ticiana, Maria
Olympia e Thábata.

José Carlos e Maria Olympia na cidade de Würzburg, Alemanha, em outubro de 1997.
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Participou também, em 9 de agosto
de 2003, da solenidade de fundação
da Academia dos Imortais do Rio
Vermelho (Acirv). É um dos 50
acadêmicos. Ocupa a Cadeira 17,
que tem como patrono o médico
Gilberto Miralles de Figueiredo, tio
de sua esposa.
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Dois de fevereiro de 2004: José Carlos (de chapéu) ao lado de integrantes do bloco Amigos do Rio Vermelho, criado por moradores do bairro, para
desfilar exclusivamente no circuito da Festa de Yemanjá.

Maria Olympia de Figueiredo Taboada
Filha de Joffre Miralles de Figueiredo e Célia Ramos de Figueiredo, Maria Olympia
nasceu em Salvador, a 4 de abril de 1952, dia de Santo Isidoro. Pelo lado paterno, veio
de uma tradicional família do Rio Vermelho.
Poquinha, como passou a ser chamada no seio familiar, foi batizada na Igreja Matriz
do bairro, em 27 de julho de 1952, pelo pároco Alcides Barreiros Cardoso, tendo como
padrinhos os tios Dílson de Assis Ramos e Gilberta de Figueiredo Pondé. Fez no Rio
Vermelho os cursos primário e ginasial, respectivamente na Escola Teresa de Lisieux
e no Instituto Medalha Milagrosa.
Com vocação para o magistério, Maria Olympia graduou-se como professora primária
pelo Colégio Santíssimo Sacramento, no dia 28 de novembro de 1970. Durante 17
anos, lecionou na escola maternal Jardim de Infância da Graça. De 1988 até 1997,
foi diretora administrativa da Escola de Balet & Cia. Em 1998, ingressou no quadro
dos servidores da Biblioteca Pública do Estado, sendo atualmente auxiliar de
bibliotecária na Biblioteca Estadual Thales de Azevedo.
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Descendência de
José Carlos Taboada
JOSÉ CARLOS TABOADA
* 01.02.1948
Salvador
MARIA OLYMPIA DE FIGUEIREDO
* 04.04.1952
Salvador

THÁBATA DE FIGUEIREDO TABOADA
* 21.11.1979
Salvador

TICIANA DE FIGUEIREDO TABOADA
* 30.05.1981
Salvador

THALITA DE FIGUEIREDO TABOADA
* 13.04.1984
Salvador
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Thábata de Figueiredo Taboada
Thábata de Figueiredo Taboada nasceu em
Salvador, a 21 de novembro de 1979, dia da
Apresentação de Nossa Senhora. Foi batizada
em 1980, na data natalícia do pai, 1° de
fevereiro, na Igreja de Nossa Senhora da Luz,
bairro da Pituba, tendo como padrinhos
Wolfgang Weckerle e Tereza Maria de
Figueiredo Mello.
Depois de freqüentar a escola maternal
Thábata em junho de 1982, aos dois anos.
Jardim de Infância da Graça, Thábata fez o
primeiro grau no Instituto Social da Bahia, o
segundo no Colégio Cândido Portinari e o superior na Unifacs. Em 4 de março de 2004, recebeu o
diploma de bacharela em administração, com habilitação em comércio exterior.

Com seis anos.

Thábata na fase universitária.
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Thábata no dia da colação de grau na Unifacs, entre os pais.

Thábata de Figueiredo Taboada domina com fluência o espanhol e o inglês. Este último foi
aprimorado num curso realizado em 1998, nos Estados Unidos, na University of Califórnia, em San
Diego. A vida profissional começou em 2000, na área da promoção comercial, no Centro
Internacional de Negócios da Bahia (Promo). Na seqüência, trabalhou no Grupo Beiramar, no setor
de marketing; na Ambev, no departamento de análise comercial; na Martins Medeiros Despachos
Aduaneiros, no controle de documentos de exportação e importação; e atualmente no Hotel Sofitel
Costa do Sauípe, do Grupo Accor, onde é analista comercial de grupos de eventos.
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Ticiana de Figueiredo Taboada
Ticiana de Figueiredo Taboada é soteropolitana, nascida
em 30 de maio de 1981, dia de Santa Joana D'Arc. Recebeu
o sacramento do batismo na Igreja de Sant'Ana do Rio
Vermelho, em 21 de novembro de 1981, tendo como
padrinhos os tios José Plácido de Figueiredo e Amália
Maria Taboada Cavalcanti.
Após freqüentar a escola maternal Jardim de Infância da
Ticiana aos 15 anos.
Graça, Ticiana cursou o primeiro grau no Instituto Social
da Bahia e o segundo no Colégio Cândido Portinari. Estuda ciências farmacêuticas em Feira de
Santana, na Uefs, onde ingressou através de vestibular realizado em 2004.
Ticiana de Figueriedo Taboada
fala alemão, aprendido em curso iniciado em 1999, no Instituto Cultural Brasil-Alemanha.
No Núcleo de Extensão de Letras Germânicas, do Instituto
de Letras da Ufba, deu continuidade ao aperfeiçoamento
do idioma.

Ticiana com 22 anos, em Belo Horizonte, com Carlos e Luciene Taboada.

Ticiana em 2005.
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Thalita de Figueiredo Taboada
Thalita de Figueiredo Taboada é baiana de Salvador,
nascida em 13 de abril de 1984, dia de São Martinho
I. Seu batizado ocorreu em 9 de junho de 1984, na
Igreja de Nossa Senhora da Luz, Pituba, sendo
padrinhos Elmo Miranda Carvalho e Célia Maria de
Figueiredo Tosto.
A exemplo das duas irmãs, teve iniciação escolar no
Jardim de Infância da Graça. Cursou o primeiro grau
no Instituto Social da Bahia (Isba) e o segundo no
Colégio Oficina. O superior, em terapia ocupacional,
encontra-se em andamento na Fundação Bahiana
para o Desenvolvimento das Ciências. Thalita trabalhou com prestação de serviços ao público, no Iate
Clube da Bahia e na Faculdade de Tecnologia e
Ciências (FTC).

Thalita aos 15 anos.

Thalita entre as irmãs Thábata e Ticiana.

Com o avô Affonso Taboada.
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Amália Maria Taboada
Amália Maria Taboada nasceu em
Salvador, no bairro do Rio Vermelho, a
10 de julho de 1950, dia do BemAventurado Pacífico. Recebeu o batismo na Igreja de Sant'Ana, em 15 de
janeiro de 1951, ministrado pelo pároco Alcides Barreiros Cardoso, tendo
como padrinhos os tios Manoel Taboada Souza e Stella de Sá Taboada.

Amália ao lado dos irmãos: José Carlos (à esquerda) e Affonso.

Amália, Nena para os familiares, cursou o primário no
Colégio Nossa Senhora das Mercês. O ginásio fez no
Rio Vermelho, no Instituto Medalha Milagrosa, e o
médio no Instituto Feminino da Bahia, onde se formou em contabilidade.

Nena com a farda do Colégio das Mercês.

Igreja de Sant'Ana do Rio Vermelho: o padre Antônio Vieira com
duas crianças vestidas de anjo, Amália (à esquerda) e Maria das
Graças Bastos Carneiro de Campos.

Amália no dia da primeira comunhão, em 26 de
novembro de 1957.
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Amália Maria Taboada começou a vida profissional em 1971, na contabilidade da Irmãos Taboada.
Trabalhou também numa outra organização da família, a Max Pneus. Em 1986, ingressou no setor
financeiro da rede de lojas da Ótica Ernesto, pertencente aos primos Weckerle, onde até hoje se
encontra.
No bairro onde nasceu e se criou, Amália fez parte do Grêmio Juventude do Rio Vermelho e atualmente, na qualidade de sócia emérita, integra a Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv).
Em 20 de setembro de 1975, na Igreja de Santo Antônio da Barra, casou-se com Júlio Jorge de
Moura Cavalcanti, pernambucano de Catende, que trabalhava na Max Pneus, loja da família
Taboada. O casal não tem descendência.

Amália num desfile beneficente.
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Amália entre os pais, Affonso e Karla, no dia dos 15 anos.

No dia dos 15 anos, com o avô Taboada.

Amália com os irmãos, José Carlos (no centro) e Afonsinho.
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Karla com os filhos, noras e genro. A partir da esquerda: Affonso, Maria Carmen, Karla, Júlio, Amália, Maria Olympia e José Carlos, em 8 de
julho de 1976.
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Adendo

ISOLINA TABOADA VIDAL
Nascida em Cerdedo, onde se casou e teve o primeiro filho,
Isolina Taboada Vidal passou por Salvador antes de ir
residir numa fazenda no interior de Minas Gerais, em
Salitre de Minas, distrito do município de Patrocínio. Na
propriedade adquirida pelo marido, José Maria Bouzan, ela
criou os quatro filhos: Ramiro, Eligia, Filomena e Leonora.
A família vivia exclusivamente das atividades na agricultura.

Isolina e o marido, José Bouzan.

José Taboada Vidal com a nora Pilar Guillén Taboada, e a irmã
Isolina.

Ramiro Bouzan Taboada.
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Descendência de
Isolina Taboada Vidal

ISOLINA TABOADA VIDAL

JOSÉ MARIA BOUZAN

RAMIRO BOUZAN TABOADA
* 01.08.1916
+ 17.01.2005
Cerdedo
Patrocínio
ELÍGIA BOUZAN TABOADA

ARISTÉIA ABADIA DE CASTRO
* 12.01.1927
+ 18.06.1996
Patrocínio
Patrocínio

LELIS

RAMIRO BOUZAN DE CASTRO
* 16.09.1969
Patrocínio
ERIKA MARIA FERNANDES NUNES GONÇALVES
* 14.12.1964
Taubaté

EDGAR

RAMON

WILSON

FILOMENA BOUZAN TABOADA

LEONORA BOUZAN TABOADA
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THEREZA TABOADA VIDAL
Quando Thereza veio de Cerdedo para Salvador, o irmão, José Taboada Vidal, arranjou-lhe um
emprego no Hotel Centro Recreativo, pertencente a Manoel Sobrinho Gonçalves, situado no Largo
de Santana, bem no centro do balneário do Rio Vermelho.
No Centro Recreativo, trabalhando como camareira, conheceu um comerciário português, Antônio
José Rodrigues, com quem se casou. Foram residir no Rio de Janeiro, no bairro de Madureira, onde
ele se estabeleceu com uma carvoaria e ela teve dois filhos, Jorge e Nelson.
O casal voltou à Bahia. Desconhece-se a atividade profissional exercida em Salvador, mas Antônio
não foi bem-sucedido, razão pela qual retornou em definitivo à capital federal, onde abriu um bar.
O primogênito de Thereza, Jorge Rodrigues Taboada, nasceu em 23 de abril de 1924, dia de São
Jorge, no que resultou a escolha do prenome. Jorge casou-se com uma moça chamada Ada e faleceu sem deixar descendência. Era ferroviário, trabalhou na Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).

Thereza e Antônio Rodrigues.
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Descendência de
Thereza Taboada Vidal

THEREZA TABOADA VIDAL

ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES

JORGE RODRIGUES TABOADA
* 23.04.1924
+ desconhecido
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

NELSON RODRIGUES TABOADA
* 02.12.1925
+ 01.11.1991
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA
* 10.09.1929
Rio de Janeiro

ADA
sem descendência

NEIDE RODRIGUES TABOADA
* 20.02.1954
Rio de Janeiro
JORGE DE OLIVEIRA LEMOS
* 19.03.1956
Rio de Janeiro

BRUNO TABOADA LEMOS
* 28.06.1982
Rio de Janeiro

NILZA RODRIGUES TABOADA
* 23.01.1956
Rio de Janeiro
FERNANDO DE MEDEIROS LIMA
* 06.04.1954
Rio de Janeiro

GUILHERME TABOADA LIMA
* 15.08.1983
Rio de Janeiro
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Nelson Rodrigues Taboada
Nelson Rodrigues Taboada nasceu no Rio de Janeiro, a 2 de dezembro de 1925, dia de Santa
Bibiana. Passou uma parte da infância em Salvador, onde fez a primeira comunhão, na Igreja de
Sant'Ana do Rio Vermelho.

Nelson aos 22 anos, com a mãe, um pouco antes do falecimento
de Thereza, ocorrido em 1949.

Nelson, à direita, e o irmão Jorge, no dia da primeira comunhão.

Maria Lourdes Taboada
Nelson trabalhava no laboratório da Kodak, no Rio de Janeiro,
quando iniciou o namoro com uma colega de trabalho. Chamava-se
Maria Lourdes de Oliveira, carioca nascida em 10 de setembro de
1929, dia de São Nicolau Tolentino.
Era filha de David de Oliveira Maia e Beatriz de Jesus Oliveira, que
residiam em Nova Iguaçu, local do casamento, realizado em 24 de
dezembro de 1949. A esposa passou a ter o nome de Maria Lourdes
Taboada.
Maria Lourdes.
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Nelson era comerciário e já estava aposentado quando sofreu um acidente dentro de casa, fraturando fêmur e patela. Pouco tempo depois, em 1° de novembro de 1991, a exatos 30 dias de completar 66 anos, veio a falecer. No atestado de óbito, assinado pela médica Rosane Sônia Goldwasser, a
causa mortis foi embolia pulmonar. Nelson Rodrigues Taboada foi sepultado no Cemitério de São
Francisco Xavier, Rio de Janeiro.

NEIDE RODRIGUES TABOADA
Nascida no Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de
1954, dia de Santa Margarida de Cortona, Neide
Rodrigues Taboada cursou o primário na Escola
Quintino Bocaiúva, na Piedade, bairro de residência da família. Estudou o ginásio e o clássico
no Colégio Estadual Visconde de Cairu.
Neide Taboada é diplomada em letras, pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj),
com bacharelato em português e espanhol. Possui
pós-graduação em comércio exterior, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e
MBA em marketing, pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Fala fluentemente o
Neide.
inglês, tendo feito os seguintes cursos na Inglaterra: "International Oil Trading and Pricing",
"Petrochemical Markets and Economics" e "The Impact of Feedstocks and Costs on
Competitiveness and Business", ambos na Oxford Princeton England.
A vida profissional de Neide começou em 7 de março de 1979, na Frota Nacional de Petroleiros
(Fronape), subsidiária da Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras). Trabalhou na Inspetoria Geral, nos
seguintes setores: controle e acompanhamento das operações de transbordo no porto do Rio de
Janeiro; obtenção de licenças em linhas de tráfego, junto ao Departamento de Marinha Mercante;
liberação e despachos de navios, junto à Capitania dos Portos e Diretoria de Portos e Costas;
defesa dos autos de infração aplicados aos navios da frota. Foi membro da Auditoria Técnica da
Fronape.
Em seguida trabalhou na Gerência do Comércio Externo de Produtos Especiais da Petrobras, onde,
dentre outras atividades, atuou na importação e exportação de lubrificantes, metanol, parafinas,
solventes e coque verde de petróleo; cálculo de preços de produtos, baseados nas cotações do
mercado internacional; elaboração de planilhas de consumo de metanol no país; e no trader de
produtos especiais: asfaltos, gasolina de aviação, hexano, gasolina automotiva, diesel, alquil
benzeno, fuel oil, querosene de aviação, alcoilado, solventes e extrato aromático. Atualmente
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trabalha na área internacional da Petrobras, na integração de mercados. É responsável pelos
estudos das sinergias existentes nos ativos do Cone Sul, focados em produtos especiais e
petroquímicos.
Do casamento, com Jorge Oliveira Lemos, Neide Rodrigues Taboada teve um filho, Bruno Taboada
Lemos.

BRUNO TABOADA LEMOS
Bruno nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de junho de 1982, dia de Santo Irineu. No Colégio São
Bento, da ordem beneditina, cursou do fundamental ao penúltimo ano do 2° grau, que foi
concluído no Centro Educacional da Lagoa.
Em 2002, Bruno Taboada Lemos ingressou na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), para
cursar comunicação social, na área da publicidade. A formatura será no final do primeiro
semestre de 2006. No Núcleo de Mídia de Comunicação Institucional da Petrobras, fez o
estágio acadêmico.

NILZA RODRIGUES TABOADA
Carioca, nascida em 23 de janeiro de
1956, dia de Santo Ildefonso, Nilza Rodrigues Taboada recebeu o prenome
como homenagem do pai à prima Nilza
Taboada Souza. Fez o primário na Escola
Quintino Bocaiúva. O ginásio e o científico foram cursados no Colégio Pedro II,
tradicional e conceituado estabelecimento da rede do ensino federal.
Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) formou-se em educação física,
Nilza com o filho Guilherme.
no ano de 1978. Possui cursos de especialização em atletismo, na mesma universidade, e em biociência do desporto, pela Universidade
Castelo Branco, no Rio de Janeiro.
Toda a vida profissional de Nilza transcorreu como professora de educação física. Lecionou no Sesi
(para grupos da terceira idade), na Secretaria Municipal de Educação (ensino fundamental),
Secretaria Estadual de Educação (ensino médio) e no Centro Universitário da Cidade, onde
ministra as disciplinas prática de ensino e atletismo.
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Nilza casou-se, em 20 de janeiro de 1981, com Fernando de Medeiros Lima, também professor de
educação física e antigo colega na UFRJ. Mas o namoro somente começou quando se encontraram
no Sesi, onde ambos lecionavam. Tiveram um filho, Guilherme Taboada Lima.

GUILHERME TABOADA LIMA
Nascido no Rio de Janeiro, em 15 de agosto de 1983, dia da Assunção de Nossa Senhora, Guilherme
Taboada Lima fez o curso fundamental no Recanto Infantil. No Colégio da Cidade cumpriu as
etapas seguintes, até ingressar no curso superior, no Centro Universitário da Cidade, onde faz
comunicação social, na área de jornalismo, com formatura prevista para o final de 2006.
Desenvolvendo o gosto pela fotografia, Guilherme fez curso de fotojornalismo e tem trabalhado
nesse setor como free-lance. É assíduo praticante de esportes radicais, nas modalidades de
alpinismo e surf.

A partir da esquerda: Bruno, Nilza, Guilherme e Nelson Almeida Taboada. Rio de Janeiro, outubro de 2005.
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LEONARDO TABOADA VIDAL

J. VIDAL

Nascido em Cerdedo, aos 21 de agosto de 1884,
Leonardo Taboada Vidal começou a trabalhar
como canteiro (artesão de pedra). Aos 26 anos
casou-se com Eduarda Garcia Vázquez, filha de
Laxe, na província de A Coruña, onde se fixou e
constituiu família. O casal teve dois filhos,
Concepción Taboada Garcia (Concha) e José
Taboada Garcia. O varão não deixou descendência e morreu solteiro, aos 24 anos. A filha casouse com Francisco Bello Lema, conhecido como
Paco de la Terraza, e teve quatro filhos: Francisco
(Paco), José (Pepe), Elisa e Antônio, todos com o
sobrenome Bello Taboada.

Leonardo Taboada Vidal.

A chamado do irmão, para trabalhar com ele,
Leonardo chegou na Bahia em 1912, tendo
deixado em Laxe a esposa e a filha recémnascida. No dia 17 de março, na Igreja de
Sant'Ana do Rio Vermelho, juntamente com a
irmã Leonor, foi padrinho de batismo do
sobrinho Nelson Taboada Souza. Mas não se
fixou em Salvador, tendo retornado à Galícia.
Em 1928 - ano em que, junto com a irmã
Leonor, está numa foto com toda a família do
irmão -, Leonardo chegou, aos 43 anos, para
uma nova temporada de trabalho na Bahia.
Novamente veio sozinho. Retornou a Laxe no
ano seguinte e em 1933 fez sua última viagem
para Salvador, tendo regressado a Laxe em
1935.

Concepción Taboada aos 17 anos, em fevereiro de 1929.
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Os irmãos José (Pepe), Elisa e Francisco (Paco). Laxe, junho de 1953.

Leonardo com os netos: Antonio, Elisa, José e Francisco Bello
Taboada. Laxe, novembro de 1945.

Outra vez os irmãos Leonardo e José. Galícia, junho
de 1953.

Os irmãos Leonardo e José Taboada Vidal, em junho de 1953.
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José Taboada Vidal com a cunhada Eduarda. Laxe, junho
de 1953.

Elisa com o tio-avô, José Taboada Vidal. Laxe, junho de 1953.

Governador da Bahia em Laxe
O governador Paulo Souto e a primeira-dama da Bahia, Isabel Souto, acompanhados
pelo presidente da Bahiatursa, Cláudio Taboada, estiveram em Laxe no dia 12 de
novembro de 2005. A comitiva baiana foi recepcionada na residência de Francisco
Bello Taboada (Paco), onde se deu o registro fotográfico abaixo.

Isabel e Paulo Souto nas extremidades, entre Rosa Maria (nora de Paco), Cláudio Taboada, Flora
e o marido Francisco Bello Taboada (Paco).
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Descendência de
Leonardo Taboada Vidal
LEONARDO TABOADA VIDAL
* 21.08.1884
+ 11.01.1970
Cerdedo
Laxe
EDUARDA GARCIA VÁSQUEZ
* 23.06.1878
+ 06.05.1966
Laxe
Laxe

JOSÉ TABOADA GARCIA
* 01.09.1917
+ 13.09.1935
Laxe
Laxe
sem descendência

CONCEPCIÓN TABOADA GARCIA
* 05.10.1911
+ 16.01.1943
Laxe
Laxe
FRANCISCO BELLO LEMA
* 07.10.1906
+ 11.09.1984
Laxe
Laxe

FRANCISCO BELLO TABOADA (Paco)
* 25.11.1932
Laxe

JOSÉ BELLO TABOADA (Pepe)
* 10.09.1936
Laxe

FLORA BELLO PAZ
* 08.03.1934
Laxe

MARIA ELENA ROMERO SENANDE
* 08.05.1944
Cabana

FRANCISCO BELLO BELLO
* 11.11.1959
Laxe

JOSÉ EUGENIO BELLO ROMERO
* 15.09.1965
Laxe

ROSA MARIA VIDAL VÁSQUEZ
* 03.04.1960
Laxe

MARIA DEL CARMEN S. DOMINGUEZ
* 27.05.1966
Laxe

CONCEPCIÓN BELLO VIDAL
* 05.04.1981
Laxe

UXIA BELLO SUENA
* 21.05.1999
Laxe

ANTONIO BELLO ROMERO
* 15.02.1968
Laxe

ELISA BELLO TABOADA
* 05.01.1939
Laxe

MARIA VICTORIA VIDAL VÁSQUEZ
* 04.11.1971
Laxe

MANUEL GERPE OREIRO
* 15.08.1937
Baiñas

CONCEPCIÓN BELLO ROMERO
* 15.09.1971
Laxe

MARUXA GERPE BELLO
* 10.06.1983
A Coruña

ANTONIO BELLO TABOADA
* 17.05.1940
+ 19.01.1946
Laxe
Laxe
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JOSÉ RAMÓN TABOADA DOMINGUEZ
Filho do casal Fernando Taboada González e
Encarnación Dominguez Pérez, José Ramón Taboada
Dominguez nasceu em 6 de janeiro de 1895, dia dos Reis
Magos, na aldeia de Fitoiro, município de Chandrexa de
Queixa, na província galega de Ourense. Quando estava
com 13 anos sua família emigrou para a Argentina, estabelecendo-se em Buenos Aires, onde José Ramón passou a adolescência e o início da juventude.
Retornando à terra natal, casou-se em 21 de fevereiro de
1925 com Amélia Enma Josefa Pazo González, filha de
José Pazo Lorenzo e Martina González Alvarez. Nascida
Ramón aos 32 anos, em julho de 1927.
em 21 de outubro de 1900, a esposa era natural de San
Miguel do Campo, no município ourense de Nogueira de
Ramuín, na Galícia, onde se deu a cerimônia, celebrada por dom Manuel Secane Caride, na Igreja
de Santa Eufemia, perante dom José Taboada Dieguez, juiz municipal.
Antes de casar-se, José Ramón havia trocado Buenos Aires por Recife, tendo aberto na capital
pernambucana um restaurante. Embora bem sucedido nessa atividade, resolveu mudar de ramo e
de cidade, desembarcando em 1926 na capital baiana, trazendo na bagagem o capital para abrir
uma loja em casa alugada à Santa Casa da Misericórdia, numa rua estreita (esquina com Rua do
Bispo) que, com a demolição da Igreja da Sé, em 1933, transformou-se na Praça da Sé. Nesse imóvel
instalou a loja "La Favorita", para vender sombrinhas e guarda-sóis que ele próprio fabricava, na
parte do fundo do imóvel, onde também residiu inicialmente, no pavimento superior.
O negócio prosperou de tal forma que Ramón se transformou no fornecedor nacional de sobrinhas
e guarda-sóis para as lojas de Salvador e de cidades do interior baiano. Esses acessórios, muito
usados na época, faziam parte da rotina das pessoas, tanto em dias ensolarados como chuvosos. O
fabricante tornou-se o "Rei do Guarda-Chuva". Ficou ainda conhecido como amolador de
instrumentos de precisão e cirúrgicos, tendo como principal cliente a Faculdade de Medicina da
Bahia. A loja La Favorita, que também vendia produtos de cutelaria, expandiu-se com a abertura
de duas filiais, uma na Baixa dos Sapateiros e outra no Comércio.
Tendo investido os lucros na compra de imóveis, Ramón construiu um sólido patrimônio, formado
por terrenos em áreas do crescimento de Salvador, como na parte nova do bairro da Graça, e por
dezenas de casas. Em Dias D'Ávila comprou uma propriedade que recebeu o nome de Chácara
Taboada. Para o lazer da família, quando o Rio Vermelho ainda se constituía num centro de
veraneio, alugou uma casa na Travessa Lydio de Mesquita, bem próxima à Praia de Santana. Gostou
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tanto do bairro que decidiu sair do sobrado na Baixa dos Sapateiros, passando a morar numa casa
que comprou na Rua Almirante Barroso 9, defronte a atual Praça Marechal Aristóteles de Souza
Dantas. Depois, para ficar vizinho ao Largo de Santana e numa residência maior, comprou o
sobrado de número 111 da Rua Visconde de Cachoeira, antiga Ladeira do Papagaio. Aí morou de
1943 até 1947. Para visitar parentes, viajava frequentemente à Espanha e Argentina.
O antigo industrial, comerciante, prestador de serviços e locatário de imóveis próprios, faleceu de
problemas cardíacos, aos 70 anos, no dia 6 de novembro de 1965, em sua residência, na Rua Luiz
Anselmo 11, Matatu de Brotas. Essa casa, construída por ele, teve como primeiro habitante e
inquilino o parente Nelson Taboada
Souza, que aí iniciou a vida de casado e onde seu único filho, Nelson
Almeida Taboada, passou os primeiros seis meses de vida. É onde
hoje reside Amélia Taboada Gomes,
terceira dos quatro filhos de José
Ramón Taboada Dominguez.
A descendência de José Ramón
Taboada Dominguez e Amélia
Enma Josefa Pazo González está
formada por 4 filhos, 13 netos, 24
bisnetos e 3 trinetos.

Amélia e Ramón.

A família reunida em 1956. A partir da esquerda: Adhemar Fontes,
Amélia, Lydio e Orlando; Elísia com Fernando, Ramón, Amélia com
Carlos Henrique e Élida com José Orlando.

Amélia e Ramón.
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Descendência de
José Ramón Taboada Dominguez
JOSÉ RAMÓN TABOADA DOMINGUEZ
* 06.01.1895
+ 06.11.1965
Chandrexa de Queixa
Salvador
AMÉLIA ENMA JOSEFA PAZO GONZÁLEZ
* 21.10.1900
+ 11.09.1960
Nogueira de Ramuin
Salvador
ÉLIDA TABOADA PAZO
* 20.03.1928
Salvador

ELÍSIA TABOADA PAZO
* 21.05.1929
+ 18.07.1996
Salvador
Salvador

ORLANDO DUARTE SILVA
* 28.10.1921
Salvador

ADHEMAR DE SOUZA FONTES
* 17.01.1925
+ 10.01.1974
Rio Real
Aracaju

FERNANDO TABOADA FONTES
* 02.02.1954
Salvador

JOSÉ ORLANDO TABOADA SILVA
* 13.11.1954
Salvador

ADHEMAR TABOADA FONTES
* 28.04.1957
Salvador

CARLOS HENRIQUE TABOADA SILVA
* 22.01.1956
Salvador

ANELISE TABOADA FONTES
* 19.03.1966
Salvador

ANTONIO FERNANDO TABOADA SILVA
* 13.06.1957
Salvador
AMÉLIA CRISTINA TABOADA SILVA
* 10.05.1961
Salvador

LYDIO TABOADA PAZO
* 08.06.1936
28.12.2006
Salvador
Salvador
AUXILIADORA SCHOUCAIR JAMBEIRO
* 22.07.1944
Salvador

AMÉLIA TABOADA PAZO
* 07.10.1930
Nogueira de Ramuin
AMÉLIA ENMA JAMBEIRO TABOADA
* 21.04.1963
Salvador

ADERBAL GOMES DA COSTA
* 24.05.1930
Cruzeta

RITA DE CÁSSIA JAMBEIRO TABOADA
* 02.05.1964
Salvador
ANA AMÉLIA TABOADA GOMES
* 18.03.1960
Salvador

JOSÉ RAMÓN TABOADA DOMINGUEZ NETO
* 29.03.1974
Salvador

ADERBAL TABOADA GOMES
* 25.12.1962
Salvador

GUADALUPE JAMBEIRO TABOADA
* 07.10.1978
Salvador
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Descendência de
Élida Taboada Pazo
ÉLIDA TABOADA PAZO
* 20.03.1928
Salvador
ORLANDO DUARTE SILVA
* 28.10.1921
Salvador
JOSÉ ORLANDO TABOADA SILVA
* 13.11.1954
Salvador

CARLOS HENRIQUE TABOADA SILVA
* 22.01.1956
Salvador

DIRLENE LISBOA BITTENCOURT
* 21.08.1957
Salvador

CRISTIANY MELO DE OLIVEIRA PINTO
* 21.02.1963
Salvador

HENRIQUE PINTO TABOADA SILVA
* 18.12.1982
Salvador

DANIELA LISBOA BITTENCOURT TABOADA SILVA
* 18.07.1978
Salvador

VICTOR PINTO TABOADA SILVA
* 17.07.1986
Salvador

RENATA LISBOA BITTENCOURT TABOADA SILVA
* 30.03.1984
Salvador

MARIANA PINTO TABOADA SILVA
* 27.10.1987
Salvador
ANTÔNIO FERNANDO TABOADA SILVA
* 13.06.1957
Salvador

AMÉLIA CRISTINA TABOADA SILVA
* 10.05.1961
Salvador

ANA EMÍLIA SANTA ROSA PITANGA
* 01.10.1957
Salvador

MARCELO GOMES DE CARVALHO
* 29.05.1956
Salvador

FERNANDO PITANGA TABOADA SILVA
* 14.06.1980
Salvador

LEANDRO TABOADA SILVA DE CARVALHO
* 24.06.1983
Salvador

FABIANA PITANGA TABOADA SILVA
* 02.08.1983
Salvador

RIVALDO MOURA DE CARVALHO NETO
* 01.04.1988
Salvador

RAFAEL PITANGA TABOADA SILVA
* 28.12.1987
Salvador
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Élida Taboada Pazo nasceu em Salvador, a 20 de março de
1928, dia de Santo Ambrósio de Sena. Estudou no Ginásio
São Salvador, onde conheceu Orlando Duarte Silva, com
quem viria se casar. Engenheiro civil, Orlando exercia
atividades profissionais na Petrobrás. O casal teve quatro
filhos: José Orlando, Carlos Henrique, Antônio Fernando e
Amélia Cristina.

Élida.

José Orlando, Carlos Henrique e Antônio Fernando no dia da primeira comunhão.

Antônio Fernando, Amélia Cristina, José Orlando, Élida e Carlos Henrique.
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JOSÉ ORLANDO TABOADA SILVA
Nascido no Hospital Espanhol de Salvador, a 13 de novembro de 1954, dia de São Diogo, José
Orlando Taboada Silva diplomou-se engenheiro civil pela Universidade Federal da Bahia. Casou-se
com a arquiteta Dirlene Lisboa Bittencourt, nascida em Salvador, a 21 de agosto de 1957. Têm duas
filhas: Daniela e Renata.
Daniela Lisboa Bittencourt Taboada Silva: Nascida em Salvador, a 18 de julho de 1978, casouse com o administrador Rogério de Teive e Argolo e tem uma filha, Bianca Taboada de Teive e
Argolo, nascida em Salvador, a 30 de julho de 1998.
Renata Lisboa Bittencourt Taboada Silva: Nascida em Salvador, a 30 de março de 1984, é solteira.

Descendência de
José Orlando Taboada Silva
JOSÉ ORLANDO TABOADA SILVA
* 13.11.1954
Salvador
DIRLENE LISBOA BITTENCOURT
* 21.08.1957
Salvador

DANIELA LISBOA BITTENCOURT TABOADA SILVA
* 18.07.1978
Salvador

RENATA LISBOA BITTENCOURT TABOADA SILVA
* 30.03.1984
Salvador

ROGÉRIO DE TEIVE E ARGOLO
* 16.12.1975
Salvador

BIANCA TABOADA DE TEIVE E ARGOLO
* 30.07.1998
Salvador

Bianca Taboada de Teive e Argolo.
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CARLOS HENRIQUE TABOADA SILVA
Nascido no Hospital Espanhol de Salvador, a 22 de janeiro de 1956, dia de São Vicente, Carlos
Henrique Taboada Silva graduou-se em administração pela Unibahia. Empresário no ramo da
construção civil, é sócio da Construtora Taboada Ltda., sendo também proprietário da Fazenda Tabu,
no município de Pojuca, onde cria gado leiteiro e cavalos Mangalarga Marchador e Quarto de Milha.
Em 9 de junho de 1982, na Igreja Jesus Maria José, em Salvador, Carlos Henrique casou-se com a
pedagoga Cristiany Melo de Oliveira Pinto. Têm três filhos: Henrique, Victor e Mariana.
Henrique Pinto Taboada Silva: Nascido no Hospital Jorge Valente, em Salvador, a 18 de dezembro de 1982, graduou-se em administração pela Unibahia. É sócio na Construtora Taboada, onde
desenvolve atividades como gerente administrativo e gerente de produção.
Victor Pinto Taboada Silva: Nascido no Hospital Espanhol de Salvador, a 17 de julho de 1986,
está cursando engenharia de produção mecânica na Unibahia. Trabalha como estagiário na
Companhia das Docas do Estado da Bahia.
Mariana Pinto Taboada Silva: Nascida no Hospital Jorge Valente, em Salvador, a 27 de outubro
de 1987, encontra-se cursando comunicação social, com ênfase em moda, na Faculdade de
Tecnologia e Ciências (FTC).

Carlos Henrique, Cristiany, Henrique, Victor e Mariana.
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ANTÔNIO FERNANDO TABOADA SILVA
Nascido em Salvador, a 13 de junho de 1957, dia de Santo Antônio de Pádua, Antônio Fernando
Taboada Silva casou-se com a professora Ana Emília Santa Rosa Pitanga, nascida em Salvador, a 1º
de outubro de 1957. Tiveram três filhos: Fernando, Fabiana e Rafael.
Fernando Pitanga Taboada Silva: Nascido em Salvador, a 14 de junho de 1980, casou-se com
Vanesa Cabral e tem dois filhos, Artur e Bernardo.
Fabiana Pitanga Taboada Silva: Nasceu em Salvador, a 2 de agosto de 1983.
Rafael Pitanga Taboada Silva: Nasceu em Salvador, a 28 de dezembro de 1987.

Descendência de
Antônio Fernando Taboada Silva

ANTÔNIO FERNANDO TABOADA SILVA
* 13.06.1957
Salvador
ANA EMÍLIA SANTA ROSA PITANGA
* 01.10.1957
Salvador
FERNANDO PITANGA TABOADA SILVA
* 14.06.1980
Salvador

FABIANA PITANGA TABOADA SILVA
* 02.08.1983
Salvador

VANESA CABRAL
* 20.08.1983
Salvador

RAFAEL PITANGA TABOADA SILVA
* 28.12.1987
Salvador
ARTUR CABRAL TABOADA SILVA
* 12.05.2001
Salvador
BERNARDO CABRAL TABOADA SILVA
* 23.02.2005
Salvador
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AMÉLIA CRISTINA TABOADA SILVA
Nascida em Salvador, a 10 de maio de 1961, dia de Santo Ubaldo, Amélia Cristina Taboada Silva
diplomou-se professora. Em 18 de agosto de 1981 casou-se com Marcelo Gomes de Carvalho,
nascido em Salvador, a 29 de maio de 1956. Tiveram dois filhos: Leandro e Rivaldo.
Leandro Taboada Silva de Carvalho: Nasceu em Salvador, a 24 de junho de 1983.
Rivaldo Moura de Carvalho Neto: Nasceu em Salvador, a 1º de abril de 1988.

Leandro, Marcelo, Rivaldo e Amélia Cristina.
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Descendência de
Elísia Taboada Pazo

ELÍSIA TABOADA PAZO
* 21.05.1929
+ 18.07.1996
Salvador
Salvador
ADHEMAR DE SOUZA FONTES
* 17.01.1925
+ 10.01.1974
Rio Real
Aracaju
FERNANDO TABOADA FONTES
* 02.02.1954
Salvador

ADHEMAR TABOADA FONTES
* 28.04.1957
Salvador

IDENE DE AGUIAR ROCHA
* 12.03.1958
Salvador

NAIA DE CÁSSIA AVION REBOUÇAS
* 20.12.1959
Salvador

FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES
* 11.12.1976
Salvador

FREDERICO REBOUÇAS FONTES
* 06.06.1982
Salvador

ADHEMAR DE SOUZA FONTES NETO
* 01.02.1978
Salvador

CAMILA REBOUÇAS FONTES
* 06.06.1988
Salvador

ANELISE TABOADA FONTES
* 19.03.1966
Salvador
ROBERTO MARTINEZ ANDION
* 08.05.1963
Salvador

ROBERTO FONTES ANDION
* 26.01.1989
Salvador
LEONARDO FONTES ANDION
* 21.02.1990
Salvador
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Elísia Taboada Pazo nasceu em Salvador, a 21 de maio de
1929, dia de Santa Catarina de Gênova. Estudou no Ginásio
São Salvador e casou-se com o engenheiro civil Adhemar de
Souza Fontes, nascido a 17 de janeiro de 1925, em Rio Real,
Bahia.
Adhemar fez brilhante carreira no Departamento de
Estradas de Rodagem da Bahia (Derba), órgão forte na
máquina administrativa do governo estadual. Na gestão do
governador Luiz Viana Filho, foi diretor-geral do Derba e
estava indicado para assumir o comando do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) quando sofreu
um acidente em sua fazenda, perto de Sergipe. Foi levado
para Aracaju, cidade mais próxima e com melhores recursos
cirúrgicos. Porém, não resistindo aos graves ferimentos,
Elísia.
decorrentes do ataque de um touro, faleceu em 10 de janeiro
de 1974, aos 49 anos. A esposa Elísia faleceria aos 67 anos, na capital baiana, em 18 de julho de
1996. O casal deixou três filhos: Fernando, Adhemar e Anelise.

FERNANDO TABOADA FONTES
Nascido em Salvador, a 2 de fevereiro
de 1954, dia de Nossa Senhora das
Candeias, Fernando Taboada Fontes
diplomou-se em geologia pela Universidade Federal da Bahia. Na Igreja da
Ordem Terceira de São Francisco casouse, em 12 de junho de 1976, com a professora Idene de Aguiar Rocha. Têm
dois filhos: Fernanda e Adhemar.
Fernanda Rocha Taboada Fontes:
Fernando, Fernanda, Adhemar Neto e Idene.
Nascida em Salvador, a 11 de dezembro
de 1976, foi batizada na Igreja do Jesus dos Milagres, no dia em que completou um ano, recebendo como padrinhos Adhemar Taboada Fontes e Maria da Conceição Rocha Barbosa. É formada em
direito pela Universidade Federal da Bahia.
Adhemar de Souza Fontes Neto: Nascido em Salvador, a 1º de fevereiro de 1978, foi batizado na
Igreja do Santíssimo Sacramento e Santana, no dia 10 de outubro do mesmo ano, recebendo como
padrinhos Wilson Rocha Filho e Anelise Taboada Fontes. É analista de sistemas.
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ADHEMAR TABOADA FONTES
Nascido em Salvador, a 28 de abril de
1957, dia de São Pedro Chanel, Adhemar Taboada Fontes diplomou-se em
administração pela Universidade Federal da Bahia. Na Igreja da Ordem
Terceira de São Francisco casou-se, em 6
de novembro de 1981, com a assistente
social Naia de Cássia Avion Rebouças,
nascida em Salvador, a 20 de dezembro
de 1959. Têm dois filhos: Frederico e
Camila.

Frederico, Naia, Camila e Adhemar.

Frederico Rebouças Fontes: Nasceu em Salvador, a 6 de junho de 1982.
Camila Rebouças Fontes: Nasceu em Salvador a 6 de junho de 1988.

ANELISE TABOADA FONTES
Nascida em Salvador, a 19 de março de 1966, dia de São José, Anelise Taboada Fontes diplomouse em pedagogia. Na Igreja de São Francisco casou-se, em 23 de janeiro de 1987, com o engenheiro
Roberto Martinez Andion, nascido em Salvador, a 8 de maio de 1963. Têm dois filhos: Roberto e
Leonardo.
Roberto Fontes Andion: Nasceu em Salvador, a 26 de janeiro
de 1989.
Leonardo Fontes Andion:
Nasceu em Salvador, a 21 de
fevereiro de 1990.

Anelise e Roberto Andion com os filhos: Leonardo e Roberto.
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Descendência de
Amélia Taboada Pazo
AMÉLIA TABOADA PAZO
* 07.10.1930
Nogueira de Ramuin
ADERBAL GOMES DA COSTA
* 24.05.1930
Cruzeta
ANA AMÉLIA TABOADA GOMES
* 18.03.1960
Salvador

ADERBAL TABOADA GOMES
* 25.12.1962
Salvador

LUIZ EDUARDO AMARAL
* 14.11.1959
Salvador

ANA LUIZA PARENTE DE CARVALHO
* 16.01.1966
Salvador

LUIZ EDUARDO AMARAL FILHO
* 28.04.1983
Salvador

VIVIANE PARENTE TABOADA
* 02.07.1990
Salvador

LUIZ FERNANDO TABOADA GOMES AMARAL
* 14.10.1986
Salvador

VINÍCIUS PARENTE TABOADA
* 27.12.1993
Salvador

MARIA EDUARDA TABOADA GOMES AMARAL
* 26.10.1990
Salvador

Amélia Taboada Pazo é espanhola de Nogueira de
Ramuín, município localizado na província de
Ourense, onde seus avós maternos residiam.
Nasceu em 7 de outubro de 1930, dia de Nossa
Senhora do Rosário. Somente veio para o Brasil
com quatro anos. Em 22 de maio de 1935, no
Amélia entre as irmãs Elísia e Élida, antes de virem para o Brasil.
porto de Vigo, embarcou no navio alemão General
San Martin, que fazia a linha Hamburgo/Buenos Aires/Hamburgo. Desembarcou em Salvador no
dia 5 de junho, juntamente com a mãe e as irmãs Élida e Elísia, onde seu pai as aguardava.
Amélia estudou no conceituado Instituto Feminino da Bahia, onde também cursou contabilidade.
Casou-se com Aderbal Gomes da Costa, nascido em 24 de maio de 1930, em Cruzeta, Rio Grande
do Norte. O enlace, realizado em 6 de dezembro de 1958, foi na Igreja de Nossa Senhora
Auxiliadora, no Colégio Salesiano de Salvador. Aderbal era um pequeno empreiteiro de obras que
atuava na construção de estradas pelo interior baiano. Para que pudesse permanecer em Salvador,
aceitou convite do sogro para ingressar na La Favorita, tornando-se comerciante.
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Rio Vermelho
Cheguei ao Rio Vermelho criança, como
veranista. De 1941 a 1947 fui moradora,
primeiramente na Rua Almirante Barroso, depois na Rua Visconde de Cachoeira.
Tenho gratas recordações dos banhos de
mar, das festas de largo e do concurso
para a escolha da rainha dos festejos, que
desfilava, juntamente com as princesas,
no dia do Bando Anunciador. Minhas
irmãs, Élida e Elísia, foram rainhas do
Rio Vermelho.
Recordo-me do senhor José Taboada
Vidal. Papai levava a família para visitálo no dia do seu aniversário. Também
inesquecível foi a festa dos seus 80 anos,
em 26 de novembro de 1957, celebrada
com uma missa na Igreja junto ao seu
sobrado e com um baile na Associação
Atlética da Bahia.
Amélia e Aderbal.

Amélia Taboada Gomes da Costa

ANA AMÉLIA TABOADA GOMES
Nascida no Hospital Espanhol de Salvador, a 18 de março de 1960, dia de São Cirilo de Jerusalém,
Ana Amélia Taboada Gomes foi batizada dois dias depois, na Igreja de Nossa Senhora da Vitória,
tendo como padrinhos os avós Severino Gomes da Costa e Josefa de Araújo Gomes.
Ana Amélia estudou no Colégio do Santíssimo Sacramento e no Colégio Nossa Senhora do Carmo,
onde se formou professora. Casou-se no dia 11 de dezembro de 1981, na Igreja da Ordem Terceira
do Carmo, com o economista Luiz Eduardo Amaral. O casal teve três filhos: Luiz Eduardo, Luiz
Fernando e Maria Eduarda.
Luiz Eduardo Amaral Filho: Nascido em Salvador, a 28 de abril de 1983, dia de São Pedro Chanel,
foi batizado em 16 de julho do mesmo ano, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, recebendo como
padrinhos José Djalma Amaral e Margarida Amaral. Estudou no Colégio São Paulo e formou-se em
direito pela Universidade Católica do Salvador.
Luiz Fernando Taboada Gomes Amaral: Nascido em Salvador, a 14 de outubro de 1986, dia de
São Calixto, foi batizado na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, recebendo como padrinhos Aderbal
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Taboada Gomes e Madalena Amaral. Estudou no Colégio São Paulo e encontra-se cursando
engenharia elétrica na Universidade Federal da Bahia.
Maria Eduarda Taboada Gomes Amaral: Nascida em Salvador, a 26 de outubro de 1990, dia de
Santo Evaristo, foi batizada na Igreja de Santo Antônio da Barra, recebendo como padrinhos João
Carlos Amaral e Anelise Taboada Fontes Andion. Estuda no Colégio São Paulo.

Ana Amélia e Luiz Eduardo Amaral.

Luiz Eduardo, Maria Eduarda e Luiz Fernando.
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ADERBAL TABOADA GOMES
Nascido no Hospital Espanhol de Salvador, a 25 de dezembro de 1962, dia do Natal do Senhor,
Aderbal Taboada Gomes foi batizado no dia 18 de março de 1963, na Igreja do Senhor Bom Jesus
dos Milagres, no Largo dos Paranhos, recebendo como padrinhos Hélio Vieira Santana e Maria del
Carmen Martinez Santana.
Depois de estudar no Colégio Salesiano de Salvador e no Dois de Julho, graduou-se em técnico pela
Escola de Engenharia Eletromecânica do Estado da Bahia. Casou-se em 28 de novembro de 1987,
na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, com a professora Ana Luíza Parente de Carvalho.
Aderbal é empresário, sócio da Prestacon - Prestação de Serviços para Engenharia Civil, empresa
especializada em instalações hidráulicas e elétricas. Já executou trabalhos em grandes empreendimentos hoteleiros na Costa do Sauípe. Também é dono da Taboada Ferragens, que atua no setor de
aluguel de equipamentos e no comércio varejista de materiais elétricos e hidráulicos, ferramentas,
dobradiças, fechaduras, puxadores, parafusos, tintas, etc. A loja é gerenciada pela esposa. Aderbal
e Ana Luíza têm dois filhos: Viviane e Vinícius.
Viviane Parente Taboada: Nascida em Salvador, a 2 de julho de 1990, dia de São Bernardino
Realino, foi batizada na Igreja de Nossa Senhora da Luz, recebendo como padrinhos Luiz Eduardo
Amaral e Ana Amélia Taboada Amaral. É estudante.
Vinícius Parente Taboada: Nascido em Salvador, a 27 de dezembro de 1993, dia de São João
Evangelista, foi batizado na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, recebendo como padrinhos Pedro
Rios de Oliveira e Nilsen Silva Oliveira. É estudante.

Ana Luíza, Vinícius, Viviane e Aderbal.
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Descendência de
Lydio Taboada Pazo
LYDIO TABOADA PAZO
* 08.06.1936
+ 28.12.2006
Salvador
Salvador
AUXILIADORA SCHOUCAIR JAMBEIRO
* 22.07.1944
Salvador
AMÉLIA ENMA JAMBEIRO TABOADA
* 21.04.1963
Salvador

RITA DE CÁSSIA JAMBEIRO TABOADA
* 02.05.1964
Salvador

MAURO SIDON VALENTE DE LIMA JR.
* 05.08.1961
Salvador

HERVAL DÓREA DA SILVA
* 08.12.1959
Salvador

JULIANA JAMBEIRO TABOADA VALENTE DE LIMA
* 21.04.1995
Salvador

EDUARDO JAMBEIRO TABOADA DÓREA DA SILVA
* 19.08.1982
Salvador
BÁRBARA JAMBEIRO TABOADA DÓREA DA SILVA
* 08.12.2000
Salvador

GUADALUPE JAMBEIRO TABOADA
* 07.10.1978
Salvador

JOSÉ RAMÓN TABOADA DOMINGUEZ NETO
* 29.03.1974
Salvador

LEANDRO JOSÉ CORREIA DA SILVA
* 19.03.1968
Salvador

Lydio Taboada Pazo nasceu em
Salvador, a 8 de junho de 1936, dia do
Bem-Aventurado José de Anchieta.
Lydia, a irmã gêmea, faleceu aos dez
meses, vitima de meningite. Após estudar no Colégio Salesiano de Salvador e
no Dois de Julho, Lydio cursou o científico no Paraná, onde se encontrava a
irmã Élida, que recém-casada foi residir
em Curitiba.
Lydio.
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Depois de ter sido gerente da Eucatex, em
Salvador, tornou-se comerciante e casou-se
com Auxiliadora Schoucair Jambeiro, nascida
na capital baiana, em 22 de julho de 1944.
Tiveram quatro filhos: Amélia Enma, Rita de
Cássia, José Ramón e Guadalupe. Lydio faleceu
no dia 28 de dezembro de 2006, sendo sepultado no Cemitério do Campo Santo, em Salvador.

AMÉLIA ENMA JAMBEIRO TABOADA
Nascida em Salvador, a 21 de abril de 1963, dia de
Santo Anselmo, Amélia Enma Jambeiro Taboada
casou-se em 23 de dezembro de 1993, com o médico
Mauro Sidon Valente de Lima Júnior, nascido em
Salvador, a 5 de agosto de 1961. Amélia é empresária e tem uma filha, Juliana.
Juliana Jambeiro Taboada Valente de Lima:
Nasceu em Salvador, a 21 de abril de 1995.

Lydio com os pais e a irmã Élida, em 1946.

RITA DE CÁSSIA JAMBEIRO TABOADA
Nascida em Salvador, a 2 de maio de 1964, dia de Santo Atanásio, Rita de Cássia Jambeiro Taboada
casou-se em 6 de março de 1982, com o representante comercial Herval Dórea da Silva, nascido em
Salvador, a 8 de dezembro de 1959. Rita de Cássia é professora e tem dois filhos: Eduardo e
Bárbara.
Eduardo Jambeiro Taboada Dórea da Silva: Nascido em Salvador, a 19 de agosto de
1982, dia de São Luís de Tolosa, é administrador diplomado pela Faculdade de Tecnologia e
Ciências (FTC).
Bárbara Jambeiro Taboada Dórea da Silva: Nasceu em Salvador, a 8 de dezembro de 2000, dia
de Nossa Senhora da Conceição.

JOSÉ RAMÓN TABOADA DOMINGUEZ NETO
Nascido em Salvador, a 29 de março de 1974, dia de Santo Eustáquio, José Ramón Taboada
Dominguez Neto é formado em administração pela Universidade Católica do Salvador. Trabalha na
empresa Straumann Implantes Dentários.
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GUADALUPE JAMBEIRO TABOADA
Nascida em Salvador, a 7 de outubro de 1978, dia de Nossa Senhora do Rosário, Guadalupe
Jambeiro Taboada casou-se na Igreja dos Capuchinhos, em Feira de Santana, a 3 de dezembro de
2005, com o médico Leandro José Correia da Silva, nascido em Salvador, a 19 de março de 1968.
Guadalupe é enfermeira.

Lydio com os filhos: Amélia Enma, Rita de Cássia, José Ramón e Guadalupe.

Lydio e Auxiliadora, com a neta Juliana.
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NESTOR TABOADA RIVAS
Nestor Taboada Rivas nasceu a 11 de março de 1945, dia
de um santo espanhol, Santo Eulógio, no povoado de
Aguasantas, município de Cotobade, na província galega
de Pontevedra, tendo como pais Antolín Taboada Vilanova
e Isaura Rivas Peleteiro. Foi batizado na Igreja de Santa
Maria de Aguasantas, em 19 de março de 1945. Sua mãe
era filha de espanhóis (José Rivas Garrido e Dolores
Peleteiro Domínguez) que residiram no Rio de Janeiro,
mas que retornaram à Galícia. Seu pai era funcionário
público provincial e dono de algumas pequenas propriedades agrícolas.

Nestor, à direita, com a avó Rudesinda e o irmão José

Silleda
O município de Silleda, na província de Pontevedra, fica perto dos
municípios de Cerdedo, Cotobade e
Taboada, a terra-mater da família
Taboada. A sede municipal de
Silleda é cortada pela rodovia
Santiago-Ourense e dista 39 km de
Santiago de Compostela, 57 de
Pontevedra, 80 de Vigo, 80 de Lugo
e 61 km de Ourense.
Antolín e Isaura com os filhos: José, à esquerda, Nestor e Maria Ângela no colo da mãe.

Em Silleda ficam os povoados de
Laro e Taboada, que se constituíram em redutos da família Taboada. Neste último
encontra-se a Paróquia de Santiago de Taboada, cuja igreja, em estilo românico, foi
construída na época da ocupação da Galícia pelos romanos. Em Laro nasceram Manuel
Taboada e Josefa Villaverde, tataravôs de Nestor Taboada Rivas, bem como seus
trisavôs, Francisco Taboada Villaverde e Cayetana Gómez do Mato. Sua bisavó, Maria
Dolores Taboada Gómez, também nascida em Laro, foi mãe solteira de José Taboada,
razão pela qual o menino foi registrado somente com o sobrenome paterno da genitora.
Nascido em Laro, a 30 de novembro de 1862, o filho de Maria Taboada foi batizado
no dia seguinte, na Igreja de San Salvador de Laro. José Taboada, que trabalhava
como "canteiro" (talhador de pedras), fixou-se no povoado de Aguasantas, município
de Cotobade, onde se casou com Rudesinda Vilanova Rivas.
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José tinha 15 anos quando nasceu um primo homônimo, José Taboada Vidal. Quando
este já estava encaminhado no exercício de "canteiro", emigrou para o Brasil, estabelecendo-se na Bahia para trabalhar no balneário do Rio Vermelho, localizado em
território de Salvador.

SALVADOR, O DESTINO
Depois de ter feito os estudos primários em Cotobade, Nestor partiu do porto de Vigo, no Monte
Umbe, com destino a Salvador. Na capital baiana desembarcou em 3 de março de 1961, há oito dias
de completar 16 anos. Chegou sob encomenda, para ser balconista no Armazém e Bar Sul América,
localizado na Rua Frederico Costa 59, bairro de Brotas, onde também residia o proprietário Higino
Peleteiro Garcia, primo da mãe, em cuja casa ficou residindo.
No livro "Galegos na Bahia de Todos os Santos", publicado em 2002, pela "Galicia en el
Mundo", editora de Vigo, o escritor espanhol Lois Pérez Leira inseriu, na página 155, um
depoimento em que Nestor Taboada relembrou a sua fase inicial em Salvador, nos seguintes
termos, vertidos do galego:

O meu começo foi bastante duro. Chegara em um mundo desconhecido. Saí de uma
aldeia e me deparei com uma grande cidade, onde tudo era diferente, tudo havia
de ser aprendido, até o idioma.
Mas eu era muito moço, tinha muita vontade de aprender e de trabalhar. Assim,
fui dando os primeiros passos, longe da minha terra e de meus entes queridos. A
verdade é que senti muita saudade!

FORÇA MOTORA
No dia 1° de março de 1963, Nestor Taboada entrou na Empresa de Transportes Sul América
Ltda., pertencente aos empresários Manuel Lorenzo Lopo e Antônio Lopo Ogando.
Começou como office boy e encarregado pela limpeza e varredura diária do escritório. Com
muita determinação e buscando a afirmação pelo trabalho, foi rapidamente galgando
posições na hierarquia da organização, chegando a gerente de manutenção e gerente administrativo-financeiro.
Quando a Sul América foi transformada numa sociedade anônima, Nestor tornou-se acionista e
diretor. Ao ser vendida, em outubro de 1994, ocupava a vice-presidência. Por um acordo com os
novos proprietários, que lhe pediram para ser o elo da transição administrativa, permaneceu na
empresa até 30 de janeiro de 1995, quando encerrou um ciclo de 32 anos dedicados à empresa, que
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atuava no setor do transporte coletivo, em linhas urbanas de Salvador, com sede na Cidade Baixa,
em Itapagipe.

Rotary
Durante 15 anos Nestor pertenceu aos quadros do Rotary Club Salvador Itapagipe.
Após ocupar vários cargos foi eleito presidente para o ano rotário de 1993/1994.

Nestor na presidência do Rotary Salvador Itapagipe, entre o ex-presidente, Thales Mota (à direita), e João Carlos Tourinho Dantas, governador do Distrito.

ENTIDADES GALEGAS
Nestor Taboada sempre participou ativamente na vida das entidades galegas em Salvador. Foi
membro do Conselho Deliberativo do Galícia Esporte Clube e no Clube Espanhol diretor financeiro
por quatro anos (2000/04), sendo atualmente conselheiro. É também conselheiro da Associação
Cultural Caballeros de Santiago, que possui sede no Rio Vermelho.
Nestor vai com freqüência à Espanha. Em 2003 acompanhou um grupo de médicos que foi visitar
hospitais na Galícia, onde a comitiva também recebeu diversas homenagens pelos bons serviços
prestados à colônia galega na Bahia.
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Hospital Espanhol
Na Real Sociedade Espanhola de Beneficência, mantenedora do Hospital Espanhol,
possui uma longa folha de serviços. Foi diretor durante quatro anos (1985/89), nos
mandatos do presidente Román González González. No período 1989/91 participou
do Conselho Fiscal, para, em seguida, ser conselheiro.
Na gestão do presidente Manuel Antas Fraga (1999/2001), que deu início a um
processo de modernização na administração do Hospital Espanhol, ele decidiu colocar
na gerência-geral um profissional de competência indiscutível. O escolhido foi Nestor
Taboada Rivas. Depois, numa declaração publicada no livro de Lois Pérez Leira,
Manuel Antas registrou:
Nestor Taboada converteu-se, nos últimos anos, num dos executivos mais
eficientes da colônia galega. Homem sério e trabalhador, é de uma honradez
inquebrantável.
Em 2003, na gestão de Roberto Cal Almeida, Nestor foi escolhido para ser o superintendente-executivo do Hospital Espanhol, cargo que ocupa até o momento.

Nestor cumprimentando o rei da Espanha, Juan Carlos, durante a visita do monarca a Salvador, em maio de 1987.
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Nestor e Fernando Amarelo de Castro, secretário-geral de Emigración da Xunta de Galícia.

Nestor como superintendente-executivo do Hospital Espanhol de Salvador.

CASAMENTO
Em 21 de junho de 1980, na Igreja da Misericórdia, em Salvador, Nestor Taboada Rivas casou-se
com Obdulia Maria Vilanova Andion, tendo como padrinhos os casais José Paulo Rosa Neto/Maria
de Fátima Eirado Rosa e Leonardo Manuel Antas Garcia/Maria de Fátima Vilanova Andion. Como
seus pais moravam na Espanha e sua genitora não pode vir para o casamento, Nestor entrou na
igreja conduzido pela prima Maria Ana Rivas Ogando. Os nubentes passaram a lua-de-mel na
Espanha e tiveram duas filhas, Natália e Narjara.
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Obdulia Maria Vilanova Andion Taboada
Obdulia Maria Vilanova Andion, filha do casal
José Urbano Vilanova Garrido e Hilda Andion
Vilanova, nasceu em Salvador, a 17 de julho de
1956, dia de São Bartolomeu de las Casas.
Obdulia estudou no Colégio Nossa Senhora Salete,
no Instituto Feminino da Bahia e no Colégio
Antônio Vieira, onde concluiu o curso médio.
Casada com um empresário do transporte coletivo,
também se dedicou a esse setor, exercendo atividades no segmento do transporte escolar.

NATÁLIA TABOADA VILANOVA
Natália nasceu em Salvador, a 21 de outubro de
1982, dia de Santa Úrsula e também de Santo
Casamento de Nestor e Obdulia.
Hilarião. Foi batizada em 26 de janeiro de 1983,
na Igreja de Nossa Senhora da Luz, na Pituba, recebendo como padrinhos os avós paternos, Antolín
Taboada Vilanova e Isaura Rivas Peleteiro, que vieram da Espanha especialmente para a celebração
religiosa.
Natália Taboada Vilanova estudou na Escola São
José, localizada no bairro do Bonfim, no Instituto Social da Bahia (Isba) e cursou língua espanhola no Centro de Cultura Hispânica da
Associação Cultural Caballeros de Santiago.
Após o primeiro ano de psicologia na
Universidade Salvador (Unifacs), transferiu-se
para a Universidade de Santiago de Compostela,
Espanha, onde continuou o curso, devendo concluí-lo em 2007.

NARJARA TABOADA VILANOVA
Nestor e Obdúlia com as filhas Natália e Narjara.
Soteropolitana, Narjara nasceu em 1988, no
mesmo dia e mês do pai, 11 de março, dia de Santo
Eulógio. Recebeu o sacramento do batismo em 8 de maio do mesmo ano, na Igreja de Nossa
Senhora da Boa Viagem, tendo como padrinhos o casal Antônio Lopo Ogando e Maria del Carmen
Martinez Garcia.
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Narjara Taboada Vilanova iniciou os estudos na Escola Mundo Infantil, no bairro do Bonfim, e deu
continuidade no Instituto Social da Bahia (Isba), onde concluiu o curso médio. Estudou língua
espanhola no Centro de Cultura Hispânica da Associação Cultural Caballeros de Santiago. Está
cursando fisioterapia na Universidade Católica do Salvador.

Narjara e Natália num cartão de Natal.

Narjara.

Natália.
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Descendência de
José Taboada
JOSÉ TABOADA
* 30.11.1862
Silleda

+
Cotobade

RUDESINDA VILANOVA RIVAS
* 31.03.1875
+
Cotobade
Cotobade
ANTOLÍN TABOADA VILANOVA
* 16.02.1912
+ 30.04.1995
Cotobade
Cotobade
ISAURA RIVAS PELETEIRO
* 21.09.1915
Cotobade

JOSÉ TABOADA RIVAS
* 09.08.1942
Cotobade

NESTOR TABOADA RIVAS
* 11.03.1945
Cotobade

MARIA DEL CARMEN CRESPO REMUDO
* 15.07.1945
Redondela

OBDULIA MARIA VILANOVA ANDION
* 17.07.1956
Salvador

MARIA JOSÉ TABOADA CRESPO
* 31.03.1973
Redondela

NATÁLIA TABOADA VILANOVA
* 21.10.1982
Salvador

JAVIER TABOADA CRESPO
* 26.03.1975
Redondela

NARJARA TABOADA VILANOVA
* 11.03.1988
Salvador

FRANCISCO TABOADA CRESPO
* 09.08.1981
Redondela

MARIA ÂNGELA TABOADA RIVAS
* 12.12.1953
Cotobade
BENIGNO VIDAL SENRRA
* 10.12.1952
Cotobade

NOELIA VIDAL TABOADA
* 26.08.1976
Pontevedra

DIEGO VIDAL TABOADA
* 17.04.1978
Madrid
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Ascendência dos primos
José Taboada e José Taboada Vidal
MANUEL TABOADA
JOSEFA VILLAVERDE
Ambos de Silleda, nascidos em 1770

FRANCISCO TABOADA VILLAVERDE
CAYETANA GÓMEZ DO MATO
Ambos de Silleda, nascidos em 1800

RAMÓN TABOADA GÓMES

Silleda, 1832

Silleda

(sem registro do companheiro)

CONCEPCIÓN VIDAL

JOSÉ TABOADA

JOSÉ TABOADA VIDAL

Silleda, 1862

Cerdedo, 1877

RUDESINDA VILANOVA RIVAS

AMÁLIA SOUZA MARTINEZ

T. DIAS

MARIA DOLORES TABOADA GÓMEZ

José Taboada nasceu em Laro, aldeia de Silleda, e
radicou-se em Aguasantas, povoado de Cotobade.

José Taboada Vidal nasceu em Limeres, aldeia de
Cerdedo. Indo para o Brasil, radicou-se no Rio Vermelho,
bairro de Salvador.
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DATAS
(nascimentos e falecimentos)
JANEIRO
05 - Elisa Bello Taboada: 1939.
06 - José Ramón Taboada Dominguez: 1895 (06.11.1965).
06 - Ingrid Carolina Martins da Silva Taboada: 2001.
12 - Aristéia Abadia de Castro: 1927 (18.06.1996).
15 - Stella dos Santos Sá: 1912 (20.05.2004).
16 - Ana Luíza Parente de Carvalho: 1966.
17 - Adhemar de Souza Fontes: 1925 (10.01.1974).
22 - Maria de Vasconcelos Tavares: 1944.
22 - Carlos Henrique Taboada Silva: 1956.
23 - Nilza Rodrigues Taboada: 1956.
26 - Roberto Fontes Andion: 1989.
31 - Amália Souza Martinez: 1877 (23.10.1941).

FEVEREIRO
01 - José Carlos Taboada: 1948.
01 - Adhemar de Souza Fontes Neto: 1978.
02 - Fernando Taboada Fontes: 1954.
07 - André Pinheiro Taboada: 1971.
15 - Antonio Bello Romero: 1968.
16 - Antolín Taboada Vilanova: 1912 (30.04.1995).
17 - Roberto Pinheiro Taboada: 1976.
19 - Maria Antonieta Cardoso de Almeida: 1913 (19.05.2003).
20 - Neide Rodrigues Taboada: 1954.
21 - Cristiany Melo de Oliveira Pinto: 1963.
21 - Leonardo Fontes Andion: 1990.
23 - Luciana Moniz Barreto Lisbôa: 1979.
23 - Ramon Taboada Souza Neto: 1983.
23 - Bernardo Cabral Taboada Silva: 2005.
28 - Manoel Taboada Souza: 1909 (06.07.1983).
28 - Carlos Guillén Taboada: 1953.
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MARÇO
04 - Raimundo Reis Oliveira: 1930 (24.12.2002).
05 - Rodrigo Gomes Taboada: 1985.
08 - Flora Bello Paz: 1934.
11 - Nestor Taboada Rivas: 1945.
11 - Narjara Taboada Vilanova: 1988.
12 - Idene de Aguiar Rocha: 1958.
12 - Flávia Nogueira Taboada: 1979.
18 - Manoel Ângelo Taboada Filho (Nelito): 1942.
18 - Ana Amélia Taboada Gomes: 1960.
19 - Jorge de Oliveira Lemos: 1956.
19 - Anelise Taboada Fontes: 1966.
19 - Leandro José Correia da Silva: 1968.
20 - Élida Taboada Pazo: 1928.
24 - Luciene Gomes Teixeira: 1955.
24 - Laura Martins da Silva: 1970.
25 - Carolina Soussa Taboada: 2001.
26 - Javier Taboada Crespo: 1975.
29 - José Ramón Taboada Dominguez Neto: 1974.
30 - Renata Lisboa Bittencourt Taboada Silva: 1984.
31 - Rudesinda Vilanova Rivas: 1875 (+ desconhecido).
31 - Maria José Taboada Crespo: 1973.

ABRIL
01 - Rivaldo Moura de Carvalho Neto: 1988.
02 - Affonso José Taboada Souza: 1918 (27.05.2003).
03 - Rosa Maria Vidal Vázquez: 1960.
04 - Maria Olympia de Figueiredo: 1952.
05 - Concepción Bello Vidal: 1981.
06 - Fernando de Medeiros Lima: 1954.
13 - Patrícia Torres Soussa: 1973.
13 - Thalita de Figueiredo Taboada: 1984.
17 - Diego Vidal Taboada: 1978.
21 - Amélia Enma Jambeiro Taboada: 1963.
21 - Juliana Jambeiro Taboada Valente de Lima: 1995.
23 - Jorge Rodrigues Taboada: 1924 (+ desconhecido)
28 - Adhemar Taboada Fontes: 1957.
28 - Luiz Eduardo Amaral Filho: 1983.
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MAIO
02 - Rita de Cássia Jambeiro Taboada: 1964.
02 - Gustavo Moreira Costa de Souza: 1974.
05 - Pedro Pinheiro Lisbôa Taboada: 2006.
08 - Maria Elena Romero Senande: 1944.
08 - Roberto Martinez Andion: 1963.
10 - Amélia Cristina Taboada Silva: 1961.
11 - Adelino Taboada Souza: 1906 (12.08.1946).
12 - Adelino Guillén Taboada: 1950.
12 - Manuela Britto Taboada: 1976.
12 - Artur Cabral Taboada Silva: 2001.
14 - Luciana Taboada Bracarense: 1962.
14 - Tiago Nogueira Taboada: 1985.
17 - Antonio Bello Taboada: 1940 (19.01.1946).
17 - Nelson Almeida Taboada: 1941.
21 - Elísia Taboada Pazo: 1929 (18.07.1996).
21 - Uxia Bello Suena: 1999.
24 - Aderbal Gomes da Costa: 1930.
27 - Maria del Carmen Suena Dominguez: 1966.
28 - Constança Amália de Sá Taboada: 1935.
29 - Marcelo Gomes de Carvalho: 1956.
30 - Ticiana de Figueiredo Taboada: 1981.
31 - Leo Ximenes Cabral Dutra: 1977.

JUNHO
06 - Frederico Rebouças Fontes: 1982.
06 - Camila Rebouças Fontes: 1988.
08 - Lydio Taboada Pazo: 1936 (28.12.2006).
10 - Maruxa Gerpe Bello: 1983.
13 - Antônio Fernando Taboada Silva: 1957.
14 - Fernando Pitanga Taboada Silva: 1980.
23 - Eduarda Garcia Vázquez: 1878 (06.05.1966).
24 - Leandro Taboada Silva de Carvalho: 1983.
25 - Gustavo Bracarense Picinin: 2003.
27 - Cláudio Pinheiro Taboada: 1972.
28 - Bruno Taboada Lemos: 1982.
29 - Ramon Guillén Taboada: 1951.
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JULHO
02 - Viviane Parente Taboada: 1990.
03 - Roberto Picinin Júnior: 1969.
07 - Sílvia Barral Nepomuceno: 1964.
08 - Ella Karla Conrad: 1915 (06.12.1987).
08 - Augusta Amélia Costa Nogueira: 1950.
10 - Amália Maria Taboada: 1950.
12 - Wilma Stella de Sá Taboada: 1936.
12 - Maria Tereza Franceschini de Faria: 1944.
12 - Sílvia Franceschini de Sá Taboada: 1976.
12 - Mário Nelson Nepomuceno Bracarense: 1991.
15 - Maria del Carmen Crespo Remudo: 1945.
17 - Obdulia Maria Vilanova Andion: 1956.
17 - Victor Pinto Taboada Silva: 1986.
18 - Júlio Jorge de Moura Cavalcanti: 1948.
18 - Daniela Lisboa Bittencourt Taboada Silva: 1978.
22 - Auxiliadora Schoucair Jambeiro: 1944.
24 - Bruno Nepomuceno Bracarense: 1995.
28 - Maria del Pilar Inocencia Guillén Ortiz: 1917 (22.10.1979).
30 - Bianca Taboada de Teive e Argolo: 1998.

AGOSTO
01 - Ramiro Bouzan Taboada: 1916 (17.01.2005).
02 - João Bracarense Neto: 1934.
02 - Fabiana Pitanga Taboada Silva: 1983.
05 - Mauro Sidon Valente de Lima Júnior: 1961.
09 - Ramon Taboada Souza: 1907 (27.04.1988).
09 - José Taboada Rivas: 1942.
09 - Francisco Taboada Crespo: 1981.
12 - José Júlio de Sá Taboada: 1938.
14 - Aníbal Taboada Souza: 1913 (16.05.1971).
15 - Manuel Gerpe Oreiro: 1937.
15 - Guilherme Taboada Lima: 1983.
19 - Eduardo Jambeiro Taboada Dórea da Silva: 1982.
20 - Vanesa Cabral: 1983.
21 - Leonardo Taboada Vidal: 1884 (11.01.1970).
21 - Affonso José Taboada Filho: 1946.
21 - Dirlene Lisboa Bittencourt: 1957.
26 - Noelia Vidal Taboada: 1976.
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SETEMBRO
01 - José Taboada Garcia: 1917 (13.09.1935).
10 - Maria Lourdes de Oliveira: 1929.
10 - José Bello Taboada (Pepe): 1936.
13 - Nelson Taboada Souza: 1911 (30.07.1983).
15 - José Eugenio Bello Romero: 1965.
15 - Concepción Bello Romero: 1971.
16 - Ramiro Bouzan de Castro: 1969.
21 - Isaura Rivas Peleteiro: 1915.
27 - Eneida Nogueira Barbosa: 1961.
30 - Terêza Maria de Oliveira Britto: 1947.

OUTUBRO
01 - Ana Emília Santa Rosa Pitanga: 1957.
05 - Concepción Taboada Garcia: 1911 (16.01.1943).
07 - Francisco Bello Lema: 1906 (11.09.1984).
07 - Amélia Taboada Pazo: 1930.
07 - Guadalupe Jambeiro Taboada: 1978.
12 - Maria Pilar Martinez: 1904 (02.03.1986).
12 - Daniela Taboada Bracarense: 1971.
12 - Leonardo Nogueira Taboada: 1991.
14 - Luiz Fernando Taboada Gomes Amaral: 1986.
21 - Amélia Enma Josefa Pazo González: 1900 (11.09.1960)
21 - Natália Taboada Vilanova: 1982.
26 - Maria Eduarda Taboada Gomes Amaral: 1990.
27 - Mariana Pinto Taboada Silva: 1987.
28 - Orlando Duarte Silva: 1921.
30 - Mário Nelson Taboada Bracarense: 1960.
31 - Fernando Guillén Taboada: 1954.
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NOVEMBRO
03 - Maria Carmen Bezerra Pinheiro: 1949.
04 - Maria Victoria Vidal Vázquez: 1971.
08 - Leonardo Britto Taboada: 1978.
11 - Francisco Bello Bello: 1959.
13 - José Orlando Taboada Silva: 1954.
14 - Luiz Eduardo Amaral: 1959.
21 - Thábata de Figueiredo Taboada: 1979.
25 - Francisco Bello Taboada (Paco): 1932.
26 - José Taboada Vidal: 1877 (02.05.1967).
29 - Nilza Taboada Souza: 1915 (19.04.2002).
30 - José Taboada: 1862 (+ desconhecido).

DEZEMBRO
01 - Gustavo Nogueira Guillén Taboada: 1986.
02 - Nelson Rodrigues Taboada: 1925 (01.11.1991).
08 - Herval Dórea da Silva: 1959.
08 - Bárbara Jambeiro Taboada Dórea da Silva: 2000.
10 - Benigno Vidal Senrra: 1952.
10 - Patrícia Nogueira Taboada: 1981.
11 - Fernanda Rocha Taboada Fontes: 1976.
12 - Maria Ângela Taboada Rivas: 1953.
12 - Maria Flávia Pinheiro Taboada: 1977.
14 - Érika Maria Fernandes Nunes Gonçalves: 1964.
14 - Fernanda Nogueira Guillén Taboada: 1984.
16 - Rogério de Teive e Argolo: 1975.
18 - Henrique Pinto Taboada Silva: 1982.
19 - João Pinheiro Lisbôa Taboada: 2003.
20 - Naia de Cássia Avion Rebouças: 1959.
25 - Aderbal Taboada Gomes: 1962.
27 - Vinícius Parente Taboada: 1993.
28 - Rafael Pitanga Taboada Silva: 1987.
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ÍNDICE DOS DEPOIMENTOS E CITAÇÕES
Affonso José Taboada Filho 76, 267
Affonso Taboada Souza 246
Alexandra Gonsalez 160
Amélia Taboada Gomes da Costa 332
Andréa Nathan 160
Antônio Carlos Magalhães 193
Antonio Polidura 390, 392
Aurélio Ângelo de Souza 65
Carlos Alberto Reis 157
Carlos Eduardo da Rocha 216
Cláudio Pinheiro Taboada 253
Clodomir Leite 185
Flávio Damásio de Paula 2ª orelha
Francisco de Assis Albuquerque Bastos 100
Frederico Diniz Gonçalves 34
Geraldo Meyer Suerdieck 191
Guido Guerra 134
Isolda Menezes 257
Janete Freitas 282
João Carlos Teixeira Gomes 131
João José de Oliveira 252
João Ubaldo Ribeiro 134
Jorge Amado 134, 201
José Aparecido de Oliveira 270
José Taboada Vidal 33, 51, 86, 88, 135
José Valladares 32
José Vieira Machado 51
Juan Soto Gutiérrez 20
Júlia Mesquita Marques Porto 403
Julieta/July 129, 238, 281
Júlio dos Santos Sá 124
Juscelino Kubitschek 100
Lenardo Salvatori di Venatto 237
Leonardo Britto Taboada 170
Lise Weckerle 13
Lois Pérez Leira 339
Luiz Eugênio Tarquínio 189
Luiz Vasconcelos 195
Manoel Ângelo Taboada Filho 150, 156, 161, 162
Manoel Taboada Souza 118, 119
Manuel Antas Fraga 341
Manuela Britto Taboada 167
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Márcio Santos Souza 1ª orelha
Marcos Pinheiro 283
Maria Antonieta Taboada 100, 206
Maria del Rosário Suárez Albán 24
Michel Telles 237
Nelson Almeida Taboada 85, 226
Nelson Taboada Souza 121, 206, 266
Nilza Taboada Souza 62
Norberto Odebrecht 199
Osório Villas-Boas 200
Osvaldo Fahel 405
Osvaldo Sá 134
Otacílio Ferreira Cristo 99
Padre Manuel Soares 59
Raimundo Reis 133, 249
Ramon Taboada Souza 92, 95, 96, 97, 122, 198
Raul Costa Lino 38
Regina Coeli 164, 294
Reginaldo Trigo Carreiro 15
Renato Marcos V. Funari 99
Sebastião Nery 130
Sérgio Rezende 269
Severino Cortizo 62
Tarquínio de Oliveira Gonzaga 177
Therezinha Cardoso 237, 282
Walter Knittel 292
Walter Salles 269
Wilma Stella de Sá Taboada 136
Wilson Lins 134
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

A
Abal Oliveira de Magalhães 164
Abelardo Andréa 164
Abelardo Veloso 129
Abreu Sodré (Roberto Costa de Abreu Sodré) 217
Ada Taboada 309-310
Adalberto de Assis Curvello 52
Adalberto de Souza Coelho 182, 188
Adalberto José do Nascimento Pereira (Coronel) 406
Adalberto Marques Porto 385
Adalgisa dos Santos Sá 124
Adelina Dominguez 117
Adelino Guillén Taboada 4, 10, 55, 83, 91, 102-105, 107-110, 349, 389
Adelino Taboada Souza 6, 42, 44-47, 62, 65, 79, 80-81, 89, 117, 179, 195, 198, 243, 249, 349, 391
Ademar Roberto Lopes de Araújo 209
Aderbal Gomes da Costa 321, 331-332, 349
Aderbal Taboada Gomes 321, 331-332, 334, 352, 3ª capa
Adhemar de Souza Fontes 320-321, 328-329, 347
Adhemar de Souza Fontes Neto 328-329, 347
Adhemar Taboada Fontes 321, 328-330, 348
Adolf Hitler 245
Adolpho de Faro Rollemberg 209
Adolpho Moreira 49
Adriano Chaves (Adriano de Carvalho Chaves) 405, 410
Adriano Damasceno 154-155
Adriano Pondé 57-58
Adroaldo Ribeiro Costa 189
Affonso José Taboada Filho (Afonsinho) 8, 11, 47, 58, 76-77, 82, 165, 248, 252-262, 266-267,
282-283, 285, 291, 294, 303, 305-306, 350, 353, 389, 401, 403, 405-406, 411
Affonso José Taboada Souza 8, 11, 42, 44-45, 48, 54, 56-59, 61-63, 65, 70, 80-82, 87,121, 164,
179, 243-255, 257, 291, 294-295, 302, 305, 348, 353, 389, 401, 403, 405, 411, 2ª orelha
Affonso V 166
Afonso da Costa Coentro 39
Afonso Maciel 164
Agberto José Coelho 405
Agenor Gordilho Simões 209
Agnaldo Muniz 2ª orelha
Áime Marques Porto 397-398
Aiméa Porto Guedes 398
Albertino Araújo Pitiá 182, 188
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Albertino Manso Dias 182, 188
Alberto Costa Guimarães 164
Alberto Peón 408
Alberto Pitigliani 214
Albino Alves Ribeiro 32
Albuquerque Lima (Afonso Augusto de Albuquerque Lima) 224
Alcides Barreiros Cardoso 52, 113, 205, 255, 291, 297, 303
Aldemir Martins 202, 216-217, 224
Alemão 404
Alexandra Gonsalez 160, 353
Alexandre Machado 34
Alfredo Ferreira de Almeida 50, 200
Alfredo Gonçalves de Amorim 39
Alfredo Magalhães 49
Alfredo Pereira de Mello (Mica) 50, 404-405
Alfredo Simon 164
Alice Ferreira Vieira dos Santos 175
Alice Monteiro 257
Allan Pires de Aguiar 279
Almerinda dos Santos Sá 124
Almir dos Santos Sá 124
Aloysio dos Santos Sá 118
Altamirando Requião 41, 50
Amália Maria Taboada (Nena/Amália Maria Taboada Cavalcanti) 8, 11, 47, 55, 58, 82-83, 103, 248,
252-255, 301, 303-306, 350, 389
Amália Rodrigues (Amália da Piedade Rebordão Rodrigues) 224
Amália Souza Martinez (Amália Souza Taboada) 26, 42, 45-46, 48, 61, 65, 72-74, 78-81, 85-86, 89,
125, 135, 144, 175, 179, 195, 205, 243, 346-347, 391
Amaro 404
Amaury de Nazareth Magno 209
Amélia Cardoso de Almeida 200
Amélia Cristina Taboada Silva (Amélia Cristina Taboada Silva de Carvalho) 321-323, 327, 349
Amélia Enma Jambeiro Taboada (Amélia Enma Jambeiro Taboada Valente) 321, 335-337, 348
Amélia Enma Josefa Pazo González 319-321, 336, 351
Amélia Taboada Pazo (Amélia Taboada Gomes da Costa) 320-321, 331-332, 351, 353, 389
Américo Reis 397
Américo Silvano Perdigão 39
Ana Amélia Taboada Gomes (Ana Amélia Taboada Gomes Amaral) 321, 331-334, 348
Ana Emília Santa Rosa Pitanga 322, 326, 351
Ana Luiza Parente de Carvalho (Ana Luiza Parente Taboada Gomes) 331, 334, 347
Ana Nogueira da Fonseca 405
Ana Rosa de Souza Feitosa 288
Ancelmo Jorge Santos Menezes 4
André Maurois 98
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André Pinheiro Taboada 11, 77, 259, 261-265, 294, 347
Andréa Nathan 160, 353
Anelise Taboada Fontes (Anelise Taboada Fontes Andion) 321, 328-330, 333, 348
Anfrísia Santiago 165
Angelina Diniz 281-282
Ângelo Lírio Alves de Almeida 291
Ângelo Rinaldi 214
Aníbal Freire da Fonseca 38, 42
Aníbal Taboada Souza (Nibinha) 42, 45, 54, 58-59, 61-62, 65, 74, 76-77, 79, 81-82, 197-198, 350,
401, 406
Anita Franceschini de Faria 147
Anna Amélia Vieira Nascimento 385
Anna de Oliveira Britto 165
Antolín Taboada Vilanova 338, 343, 345, 347
Antonino Casaes 129
Antônio Amarílio Lopes dos Santos 39
Antônio Araripe Barbosa Filho 211
Antônio Balbino de Carvalho Filho 100, 128-131, 163, 175, 224
Antônio Bello Romero 318, 347
Antônio Bello Taboada 315-316, 318, 349
Antônio Brito 129
Antônio Caetano Rosa 52
Antônio Carballido Presa 182, 188
Antônio Carlos Magalhães (ACM) 66, 132, 163, 184, 187, 192-193, 214, 223-224, 226, 276
Antônio Carlos Magalhães Júnior 278
Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto) 270, 282, 353
Antônio Carlos Marques Pinto (Vieira) 409, 1ª orelha
Antônio Carlos Moraes 4
Antônio Celestino 129
Antônio da Costa Almeida 395-396, 398
Antônio da Rocha Vieira (Padre Vieira) 52-54, 58, 68, 248, 262, 266, 303
Antônio de Menezes Lima 52
Antônio de Oliveira Brito 209-210
Antônio Dias da Costa (Toniquinho) 397
Antônio Fernando Taboada Silva 321-323, 326, 349
Antônio Gonçalves 164
Antônio Imbassahy (Antônio José Imbassahy da Silva) 250, 278
Antônio Januário Carneiro 397
Antônio Joaquim Araújo Filho 209
Antônio José de Almeida 52
Antônio José de Carvalho Silva 188, 221, 237
Antônio José Rodrigues 78, 309-310
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Antônio Lomanto Júnior 214, 224
Antônio Lopo Ogando 339, 343
Antônio Luiz Calmon Teixeira da Silva 156
Antônio Maria 163
Antônio Moreira Porto 50
Antonio Polidura 353, 390-393
Antônio Rossetti 209
Antônio Taboada (Antonino Taboada) 20
Antônio Vieira de Mello 176
Antônio Walter dos Santos Pinheiro (Walter Pinheiro) 188
Apolinário Candeias Lopes 400
Argemiro Martinez Vazquez 117
Ariovaldo Matos 163
Aristéia Abadia de Castro 308, 347
Aristóteles da Costa Leal 50
Arlindo dos Santos Sá 124
Arlindo Vieira da Rocha 52
Armando Corrêa Ribeiro 164
Armando Gago 129
Armando Gonçalves 133, 294
Armando Pondé 45
Armênio Costa Guimarães 164, 166, 249
Arnaldo da Silveira 45
Arnaldo do Faro Franco 188
Arthur da Costa e Silva 122
Arthur Hailey 217
Artur Afrânio Peixoto 52, 243
Artur Cabral Taboada Silva 326, 349
Ary Barroso (Ary Evangelista de Rezende Barroso) 177, 274-276, 396-397
Ary Gomes 209
Assis Chateaubriand (Chatô/Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo) 201, 214, 223-224
Astério Sobrinho Gonçalves (Major) 403
Augusta Amélia Costa Nogueira (Augusta Amélia Nogueira Taboada) 102, 104-105, 350
Augusto Álvaro da Silva (Cardeal da Silva) 67, 69
Augusto José de Almeida Magalhães 209
Augusto Mascarenhas 210
Augusto Moniz Barreto Lisbôa 282
Augusto Souza Ribeiro 164
Aurélia Rosa 124
Aurélio Ângelo de Souza (Professor Aurélio) 61, 65, 256, 353
Auxiliadora Schoucair Jambeiro (Auxiliadora Jambeiro Taboada) 321, 335-337, 350
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B
B. Ikengo 215
Bárbara Hercog 209
Bárbara Jambeiro Taboada Dórea da Silva 335-336, 352
Bárbara Teles 294
Bartholomeu dos Santos Sá 124
Bauer (José Carlos Bauer) 399
Beatriz Costa 224
Beatriz de Jesus Oliveira 311
Benedito Lacerda 50, 177
Benício Freire 41-42
Benigno Vidal Senrra 345, 352
Bernardo Cabral Taboada Silva 326, 347
Bianca Taboada de Teive e Argolo 324, 350
Bono Vox 280
Brígida Campolina de Sá 126
Bruno Madalena 164
Bruno Nepomuceno Bracarense 10, 140-141, 350
Bruno Taboada Lemos 310, 313-314, 349
Buba Weckerle (Wolfgang Weckerle) 146, 237, 251, 257, 294, 299

C
Caetano Veloso (Caetano Emanuel Viana Teles Veloso) 160, 409
Caio Luiz de Carvalho 276-277
Calazans Neto 216
Camila Rebouças Fontes 328, 330, 349
Cândido Colombo Cerqueira 176
Carlinhos Brown (Antônio Carlos Santos de Freitas) 409
Carlinhos Mascarenhas 164
Carlos Alberto Jesuíno dos Santos 129
Carlos Alberto Reis 157, 353
Carlos Anthero Sá Jardim 182
Carlos Bastos (Carlos Frederico Bastos) 50, 403, 1ª orelha
Carlos Costa Pinto 129
Carlos Eduardo da Rocha 210, 216-217, 353, 386
Carlos Eduardo Souza Dantas 136-137
Carlos Farias de Sant'Anna (Carlinhos) 146
Carlos Gagliano (Carlos Guedes Gagliano) 180
Carlos Guillén Taboada 10, 83, 91, 102, 109-112, 114, 116, 301, 347, 389
Carlos Henrique Salles 164
Carlos Henrique Taboada Silva 320-323, 325, 347
Carlos II 20
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Carlos Lacerda (Carlos Alberto Freitas de Lacerda) 404, 1ª orelha
Carlos Lacerda (Carlos Frederico Werneck de Lacerda) 224
Carlos Ortiz 206
Carlos Soares 33-41, 80
Carlos Thadeu Veiga Garcia 209
Carmen Miranda (Maria do Carmo Miranda da Cunha) 177, 274, 276
Carmo Tuffy 201
Carolina Soussa Taboada (Carol) 7, 11, 204, 235-237, 240-242, 348
Carybé (Héctor Júlio Páride Bernabó) 50, 163, 217, 224, 403, 1ª orelha
Castriciano Martinez Curvello 26
Castro Alves (Antônio de Castro Alves) 256
Cayetano Gil Taboada 20
Cayetano Taboada Sotelo 21
Cayteana Gómez do Mato 338, 346
Célia Costa Guimarães 209
Célia Maria de Figueiredo (Célia Maria de Figueiredo Tosto) 302, 405
Célia Ramos de Figueiredo 294-295, 297
Celso Alberto Basto de Oliva 57, 68
Celso Carneiro da Rocha 217
Celso de Araújo Oliveira 260
César Cals 221
César D'Oliveira Seixas 405
César Leseira (César Augusto Macêdo) 410
César Maia 270
César Tapioca (César Augusto Tapioca Silva) 405, 410
César Viana Matos 405
Cibele Reis 397
Cícero Dias (Cícero dos Santos Dias) 224
Cid Teixeira (Cid José Teixeira Cavalcanti) 1ª orelha
Clara Virgens Gonçalves 51, 74
Claudelino Miranda 129
Cláudia Curi 282
Cláudia do Acarajé (Eliana Cláudia Assis Cruz) 409
Cláudio Pinheiro Taboada (Kadu) 8, 11, 13, 236-237, 253-254, 259, 261-263, 266-283, 285-286,
294, 317, 349, 353, 389, 3ª capa
Cláudio Vieira dos Santos 50
Clélia Tinoco 238
Clériston Andrade 187, 224, 406
Cleuza Catarina Cerqueira Lima 209
Clodoaldo Bastos 50
Clodomir Leite 185, 353
Clotilde Vieira 386
Clóvis Cavalcanti Bezerril 8, 294
Clóvis Ferraz 280
Clóvis Nabuco de Campos 209
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Clóvis Revault de Figueiredo Silva 233
Coelho 404
Concepción Bello Romero 318, 351
Concepción Bello Vidal (Conchita) 318, 348
Concepción Taboada Garcia (Concha) 315, 318, 351
Concepción Vidal 23-24, 78, 346
Constança Amália de Sá Taboada (Constancita/Iaiá/Constança Amália Taboada Reis) 10, 59-59,
77, 82-83, 86, 119, 122, 125-129, 131, 136, 148, 162-164, 349
Constança Angélica Pinto Coelho 124
Constante Martinez 24-25
Constantino Vieira Machado 50-51
Cristiany Melo de Oliveira Pinto (Cristiany Pinto Taboada Silva) 322, 325, 347
Cristina Lisbôa Martins 282, 285
Cruz Rios (Joaquim Alves da Cruz Rios) 224

D
Daniel Dantas 154
Daniel Filho 217
Daniel Ludwig (Daniel Keith Ludwig) 201
Daniela Lisboa Bittencourt Taboada Silva 322, 324, 350
Daniela Taboada Bracarense 10, 116, 123, 139-140,142-143, 294, 351
Danilo 398
Dante Correia da Silva 70
Darwin Brandão 403
David de Oliveira Maia 311
David Niven 224
David Raw 223
Deise de Carvalho Silva 237
Délio Almeida 210
Demóstenes Magalhães Salinas (Demostinho) 68, 2ª orelha
Deodato I 170
Deraldo Motta 1ª orelha
Di Cavalcanti (Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo) 163, 217, 224
Didi (Waldir Pereira) 399
Diego Vidal Taboada 345, 348
Dilsinho 398
Dílson de Assis Ramos 294, 297
Dímpino da Purificação Carvalho 188, 209
Dina (parteira) 395
Dinha do Acarajé (Lindinalva de Assis) 409, 2ª orelha
Dino 404
Diogo Álvares Corrêa (Caramuru) 27, 408, 2ª orelha
Diogo Moniz Barreto 284
Dirlene Lisboa Bittencourt (Dirlene Lisboa Bittencourt Taboada Silva) 322, 324, 350
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DJ Marcos 282-283
Djanira (Djanira da Motta e Silva) 224
Dolores Duran 163
Dolores Peleteiro Dominguez 338
Domício Velloso da Silveira 192
Domingo Faustino Sarmiento 21
Domingo Souza e Silva 26, 47
Domingos Sobrinho Gonçalves 29
Dorinha Duval (Dora Teixeira) 217
Dorival Caymmi 52, 152, 176, 409, 1ª orelha
Dudu (cozinheira) 201
Durval Neves da Rocha 246

E
Edgar Nogueira Barbosa 116
Edgard Braga Godinho 56
Edgard Dultra 68
Edite Lima 180
Edmundo Colombiano dos Santos 209
Edmundo Santos 129
Eduard Ahrns 50
Eduarda Garcia Vázquez 73, 78, 315, 317-318, 349
Eduardo Correia Rajo (Dudu Rajo) 2ª orelha
Eduardo de Araújo Sampaio (Ado) 263, 265
Eduardo Jambeiro Taboada Dórea da Silva 335-336, 350
Eduardo Moniz Barreto Lisbôa 282
Eduardo Pinheiro de Almeida 271
Eduardo Sá Pereira 164
Eduardo Sanovicz 276-278
Edvaldo Brandão Correia 202
Edvaldo Rodrigues Paim 182, 188
Élida Taboada Pazo (Élida Taboada Silva) 320-323, 331-332, 335-336, 348
Elígia Bouzan Taboada 307-308
Elisa Bello Taboada 315-318, 347
Elísia Taboada Pazo (Elísia Taboada Fontes) 320-321, 328-329, 331-332, 349
Elísio de Carvalho Lisbôa 284
Elísio de Carvalho Lisbôa Filho (Elisinho Lisbôa) 281-284
Ella Karla Conrad (Ella Karla Taboada/Karla Taboada) 13, 47, 58, 81-82, 247-248, 250-255, 257,
291, 294-295, 305-306, 350
Elmano Castro 129
Elmer Musser Pereira 208
Elmo Miranda Carvalho 294, 302
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Elvira Silva Mota 259
Ely de Oliveira Rosa 209
Elzenir Mota e Silva 259
Elzira Funari 98
Emanuel Macêdo Nuno de Souza 8
Emygdia De Biase Martins da Silva 264
Encarnación Dominguez Perez 319
Enéas Augusto Guedes (Guedão) 176, 398
Eneida Nogueira Barbosa (Eneida Nogueira Barbosa Taboada) 102, 113-115, 237, 351
Ênnio de Souza Pinheiro 68
Enódio Mesquita Marques Porto 395, 398, 402
Enoque Ferreira da Costa 227
Eraldo Tinoco Melo 224, 238
Érika Maria Fernandes Nunes Gonçalves 308, 352
Ernani Castro 129
Ernesto Geisel 201
Ernesto Weckerle (Ernst Weckerle) 50, 59, 251, 294
Estevam Brussel 52
Esther Garcês 294
Euclídes Alves de Oliveira 128, 131
Eudes de Figueiredo (João Eudes de Figueiredo) 405
Eugênio Sales 69
Eugênio Teixeira Leal 129
Euler Sampaio 263
Eulógio Moreira Caldas 164
Evaristo Boulhosa Gonzalez 209

F
Fabiana Chaves 276
Fabiana Pitanga Taboada Silva 322, 326, 350
Fábio Souto 267, 282
Fátima Soussa Braga 240
Feliciano Rodrigues do Nascimento 52
Felipe Antonio Gil Taboada 20
Felipe Gil de Taboada 20
Felipe Silvestre 150, 164
Fenelon Costa 52
Fernanda Nogueira Guillén Taboada 10, 113, 115-116, 352
Fernanda Rocha Taboada Fontes 328-329, 352
Fernando Almeida Carneiro 400
Fernando Alves Ferreira Júnior 209
Fernando Amarelo de Castro 342
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Fernando Antônio da Costa Pinto 4
Fernando Antônio Sodré Faria 209
Fernando Carvalho Luz 210
Fernando Collor de Mello 224
Fernando Corrêa Ribeiro 164
Fernando Costa d'Almeida 182, 188
Fernando de Medeiros Lima 310, 314, 348
Fernando dos Santos Sá (Fernando Sá) 124
Fernando Ehrensperger (Nando) 171
Fernando Ferreira 398
Fernando Filgueiras 193
Fernando Guillén Taboada 10, 83, 91, 102, 106, 109-110, 113-115, 237, 351, 389
Fernando José Sá Jardim 188
Fernando Martins 282
Fernando Moniz Barreto Lisbôa 282, 287
Fernando Pitanga Taboada Silva 322, 326, 349
Fernando Taboada Fontes 320-321, 328-329, 347
Fernando Taboada González 319
Fernando Teixeira (Antônio Fernando Teixeira de Carvalho) 156, 405
Ferreira Júnior 237
Fidel Castro 130
Filemon Santos Silva 182
Filomena Bouzan Taboada 307-308
Filonila Reis Oliveira 131
Flávia Nogueira Taboada 10, 105-106, 348
Flávio Damásio de Paula 353, 2ª orelha
Flávio de Almeida Gualberto 107
Flávio de Paula 403
Flávio Gaudenzi 267, 282
Flávio Hart 267
Flora Bello Paz 317-318, 348
Flora Gil 280
Florentino Sobrinho Gonçalves (Fulô) 403
Floriano Teixeira 1ª orelha
Florinda Maria Pinheiro de Almeida 290
França Teixeira (Antônio França Teixeira) 224
Francisco Assis Soussa 234, 238, 242
Francisco Bello Bello (Paquito) 268, 318, 352
Francisco Bello Lema (Paco de la Terraza) 315, 318, 351
Francisco Bello Taboada (Paco) 107-108, 268, 315-318, 352, 389
Francisco Cardoso de Almeida 45
Francisco de Assis Albuquerque Bastos 99-100, 353
Francisco Fernandes 205
Francisco Fernandes de Mesquita 402
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Francisco Gil Taboada 20
Francisco Machado 164
Francisco Refeld 164
Francisco Sales Brasil 52, 135
Francisco Solano Szezepanek 52
Francisco Taboada Crespo 345, 350
Francisco Taboada Villaverde 338, 346
Frank Sinatra (Francis Albert Sinatra) 238
Franz Schubert (Franz Peter Schubert) 238
Frederico Diniz Gonçalves 33-34, 36, 353
Frederico Lobato Tavares 209
Frederico Rebouças Fontes 328, 330, 349
Frida Conrad 247, 250

G
Gal Costa (Maria da Graça Costa Penna Burgos) 409
Garrincha (Manoel dos Santos) 399
Gaspar Sadoc da Natividade 68, 193, 240
Geni Silvestre 150, 164
Georg Ehrensperger 171
Geraldo Alckmin 279
Geraldo Bochecha 398
Geraldo Dannemann Júnior 50
Geraldo Dannemann Neto 50
Geraldo Meyer Suerdieck 64, 182, 188, 191, 353
Gerardo Dias Macedo 182, 188
Gerhard Meyer (Gerhard Meyer Suerdieck) 124
Gersina Tavares (Gersina de Vasconcelos Tavares) 201, 214
Gerson A. Esteves 68
Gianni Agnelli 224
Gil Ferreira 210
Gil Santos 281-282
Gilberta de Figueiredo Pondé 297
Gilberto Gil (Gilberto Passos Gil Moreira) 280
Gilberto José dos Santos Filho 250
Gilberto Mendes de Azevedo 190
Gilberto Miralles de Figueiredo 296
Gildásio Vieira de Freitas 8
Gileno Adolfo dos Santos Castro 209
Giovana Martins da Silva Melo 265
Giovane Tambone 180
Giovanni Guimarães 176
Giuseppe Talento 8
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Glauber Rocha (Glauber Pedro de Andrade Rocha) 163
Glória Menezes 217
Gonsalves 26
Gonzalo Taboada 20
Grilo Cruz (Carlos Rafael da Cruz) 410
Guadalupe Jambeiro Taboada (Guadalupe Jambeiro Taboada Correia da Silva) 321, 335337, 351
Guadalupe Montezuma 131
Gugu Mendes 210
Guido Guerra 134, 353
Guilherme Paulus 276
Guilherme Taboada Lima 310, 313-314, 350
Guilhermino de Freitas Jatobá 182
Guiomar Ramos 294
Gustavo Bracarense Picinin 10, 140, 143, 349
Gustavo Moreira Costa de Souza 148-149, 349
Gustavo Nogueira Guillén Taboada 10, 102, 113, 115-116, 352
Gustavo Ramos 288
Gustavo Tapioca Silva 410

H
Hanelore Sá 237
Hans Tosta Schaeppi 182
Hansen Bahia (Karl Heinz Hansen) 1ª orelha
Hebe Camargo 278
Heitor Dias Pereira 67
Hélcio José Lobasco Trigueiro 406
Hélio Abranches Viotti 209
Hélio Campos (Hélio José Bastos Carneiro de Campos) 8 , 410
Hélio Manoel Rosa Guimarães 8
Hélio Simões 176
Hélio Vieira Santana 334
Henrique Amoedo 267
Henrique da Rocha Almeida 176
Henrique Pinto Taboada Silva 322, 325, 352
Heraldo Rocha (Heraldo Eduardo Rocha) 224
Herval Dórea da Silva 335-336, 352
Herval Macedo 292
Higino Peleteiro Garcia 339
Hilberto Silva 221, 294
Hilda Andion Vilanova 343
Hilda Lopes 400
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Honorina Sobrinho Gonçalves 403
Hugo Bánzer 270
Hugo Faria (Hugo de Araújo Faria) 224
Humberto Castro 129
Humberto Hermida Rodrigues 182
Humberto Porto (Brigadeiro/Humberto Carlos Porto) 176-177, 403, 1ª orelha

I
Idene de Aguiar Rocha (Idene Rocha Taboada Fontes) 328-329, 348
Iêda Miriam Novais 209
Igor Ximenes Cabral Dutra 169
Indira Mesquita Marques Porto 2ª orelha
Inês (Ignes) Weckerle 13, 251
Inês Barros 282
Inês de Carvalho 237
Ingrid Carolina Martins da Silva Taboada 11, 261, 264-265, 347
Isabel Cristina Britto Guimarães 164
Isabel Souto 281, 317
Isaura Rivas Peleteiro 338, 343, 345, 351
Isolda Menezes 257, 353
Isolina Diniz 256
Isolina Taboada Vidal 11, 23, 54, 78, 109, 307-308, 391
Ivanira Aparecida Marques Porto 398
Ivelise Porto Guedes 398
Ivone Djmal 237
Izabela Souto 282

J
J. J. Seabra (José Joaquim Seabra) 31
J. Neves 293
J. Vidal 315
Jacinto Espinheira Espinheira 2ª orelha
Jacqueline Barreto dos Santos 4
Jader Tavares (Jader de Vasconcelos Tavares) 406
Jadir 399
Jairo Simões 209
Janet Leigh 224
Janete Freitas 282, 353
Jânio Quadros (Jânio da Silva Quadros) 130
Javier Taboada Crespo 345, 348
Jéferson Bacelar 385
Jenner Augusto 403, 1ª orelha
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Jiro Kawase 209
Jivago Farias 267
Joanny Garde 44
João Alberto Pereira Lopes 209
João Batista de Faria 147
João Bracarense Neto 59, 119, 125, 128, 137, 140, 350
João Calmon (João de Medeiros Calmon) 217, 224
João Carlos Amaral 333
João Carlos Teixeira Gomes (Joca) 131, 353
João Carlos Tourinho Dantas 340
João Carlos Vieira da Silva Teles 209
João de Barros 74
João de Melo Cruz 293
João Figueiredo (João Baptista de Oliveira Figueiredo) 224, 225
João Garboggini Quaglia 403, 1ª orelha
João Goulart (Jango/ João Belchior Marques Goulart) 130, 132, 210
João José de Oliveira (Nenezinho) 252, 353
João José de Souza 397
João Pinheiro (João Crisóstomo Pinheiro) 256-257, 260, 265
João Pinheiro Lisbôa Taboada 11, 254, 261, 265, 285-287, 290, 352
João Sá (João José de Carvalho Sá) 129, 221, 237
João Ubaldo Ribeiro (João Delegado/João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro) 134, 353, 409,
1ª orelha
Joaquim Barreto de Araújo 238
Joaquim Figueiredo 50
Joaquim Santos Pereira 164
Joaquín Taboada 20
Jobel dos Passos Prazeres 188
Jocafi (José Carlos Figueiredo) 409, 1ª orelha
Joel Novais 410
Joffre Miralles de Figueiredo 294-295, 297
John Tazewell Jones 244
Jorge Bornhausen 270
Jorge Amado 134, 163, 175, 201, 224, 353, 385, 404, 409, 1ª orelha, 2ª orelha
Jorge Boureau (Jorge de Oliveira Boureau) 405, 410
Jorge Calmon (Jorge Calmon Moniz Bittencourt) 129, 210
Jorge de Oliveira Lemos 310, 313, 348
Jorge Eduardo Liberato de Matos 146
Jorge Loureiro Freire 209
Jorge Rodrigues Taboada 78, 309-311, 348
Jorge Taboada Moscoso 21
José Alberto Braga 270
José Alves 209
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José Aparecido de Oliveira 270, 353
José Augusto Berbert de Castro 67
José Bello Taboada (Pepe) 107, 315-316, 318, 351
José Bouzas Miguez 73, 164
José Carlos Arléo (Foca) 210
José Carlos Capinan 409
José Carlos Muiños Bouzas 73
José Carlos Ribeiro 106
José Carlos Taboada (Zé Carlos Taboada) 8, 11, 47, 55, 58, 82-83, 103, 110, 114, 248, 252, 254255, 290-298, 303, 305-306, 347, 389, 401, 403, 405, 411
José Carneiro de Campos 28
José Cassiano Lorenzo Rajo 50
José Costa Sobrinho (Zezinho) 403
José da Costa Falcão 188
José da Silva 185
José de Anchieta 335
José de Anchieta Silva Moreira 52
José de Dome 403, 1ª orelha
José Djalma Amaral 332
José do Patrocínio Coelho de Araújo 182
José dos Santos Lima 136, 214
José Eugenio Bello Romero 318, 351
José Facó 129
José Ferreira dos Anjos (Major Ferreira) 227
José Franco 406
José Guido Grimaldi (Guido Grimaldi) 238, 240, 242
José Izidro 129
José Januário Carneiro 397
José Júlio de Sá Taboada (Zé Júlio Taboada) 11, 20, 58, 82, 86, 111, 114, 119, 125, 128, 136, 144149, 164, 170, 350, 389
José Lisboa 209
José Luiz da Silva 264
José Manuel Ruiz Sanchez 48
José Maria Bouzan 78, 307-308
José Maria Guillén Vélez 90-91
José Miranda dos Reis Neto 257
José Orlando Taboada Silva 320-324, 352
José Pabón 52
José Pancetti (Giuseppe Gianinni Pancetti) 163, 403, 1ª orelha
José Paulo Rosa Neto 342
José Pazo Lorenzo 319
José Plácido de Figueiredo 301
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José Raimundo Ferreira de Barros 401
José Ramón Taboada Dominguez (Ramón Taboada) 11, 17, 50, 86, 178, 319-321, 336,
347, 3ª capa
José Ramón Taboada Dominguez Neto 321, 335-337, 348
José Ramos 168
José Rolemberg Leite 176
José Rivas Garrido 338
José Rocha (José Alves Rocha) 224
José Rogério Vargens 267
José Savastano Filho 209, 238
José Sobrinho Gonçalves (Doutor Zico) 51, 403
José Taboada 338-339, 345-346, 352, 3ª capa
José Taboada (comandante militar) 20
José Taboada Dieguez 319
José Taboada Garcia 315, 318, 351
José Taboada Rivas 338, 345, 350
José Taboada Vidal (José Taboada/Zé Taboada) 4-6, 8, 13, 15-17, 23-26, 29-46, 48-54, 56-69, 7174, 76, 78-79, 81-91, 103, 107, 109, 111, 117, 122, 126, 135-136, 140, 144, 175-176, 196, 199,
205, 209,243, 246, 252-253, 255, 267, 291, 305, 307, 309, 316-317, 332, 339, 346, 352-353, 389391, 401-403, 405-408, 411, 2ª capa, 3ª capa, 2ª orelha
José Urbano Vilanova Garrido 343
José Valladares 32, 353
José Vieira Lemos 44, 179
José Vieira Machado 51, 353
José Vieira Nascimento 182, 188
Josefa de Araújo Gomes 332
Josefa Villaverde 338, 346
Josina de Souza Almeida 395-397
Jove Soares Nogueira Júnior 104
Juan Caraminas 19
Juan Carlos 341
Juan Soto Gutiérrez 20, 353
Juan Taboada 20
Juan Taboada Rivadeneira y Figueroa 20
Juarez Maranhão 403
Juarez Souza 129
Juca Lisbôa (Maria Julieta Moniz Barreto Lisbôa) 282-284
Judith Oliveira 68
Júlia Mesquita Marques Porto 353, 401-403
Juliana Jambeiro Taboada Valente de Lima 335-337, 348
Julieta/July (Julieta Isensée) 129, 238, 281, 353
Julieta dos Santos Sá 118, 124
Júlio dos Santos Sá 50, 124, 353
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Júlio dos Santos Sá Filho 124
Júlio Gonçalves Pereira 39
Júlio Jorge de Moura Cavalcanti 254, 294, 304, 306, 350
Júlio Soares 31
Juracy dos Anjos 276
Juracy Ferraz de Oliveira 209
Juracy Magalhães (Juracy Montenegro Magalhães) 130, 214, 224
Juracy Magalhães Chagas 209
Juscelino Kubitschek (JK/Juscelino Kubitschek de Oliveira) 90, 100-101, 163, 175, 353
Jusmari Oliveira (Jusmari Terezinha de Souza Oliveira) 224
Justiniano Granjo (Justiniano Antônio Luiz dos Santos Granjo) 180
Juthay Magalhães (Juthay Borges Magalhães) 129

K
Kan Chu 168
Karl Conrad 180, 247, 250
Karl Marx (Karl Heinrich Marx) 131
Kátia Lisbôa 282
Kennedy (John Fitzgerald Kennedy) 130
Kin Kin 283
Kléber Pacheco 210
Kristina 133

L
Lafaiete Coutinho (Lafayette Coutinho de Albuquerque Cavalcante) 218, 224
Lafaiete Pondé 164
Laura Martins da Silva (Laura Martins da Silva Taboada) 261, 264-265, 348
Lauro Alves da Matta Júnior 8
Leandro José Correia da Silva 335, 337, 348
Leandro Taboada Silva de Carvalho 322, 327, 349
Leda Costa 397
Leida Rocha Taboada 21
Lenardo Salvatori di Venatto 237-238, 353
Lênio Braga 403
Leo Ximenes Cabral Dutra 165, 169, 349
Leonardo Britto Taboada 11, 165, 170-175, 352-353, 389
Leonardo Fontes Andion 328, 330, 347
Leonardo Manuel Antas Garcia 342
Leonardo Nogueira Taboada 10, 102, 105, 108, 351
Leonardo Taboada Vidal 11, 23, 42, 73, 78, 175, 315-316, 318, 350, 391
Leonor Taboada Vidal 23, 42, 78, 175, 243, 315, 316, 391
Leonora Bouzan Taboada 307-308
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Lev Smarchewsky 210, 212
Lícia Fábio Sá Silva 281-283
Licídio Lopes (Licídio Reginaldo Lopes) 403, 1ª orelha
Lídio Mota Ramos 259
Lígia Hegouet 405
Liliane Reis 278
Linda Salles 164
Lindolfo Nunes Santos 209
Lise Weckerle (Lizellotte Weckerle) 13, 205, 247, 251, 266, 294, 353
Lizete Ramos 294
Lock Crowther 156
Lois Pérez Leira 339, 341, 353, 385
Lott (Henrique Batista DufflesTeixeira Lott) 130
Luciana Moniz Barreto Lisbôa (Luciana Moniz Barreto Lisbôa Taboada) 236-237, 254, 261, 271,
281-287, 347
Luciana Taboada Bracarense 10, 84, 123, 139-140, 142, 349
Luciano de Arruda Cabral 182
Luciano José Costa Figueiredo 8
Luciano Oliveira (Luciano Fracasso Oliveira) 4, 229, 232-233
Lucicleide Nascimento 279
Luciene Gomes Teixeira (Luciene Gomes Teixeira Taboada) 102, 106, 111-112, 116, 301, 348
Ludovico Perfler 247
Luís Carlos Alencar Barbosa 209
Luís Eduardo Magalhães 270
Luís José Lacerda Muccini 405
Luís Taboada 21
Luiz Alberto Muiños Bouzas 73
Luiz Antônio da Silva Sá 182, 188
Luiz Antunes Feitosa 288
Luiz Augusto Rosa Guimarães (Gutinho) 405
Luiz Bastos 210
Luiz Caldas 280
Luiz Castro 286
Luiz Clóvis Santos Pereira 237
Luiz Eduardo Amaral 331-334, 352
Luiz Eduardo Amaral Filho 331-333, 348
Luiz Eugênio Tarquínio 189, 353
Luiz Fernando Macêdo Costa 210
Luiz Fernando Martins 403
Luiz Fernando Moreira Filho 286
Luiz Fernando Taboada Gomes Amaral 331-333, 351
Luiz Jasmin (Luiz Arthur Torres Jasmin) 1ª orelha
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Luiz Prisco Viana 129
Luiz Raimundo Tourinho Dantas 164, 221
Luiz Sande (Luiz Antônio Sande e Oliveira) 190
Luiz Tarquínio 189
Luiz Vasconcelos 195, 353
Luiz Viana Filho 128-129, 164, 187, 214, 224, 225, 329
Luiz Viana Neto 129
Luizinho Bastos 281-283
Lulu Geladeira (Luís Pereira dos Santos) 210, 213
Lya Campos de Oliva 57, 68
Lydia Taboada Pazo 335, 349
Lydio Taboada Pazo 320-321, 335, 337

M
M. Chiesa 205
M. Rios 291
Madalena Amaral 333
Manabu Mabe 224
Manoel Ângelo Taboada Filho (Nelito) 8, 11, 58, 82, 119, 121-122, 125, 128, 136, 146, 150-151,
153-157, 160-165, 168, 174, 228, 294, 348, 353
Manoel Augusto Leone 190
Manoel Bispo dos Santos 209
Manoel Costa Sobrinho (Maneca) 8, 403
Manoel da Paixão Ferreira 29
Manoel de Andrade 209
Manoel do Bomfim 403, 1ª orelha
Manoel Figueiredo Castro 282, 286
Manoel Lopes de Araújo Castro 31
Manoel Sobriño González (Manoel Sobrinho Gonçalves) 25-26, 29, 31, 50-51 74, 79, 309, 403
Manoel Taboada Souza (Nelito/Manuel Angel Taboada Souza) 10, 42, 45-46, 54, 58-59, 61-62, 65,
72, 79, 81-82, 90, 117-125, 128, 135, 137-139, 149-150, 193, 198, 253, 303, 347, 353, 389
Manuel Antas Fraga 341, 353
Manuel Gerpe Oreiro 318, 350
Manuel Lorenzo Lopo 339
Manuel Martinez 117
Manuel Martinez Vazquez 26
Manuel Portugal dos Santos Neto 182
Manuel Secane Caride 319
Manuel Soares 60
Manuel Taboada (argentino) 20
Manuel Taboada (galego) 338, 346
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Manuela Britto Taboada (Manu) 11, 165-169, 171, 349, 353, 389
Marcelo Gedeon 180
Marcelo Gomes de Carvalho 322, 327, 349
Marcelo Lanat 210
Márcia Cruz 276
Márcio Bartilotti 294
Márcio Cruz 160
Márcio Freire 221
Márcio Guimarães 398
Márcio Santos Souza 8, 354, 1ª orelha
Marco Maciel 270
Marcos Curi 282
Marcos Pinheiro 283, 354
Marcos Teixeira 27
Marcus Haddad 283
Margareth Menezes 280
Margarida Amaral 332
Maria Ana Rivas Ogando 342
Maria Ângela Taboada Rivas 338, 345, 352
Maria Antonieta Cardoso de Almeida (Maria Antonieta Almeida Taboada/Antonieta Taboada) 44,
47, 50, 54, 58, 81-82, 84, 90, 100, 113, 127-128, 164, 178-181, 193-195, 198, 200-201, 203-204,
206-208, 240, 249, 257, 291, 295, 347, 353
Maria Antonieta dos Santos Sá 124
Maria Anunciada Chagas 164
Maria Aparecida Almeida Marques Porto 395-397
Maria Arlinda Fonseca 294
Maria Augusta Mascarenhas Cardozo 4
Maria Carmen Bezerra Pinheiro (Carminha/Maria Carmen Pinheiro Taboada/Maria Carmen
Pinheiro de Araújo Oliveira) 254, 256-257, 259-262, 272, 282-283, 285-286, 290, 306, 352, 389
Maria da Conceição Rocha Barbosa 329
Maria da Glória Peixoto 206
Maria das Graças Bastos Carneiro de Campos 303
Maria de Fátima Eirado Rosa 342
Maria de Fátima Vilanova Andion 342
Maria de Sena 209
Maria de Vasconcelos Tavares (Maria Tavares Taboada) 58, 61, 83, 88, 164, 204, 214, 224, 347
Maria del Carmen Crespo Remudo 345, 350
Maria del Carmen Martinez Garcia 343
Maria del Carmen Martinez Santana 334
Maria del Carmen Suena Dominguez 318, 349
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Maria del Pilar Inocencia Guillén Ortiz (Maria del Pilar Guillén Taboada/ Pilar Guillén
Taboada/Pilarita) 47, 54, 81, 84, 90-91, 98, 102, 109-110, 307, 350
Maria del Rosário Suárez Albán 24, 354, 385
Maria Dolores Taboada Gómez 338, 346
Maria Eduarda Taboada Gomes Amaral 331, 333, 351
Maria Elena Romero Senande 318, 349
Maria Elisabeth Muiños Bouzas 73
Maria Flávia Pinheiro Taboada 11, 259, 261, 282, 287, 290, 352
Maria Helena Muiños Bouzas 73
Maria José Costa Guimarães 209
Maria José Oliveira 252
Maria José Taboada Crespo 345, 348
Maria Lourdes de Oliveira (Maria Lourdes Taboada) 310-311, 351
Maria Lúcia Corrêa Ribeiro 282
Maria Lúcia Nogueira Ribeiro 106
Maria Lúcia Silva Soussa 234, 238
Maria Luiza Tapioca Silva 292
Maria Machado Carvalho 396
Maria Magdalena Cardoso de Almeida (Maria Magdalena Almeida Silva) 179, 203
Mariá Oliveira 252
Maria Olympia de Figueiredo (Poquinha/Maria Olympia de Figueiredo Taboada) 8, 114, 254, 292,
294-298, 306, 348, 389, 405
Maria Pilar Martinez (Maria Pilar Martinez Taboada/ Pilar Martinez Taboada) 46-47, 59, 81-82,
84, 103, 113, 351, 391
Maria Regina Cunha 209
Maria Sampaio Leal 209
Maria Souza Martinez 46-47
Maria Tereza de Taboada y Castro 20
Maria Tereza Franceschini de Faria (Maria Tereza de Faria Taboada) 20, 125, 147-149, 164, 350, 389
Maria Valda Bezerra Pinheiro 257, 260, 265
Maria Victória Espinheira González 405
Maria Victoria Vidal Vázquez 318, 352
Mariana Aurélia Nabuco Silvestre 128
Mariana Pinto Taboada Silva 322, 325, 351
Mariângela Soares Nogueira 106
Marina Cândida Muiños Perez 73
Marina Montini 217
Marinalva Gonçalves dos Santos 254
Mário Amerino da Silva Portugal 182, 188, 221
Mário Andreazza (Mário David Andreazza) 224
Mário Cravo (Mário Cravo Júnior) 403, 1ª orelha
Mário Cravo Neto (Cravo Neto) 156, 1ª orelha
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Mário França de Queiroz Monteiro 58
Mário Henrique Simonsen 215, 224
Mário Jorge Gesteira Fonseca 209
Mário Monteiro 37
Mário Nelson Nepomuceno Bracarense 10, 140-142, 350
Mário Nelson Taboada Bracarense 10, 84, 123, 139-142, 351
Mário Sena de Carvalho Santos 294
Marival Bezerra de Oliveira 233
Mariza Drummond Gouvêa 292, 405
Marlene Almeida da Silva (Marlene Almeida da Silva Albuquerque Cavalcante) 100, 203, 262
Marli Portela 278
Marly Trindade 279
Martina González Alvarez 319
Maruxa Gerpe Bello 318, 349
Mary Bezerra Borges 128
Matos (comandante) 168
Maurício Fainstein 210
Maurício Guimarães 398
Maurício Melo 263
Mauro de Faria 147
Mauro Sidon Valente de Lima Júnior 335-336, 350
Mauro Salles 224
Maximiano da Mata Teixeira 176
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Junta Comercial do Estado da Bahia e nas bibliotecas das seguintes entidades: Associação
Comercial da Bahia, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Fundação Gregório de Mattos,
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Associação Cultural Caballeros de Santiago, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e Câmara
Municipal de Salvador. Pesquisei também na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Biblioteca do
Diário Oficial do Município de Salvador e na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, no bairro do Rio
Vermelho. Em Belo Horizonte fiz consultas na Hemeroteca Histórica da Secretaria de Estado de
Cultura de Minas Gerais e estive no Hospital Madre Tereza, onde um filho de José Taboada Vidal
foi internado e curado de uma moléstia contraída no interior baiano, em 1930.

CONSULADO DA ESPANHA
Fui muito bem atendido em todos os locais acima mencionados. Porém, infelizmente, não posso
dizer o mesmo do Consulado Geral da Espanha na Bahia. Nessa representação do "Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España", a cooperação inexistiu. Já sabendo de antemão,
alertado por um membro da própria colônia galega, de que se tratava de um "órgão pouco
receptivo", tomei o cuidado de dirigir-me ao consulado usando como passaporte a entidade que
participava do projeto do livro (vide Anexo 1).
A resposta deixou-me perplexo (vide Anexo 2). Refeito da decepção, por não poder consultar
registros históricos, remeti novo ofício, agora manifestando minha indignação (vide Anexo 3). O
consulado não respondeu. Sendo assim, delego aos leitores o julgamento de juízo.
Entretanto, posso afiançar que, normalmente, nos agradecimentos públicos, os escritores costumam
omitir as dificuldades e barreiras antepostas às pesquisas. Mas eu resolvi levar ao conhecimento dos
leitores a postura adotada pelo organismo consular, que me impediu de resgatar as datas de chegada de
alguns membros da família Taboada na Bahia, em períodos que remontavam há mais de meio século.
Enquanto os países desenvolvidos abrem seus arquivos antigos - alguns deles secretíssimos, da
Segunda Guerra Mundial e da chamada "Guerra Fria" -, para serem esmiuçados pelos
pesquisadores, historiadores e escritores, o Consulado da Espanha na Bahia proíbe o acesso aos
livros burocráticos, de simples registros das entradas dos cidadãos espanhóis pelo Porto de
Salvador. Francamente, foi impossível digerir e aceitar a desculpa seca assinada pelo cônsul, senhor
Antonio Polidura, nos seguintes termos:
“... o livro do Registro Consular de espanhóis existente neste Consulado Geral não está disponível
ao público, conforme estabelece a lei do Registro Civil espanhol”.
Posso concordar plenamente com o "não está disponível ao público". O que discordo é com sua
indisponibilidade aos pesquisadores credenciados, principalmente a um pesquisador empenhado
no levantamento da memória de uma família oriunda da Espanha. Sequer foi oferecida a possibilidade da pesquisa ser realizada por funcionários do próprio consulado. Dar-me-ia por satisfeito em
receber os nomes, com as datas de entrada em Salvador, das pessoas com sobrenome Taboada, que
foram em número reduzido, menos de doze.
UMPF
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Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3
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Posfácio
Ubaldo Marques Porto Filho

Vou fazer um pequeno relato da história da minha família e das principais cidades onde morei, para
que todos possam entender como cheguei e porque não sai mais do Rio Vermelho. Meu pai, Ubaldo
Marques Porto, soteropolitano da Soledade, era remador do Clube São Salvador quando resolveu
concluir o serviço militar no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) do Rio de Janeiro,
onde vários membros da família residiam, inclusive seu irmão mais velho, o médico Enódio
Mesquita Marques Porto.
Na então capital federal, tendo concluído o CPOR, Ubaldo fez o curso de agronomia e ingressou no
Banco do Brasil, como fiscal da carteira de Crédito Agrícola e Industrial (Creai). Por força da função,
basicamente de trabalho na zona rural, e também pelo indômito espírito de aventura, não recusava as viagens que os fiscais casados evitavam. Na agência central do banco, todos ficaram logo
sabendo que o fiscal baiano topava qualquer parada, era pau pra toda obra. Por conta disso, tomelhe viagens pelo interior dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo que em algumas áreas
da fiscalização o acesso se fazia através de montarias. O ex-remador do Clube de Regatas Flamengo,
era também um bom montador de cavalos.
Encontrava-se nesse périplo profissional, já tendo passado pelas cidades fluminenses de Macaé,
Resende, Barra do Piraí e Nova Iguaçu, e pelas mineiras de Cataguases, Três Corações e Campo
Belo, quando chegou em Rio Pomba, onde conheceu a filha de Antônio da Costa Almeida
(português do Porto) e Josina de Souza Almeida (mineira que descendia de portugueses).
Chamava-se Maria Aparecida, que mereceu no seu caderno de viagens a seguinte anotação: "É a
jovem dos mais belos olhos verdes que conheço".
O namoro deu em casamento e ele tratou logo de arrumar uma transferência para a agência de
Salvador, pois queria que o primeiro filho nascesse em sua cidade natal. No Canela, bairro que seus
pais estavam residindo, alugou na Rua Araújo Pinho 7 (atual 82) o apartamento "E" do Edifício
Araújo Pinho, onde nasci às 11h30 do dia 5 de janeiro de 1945, pelas mãos de dona Dina,
conceituada parteira da família.

A SAGA DAS MUDANÇAS
A minha permanência em Salvador foi de exatos 29 dias. Completei um mês de vida em Feira de
Santana. Na Princesa do Sertão fiquei por apenas seis meses, pois meu pai voltou ao Rio de Janeiro,
onde fui batizado, na Igreja de São Francisco Xavier, em 4 de novembro de 1945. Na seqüência das
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mudanças, residimos nas cidades fluminenses de Cantagalo, Itaperuna e novamente Cantagalo,
donde fomos parar em Jequié, no sudoeste baiano. Nesta cidade iniciei os estudos, na escolinha do
Jequié Tênis Clube, e minha mãe julgou que na Cidade Sol seria a residência definitiva, uma vez que
papai construiu uma boa casa no bairro de Jequièzinho, localizado na margem esquerda do Rio de
Contas.
Em dezembro de 1954, ele deu um presentão à esposa, levando-a com os seis filhos para passar o
Natal em Ubá, na Zona da Mata Mineira, terra da minha avó Josina, onde ela voltou a residir com
vovô Almeida. Minha mãe ficou muito alegre, haja vista que há quatro anos não via os pais. A viagem
foi rocambolesca: embarcamos num avião da Real Aerovias que procedia de Salvador e que nesse dia
fazia o vôo inaugural da linha Jequié-Governador Valadares. Nessa cidade mineira pernoitamos e
demos início a uma maratona por estradas poeirentas. De ônibus, pela Rio-Bahia, fomos até
Caratinga, onde papai fretou dois automóveis para levar a família de oito pessoas até Ubá.
Logo após o Ano Novo, papai foi ao Rio de Janeiro, a 334 km por via rodoviária e 302 km pela
ferroviária. Retornou com uma notícia espetacular para mamãe: "Aparecida, você não volta mais
para Jequié. No Rio descobri que a agência de Ubá estava sem fiscal. Pedi a transferência, que foi
imediatamente homologada!". Como não poderia deixar de ser, ela achou excelente permanecer
em Ubá. Por ser filha única, queria mesmo ficar bem perto dos pais, já idosos: vovô estava com 84
e vovó com 73 anos.

UBÁ, INESQUECÍVEL
Fomos residir numa casa (nº 98) alugada na Rua Doutor Ângelo Barletta. Era plana e bem arborizada, com amoreiras de um lado e outro. Quando as aulas começaram, fui estudar no Externato Vera
Cruz, da educadora Maria Machado Carvalho, na Rua Santa Cruz 551, pertinho da casa do vovô,
que residia no número 589. Era uma rua extensa e das mais importantes da cidade. Com o dinheiro
apurado na venda da casa de Jequié, papai construiu uma pequena casa na parte da frente do terreno do vovô, que para aí se mudou. A casa antiga, na parte posterior e mais alta do terreno, depois
de uma reforma, passou a ser a nossa nova residência.
Criado com rédea solta, gozando da mais ampla liberdade, perambulava com alguns colegas da
escola e amigos da vizinhança pelas mais importantes áreas públicas: Rua São José, principal
artéria comercial; Praça Guido Marlieri, onde ficava o Pálace Hotel, a Estação Ferroviária da
Leopoldina e o Cine Brasil; Praça São Januário, área central, com belíssimos jardins, o Paço
Municipal, o Ginásio Mineiro e o Bar Municipal, onde bebia um refrigerante delicioso, fabricado na
cidade, chamado Abacatinho; Praça das Mercês, com o monumento (clave de sol) em homenagem
a Ary Barroso; Rua 13 de Maio, endereço do Ubá Tênis Clube, em cujo salão brinquei pela primeira
vez num baile carnavalesco, infantil; Avenida Raul Soares, local do Estádio do Sport Club Aymorés;
e Avenida dos Andradas, onde ficava a Praça de Esportes Levindo Coelho, um complexo multiesportivo, que para entrar tinha de ser sócio e para tomar banho na piscina tinha que estar com a
carteirinha de saúde em dia (exames médicos mensais, realizados no próprio clube). Foi nela que
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quase morri afogado, sendo salvo por uma vizinha, Regina Ferreira, exímia nadadora. Por causa do
terrível susto, tomei medo de piscina e desisti de aprender a nadar.
Como papai gostava de viajar, tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas idas a Juiz de
Fora, Rio de Janeiro, Vassouras e Petrópolis. Viajávamos em ônibus ou trem. Mas quando os
passeios eram pela região de Ubá, ele utilizava o seu próprio automóvel, um Ford preto que trouxe
de Jequié. Nele íamos com freqüência às cidades de Visconde do Rio Branco e Rio Pomba. Nesta
última, residiam os padrinhos da minha irmã Àime, o dentista Antônio Dias da Costa (Toniquinho)
e a esposa Lêda, amigos de infância da minha mãe. Também freqüentávamos a Fazenda Harmonia,
a 12 km de Ubá, em Tocantins, onde morava a prima Cibele, casada com o fazendeiro Américo Reis.
A casa-sede era um enorme e vetusto casarão de madeira. Possuía um moinho de fubá - movido por
uma gigantesca roda d'água, que também gerava eletricidade - e um engenho com tração animal,
donde saía uma aguardente muito conhecida, denominada "Cachaça da Fazenda Harmonia". Cibele
era filha de João José de Souza (irmão da vovó Josina) e de Risoleta Costa Souza, que residiam na
Rua Santa Cruz 609. Mamãe chamava dona Risoleta de tia Leleta. Doceira afamada, ela havia
criado, em 1935, a Mangada de Ubá, um doce em pasta na reluzente cor de ouro, verdadeiro manjar dos deuses, feito com a Manga Ubá, um tipo
WWW.UBA.COM.BR/SERVANDO LOPES
exclusivo da região. A manga e a mangada
viraram símbolos de Ubá, cognominada Cidade
Carinho.
Em janeiro de 1957, prestei exames para admissão
no famoso Ginásio São José, localizado fora do
perímetro urbano, dentro da Fazenda Boa
Esperança, na margem esquerda da rodovia para
Tocantins, Rio Pomba e Juiz de Fora. Fui matriculaPavilhão central do Ginásio São José, na antiga casa-sede da
Fazenda Boa Esperança, onde iniciei os estudos secundários.
do no regime do semi-internato: tinha que chegar
até às 6h45 e saía às 16h30. Para poder ir e voltar ganhei uma bicicleta Monark. Eram 8 km de pedaladas diárias, de segunda à sexta. Nos primeiros dias, os calouros receberam aulas sobre a história de
Ubá, um município com forte presença da colonização italiana. Fiquei também conhecendo a história
do próprio ginásio e, principalmente, sobre as normas que regulamentavam as obrigações e deveres
dos estudantes, ministrados pelo doutor Newton Carneiro, professor de francês e diretor do estabelecimento. Fiquei sabendo que ele estava com 62 anos, que seu pai, o doutor José Januário Carneiro havia
fundado o ginásio em 1905, e que seu trisavô, o capitão-mor Antônio Januário Carneiro, primeiro
dono da fazenda, tinha sido o fundador de Ubá, cuja rua mais antiga, que deu origem ao povoado, era
a Rua Santa Cruz, justamente onde eu residia. O diretor informou também que o sobradão em que nos
encontrávamos, antiga sede da Boa Esperança, havia sido construído em 1862. Por último, disse que
na relação dos ex-alunos figurava um nome ilustre, o do famoso compositor Ary Barroso, filho de Ubá.
Um dia papai soltou outra de suas bombas: "Aparecida, vamos voltar para a Bahia, estou com muita
saudade do mar!". Em seguida travou-se o seguinte diálogo entre os dois:
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- Qual mar? Jequié fica muito distante do mar!
- Não estou falando de Jequié. Não vamos voltar para lá. Vamos ficar bem perto de Salvador. Pedi
transferência para a agência de São Félix, no Recôncavo, para onde se vai de trem ou de navio!
Papai era assim, um homem irrequieto e dos fatos decididos sem prévia consulta à esposa. Porém,
desta feita, muito contrariada, ela reagiu e impôs uma condição:
- Será a nossa última mudança, vamos parar com essa vida de cigano. Os meninos não podem mais
ficar trocando de cidade a toda hora. É muito prejudicial à formação das amizades e aos estudos.
Agora mesmo, você vai transferir o Ubaldo Filho na metade do primeiro ano do curso ginasial.
Portanto, reflita bem, não pense somente em você, pense em nossos filhos!
Ele ia assumir o trabalho em São Félix no mês de setembro, mas eu teria que me apresentar no
Ginásio Estadual da Cachoeira no início de agosto. Por isso, viajaria na frente. Como a família era
grande, já com oito filhos, as irmãs Àime e Ivanira, fluminenses de Cantagalo, foram
despachadas comigo. Papai nos acompanhou até o Rio de Janeiro, onde pernoitamos no apartamento do tio Enódio, nas Laranjeiras. No domingo, levou-nos ao Aeroporto do Galeão e nos
embarcou num avião da Cruzeiro do Sul, em vôo direto a Salvador, onde nos aguardavam, no
Aeroporto de Santo Amaro de Ipitanga (depois Dois de Julho e atual Luís Eduardo Magalhães),
os tios Enéas e Aiméa, que residiam no Monte Serrat, onde dormi e minhas irmãs ficaram. Na
segunda-feira, pelas mãos da tia Orinha e da prima Ivelise, fui levado para Cachoeira, numa
viagem de trem.
A saída de Ubá deu-se no alvorecer do dia 27 de julho de 1957. Ao adentrar no ônibus para o Rio
de Janeiro estava muito triste, pois não queria sair de Ubá. Ainda tentei ficar até o final do primeiro
ano ginasial, residindo com vovô, em cuja casa havia passado a dormir assim que as aulas se
iniciaram no Ginásio São José. Como tinha de acordar às cinco para sair às seis da manhã, mamãe
achou melhor que eu fosse para a casa dele, que acordava às 4h. Às 5h vovô Almeida dava duas
pancadinhas na porta do quarto e dizia: "Ubaldo, está na hora!".
Mas papai, muito autoritário, não quis saber de adiamento. Ordem sua não era para ser
discutida, era para ser cumprida, na íntegra, e "pt saudações'. Quando o ônibus partiu da Praça
Guido Marlieri deixei para trás dois anos e meio muito importantes na minha vida, férteis em
acontecimentos, cheios de descobertas maravilhosas e onde havia passado talvez o período
mais feliz da infância, vivida em ambiente dos mais saudáveis. Enfim, parti deixando a turma
dos amigos da Rua Santa Cruz e adjacências, onde pontificavam, dentre outros, os irmãos
Dilsinho e Geraldo Bochecha, Danilo e os irmãos Márcio e Maurício Guimarães. Na véspera da
viagem, o Fernando Ferreira, irmão da moça que me salvou de morrer afogado, e que era goleiro
dos bons, despediu-se com uma frase elogiosa: "Você vai mostrar na Bahia o futebol que
aprendeu aqui, não é?".
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Em Ubá eu tinha desabrochado para o futebol, que se transformou numa grande paixão. Existiam
inúmeros campinhos, alguns às margens do Rio Ubá, para os "babas", que os mineiros chamavam
de "peladas". Jogava também na Praça de Esportes Levindo Coelho e nos campos dos dois grandes
times do futebol local, Aymorés e Ubaense, agremiações que dividiam as preferências dos
torcedores, assim como Bahia e Vitória em Salvador. Virei aficionado ferrenho do Aymorés, que
possuía um jogador, o ponta direita Tavinho, que morava defronte à casa do vovô. Foi no Estádio
do Aymorés que pela primeira vez vi uma partida com profissionais, de um time misto (não era o
principal, e sim uma mistura de jogadores veteranos com jovens recentemente profissionalizados)
do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, que levou como atração o goleiro Victor González, ex-integrante da seleção do Paraguai. Foi quando também descobri a magnitude da diferença entre uma
equipe profissional e uma amadora: o Vasco goleou o Aymorés por 5x1.
Logo depois, meu pai levou-me ao Rio de Janeiro, onde assisti, em General Severiano, a primeira
partida envolvendo dois times profissionais. Em jogo válido pelo Campeonato Carioca de 1956, o
Botafogo enfrentou o São Cristóvão e venceu por 4x0. O placar não era para ser menor, pois o
Botafogo possuía um timaço, cheio de craques: Nilton Santos, Bauer, Didi, Garrincha, Paulo
Valentin, etc. Ainda em Ubá, pouco antes da minha viagem para a Bahia, assisti ao primeiro jogo
noturno, quando foi inaugurada a iluminação do Estádio do Aymorés. O dono da casa enfrentou
uma equipe mista do Flamengo, do Rio de Janeiro, que levou como atrações o famoso médio Jadir,
do time tricampeão carioca (1953/54/55), e o centroavante Sarcinelli, com nome feito em outros
clubes.

CACHOEIRA, A HERÓICA
Comparado ao Ginásio São José, o de Cachoeira era brando nas exigências disciplinares, mas
duríssimo no ensino, que se igualava ao mineiro, com excelentes e rigorosos professores. Com
relação ao espaço físico havia um contraste flagrante: enquanto o ginásio de Ubá ocupava um
casarão de 1862, o Ginásio Estadual da Cachoeira estava instalado num prédio moderníssimo,
inaugurado em setembro de 1954. Era um dos poucos exemplares do século XX numa cidade
formada por construções que provinham basicamente dos séculos XVIII e XIX.
Quando cheguei nessa cidade, localizada na margem esquerda do Rio Paraguaçu, tomei um choque
grande, tudo era diferente: a arquitetura urbana, a cultura, o povo, os costumes, hábitos e até os
métodos do ensino. E mesmo tomando aulas particulares das disciplinas em que me encontrava
fraco, não consegui evitar o festival das notas baixas (vermelhas), sendo inapelavelmente reprovado. Salvei-me apenas em quatro das nove disciplinas. Uma delas foi história, que me fascinava
desde a escola primária, em Jequié. Por conta dessa atração, mergulhei voluntariamente (sem
nenhum dever escolar) nos livros da biblioteca do ginásio, para aprender História da Bahia, que
desconhecia totalmente, pois em Ubá ensinava-se exclusivamente História de Minas e do Brasil.
Logo nos primeiros dias, notei que o serviço de alto-falantes "A Voz da Cachoeira" informava as
horas de hora em hora, no horário redondo. Fazia-o utilizando um bordão. Eis uma das inserções:
"Na cidade heróica são precisamente 17 horas!".
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Num livro encontrei a explicação para a "heróica". Fiquei sabendo que Cachoeira, rica e poderosa,
tinha sido o berço do levante armado contra o longo domínio colonial. Antecipando-se ao Grito do
Ipiranga (7 de setembro de 1822), a Câmara de Cachoeira oficializou com pompas, em 25 de junho
de 1822, o rompimento com Portugal ao proclamar o príncipe D. Pedro como "Regente e Perpétuo
Defensor e Protetor do Brasil". No momento que os cachoeiranos vibravam nas ruas, uma
canhoneira lusitana, que se encontrava acantonada defronte ao porto, rompeu fogo contra o centro
da vila rebelde. A multidão reagiu e lutou até tomar a belonave inimiga, dando início ao processo
de expulsão das tropas portuguesas sediadas na Bahia. De Cachoeira partiram também as
primeiras fileiras do Exército Libertador que no dia 2 de julho de 1823 conseguiu entrar em
Salvador, consolidando a Independência do Brasil. Pelo destacado papel desempenhado nos
episódios da libertação, o imperador D. Pedro I outorgou à Cachoeira o título de "A Heróica".
O pároco de Cachoeira, padre Fernando Almeida Carneiro, amigo de infância do meu pai no bairro
da Soledade, em Salvador, teve duas participações importantes na minha chegada: foi quem
garantiu a matrícula no ginásio e a hospedagem até a vinda dos meus pais. Fui acolhido pelo casal
Hilda e Apolinário Candeias Lopes, que residiam na Rua Rui Barbosa, num palacete colonial de 42
cômodos. Único dentista em Cachoeira, o doutor Apolinário gostava muito de conversar após o
jantar. Talvez por não ter filhos, cercava-me de cuidados especiais e instruía-me sobre a vida na
cidade histórica. Entre uma baforada e outra no charuto Suerdieck N° 2, dava verdadeiras aulas
sobre os mais variados assuntos, sempre com o foco nas questões locais.
No dia 30 de agosto, para se apresentar ao banco e alugar casa, papai chegou sozinho, tendo minha
mãe e irmãos ficado em Salvador. Embora a sede do trabalho fosse em São Félix, por aconselhamento do padre Fernando, fixou residência do outro lado do Paraguaçu, ou seja, em Cachoeira, que não
possuía agência do Banco do Brasil, mas tinha o único ginásio da região, que atendia aos estudantes
de três cidades: Cachoeira, São Félix e Muritiba. Fomos morar numa casa pequena na Praça Maciel,
endereço do Mercado Municipal e da feira livre semanal, realizada aos sábados. Depois, passamos
para um sobrado na Rua Prisco Paraíso 14.
Em dezembro, no retorno de uma viagem à capital, papai anunciou uma novidade: "Aluguei em
Salvador uma casa mobiliada para as férias de vocês. Fica na Ribeira, um lugar bonito e de praias
excelentes. É lá também que o cardeal passa o verão, num palacete vizinho à Igreja da Penha, bem
perto da rua onde iremos ficar!". Logo depois do Natal, fomos para o veraneio, na Rua Marquês de
Santo Amaro 74, no trecho de uma pracinha. A casa era pequena e modesta, mas de localização
excelente, junto à praia do Bogari, onde finalmente e rapidamente aprendi a nadar, logo após ter
completado 13 anos.

CASA DO RIO VERMELHO
Num domingo de fevereiro de 1958, saímos da Ribeira para passar o dia em Itapuã, um arrabalde
de pescadores e veranistas, com poucos moradores, dentre eles algumas famílias do pessoal da Base
Aérea de Salvador. No retorno, ao chegarmos ao Rio Vermelho, papai levou-nos para mostrar a casa
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que havia comprado no loteamento Parque Cruz Aguiar. Em estilo de chalé francês, ficava na Rua
Alagoinhas, na subida de uma das pernas da rua, no formato de uma letra "U" no sentido invertido
e com muitos terrenos baldios. Como o inquilino, José Raimundo Ferreira de Barros, estava prestes
a entregar as chaves, papai prometeu:
- A partir de julho todas as férias serão nessa casa!
A história da casa remontava a 1954, ano em que a vovó Júlia Mesquita Marques Porto vendeu, ao
Banco Lar Brasileiro, o palacete que possuía no Corredor da Vitória, que até 1942 esteve alugado
ao Clube Alemão de Salvador, que aí havia instalado a sede social, edificado um pavilhão de boliche
e construído uma cavalariça com entrada e saída dos animais pelo Canela. Na verdade, o casarão
ocupava a parte da frente de uma área que se constituía numa pequena chácara, pois dispunha de
várias jaqueiras, mangueiras e outras árvores frutíferas. Com a parte que lhe coube na divisão da
venda, entre os seis filhos da vovó, papai adquiriu a casa do Rio Vermelho.
No dia 1° de julho de 1958, cheguei para as primeiras férias no Rio Vermelho, ricas em fatos
marcantes: banhos-de-mar nos setores da Paciência, Santana e Mariquita, babas nas praias,
durante os períodos de maré vazia, e nos campinhos de terra-batida ou cobertos com grama-deburro. Jogava-se até num campo em dimensões oficiais, na Chapada, onde os profissionais do
Ypiranga treinavam. O futebol foi um elo fundamental na minha rápida integração com as diversas
turmas do bairro, primeiramente com as do Parque Cruz Aguiar e Santana.
Passei também a freqüentar diariamente a balaustrada de Santana, ponto de reunião da rapaziada
e onde se ficava sabendo de tudo. O Largo de Santana, tendo ao centro a igrejinha da padroeira do
Rio Vermelho, era o núcleo polarizador, uma espécie de capital da "República do Rio Vermelho". E
essa república possuía dezenas de famílias tradicionais, todas domiciliadas em casarões antigos,
construídos na época áurea do veraneio no Rio Vermelho. No Largo de Santana o destaque era o
Sobrado dos Taboada, residência de José Taboada, que morava com dois filhos solteiros, Aníbal e
Nilza. Tratava-se de um senhor muito respeitado no bairro, chefe de um clã querido e influente na
comunidade. Conheci logo os irmãos Afonsinho e Zé Carlos Taboada, netos do patriarca e habituês
dos babas na Praia de Santana.

EM DEFINITIVO NO RIO VERMELHO
Com meus pais e sete irmãos, eu sempre chegava ao Rio Vermelho para passar as férias escolares:
durante todo o mês de julho e de meados de dezembro ao final de fevereiro. Na semana santa e
feriadões viajava sozinho, preferencialmente de navio, que descia o Rio Paraguaçu num dia e subia
noutro, com a seguinte freqüência: saídas de Cachoeira às segundas, quartas e sextas, com retorno
de Salvador às terças, quintas e sábados, em horários rotativos, de acordo com a tábua da maré. Aos
domingos o vapor não navegava, permanecendo parado no porto da Cidade Heróica. Quando não
podia conciliar o dia e horário da Companhia de Navegação Bahiana, fazia uso dos trens da Leste,
que eram diários e com horários fixos nos dois sentidos. Mas o que eu gostava mesmo era da linha
401

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:52

Page 402

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

fluvial-marítima, muito mais prazerosa. Num percurso de seis horas, a viagem era verdadeiramente fascinante.
Este vai-e-vém durou até a conclusão do curso no Ginásio Estadual da Cachoeira. Em dezembro de
1961, deixei de ser apenas o veranista, o invernista ou o ferianista do Rio Vermelho para tornar-me
morador efetivo. Matriculei-me no Colégio Estadual Manoel Devoto, localizado no próprio bairro,
onde iria cursar o científico a partir de março de 1962. Fiquei morando sozinho na casa da Rua
Alagoinhas. Nessa época, Nelsinho Taboada, neto de José Taboada, constituía-se num astro do
automobilismo baiano. Famoso e badalado pelos órgãos da imprensa, era o orgulho da família e
ídolo da juventude. Como um de seus fãs, torcia por ele nas corridas que se realizavam no circuito
de rua da Barra. Assisti algumas de suas vitórias.
Em Salvador criei o hábito de toda semana ir ao apartamento da vovó Júlia, o 702 do Edifício
Brasil, na Rua Marquês de Caravelas, Barra Avenida. Tornei-me assíduo porque na saída ela
colocava uma ou duas cédulas no bolso da camisa enquanto dizia: "É para o transporte!". Era um
valor superdimensionado, verdadeira mesada semanal. Mantive isso no mais absoluto segredo,
para evitar a concorrência dos outros netos, o que poderia acarretar numa "corrida do ouro". Eles
somente iam lá uma vez por ano, no dia do seu aniversário, em 19 de julho, quando a vovó não
presenteava ninguém. Papai também nunca soube, pois se soubesse iria, com certeza, acabar com
o agrado monetário, para "não viciar o rapaz", conforme certa vez disse ao irmão Enódio, meu
padrinho. Um dia, na casa do Rio Vermelho, ele quase me obrigou a devolver o "cabral", a cédula de
maior valor em circulação, que o tio Enódio me deu na sua presença.
Na verdade, aquelas visitas pontuais tinham caráter interesseiro, mas eu não podia demonstrar
isso. Então, passava horas no seu apartamento, sempre à tarde e sempre envergando uma camisa
com bolso no lado do coração. Eu ficava o tempo todo sentado num sofá da sala, ao lado dela. Vovó
Júlia era muito formal e vaidosa com a aparência, apresentando-se impecavelmente vestida, como
se fosse à rua, o que raramente acontecia. Nunca a via desarrumada. Elegante e refinada,
evidenciava que recebera de seus pais uma educação esmerada. O meu padrinho, pesquisador da
história da família, dizia que o avô dela, Francisco Fernandes de Mesquita, tinha pertencido ao alto
comércio de Salvador e que era citado por diversos estudiosos entre os grandes nomes da atividade
mercantil na Bahia do século XIX. Ficou inclusive conhecido como "Rei da Carne Seca", pois
monopolizava a distribuição desse produto. Francisco Mesquita residia num palacete localizado na
atual Avenida Sete de Setembro, trecho do Rosário, onde exigia que os netos nascessem e
tomassem o primeiro banho numa bacia toda de ouro maciço. Tio Enódio garantia que a vovó
Julinha, como era chamada, havia passado por esse ritual de requinte e luxo. Porém, ela mesma
nunca falava da sua família. O máximo que dizia era que veraneava no Rio Vermelho, em "casa de
parentes".
Com o transcorrer das visitas, passei a gostar de conversar com a vovó e também das merendas que
mandava servir: sucos de frutas, sorvetes, biscoitos finos, bolos e outras guloseimas caseiras e
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deliciosas. Em suma, ao retirar-me, saía de bucho e bolso cheios, além, evidentemente, enriquecido
com suas narrativas sobre a história de Salvador, onde, vez por outra, incluía lembranças do Rio
Vermelho, que aguçavam a minha curiosidade. Numa de nossas muitas conversas, perguntou-me
sobre dois espanhóis:
- Você conhece Manoel Sobrinho e José Taboada?
Respondi-lhe que Manoel não conheci, pois já havia falecido quando cheguei no Rio Vermelho, mas
que conhecia vários de seus treze filhos, todos importantes na vida do bairro. Dentre eles citei a
professora Honorina, Florentino (Fulô), dono do Frigorífico Santa Clara, Astério, subdelegado de
polícia do bairro e dono da Casa Central, no Largo de Santana, e o médico José Sobrinho, que o
povo chamava Doutor Zico, que morava numa casa defronte ao Cine Rio Vermelho. Dois dos três
filhos do médico, Manoel (Maneca) e José (Zezinho) eram amigos que eu tinha na turma de
Santana. Sobre José Taboada disse que o conhecia e que era muito amigo de dois netos dele,
Afonsinho e Zé Carlos.
- E esse corredor de carro chamado Nelson Taboada, tem algum parentesco com o velho Taboada?
Depois de afirmar que o piloto também era neto, ela fez o seguinte comentário:
- Pois é, conheci o avô desse moço começando na vida, atrás de um balcão num armazém nos
fundos da Igreja de Sant'Ana. Era muito correto, os veranistas gostavam dele!

O BAIRRO DOS ARTISTAS
Por causa da constelação de artistas plásticos, músicos, cantores, compositores,
poetas e atores, que buscaram abrigo e proteção no antigo balneário, o Rio
Vermelho granjeou fama de ser "O Bairro dos Artistas". Os autores do livro
"Cidade do Salvador, Caminho do Encontro", Darwin Brandão & Mota e Silva,
escreveram na página 208 da obra editada em 1958: "O Rio Vermelho é o
Montparnasse baiano".
O escultor italiano Pasquale De Chirico foi o pioneiro. Raimundo de Oliveira, José
Pancetti, Carybé, Mário Cravo, Jenner Augusto, José de Dome, João Garboggini
Quaglia, Lênio Braga, Udo Knoff, Willys, Luiz Fernando Martins, Manoel do
Bomfim e Juarez Maranhão, foram alguns nomes expressivos nas artes plásticas
que também residiram no Rio Vermelho. Tem-se ainda a citar como destaques o
poeta Flávio de Paula, o escritor Nelson Gallo, o músico Sebastian Benda e o
escritor Wilson Lins, além dos nascidos no próprio bairro: os compositores
Humberto Porto e Panela, o artista plástico Carlos Bastos e o escritor e pintor
Licídio Lopes.
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O ESCRITOR E O CRAQUE DO PASSADO
No Rio Vermelho ingressei num colégio excelente. Aliás, sempre dei sorte nesse quesito. Gostei
imensamente de todos por onde havia passado, desde a escolinha do Jequié Tênis Clube. Na noite
de 1º de julho de 1962, participei das festividades pela inauguração do novo prédio do Manoel
Devoto, construído na mesma rua do prédio antigo, já quase entrando em Amaralina. O
governador, o prefeito e outras autoridades estaduais e municipais estiveram presentes, tendo a
imprensa classificado a nova unidade como a melhor da rede do ensino público. Poucos dias depois,
no luxuoso auditório do Devoto, assisti uma palestra do escritor Jorge Amado, que acabara de
comprar uma casa no Rio Vermelho, a de número 33 da Rua Alagoinhas, bem próxima da nossa. A
nos separar apenas uma área baldia.
Foi também em 1962 que conheci o radialista Osvaldo Fahel, famoso no Rio Vermelho como
seresteiro e por ter namorado a Regina, uma das moças mais bonitas do bairro, que tinha sido
Rainha do Rio Vermelho. Era filha de Alfredo Pereira de Mello, o Mica, legenda do Rio Vermelho e
do futebol baiano, que carregava duas façanhas: foi o primeiro baiano a vestir a camisa da seleção
brasileira e o primeiro jogador de um clube baiano (Botafogo) convocado para o escrete nacional.
Mica foi titular absoluto e participou dos sete jogos realizados pelo Brasil em 1923, todos no
exterior: cinco no Uruguai e dois na Argentina. Em Buenos Aires, a imprensa local apontou o
centro médio como o cérebro da equipe brasileira, chamando-o de "El Grande Mica". Na capital
portenha, no dia 2 de dezembro, o Brasil conquistou o seu primeiro título internacional, a Taça
Brasil-Argentina, ao vencer a seleção da casa por 2x0, com a seguinte formação: Nelson; Pennaforte
e Alemão; Mica, Nesi e Dino; Paschoal, Zezé, Nilo, Coelho e Amaro.

MORENA DO RIO VERMELHO
Na década de 1950, quando o bairro se constituía num palco de grandiosas serestas,
freqüentado por artistas, compositores e cantores, um dos figurantes chamava-se
Osvaldo Fahel, um jovem radialista que nas horas vagas tocava violão e cantava
amadoristicamente. Ele havia sido introduzido nos saraus e rodas musicais do Rio
Vermelho pelo amigo e pianista Carlos Lacerda, morador do bairro. Mas, somente se
tornou freqüentador assíduo quando passou a namorar uma moça que residia na
Travessa Lydio de Mesquita, entre a sede do Esporte Clube Ypiranga e a Escola
Medalha Milagrosa. Era na porta da casa da amada que as serestas comandadas por
Fahel começavam.
Em 1962, aos 27 anos e quatro após o término do namoro com a jovem da Lydio de
Mesquita, compôs "Morena do Rio Vermelho", uma toada em homenagem à beleza da
mulher riovermelhense. A gravação ocorreu no ano seguinte, quando foi incluída no
primeiro disco do seresteiro, "Balada ao Luar", que fez muito sucesso, graças à
"Morena do Rio Vermelho", que transformou Fahel em cantor profissional e numa
celebridade.
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Durante 27 anos o compositor manteve a identidade da personagem inspiradora
protegida pelo manto do segredo. Somente em 1990, ao ser entrevistado pelo autor do
livro "Rio Vermelho", foi que Osvaldo Fahel decidiu quebrar o sigilo ante a insistência
do escritor, informando:
A musa inspiradora de Morena do Rio Vermelho foi uma ex-namorada, Regina
Pereira de Mello, filha de Mica.
Ao invés de ser uma bela morena, como todos supunham, e que alimentara as
especulações e o imaginário de muitos moradores do Rio Vermelho, a musa tinha sido
uma loira lindíssima, que se bronzeava na Praia de Santana. Por uma licença poética,
para permitir a rima musical, Fahel transformou a antiga namorada numa morena,
mas conservou na letra a cor dos seus olhos, o verde do mar, do mar de Yemanjá,
soberana das águas da Enseada de Santana.

SOBRADO DOS TABOADA
Quando cheguei ao Rio Vermelho, a família Taboada era dona de um pequeno quarteirão delimitado
pela Rua João Gomes, Travessa Guedes Cabral, Rua Guedes Cabral e Largo de Santana. Nesse
espaço ficavam dois sobrados, estreitos e compridos, com entradas sociais pela João Gomes, sob os
números 1 e 3. No primeiro, dominando a ala norte do Largo de Santana, encontrei José Taboada
residindo no pavimento superior e a Farmácia Santo Inácio na parte térrea, onde havia sido o
Armazém Rio Vermelho, ponto de partida na vitoriosa trajetória comercial de José Taboada. O
sobrado de número 3,
encostado no número
1, parede com parede,
conheci já desabitado,
praticamente em ruínas, já que fora abandonado pelos antigos
proprietários. Havia
abrigado o famoso
Clube dos Dragões.
Nelson, filho de José
Taboada, acabou por
adquirir o imóvel para
promover, por uma
Integrantes do Grêmio Juventude do Rio Vermelho. De pé: Ana Fonseca, Terezinha Batalha, Maria
Victória Espinheira, Mariza Gouvêa, Nieide Macêdo, Maria Olympia de Figueiredo, Célia de Figueiredo,
questão de segurança,
César Tapioca e Lígia Hegouet. Agachados: Fernando Teixeira, César Seixas, Tereza Cristina
a sua demolição.
(garotinha), Adriano Chaves, Ubaldo, Luís Muccini, César Matos, Luiz Augusto Guimarães e Jorge
Boureau. Sentados: José Carlos Taboada, Agberto Coelho, Affonso Taboada, Roque Monteiro, Eudes de
Figueiredo, Nei Bandeira, Miguel Espinheira e Milton Hegouet
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Em abril de 1967 passei a ir freqüentemente ao Sobrado dos Taboada, para estudar com o grupo
formado pelo Afonsinho, que convidou mais três amigos que residiam em outros bairros: Coronel
(Adalberto José do Nascimento Pereira), Ratinho (Raimundo Pedro Argolo Peres), e Beto (Roberto
de Sá Menezes). Todas as vezes que entrava no sobrado via o senhor José, já perto dos 90 anos, mas
ainda ativo, forte e enérgico. Não era de muita conversa. Um dia, ao chegarmos à porta, Afonsinho
pediu-nos que subíssemos sem fazer barulho, pois o avô se encontrava doente e acamado.
Passamos em silêncio pelo corredor e fomos para o sótão, onde havia sido instalado o quartel-general dos preparativos para o vestibular que se realizaria em julho. Poucos dias depois sobreveio a
triste informação: o senhor José Taboada Vidal faleceu!
Sua importância na vida do Rio Vermelho pude aferir assim que a notícia se espalhou. A tristeza foi
geral, estampada no semblante dos moradores que acorreram em grande número à Igreja de
Sant'Ana, onde se realizava o velório, para dar o adeus à venerada personalidade do bairro.
Após o falecimento do seu filho Aníbal, em maio de 1971, a filha Nilza Taboada ficou sendo a única da
família a habitar o sobrado. Como manifestou o desejo de se mudar para um espaço menor, menos trabalhoso e menos oneroso na manutenção, o irmão Nelson planejou construir um hotel no quarteirão
da família, tendo encomendado um projeto ao arquiteto Jader Tavares. Todavia, desistindo do
empreendimento, a família optou por vender o sobrado, e o terreno anexo, ao empresário José Franco,
que decidiu pela execução do projeto hoteleiro. Mas quando o pavimento superior estava sendo demolido, a Prefeitura desapropriou a quadra que havia pertencido à família Taboada, nos seguintes termos:

DECRETO Nº 4674
Declara de utilidade pública e desapropria imóveis
situados na Rua João Gomes, Rio Vermelho.
Art. 1º - São declarados de utilidade pública e desapropriados, em regime de
urgência, os imóveis situados à Rua João Gomes números 1 e 3, de propriedade de
quem de direito, inscritos no Cadastro Imobiliário sob os números 44.540 e
25.410, respectivamente.
§ Único - Os imóveis ora expropriados serão utilizados na execução do plano
urbanístico em implantação no local.
Art. 2º - A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a propor, em caráter
de urgência, ação que permita à expropriante imitir-se, de logo, na posse dos
imóveis indicados no artigo anterior.
Salvador, 21 de outubro de 1974.
Clériston Andrade
Prefeito
Hélcio José Lobosco Trigueiro
Secretário de Urbanismo e Obras Públicas
406

Livro Familia Taboada 11-04-08.qxp

22/9/2008

22:52

Page 407

TARQUÍNIO GONZAGA

FAMÍLIA TABOADA NA BAHIA

TARQUÍNIO GONZAGA

Largo de Santana em 1953, com o Sobrado dos Taboada ao fundo da Igreja.

Fase da demolição do Sobrado dos Taboada quando saiu o decreto da desapropriação, em 1974.
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O RIO VERMELHO DEPOIS DE JOSÉ TABOADA
O falecimento do patriarca da família Taboada, em 1967, marcou o final da era dos chefes dos
grandes clãs familiares. Representou também o fim da forte influência das famílias nas decisões da
comunidade de um bairro predominantemente residencial. Os moradores decidiam e participavam
ativamente das atividades festivas, religiosas, culturais, artísticas e educacionais. Com a demolição
do sobrado de José Taboada, o Rio Vermelho perdeu também o principal símbolo do poder
patriarcal. Fechou-se um ciclo dos casarões habitados pelas famílias com importância na história
do local.
Quando o Sobrado dos Taboada foi derrubado, em 1974, o bairro já passava por um avassalador
processo de transformações nos seus perfis residencial, arquitetônico e paisagístico. Tudo começou
em 1972, com o aterramento da bela Enseada da Mariquita, sacrificada em nome do progresso,
para a instalação de um canteiro de obras durante a colocação da tubulação do emissário submarino de esgotamento sanitário.
Paralelamente à destruição da histórica Praia da Mariquita - local da chegada, em 1509, de Diogo
Álvares Corrêa, o célebre Caramuru, descobridor do Rio Vermelho -, foram demolidos, num período de dois anos, dezenas de casas e solares que datavam da fase áurea do veraneio, que durou meio
século, de 1880 a 1930. No lugar dos imóveis em estilo colonial surgiram as edificações de um novo
e poderoso binômio: prédios residenciais e estabelecimentos comerciais.

O NOVO RIO VERMELHO
O antigo centro de veraneio, primeiro balneário turístico da Bahia, foi transformado num reduto
com novas características. Perdeu a ambiência de uma pacata cidadezinha litorânea e ganhou ares
de bairro cosmopolita, de tráfego intenso e barulhento. O Rio Vermelho também perdeu suas áreas
verdes e suas praias limpas e de águas despoluídas. Enfim, cresceu de forma rápida, mas desordenada, pois não havia nenhum plano diretor para disciplinar o progresso urbanístico, através de um
ordenamento do uso do solo de forma adequada, de proteção dos bens naturais e do privilegiado
acervo patrimonial.
Houve ainda uma radical alteração no perfil residencial. Com a saída dos moradores que
descendiam das famílias proprietárias das casas e casarões antigos, o bairro foi ganhando novos
habitantes, ocupantes dos apartamentos surgidos no bojo do "boom" da construção dos edifícios,
que alteraram profundamente a paisagem e o visual do Rio Vermelho. Até o Parque Cruz Aguiar
sofreu modificações. Inaugurado em 6 de abril de 1946 - com a chegada da família de Alberto Peón,
adquirente da casa de número 3 da Rua Jequié e pioneiro entre os moradores do loteamento
construído pela Ecil fora do eixo histórico (Mariquita-Santana-Paciência) -, o Parque manteve a
exclusividade residencial durante trinta anos. No final da década de 1970 muitas de suas casas já
estavam ocupadas por atividades não-residenciais.
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Apesar das agressões sofridas, da proliferação das obras irregulares e das invasões do espaço público, o Rio Vermelho conseguiu reter a mística e o fascínio de antigamente. Apesar da falta de uma
política de proteção e valorização dos seus bens naturais e arquitetônicos, o Rio Vermelho não
perdeu a vocação turística. Apesar de maltratado pelas administrações municipais, que jamais
deram a devida atenção que o bairro requeria pelo seu retrospecto histórico, o Rio Vermelho permaneceu como reduto diferenciado. Apesar do abandono de importantes logradouros públicos, das
calçadas dilapidadas, algumas absurdamente alteradas ou ocupadas indevidamente, o Rio
Vermelho continuou charmoso. Apesar do caos que se instalou no trânsito e dos passeios invadidos pelos veículos, sem nenhum respeito aos direitos dos pedestres, que são obrigados a andar
pelas pistas de rolamento, o Rio Vermelho ainda continua muito querido pelos soteropolitanos.
Enfim, em que pese as mazelas, o Rio Vermelho possui uma série de encantos que o tornam muito
especial e que se caracteriza por ser um destacado pólo hoteleiro e um famoso reduto da boemia. É
também o bairro da Dinha do Acarajé, com tabuleiro no Largo de Santana, inaugurado em 1944
pela sua avó, Ubaldina de Assis, e hoje sob o comando da sua filha Cláudia.
Também pertinho do Largo de Santana fica a Casa de Yemanjá, palco da Festa de Yemanjá, responsável pela atração de uma multidão calculada entre 150 e 200 mil pessoas. Realizada pela primeira
vez no dia 2 de fevereiro de 1924, a festa dos pescadores ganhou grande visibilidade, inclusive
internacional, depois que Dorival Caymmi compôs e gravou, em 1957, a música "Dois de Fevereiro",
inspirada no Rio Vermelho, onde inclusive viria residir em 1969, na casa de número 2 da Rua Pedra
da Sereia, bem defronte ao mar.
O Rio Vermelho conseguiu manter a característica de "Bairro dos Artistas". Foi onde João Ubaldo
Ribeiro (incluo os escritores nessa categoria, pois são artistas na arte de escrever) passou parte da
adolescência. Ele, que mais tarde seria meu professor no curso superior, havia residido na Rua Ilhéus,
no Parque Cruz Aguiar. Era chamado de João Delegado, um bom lateral esquerdo nos jogos do Campo
do Osório. Um outro jovem do Parque, morador na Rua Lucaia, foi o Antônio Carlos Marques Pinto,
conhecido pelo apelido de Vieira. Esse eu conhecia muito bem. Fomos contemporâneos no Colégio
Estadual Manoel Devoto, perambulávamos pelas praias, jogávamos babas juntos e fizemos parte de
várias caravanas que, sem nenhuma cerimônia, partiam para colher frutas nas plantações da Chácara
Lucaia (de Ubaldino Gonzaga) e na Roça do Bila (de Otto Billian). Sempre levávamos um especialista
na subida em coqueiros, mangueiras e jaqueiras. Depois de tudo isso, o Vieira tornou-se compositor
e cantor famoso, fazendo parte da dupla Antônio Carlos & Jocafi. O ator Wilson Melo e o cantor
Paulinho Boca de Cantor também foram da minha geração no Rio Vermelho.
Foi no Rio Vermelho que a esposa de Jorge Amado, Zélia Gattai, desabrochou como escritora, com
vários de seus livros tendo a casa da Rua Alagoinhas como cenário de suas narrativas. Também
compraram residências no Rio Vermelho, para desfrute de seus encantos, o músico e crooner
Sandoval Caldas, o poeta José Carlos Capinan, o novelista Vicente Sesso e os cantores Caetano
Veloso, Carlinhos Brown e Gal Costa.
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O que o Rio Vermelho perdeu definitivamente foi a tradição como celeiro de craques do futebol,
donde saíam jogadores que fizeram carreira profissional em clubes baianos e de outros estados.
Desapareceram os 14 campos dos babas, sendo que em quatro jogavam os times organizados,
uniformizados e de chuteiras. Alguns chegaram a fazer apresentações em cidades do interior
baiano. Eis os mais notáveis: Vilas, Planalto, Red River, Corinthians, Flamengo, Aimoré, Santos,
Internacional, Botafogo, Vastória e Brahma. Na Mariquita, um forte núcleo do futebol, havia até
uma liga que promovia um campeonato anual no Campo da Pedreira, com jogos apitados por juízes
profissionais. Participavam seis excelentes agremiações: Guanabara, Fluminense, Bahia, Palmeiras,
Rio Vermelho e Scottish Greaw. No bairro também ficava a sede de um clube profissional, o
Ypiranga, que treinava no Campo da Chapada, nas mesmas dimensões do gramado da Fonte Nova.
Por último, num rasgo de saudosismo, permito-me relembrar a formação mais usual da equipe em
que eu jogava, o Parque Cruz Aguiar Futebol Clube: Joel Novais; Grilo da Cruz e Peck Boureau;
Neinho Bandeira, Hélio Campos e César Leseira; Ubaldo, Gustavo Tapioca, Adriano Chaves, César
Tapioca e Jorge Boureau.

Foto da época que cheguei ao Rio Vermelho, para residir na última das quatro casas, localizada na Rua Alagoinhas 13, atual 188. Aí morei
durante quase 14 anos, de 1958 a 1972. Continuando no bairro, passei por diversos endereços, até que, em dezembro de 1992, mudei-me para
o local que julgo ser o pouso definitivo no Rio Vermelho: Rua Tupinambás 82.
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ACADEMIA
Três décadas após o início das radicais transformações arquitetônicas e dos costumes, os legítimos
herdeiros da fase romântica - do bairro com bondes, das famílias tradicionais, do concurso para a
escolha da Rainha, do juiz da Festa da Padroeira, do desfile do Bando Anunciador, do footing na
balaustrada de Santana, dos seresteiros, boêmios, jogadores de futebol e capoeiristas, dos
moradores freqüentando as praias limpíssimas, das matinês e soirês no Cine Rio Vermelho e do
tráfego tranqüilo - reuniram-se e constituíram a Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv).
A Acirv foi fundada em 9 de agosto de 2003, em solenidade realizada no salão do The Twist Pub,
localizado à Rua João Gomes n° 95, antigo 18, onde nasceram seis dos sete filhos de José Taboada
Vidal. Entre os 74 fundadores encontravam-se dois netos do patriarca, os irmãos Affonso e José
Carlos Taboada. Um terceiro membro, Roberto Pinheiro Taboada, filho de Affonso e bisneto de
José Taboada, era um dos sócios do Twist, estabelecimento situado em imóvel colado ao Free Shop
Rio Vermelho.
O acontecimento foi coroado com uma festa de confraternização realizada no próprio Twist Pub,
no eixo de ligação da Praça Colombo com o Largo de Santana, que se constituiu na primeira artéria
do bairro a receber pavimentação, calçada com paralelepípedos em 1922, por iniciativa de uma comissão de moradores, entre os quais José Taboada Vidal.

Salvador, março de 2007.
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