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Cinco de Outubro, Dia de Caramuru
Izabela Jambeiro

O Cinco de Outubro, Dia Municipal de Caramuru, instituído pela Lei 7.774, foi celebrado no Rio Vermelho com missa, palestras,
show artístico, lançamento de livros e distribuição de um kit cultural. Na foto, os criadores da Lei Caramuru, vereador Pedro Godinho e o prefeito João Henrique Carneiro, ladeados por Ubaldo Porto, Santiago Campo, Nelson Taboada e Pedro Galvão, autores
do livro ‘Proyecto Caramuru Gallego’, lançado em Caballeros de Santiago.
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O Dia Municipal de
Caramuru começou
com missa na Igreja
do Rio Vermelho,
celebrada pelo
Padre Ângelo

CARAMURU, PRIMEIRO CRISTÃO DO BRASIL
Sermão do Pe. Ângelo Magno Carmo Lopes
Pároco do Rio Vermelho

A história do nosso Brasil é marcada por um fato digno de uma nação
abençoada por Deus: o seu primeiro ato oficial foi a celebração de uma Santa
Missa.
E para significar esta bênção, surgiu o Caramuru, uma das personagens
mais ilustres do Brasil no século XVI. Caramuru é ainda o primeiro cristão do
nosso querido Brasil, onde também formou o primeiro casal cristão ao se casar
com a índia Paraguassú, que se fez cristã em 30 de julho de 1528, ao ser batizada em Saint-Malo, na França, onde recebeu o nome de Catherine du Brésil.
Construindo a nossa história, podemos observar que a fé católica foi introduzida aqui não apenas trazendo o Mistério da Cruz pela Santa Missa como
marco significativo, daí ser chamada de “Terra da Santa Cruz”, mas também
pela presença da Mãe de Jesus.
Em 1535, entre os destroços da nau Madre de Dios, naufragada na Ilha de
Boipeba, Caramuru encontrou uma imagem da Virgem Maria com o Menino
Jesus nos braços, que apareceram em sucessivos sonhos de sua esposa, Catharina Paraguassú.
Atendendo solicitação dela, Caramuru constrói um rústico oratório para

abrigar a imagem da Virgem Maria. E foi nessa capela, atual Igreja de Nossa
Senhora da Graça, primeiro templo católico no Brasil, que no dia 31 de março
de 1549 foi oficiada, pelo padre Manoel da Nóbrega, uma missa para celebrar
a chegada, dois dias antes, da comitiva do primeiro governador-geral do Brasil,
Thomé de Souza.
Caramuru foi muito importante nas ações iniciais das missões para a catequese dos tupinambás. Chegou a ser superintendente das aldeias indígenas
onde os jesuítas desenvolviam os trabalhos da evangelização.
A presença de Caramuru na Bahia se tornou um marco para o nosso Brasil
e para a nossa localidade do Rio Vermelho, pois aqui chegou em decorrência
de um naufrágio em nosso litoral.
Estamos homenageando, assim, a figura que historicamente é a mais importante para o Rio Vermelho. Por isso, nada melhor do que relembrar Caramuru no dia da sua morte, que aconteceu em Salvador, em 5 de outubro de
1557, com a idade presumida de 67 anos.
Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, foi sepultado na Igreja de Jesus - atual
Catedral Basílica - com todas as honras da ordem jesuítica.
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Palestras na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior
Ailton Souto

ESPAÇO CARAMURU
SÔNIA MORELLI RODRIGUES
Diretora da
Biblioteca Juracy Magalhães Júnior

No dia 25 de novembro de 2009,
como último ato das comemorações, aqui no bairro, dos 500 Anos
do Rio Vermelho, foi inaugurado,
em nossa Biblioteca, o Espaço Caramuru. O professor Ubiratan Castro
de Araújo, diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, órgão ao qual a
Biblioteca Juracy Magalhães Júnior se encontra vinculada, descerrou uma
placa com os seguintes dizeres:
Espaço Caramuru
Em memória de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, pela criação
do primeiro núcleo populacional da Bahia, em que europeus e tupinambás conviveram pacificamente.
Salvador, 25 de novembro de 2009.
Fundação Pedro Calmon
Secretaria da Cultura do Estado da Bahia
Logo em seguida, ocorreu o lançamento do livro ‘Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado’, de autoria do historiador do Rio Vermelho, Ubaldo
Marques Porto Filho. A obra, patrocinada pela Casa de Cultura Carolina
Taboada, relata os fatos de maior destaque no transcurso dos cinco séculos
do bairro descoberto em 1509, por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
No dia 5 de outubro de 2010, quando se comemorou pela primeira vez
o Dia Municipal de Caramuru, a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior inseriuse na programação festiva e promoveu no Espaço Caramuru uma palestra
com o escritor Ubaldo Marques Porto Filho, que discorreu sobre o tema
‘A Nacionalidade de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru’. Na sequência, foi
exibido o documentário ‘Caramuru, o Galego Tupinambá, com 55 minutos
de duração, de autoria do cineasta argentino Carlos Pronzato.
Hoje, 5 de outubro de 2011, temos a honra de receber como palestrante o publicitário Sydney Rezende, presidente do Conselho de Cultura e
Turismo do Rio Vermelho, que versará sobre ‘A Importância de Caramuru
na História Baiana e Nacional’.
Por último, quero registrar que no Espaço Caramuru, em seus dois anos
incompletos, já foram realizadas dezenas de outras palestras com escritores do Rio Vermelho, de outros bairros de Salvador, de outras cidades
brasileiras e até do exterior. Diversos documentários foram projetados e
realizados vários pequenos shows folclóricos e artísticos.
Enfim, trata-se de um espaço cultural aberto a pequenos eventos, sem
deixar o foco da missão primordial, que é a de ser um setor da nossa Biblioteca especializado na história de Caramuru, bem como na historiografia do Rio
Vermelho. E dentro desse enfoque, o Espaço Caramuru já virou uma referência
na Cidade do Salvador, como local recomendado para pesquisadores, jornalistas, professores e estudantes que buscam informações sobre o nosso
bairro e seu descobridor.

Ailton Souto

A IMPORTÂNCIA DE
CARAMURU NA
HISTÓRIA BAIANA
E NACIONAL
SYDNEY REZENDE

Presidente do
Conselho de Cultura e Turismo
do Rio Vermelho

Nasci e fui criado no Rio de Janeiro, onde fiz meus estudos, iniciados na
Escola Barão de Itacurussá, na Tijuca, onde ouvi pela primeira vez o nome
Caramuru, em história contada pela professora e registrada no livro por ela
indicado. Achei fascinante a narrativa sobre o náufrago português que escapou de ser comido pelos antropófagos da Bahia por ter dado um tiro de
espingarda num pássaro, matando-o à vista dos índios. Por desconhecerem
armas de fogo, os nativos passaram imediatamente a venerar o homem
branco, a quem deram o nome de Caramuru.
Foi tudo o que aprendi, mas sem saber do local exato do episódio do
famoso tiro. Ainda no Rio de Janeiro, conheci o Monumento da Praça Floriano, na Cinelândia, erguido em honra a grandes personagens da história
brasileira. Como Caramuru era um deles, tive a comprovação de que realmente se tratava de uma figura exponencial.
Conforme o descritivo da professora na escola da Tijuca, o Caramuru do
monumento localizado defronte ao Teatro Municipal e da Biblioteca Nacio-
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nal, estava retratado com a célebre espingarda e um índio tupinambá ao seu
lado, segurando um pássaro. Assim, o escultor Eduardo de Sá perpetuou
Caramuru na obra inaugurada no dia 21 de abril de 1910, na Capital da
República.
Em 1969, já adulto e publicitário, quis o destino que eu viesse trabalhar e
residir em Salvador. O destino também quis que a empresa D&E Publicidade
e Promoções, que fundei com mais três sócios, tivesse a sede instalada no
Rio Vermelho, em 1982.
Nesse bairro, reencontrei Ubaldo Marques Porto Filho, que eu havia conhecido na Bahiatursa, em 1975. Ele presidia a Associação dos Moradores e Amigos
do Rio Vermelho (Amarv), que havia fundado com um grupo de moradores. Um
dia Ubaldo apareceu na D&E para pedir apoio para o primeiro recenseamento
que seria realizado no Brasil em nível de bairro.
A D&E engajou-se no projeto do Censo do Rio Vermelho e patrocinou
toda a campanha publicitária, bem como a confecção dos formulários. Participou também do processo da delimitação do bairro, para que o recenseamento pudesse ser concretizado com o êxito que se programou e que
teve o apoio do IBGE e a participação voluntária de professores e estudantes
do Colégio Estadual Manoel Devoto. Treinados pelos técnicos do IBGE, os
professores atuaram como supervisores e os alunos foram os recenseadores
do trabalho inédito, que teve ampla cobertura da imprensa soteropolitana.
O censo idealizado pela Amarv mostrou que em novembro de 1986 o Rio
Vermelho tinha uma população de 37.974 habitantes. Logo depois, ingressei na Amarv e fiz parte do seu Conselho Consultivo, que cheguei a presidir
durante algum tempo.
Foi na época da realização do Censo do Rio Vermelho que tomei conhecimento de alguns detalhes sobre o célebre Caramuru, que os livros escolares
omitiam. Por exemplo, não informavam que o local do tiro de espingarda
tinha sido no Rio Vermelho, precisamente na Pedra da Concha, localizada
bem pertinho da sede da D&E, que ficava no início da Rua Almirante Barroso, esquina com a atual Praça Geraldo Walter.
Na convivência com o presidente da Amarv, muito aprendi sobre a importância de Caramuru. Mas Ubaldo sempre dizia que a Bahia havia esquecido seu grande personagem. E era verdade mesmo, pois pude constatar
que na capital baiana não havia nenhum monumento dedicado ao Descobridor do Rio Vermelho, Cofundador de Salvador e Patriarca da Bahia. Era
realmente um descaso histórico, uma vez que, em 1910, a então capital
federal o havia homenageado, mesmo sem ele jamais ter colocado os pés na
região onde surgiria a Cidade do Rio de Janeiro. Mas isso não importava, o
que valia mesmo era o Caramuru ter sido um destaque na história brasileira
do século XVI, fato não reconhecido pela Bahia.
Descobri ainda que a nacionalidade portuguesa, informada nos livros escolares, não era comprovada. Diogo Álvares Corrêa podia não ter nascido
em Portugal, e sim na Galícia, região autônoma da Espanha. Existia até a
probabilidade dele ser francês.
Ubaldo dizia ainda que na Bahia não seria tarefa fácil retirar o Caramuru
do esquecimento histórico, pois as autoridades não estavam preocupadas
com a recuperação e a valorização da sua memória, pois um morto há mais
de 400 anos não arregimentava votos para os políticos.
Portanto, em Salvador, a iniciativa para o resgate da memória e da importância de Caramuru teria de partir do Rio Vermelho. E a primeira oportunidade surgiu de um artigo de Ana Maria Athayde Ribeiro, publicado no
Jornal do Rio Vermelho, edição de janeiro de 1988. Por sua sugestão, foi
criado, pela entidade dos moradores do bairro, o Dia do Rio Vermelho,
caindo a escolha sobre o dia e mês do falecimento de Caramuru.
Como conselheiro da Amarv, dei parecer favorável à consulta feita pela Diretoria Executiva, que redundou na Resolução que em 2 abril de 1988 instituiu
o 5 de Outubro como Dia do Rio Vermelho.
Ainda por sugestão da Ana Maria e aproveitando que se encontrava num
cargo importante na Prefeitura de Salvador (administrador regional da ARVII), Ubaldo articulou as ações técnicas e políticas junto ao vereador Gilberto
José dos Santos Filho, que preparou um projeto de lei para que o aterro
existente defronte à Pedra da Concha fosse denominado de Praça Caramuru.
Aprovado o projeto, a toponímia foi oficializada pela Lei 6.126, de 31 de
maio de 2002, sancionada pelo prefeito Antônio Imbassahy. A Praça Caramuru constituiu-se no primeiro tributo oriundo do poder público prestado
ao Cofundador da Cidade do Salvador.
No ano do Quinto Centenário do Rio Vermelho, em que tive a honra
de presidir a Comissão Gerenciadora dos Festejos dos 500 Anos, o escritor
Ubaldo Marques Porto Filho, para mim a maior autoridade mundial em assuntos sobre o Descobridor do Rio Vermelho, lançou o livro ‘Diogo Álvares,
o Caramuru’, o primeiro que se publicou inteiramente dedicado à fantástica
odisseia do Patriarca da Bahia.
Ainda como parte do calendário comemorativo dos 500 Anos do Rio
Vermelho, o vereador Pedro Godinho apresentou na Câmara Municipal de
Salvador, na sessão de 16 de fevereiro de 2009, o Projeto de Lei Nº 16/09,
que propôs a instituição do Cinco de Outubro como o Dia Municipal de Caramuru. Aprovado pelo legislativo municipal, o projeto de lei foi transformado
na Lei Nº 7.774, sancionada pelo prefeito João Henrique Carneiro, em 15 de
dezembro de 2009.
Assim, a Cidade do Salvador dedicou um dia em homenagem ao seu Cofundador e hoje estamos aqui para reverenciar a memória de Diogo Álvares
Corrêa, o Caramuru.
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Palestras em Caballeros de Santiago
Ailton Souto

502 ANOS DA
CHEGADA DE
CARAMURU
UBALDO MARQUES PORTO FILHO

Presidente da Acirv
Academia dos Imortais do Rio Vermelho

Sem que se saiba de onde veio, num dia do primeiro trimestre de 1509,
uma embarcação europeia naufragou bem defronte ao Morro do Conselho,
no Rio Vermelho. Diogo Álvares Corrêa, um jovem tripulante, conseguiu
chegar à Pedra da Concha, uma ilhota rochosa localizada ao lado do Morro
do Conselho, bem na foz do Camorogipe, na Enseada da Mariquita.
Se outros náufragos conseguiram chegar à praia foram, com certeza,
aprisionados e devorados pelos tupinambás. Como ficou escondido na Pedra da Concha, Diogo teve tempo de preparar uma estratégia de defesa e
sobrevivência.
Finalmente, quando foi avistado pelos índios, imediatamente usou
o bacamarte para desferir um tiro certeiro numa ave em pleno voo. Espantados, pois desconheciam aquela 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.
Essa é a versão mais aceita pelos historiadores mais sensatos. Mas, o
que se sabe com certeza é que o Caramuru se transformou no personagem
mais importante e mais poderoso da região da Baía de Todos os Santos
até a chegada, em 1549, do primeiro governador-geral do Brasil, Thomé
de Souza.
Na cronologia de Caramuru, cabe ressaltar, como fatos mais relevantes
da sua biografia, oito registros incontestáveis. São os seguintes:
1. Caramuru foi o Descobridor do Rio Vermelho;
2. Caramuru instalou no Rio Vermelho o primeiro entreposto comercial
do Brasil, representado pelo escambo do pau-brasil com os aventureiros franceses;
3. Entre 1527 e 1530, Caramuru esteve na França, com Catharina Paraguassú, onde ela foi batizada e se casaram no ritual católico;
4. Em 1535, atendendo pedido da esposa, Caramuru construiu o
primeiro templo católico em terras brasileiras, uma ermida dedicada
a Nossa Senhora da Graça;
5. Em 1536, Caramuru ajudou Francisco Pereira Coutinho, donatário da
recém-criada Capitania da Bahia de Todos os Santos, na fundação da
Vila do Pereira, a primeira povoação portuguesa na região da Baía
de Todos os Santos;
6. Em 1549, Gramatão Teles, emissário vindo de Portugal, entregou a
Caramuru o título de ‘Cavalheiro da Minha Casa na Bahia de Todos
os Santos’, outorgado pelo rei dom João III, que também lhe pediu
proteção para o desembarque da comitiva do primeiro governadorgeral do Brasil, Thomé de Souza;
7. Caramuru ajudou Thomé de Souza na fundação da Cidade do Salvador, sendo por isso Cofundador da primeira cidade e capital do
Brasil;
8. Caramuru foi o iniciador das primeiras famílias baianas, razão pela
qual é o Patriarca da Bahia.
Em 2012 comemoram-se os 502 anos da chegada ao Rio Vermelho de
Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru. E hoje, completam-se 454 anos do seu
falecimento, ocorrido em Salvador, no dia 5 de outubro de 1557, com a
provável idade de 67 anos. Segundo o padre Manoel da Nóbrega, que conviveu e trabalhou com Caramuru na catequese dos tupinambás, ele teria
nascido em 1490.

Ailton Souto

A IMPORTÂNCIA
DE CARAMURU
NO TURISMO
HISTÓRICO
PEDRO GALVÃO

Presidente da Abav
Associação Brasileira de Agências de Viagens
da Bahia

O título dessa palestra também poderia ser ‘Caramuru, Cidadão de
Quatro Países’. Digo isso pelo fato dos pesquisadores nunca terem conseguido descobrir o local e nem a data do nascimento de Diogo Álvares

Corrêa. Segundo as versões, ele pode ter nascido em Portugal, na Espanha
ou na França. Mas, o que se tem mesmo de certeza é que o personagem
Caramuru nasceu em Salvador, exatamente na Pedra da Concha, no bairro
do Rio Vermelho.
Em Portugal, por mera hipótese, a cidade portuguesa de Viana do Castelo
adotou Diogo Álvares Corrêa como filho. E nessa linha de conduta, já que
não existe nenhum documento comprobatório, nada impede que a cidade
espanhola de Baiona também o adote como filho.
Caso Baiona assuma oficialmente a paternidade de Diogo Álvares Corrêa,
será aberta uma importante porta para o intercâmbio cultural desta cidade
com a Bahia, podendo inclusive ser assinado um protocolo de Cidade Irmã
de Salvador, a capital da Bahia que em 15 de dezembro de 2009 instituiu o
5 de outubro como o Dia Municipal de Caramuru.
Do ponto de vista do marketing histórico, cultural, religioso e turístico,
será muito conveniente que Baiona seja a cidade do Caramuru Galego. Baiona fica no percurso de um roteiro privilegiadíssimo, que poderá ser centrado
em Caramuru e no Apóstolo Santiago.
Em Portugal, na Cidade do Porto, as excursões provenientes do Brasil
por via aérea, especialmente da Bahia, iniciariam uma excursão terrestre. Depois de passarem por Viana do Castelo, a Cidade do Caramuru Português,
e pelas cidades fronteiriças de Valença (Portugal) e Tui (Espanha), separadas
pelo Rio Minho, o destino é Baiona, a possível Cidade do Caramuru Galego.
Baiona é o local da chegada da caravela La Pinta, que lhe deu a primazia
de ser a primeira cidade do Velho Mundo a ficar sabendo da descoberta do
Novo Mundo.
Na sequência, os turistas visitariam Vigo, a maior cidade galega, Pontevedra, capital da província do mesmo nome, e seguiriam até Santiago de
Compostela, a capital da Galícia, que se constitui no terceiro maior centro
mundial das peregrinações católicas. É onde fica a monumental Catedral de
Santiago, construída entre 1075 e 1128, no local da necrópole para onde
foram transladados os restos mortais de São Tiago, um dos Apóstolos de
Jesus Cristo e Padroeiro da Espanha e da Galícia. Nessa cidade fica também
uma das universidades mais antigas da Europa.
Todo o percurso, de 320 quilômetros, entre a Cidade do Porto e Santiago de Compostela, é entremeado por inúmeras e belíssimas atrações
turísticas, representadas pelos recursos naturais da orla oceânica, pelos
caminhos que cruzam rios, vales, bosques, aldeias e cidades com seus museus, fortalezas, igrejas e outros monumentos arquitetônicos, vários deles da
época medieval, com exemplares dos períodos românico o mozárabe. Além
do acervo histórico, hão de se destacar ainda as riquezas das manifestações
culturais, da gastronomia e da vinicultura lusa e galega.
As agências operadoras, que preparam os pacotes turísticos, poderão
oferecer duas excelentes alternativas de retorno ao Brasil: via Madri/Lisboa
ou via Paris. De Santiago de Compostela, a excursão poderá seguir, por via
aérea, para Madrid, onde seria feita a conexão com Lisboa e daí para Salvador, depois de visitas às duas maravilhosas capitais, repletas de atrativos
turísticos, para todos os gostos e idades.
Na outra opção, que representa a finalização do Roteiro Caramuru/Apóstolo Santiago/Catharina Paraguassú, de Santiago de Compostela, também
por via aérea, o destino da excursão é Paris, a cidade turística mais visitada
do mundo e que possui ligação direta com Saint-Malo pelo trem de alta
velocidade (TGV), numa fantástica viagem de três horas.
Localizada no noroeste da França, Saint-Malo é o lugar mais visitado
da região da Bretanha e possui uma das maiores concentrações de restaurantes de frutos do mar da Europa. Trata-se de uma linda cidade fortaleza
cercada por muralhas. Antigo porto dos corsários e aventureiros que saíam
para o Novo Mundo, era a cidade da família do navegador Jacques Cartier,
que esteve na Baía de Todos os Santos em 1527 e levou Caramuru e a índia
Paraguassú para Saint-Malo, onde viveram por três anos.
Em Saint-Malo, uma visita obrigatória é à Cathédrale Saint-Vincent-deSaragosse, onde Paraguassú foi batizada no dia 30 de julho de 1528 e recebeu o nome de Catherine du Brezil. O prenome foi em homenagem à esposa
de Jacques Cartier, responsável pela educação e evangelização da jovem tupinambá. Nessa igreja provavelmente também foi celebrado o casamento de
Caramuru com Catharina Paraguassú.
Segundo consta no livro ‘Diogo Álvares, o Caramuru’, escrito por Ubaldo
Marques Porto Filho, o Caramuru teria, numa de suas idas a Paris, pela via
marítimo-fluvial, levado a esposa para conhecer a capital francesa, um fervilhante centro de convergência dos comerciantes da Europa.

5

Folha do

Rio Vermelho

DEZembrO 2011

Palestras em Caballeros de Santiago
Ailton Souto

MEMORIAL
CARAMURU
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Presidente da
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A história da humanidade tem nos ensinado que as nações culturalmente avançadas sempre valorizaram e sempre cultuaram
as personalidades marcantes de suas historiografias. Como exemplos, dentre outros
países, podemos citar a Inglaterra, França,
Alemanha, Grécia, Itália, Portugal, Espanha e Estados Unidos da América.
Se a área da chegada do náufrago Diogo Álvares Corrêa estivesse num desses países,
ou mesmo em algum dos estados do sul do Brasil, tenho a mais absoluta certeza de que o
local do nascimento do personagem Caramuru teria tido um tratamento especial. Afinal,
o Caramuru é, sem dúvida alguma, um dos vultos mais relevantes da história brasileira do
século XVI.
Infelizmente, em Salvador, face ao descaso com os fatos históricos, o local da chegada
de Caramuru à Bahia, que foi aqui no Rio Vermelho, sempre permaneceu abandonado e
sem qualquer proteção contra ocupações indevidas.
Infelizmente, volto a repetir, o sítio histórico de Caramuru, depois do surgimento do
aterro do emissário submarino, ficou completamente desprezado e deu margem ao aparecimento de uma construção clandestina, por um grupo de pescadores. A área foi, inclusive,
transformada em depósito de entulhos, num refúgio para marginais, prostituição e drogas.
Pela marginalidade que ali se instalou, atraída também pela rápida degradação do Mercado Municipal, o local passou a frequentar a crônica policial da mídia por causa dos tiroteios e assassinatos que se sucederam.
Após uma luta titânica, de anos, as entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho conseguiram o que parecia impossível, ou seja, a elaboração, pela Fundação Mário
Leal Ferreira, organismo da administração municipal, de um projeto para a reurbanização e
requalificação do importante espaço físico.
Depois de dois anos de estudos, análises e debates, entre a Prefeitura e a representação
do bairro, foi encontrada a melhor forma para que o espaço público pudesse ser revitalizado e transformado num centro para visitações dos soteropolitanos e pelo fluxo do turismo
histórico, cultural e educacional.
Assim, nasceu o projeto para a implantação do Memorial Caramuru na área que tinha
virado depósito de lixo, garagem de caminhões e covil de marginais. O projeto foi aprovado
em todas as instâncias legais, na seguinte ordem cronológica:
1. No Escritório Técnico de Licenciamento e Fiscalização (Etelf), órgão tripartite,
integrado por técnicos dos governos Federal, Estadual e Municipal, que deu Parecer
Técnico favorável sob o número 0228/09, datado de 19 de agosto de 2009;
2. No Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão federal,
vinculado ao Ministério da Cultura, que homologou o Parecer Técnico 0228/09, em
31 de agosto de 2009;
3. Na Secretaria do Patrimônio da União (SPU), órgão federal, vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que administra os terrenos da União,
onde o Memorial Caramuru seria implantado. A autorização foi através da Portaria
38, de 18 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União, edição de 17
de outubro de 2009.
Com toda a documentação legalizada, a Prefeitura de Salvador, graças ao empenho do
Prefeito João Henrique Carneiro conseguiu, numa parceria público privada com a cervejaria
Schincariol, iniciar a construção do Memorial Caramuru pelo módulo que iria abrigar um
centro de artesanato, concebido pelos arquitetos da Fundação Mário Leal Ferreira na formatação de uma oca indígena, em homenagem aos primitivos habitantes do Rio Vermelho,
os índios tupinambás, que deram a Diogo Álvares Corrêa o nome Caramuru.
Porém, para surpresa geral, no dia 6 de maio de 2010, a 13ª Vara da Justiça Federal
decretou a paralisação das obras. O embargo decorreu de uma denúncia promovida por
um urbanista que fazia parte da comissão que havia emitido pareceres técnicos para o processo judicial de demolição das barracas de praia na orla de Salvador, numa demanda sob
a responsabilidade da 13ª Vara Federal.
Em busca de promoção pessoal na mídia e agindo de forma maldosa, pois repassou ao
juiz federal a informação falsa de que o Centro de Artesanato seria uma barraca de praia,
o urbanista impediu a continuidade das obras. A comunidade do Rio Vermelho não conseguiu, por meio de ofícios esclarecedores da verdade, desfazer o equívoco na 13ª Vara da
Justiça Federal.
Amanhã, 6 de outubro, completa um ano e cinco meses que as obras do Memorial
Caramuru foram paralisadas. Deve-se isso, primordialmente, ao urbanista que se pôs a serviço daqueles que não querem a implantação do Memorial Caramuru, pois preferem que a
desordem e a degradação continuem imperando no sítio da chegada de Caramuru.
Em trabalho bem recente, de julho deste ano, a Associação Brasileira de Agências de
Viagens da Bahia (Abav), entidade presidida pelo dinâmico empresário Pedro Galvão, elaborou um diagnóstico sobre o bairro do Rio Vermelho.
Sob o título O RIO VERMELHO QUE QUEREMOS PARA AS COPAS, o relatório da Abav
apresenta as recomendações julgadas prioritárias. A primeira delas se reporta justamente à
imperiosa necessidade do Memorial Caramuru.
Além do Centro de Artesanato, equipado com um posto de recepção aos visitantes, o
Memorial Caramuru foi concebido com os seguintes outros equipamentos:
• Uma arena ao ar livre, para pequenas apresentações de grupos folclóricos da Bahia,
com exibições de maculelê, samba de roda, capoeira e dança indígena, especialmente da tribo dos tupinambás;
• Dois monumentos, um dedicado ao Caramuru e outro aos Tupinambás, primitivos
habitantes do Rio Vermelho;
• Um mirante, num dos espaços mais belos da cidade, para o lazer contemplativo do
mar de Caramuru;
• E um restaurante panorâmico, nos moldes do existente no Dique do Tororó, que
certamente se constituirá numa peça de fundamental importância para o receptivo
turístico e também para a frequência dos soteropolitanos.
Aproveito este dia especial, comemorativo ao Dia do Rio Vermelho e ao Dia de Caramuru, para fazer um apelo à Associação Comercial da Bahia, que no dia 15 de julho
passado completou 200 anos de fundação e que ao longo desses dois séculos prestou
inestimáveis serviços à Bahia.
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O apelo é no sentido dessa conceituada e honrada entidade, que tem uma identificação
muito forte com o nosso bairro, liderar mais uma importante campanha, desta feita pela
viabilização do Memorial Caramuru, empreendimento de cunho cultural e turístico que não
interessa somente ao Rio Vermelho. É de alcance nacional e internacional, pois envolve possíveis intercâmbios com Portugal, Espanha e França, países com os quais Caramuru possui
laços indestrutíveis.
Enfim, apelo ao atual presidente da Associação Comercial da Bahia, o economista Marcos de Meirelles Fonseca, que dentre suas atividades empresariais possui vínculos com o
setor turístico, e que reside no Rio Vermelho há mais de 20 anos, para que aceite comandar
as articulações das ações, entre os diversos órgãos públicos e o meritíssimo juiz da 13ª
Vara da Justiça Federal na Bahia, no intuito de ser encontrada a solução para o Memorial
Caramuru.
O que não pode continuar é o abandono crônico do sítio da chegada de Diogo Álvares
Corrêa, que só atende aos interesses de quem não quer o saneamento do local, de quem
não quer o desenvolvimento das atividades culturais e turísticas no local, e de quem não
quer que o local seja frequentado pelos integrantes da sociedade saudável e pelos turistas
de todas as partes do mundo.

Ailton Souto

PROYECTO
CARAMURU
GALLEGO
SANTIAGO COELHO
RODRÍGUEZ CAMPO

Presidente da
Associação Cultural
Hispano-Galega Caballeros de Santiago

Os historiadores portugueses, que nunca deram importância à possibilidade de Diogo Álvares Corrêa ter nascido na Galícia, instituíram a cidade de Viana do Castelo como
sendo a cidade do Caramuru Português. E os historiadores brasileiros, descendentes de
portugueses, passaram também a difundir a versão da origem vianense do Patriarca da
Bahia.
Mas, teve um renomado historiador brasileiro, Francisco Adolpho Varnhagen, talvez
por sua origem não portuguesa (era filho de austríaco), que inseriu nos anais da história
brasileira o texto de uma carta que se constitui num verdadeiro atestado da origem
galega de Caramuru.
Essa carta foi escrita em 28 de julho de 1546, por um português insuspeito, Pero de
Campo Tourinho, donatário da Capitania de Porto Seguro, logo após ter estado com o
Caramuru lá em Porto Seguro. O detalhe importante é o fato do donatário ser filho de
Viana do Castelo e profundo conhecedor dos povos do norte de Portugal e da Galícia. E
para ele, conforme consta na carta, Diogo Álvares Corrêa era um galego.
Varnhagen reproduziu o texto dessa valiosa carta no artigo ‘O Caramuru Perante a
História’, publicado em 1848, no volume 10 da revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Endereçada ao rei de Portugal, D. João III, a carta se encontra em Lisboa, no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
Essa valiosíssima carta voltou a lume após 162 anos, ao ser publicada, em 2010, na
íntegra, no livro ‘Diogo Álvares, o Caramuru’, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho,
que é neto de portugueses da região do Porto, mas não puxou Caramuru para a sardinha
de seus ascendentes. Imparcial em seus estudos e pesquisas, deu o devido destaque ao
documento e fez até uma pergunta provocativa em seu livro: Caramuru seria Galego?
Ele mesmo sabe que a resposta é positiva, pois as evidências são fortíssimas e irrefutáveis. E foi o próprio escritor, hoje a maior autoridade em assuntos sobre Caramuru, quem nos incentivou a elaborar o Projeto Caramuru Galego, que foi traduzido para
o espanhol pela então coordenadora pedagógica da Caballeros de Santiago, Maribel
Amoedo.
No bojo desse relatório, consta uma importante citação do pesquisador e historiador
português Manuel António Fernandes Moreira, autor de um notável livro editado em
2008, pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. Consciente da sua responsabilidade
com a verdade histórica, ele registrou em ‘Os Vianenses na Construção do Novo Mundo’
a seguinte frase: “É difícil detectar restos deste ilustre filho da terra. Tudo o que é possível levantar, não passa de meras hipóteses”.
Isso significa que o Caramuru foi adotado como filho de Viana do Castelo por mera
hipótese. E no fórum das hipóteses, qualquer cidade galega também poderá requerer a
naturalidade de Caramuru, que passará à condição de um ilustre filho adotivo.
Quero ressaltar que o trabalho do Projeto Caramuru Galego contou com a participação do escritor Ubaldo Marques Porto Filho, presidente da Academia dos Imortais do Rio
Vermelho, do escritor Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada,
e de Pedro Galvão, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia
– Abav e membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.
O relatório contendo o ‘Proyecto Caramuru Gallego’, que recomenda a institucionalização de uma cidade galega para ser o berço natal do Caramuru Galego, foi entregue
pessoalmente por mim a diversas autoridades galegas, lá na Galícia e também às autoridades que estiveram visitando a nossa sede, aqui no Rio Vermelho.
A receptividade ao Proyecto foi tão grande que resolvemos, para dar uma maior
amplitude e visibilidade ao trabalho, transformar a sua formatação de relatório em livro,
que está sendo lançado hoje, aqui, no dia das festividades em homenagem a Caramuru.
O livro, ‘Proyecto Caramuru Gallego’, é de autoria dos presidentes das quatro entidades que participaram do projeto: Ubaldo Porto, Nelson Taboada, Pedro Galvão e Santiago Campo, além da tradutora Maribel Amoedo.
Nesta oportunidade, quero agradecer a participação de Chema Rodríguez, professor
de espanhol dos cursos da Caballeros de Santiago, que fez a revisão do livro e a tradução
de três artigos que não faziam parte do projeto original.
Por último, agradeço ao empresário Nelson Taboada, benemérito da cultura, que em
Caballeros de Santiago ocupa o cargo de Diretor Institucional, pelo patrocínio do livro e
pela oferta, através da Casa de Cultura Carolina Taboada, do coquetel que será servido
aos presentes.
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Abandono e invasão no sítio histórico de Caramuru
Em 1972, quando as obras do emissário submarino foram iniciadas, os pescadores que estacionavam
suas embarcações nas areias da Praia da Mariquita
receberam uma pequena indenização do Estado e se
transferiram para o Porto de Santana, localizado há
apenas 300 metros de distância e que sempre foi o
principal reduto dos pescadores no Rio Vermelho.
No Porto de Santana ficava a sede da Colônia
de Pesca Z-1, que foi melhor estruturada, justamente
para concentrar todas as atividades dos pescadores
do Rio Vermelho. Por isso, passou a dispor de banheiro,
vestuário, armários para a guarda de objetos e uma
pequena peixaria para a venda do peixe fresco fornecido
pelos pescadores da Z-1.
A transferência dos pescadores decorreu da necessidade do sacrifício da Praia da Mariquita, que foi
aterrada para permitir a implantação do canteiro de
obras durante a colocação da tubulação do emissário
submarino, espinha dorsal do sistema de esgotamento sanitário de Salvador. Com um aterro de 20
mil metros quadrados, nasceu o que tecnicamente é
chamado de “terreno acrescido de marinha”, automaticamente integrado ao patrimônio da União.
Concluído o emissário, o aterro foi abandonado
sem receber qualquer urbanização, a não ser um símbolo de concreto colocado pela Empresa Baiana de
Águas e Saneamento S.A. (Embasa), numa homenagem ao nada.
Anos depois, o vereador Roberto Rebouças conseguiu que na parte da frente do “aterro do emissário
submarino”, como a área ficou sendo chamada, fossem construídas duas quadras esportivas. A parte do
fundo, completamente abandonada, passou a ser
utilizada como depósito de lixo e para descarte de
entulhos.
MERCADO MUNICIPAL - Na gestão do prefeito
Mário Kertész, as quadras de esportes foram demolidas para permitir a construção do Mercado Municipal, inaugurado em 1º de março de 1989, com 30
boxes, assim distribuídos: 13 barzinhos, 7 peixarias,
5 casas de cereais e hortifrutigranjeiros, um açougue,
uma lanchonete, uma bomboniere, uma casa de ervas medicinais e uma barbearia.
Ao completar dez anos de inaugurado, o Mercado Municipal do Rio Vermelho, que se popularizou
como “Mercado do Peixe”, já se constituía num imenso
“cachaçódromo”, pois desapareceram as sete peixarias,
os cinco hortifrutigranjeiros, a lanchonete, a bomboniere, a casa de ervas, o açougue e a barbearia.
Enfim, o mercado foi totalmente descaracterizado
como equipamento misto para ser transformado exclusivamente num conglomerado de botecos, a maioria de reputação duvidosa.
Ademais, na mesma rapidez da deterioração física do equipamento sem manutenção e na degradação no nível de seus usuários, no entorno desprezado
pela Prefeitura foi crescendo a prostituição (inclusive
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infantil), o tráfico de drogas e a violência. O Mercado
deixou de aparecer nos jornais e revistas nacionais,
como point turístico na noite soteropolitana, para
frequentar as páginas policiais dos jornais e dos
programas das rádios e emissoras de televisão em
Salvador.
Enfim, o “Mercado do Peixe”, no Rio Vermelho,
ganhou notoriedade de local permissivo, perigoso e
como cenário de muitas brigas, sendo que várias terminaram com tiros e mortes.

e entraria para a historiografia nacional como um de
seus destacados personagens.
Pelo menos ficou garantida uma toponímia justa
e foi fechada a porta para um batismo oficial com
outra designação qualquer, estranha aos fatos históricos ali ocorridos em 1509. Mas ficou somente nisso,
pois a Prefeitura sequer mandou colocar uma placa,
para que todos ficassem sabendo que o aterro do
emissário submarino se chamava oficialmente Praça
Caramuru.

CAMINHÕES OCUPARAM O ESTACIONAMENTO - Pela falta da fiscalização municipal, uma parte
da área para o estacionamento e manobra dos veículos, no aterro do emissário submarino, foi indevidamente ocupada por caminhões de aluguel, que dali
fizeram suas garagens e até oficinas. À noite, as carrocerias e os baús de alguns veículos eram utilizados
como se fossem motéis.

CAMPANHA PELO MEMORIAL CARAMURU - No
Brasil, o único monumento público homenageando
Caramuru fica no Rio de Janeiro, onde ele nunca pôs
os pés. Mas foi lá, na Praça Floriano, em pleno coração da Cinelândia, onde se encontram os prédios
do Teatro Municipal e da Biblioteca Nacional, que foi
inaugurado, em 21 de abril de 1910, um monumento
alusivo à História do Brasil. E nele Caramuru foi inserido numa posição de destaque, perpetuado em
obra de Eduardo de Sá, que o esculpiu com a famosa
espingarda e ao lado de um índio tupinambá.
Em 9 de agosto de 2003, foi fundada a Academia
dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv), tendo entre
suas missões estatutárias o seguinte objetivo:
“Propugnar pela reconfiguração urbanística da Praça
Caramuru, localizada no aterro do emissário submarino, defronte à Pedra da Concha, com a implantação
de um Memorial dedicado ao legendário Caramuru,
personagem de relevo nas histórias do Rio Vermelho,
de Salvador, da Bahia e do Brasil”.
Portanto, o dia 9 de agosto constituiu-se no
marco inicial de um trabalho que seria árduo: anular o projeto que a Prefeitura havia elaborado para
o espaço onde a comunidade reivindicava que fosse
implantado o Memorial Caramuru. Pelo desejo da administração Imbassahy, felizmente não concretizado,
ali seriam construídas quadras esportivas. Ora, quadras para esportes podem ser em qualquer lugar, menos no local da descoberta do Rio Vermelho, pois ali é
que se deveria homenagear o Descobridor do Rio Vermelho, a quem também se deve o fato de ter sido Cofundador da Cidade do Salvador e Patriarca da Bahia.
Na Bahia, somente 114 anos após a posse do
primeiro Prefeito de Salvador, que na época era
chamado de Intendente, foi que a municipalidade
começou a resgatar a dívida com Caramuru, pois no
dia 5 de outubro de 2007, quando se reverenciava
os 450 anos do falecimento de Caramuru, a arquiteta
Kátia Carmelo, então secretária municipal do Planejamento, esteve no Salão Paroquial do Rio Vermelho
para anunciar, numa reunião convocada pela Central
das Entidades do Rio Vermelho, que o prefeito João
Henrique Carneiro tinha determinado que a Fundação Mário Leal Ferreira elaborasse um projeto para
a reurbanização da Praça Caramuru, que incluiria a
implantação do Memorial Caramuru e a construção
de um novo Mercado Municipal.

PESCADORES INVADIRAM A BORDA DO ATERRO - Até a inauguração do Mercado Municipal, em
1º de março de 1989, não havia na área do aterro
do emissário submarino nenhum núcleo de pescadores, conforme comprova a foto abaixo (1) do jornal
A Tarde.
Com o surgimento do novo Mercado, alguns
pescadores se estabeleceram discretamente com uma
pequena choupana de palha bem na borda do aterro,
defronte à ao Mercado e da Pedra da Concha. Em
seguida, por omissão do poder público, que não coibiu a pequena invasão, e com a infiltração de “falsos
pescadores”, a cabana simples e modesta foi sendo
melhoradae ampliada, até ser substituída por uma
construção com alvenaria, tijolos e telhas. Enfim, surgiu um mostrengo num local histórico, que deveria
ser rigorosamente protegido e garantida a visão livre
para a Pedra da Concha.
ATERRO RECEBEU O NOME DE PRAÇA CARAMURU - Como primeiro passo para que fosse evitado o avanço no processo da favelização do sítio
histórico, a estratégia da comunidade do Rio Vermelho
foi chamar a atenção pública, especialmente das autoridades municipais, para a importância histórica
da área que se encontrava totalmente desprezada.
E para despertar esse interesse, em 2001 foi iniciada uma campanha para que a área do aterro do
emissário submarino recebesse a toponímia de Praça
Caramuru.
Com um Projeto de Lei de autoria do vereador
Gilberto José dos Santos Filho, a campanha atingiu o
objetivo quando em 31 de maio de 2002 foi sancionada, pelo prefeito Antônio Imbassahy, a Lei 6.126, que
denominou de Praça Caramuru o terreno acrescido de
marinha localizado no sítio da chegada de Diogo Álvares Corrêa, onde ele recebeu dos índios tupinambás
o nome de Caramuru, com o qual se tornaria célebre
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O NOVO MERCADO MUNICIPAL - O projeto
de requalificação da Praça Caramuru começou efetivamente a ser elaborado. Porém, ocorreu o não
acatamento da sugestão da Central das Entidades
do Rio Vermelho, que pleiteou que o novo Mercado
fosse um equipamento estruturado de forma mista.
Ou seja, que além dos barzinhos tivesse boxes com
outras finalidades, incluído-se duas ou três peixarias,
inclusive para justificar a denominação popular, “Mercado do Peixe”. Estranhamente, a Secretaria Municipal dos Serviços Públicos (Sesp), a quem os mercados
públicos são subordinados, impôs um novo mercado
exclusividade para bares.
A outra surpresa, desta feita por imposição de
“forças políticas ocultas”, foi a inclusão de uma
substancial melhoria na parte invadida pelos pescadores, que ganharia uma nova sede acrescida de
um moderna peixaria e um estaleiro. Estava claro
que esses dois últimos módulos eram para atender
interesses comerciais de particulares, às custas do
patrimônio público e patrocinado com recursos
captados pela Prefeitura.
A descabida melhoria na invasão, lesiva ao interesse público, representaria também a bênção final
da municipalidade a uma ocupação indevida e sem
autorização da Secretaria do Patrimônio da União. A
Central das Entidades do Rio Vermelho, na defesa do
patrimônio público, conseguiu que essa parte fosse
retirada da execução das obras da requalificação da
Praça Caramuru, que ganharia apenas o novo Mercado Municipal e o Memorial Caramuru.
EMBARGO DAS OBRAS DO MEMORIAL CARAMURU - Conforme explicação cristalina e oportuna,
contida na palestra do presidente da Casa de Cultura
Carolina Taboada, Nelson Taboada, transcrita na página 6 desta edição da Folha, as obras do Memorial
Caramuru foram surpreendentemente suspensas por
ordem judicial federal, expedida em 6 de maio de
2010, mesmo com todas as autorizações legais concedidas pelos órgãos competentes, nas três esferas de
governo: federal, estadual e municipal.
O embargo somente não atingiu as obras do
novo Mercado Municipal, que pode ser concluído e
inaugurado quatro meses depois, no dia 10 de setembro. Porém, sem o Memorial Caramuru, e novamente
com a área contígua abandonada e voltando a servir
de garagem para caminhões, e à noite como ponto
de convergência do submundo das drogas, o novo
Mercado já apresenta evidências de degradação. O
alerta foi dado há um ano, em ofício dirigido à Prefeitura e com matéria publicada na Folha do Rio Vermelho, edição número 17, de dezembro de 2010.
Portanto, a ordem judicial serviu exclusivamente
para impedir o saneamento da área e a sua inclusão
no sadio circuito do turismo histórico e cultural da
Cidade do Salvador.

ERA UM NÚCLEO DE PESCA BEM SIMPLES
Os moradores mais antigos do Rio Vermelho sabem que no passado,
até 1972, existiu na Praia da Mariquita um núcleo formado por jangadeiros
e alguns poucos saveiristas, dois ou três. Sabem também que não existia
nenhuma edificação de apoio, conforme pode ser visualizado nas fotos 2,
3 e 4.
Na época dessas fotos a pescaria era muitíssimo mais farta do que nos
dias atuais. Mas, nem por isso, havia qualquer tipo de construção para servir de base aos pescadores.
Por essa razão, não se justifica, em hipótese alguma, que hoje, quando
a pesca artesanal se encontra reduzidíssima, a atual Praça Caramuru disponha de um aparato em termos de casa, peixaria e estaleiro.
Deve-se ainda considerar que há apenas 300 metros, anexa à Casa de
Yemanjá, fica a sede da Colônia de Pesca Z-1.
A INVASÃO FOI NA FAIXA TÉCNICA DA EMBASA

Foto 1: A Pedra da Concha e parte da atual Praça Caramuru, com a borda totalmente desocupada, 14 anos após
o aterramento. A foto, de 1986, tirada do terraço do
Hotel Meridien (atual Pestana), é do jornal A Tarde.

Reprodução do livro ‘Diogo Álvares, o Caramuru’

Foto 3: O mesmo ângulo da Praia da Mariquita, antes
do aterramento de 1972, com canoas e duas minúsculas
palhoças.

Foto 2: O Morro do Conselho e parte da Praia da Mariquita,
antes do aterramento de 1972 e sem qualquer construção de
apoio aos pescadores, vendo-se apenas duas canoas e redes
de pesca.
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Foto 4: A outra parte da Praia da Mariquita, também
antes do aterramento de 1972, vendo-se à esquerda
uma ponta da Pedra da Concha e à direita barcos dos
pescadores.

Durante a elaboração do projeto para a nova Praça Caramuru, técnicos
da Fundação Mário Leal Ferreira tiveram um encontro, lá na Praça Caramuru,
com um grupo de técnicos da Embasa. A equipe da fundação municipal foi
informada de que a faixa litorânea do aterro, por onde passa a tubulação do
emissário submarino, deveria ficar completamente livre.
Os técnicos da Embasa também recomendaram a retirada da construção dos pescadores, bem como a erradicação das amendoeiras plantadas por eles, pois as raízes poderiam afetar a segurança da tubulação.
DESOBSTRUÇÃO DA ÁREA NA FAIXA DA TUBULAÇÃO
Aproveitando o momento em que a Praça Caramuru se encontrava
em obras de requalificação urbanística, iniciada com a demolição do antigo Mercado Municipal, e lastreada no alerta da Embasa, a Central das
Entidades do Rio Vermelho, a pedido da Fundação Mário Leal Ferreira,
encaminhou à Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) uma solicitação para a retirada dos equipamentos que foram ilegalmente colocados
na faixa do emissário.
Solicitou que os pescadores fossem levados de volta ao Porto de Santana, que é o local apropriado para as atividades relacionadas com a pesca
e suas atividades comerciais. Também pediu a Sesp que fosse inserido no
futuro Regulamento de Uso da Praça Caramuru o seguinte ítem:
“Artigo ... – Na borda da Praça Caramuru, paralela ao mar, por onde
passa a tubulação do emissário submarino, não será permitido qualquer
tipo de equipamento. A faixa deverá ficar totalmente livre, para possibilitar, a qualquer momento, intervenções técnicas, emergenciais ou não, da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S. A. (Embasa), responsável pela
manutenção do sistema de esgotamento sanitário da Cidade do Salvador.”
Obs: A invasão dos pescadores não foi removida e com a paralisação das obras do
Memorial Caramuru o Regulamento de Uso da Praça Caramuru não foi implantado.
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Lançamento de livros
Ailton Souto

Os escritores: Pedro Galvão, Santiago Campo, Ubaldo Porto e Nelson Taboada; e as autoridades: João Henrique Carneiro (prefeito de
Salvador), Pedro Godinho (presidente da Câmara Municipal de Salvador), Nelson Carvalho (diretor da Associação Baiana de Imprensa),
Sandoval Guimarães (vereador de Salvador), Eduardo Morais de Castro (membro do Conselho Superior da Associação Comercial da
Bahia) e Álvaro Dantas Júnior, presidente do Instituto Genealógico da Bahia.

Izabela Jambeiro

Ailton Souto

O prefeito João Henrique parabenizando Nelson
Taboada pelo seu livro, “Discursos, Artigos & Prefácios”.
Izabela Jambeiro

Pedro Galvão autografando “Proyecto
Caramuru Gallego”.

Izabela Jambeiro

Izabela Jambeiro

Santiago Campo autografando “Proyecto
Caramuru Gallego”.
Ailton Souto

O prefeito João Henrique recebendo de Nelson Taboada o livro
“Discursos, Artigos & Prefácios”.
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O prefeito João Henrique, Santiago Campo e o
livro “Proyecto Caramuru Gallego”.

Ubaldo Porto autografando “Proyecto
Caramuru Gallego”.

Ailton Souto

Nelson Taboada autografando “Proyecto
Caramuru Gallego”.

Ailton Souto

Pedro Galvão entregando ao prefeito João Henrique um exemplar do livro
“Proyecto Caramuru Gallego”. Ao lado, a subsecretária municipal de Saúde, Tatiana Paraíso.
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Autógrafos no Salão Nobre de Caballeros de
Santiago, vendo-se Emília Blanco e Joselito
Bispo, respectivamente chefe de gabinete do
Secretário da Segurança Pública e ex-delegado
chefe da Polícia Civil da Bahia.

Ailton Souto

Santiago Campo, Pedro Galvão e Ubaldo Porto na mesa dos
autógrafos.

Izabela Jambeiro

Santiago Campo autografando um livro para Walter Moacyr Costa
Moura, relações públicas da Irmandade do Santíssimo Sacramento
e Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Izabela Jambeiro

Manuel Cima Duran, as irmãs Amélia e Élida Taboada, e Marcelo
Gomes de Carvalho: atentos ao livro escrito por Nelson Taboada.

Izabela Jambeiro

Aderbal Taboada, Rivaldo Carvalho Neto, Marcelo Gomes de
Carvalho e Amélia Cristina Taboada Carvalho.

Izabela Jambeiro

Acadêmicos da Acirv na fila dos autógrafos: Luiz Santos Souza,
Altamirando Nogueira, Clóvis Bezerril e Roberto Menezes.

Ailton Souto

Nelson Taboada autografando para Palmira Presa Piñeiro.

Ailton Souto

Izabela Jambeiro

Nelson Taboada entre o jornalista Nelson José de Carvalho, e o desembargador José Olegário Monção
Caldas, do Tribunal de Justiça da Bahia.

Sacolas do Kit Cultural contendo sete publicações ofertadas aos presentes nas festividades em Caballeros
de Santiago: três edições do jornal Folha do Rio Vermelho, dois números da Revista Rio Vermelho, uma
edição da Revista Caballeros de Santiago; e os dois livros lançados no Dia de Caramuru.

Os livros ‘Proyecto Caramuru Gallego’ e ‘Discursos, Artigos & Prefácios’ estão disponíveis para consulta pública na
Biblioteca Juracy Magalhães Júnior (Rio Vermelho) e na Biblioteca Fernando Amarelo de Castro (Caballeros de Santiago).
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Show folclórico galego com dança
flamenca em homenagem a Caramuru

Ailton Souto

Ailton Souto

Ailton Souto

Ailton Souto

Ailton Souto

Izabela Jambeiro

Izabela Jambeiro
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Izabela Jambeiro

Plateia no Auditório Orsi Pousada Covelo

Izabela Jambeiro

Izabela Jambeiro

Ailton Souto

Izabela Jambeiro

Izabela Jambeiro

Izabela Jambeiro

Ailton Souto
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Ailton Souto

Prefeito João Henrique Carneiro cumprimentando Sônia Morelli,
diretora da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, observados por
Laura Galvão, diretora da Biblioteca Anísio Teixeira.

Ailton Souto

Santiago Campo, presidente da Caballeros de Santiago, a anfitriã da
noite em homenagem ao Dia de Caramuru, entre Pedro Godinho,
presidente da Câmara Municipal de Salvador, e Eliana Pedroso,
assessora da presidência do legislativo municipal.

Ailton Souto

Os presidentes Ademar Brito, da Associação Atlética da Bahia, e
Nelson Taboada, da Casa de Cultura Carolina Taboada, entre o
grupo do receptivo do evento, em trajes típicos da Galícia.

Vereador Sandoval Guimarães, Eduardo Morais de Castro (Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia, Adilson Guedes
(assessor da Câmara Municipal), Pedro Galvão (presidente da
Abav) e Alcione Sarmento, diretora da Atlas Turismo.

Ailton Souto

Desembargador Olegário Caldas entre os escritores Nelson Taboada
e Ubaldo Porto.

Ailton Souto

Clóvis Bezerril, presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho,
Ubaldo Porto, Osmar Jambeiro, Eddie Marques e o professor Chema
Rodríguez, que revisou o livro ‘Proyecto Caramuru Gallego’, publicado
em espanhol.

Ailton Souto

Ailton Souto

Nelson Taboada, desembargador Olegário Caldas, Roberto
Taboada e Fernando Daltro.

Ailton Souto

Nelson Taboada, Nestor Taboada, superintendente administrativofinanceiro do Hospital Espanhol, jornalista Nelson Carvalho e o professor
Carlos Hupsel de Oliveira.

Ailton Souto

Psicóloga Roberta Barbosa, delegados Valdir Gomes
Barbosa e Joselito Bispo, Nelson Taboada e a advogada
Claudete Kramel.

Ailton Souto

Eliana Mascarenhas (administradora regional do Rio Vermelho), jornalista Egnaldo Araújo, Carlos Costa (secretário
estadual da Indústria Naval e Portuária da Bahia), João Leão (chefe da Casa Civil da Prefeitura), Roberto Menezes
(vice-presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho), e Edgar Viana Filho, membro do Conselho de Cultura
e Turismo do Rio Vermelho.
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Izabela Jambeiro

Carlos Costa, João Leão, Nelson Taboada e Santiago Campo.
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Confraternização no Salão Nobre
Carlos Lopes Monis de Cavo

Rio Vermelho
Fotos: Izabela Jambeiro

Santiago Campo, Manuel
Cima Duran, Antônio Carlos Sanches
e Manuel Miguez Garcia.

Carlos Lorenzo Leiro, Fátima Barral e Laureano Ventin Corujeira.

Laureano Ventin, juiz de direito Ivanilton Santos da Silva e Carlos Lorenzo.

O padre Ângelo Magno Carmo Lopes, pároco do Rio Vermelho, com o primeiro presidente da Caballeros de
Santiago, Manuel Sánchez Suárez.

O padre Ângelo Lopes e Santiago Campo, atual presidente da Associação Cultural Hispano-Galego
Caballeros de Santiago.

Maria de Fátima Lorenzo, Emília Blanco, Santiago Campo e Maria Ermita.

Parte da equipe da Caballeros que trabalhou na organização das festividades do Dia de Caramuru:
Danilo Reis, Palmira Presa, Martinho Barbosa Neto (coordenador), Jacqueline Barreto e Luciano Alves.
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Flashes do coquetel de confraternização
pelo Dia de Caramuru
Izabela Jambeiro

Pedro Galvão, Antônio Coradinho (presidente da Câmara Portuguesa
de Comércio no Brasil-Bahia) e Santiago Campo.

Izabela Jambeiro

Membros da Academia dos Imortais do Rio Vermelho: Roberto Menezes,
Altamirando Fonseca e Edgar Viana Filho.

Izabela Jambeiro

Iraci Salinas, Padre Ângelo, Maria Rita Accioly e Creuza Andrade.

Ailton Souto

Antônio Coradinho, Carlos Hupsel de Oliveira, Theócrito Baptista,
Eduardo Morais de Castro e Margarida Borja Jucá.
Ailton Souto

Francisco Sales, Luciano Figueiredo (vice-presidente da Academia dos
Imortais do Rio Vermelho), Ubaldo Porto, Antônio Coradinho e Nelson
Taboada.
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Maria Benevides e o designer gráfico José Carlos Baião, diretor da
Verbo de Ligação Ilustrações, responsável pela editoração eletrônica
da Folha do Rio Vermelho.

Ailton Souto

Norma Maria de Souza, Sydney Rezende (presidente do Conselho de Cultura
e Turismo do Rio Vermelho), Marina Rezende, Luciano Rezende, Ubaldo
Porto e Lucas Rezende.

Ailton Souto

Edgar Viana Filho, Aparecido da Silva, Zuleide Viana, Kássia Viana
Miranda e Ivanilton Santos da Silva.

Ailton Souto

Ailton Souto

José Carlos Baião, Nelson Taboada, Luiz Clóvis Santos Pereira, Ricardo Nunes
e Thyano Correia.

Lúcia Pessoa Lopes, Sônia Morelli, Eneida Porto Bouzas, Yma Porto
Gonçalves, Paulo Keller, Ubaldo e Maria José Marques Porto.

Ailton Souto

Izabela Jambeiro

Ivanilton Santos Silva e Carlos Hupsel de Oliveira.

Ailton Souto

Antônio Carlos Dórea Pereira e Nelson Taboada.

Izabela Jambeiro

Iêda e Antônio Silveira, tradicionais moradores do Rio Vermelho.

Ailton Souto

Nelson Taboada e Martinho Barbosa Neto.

Ailton Souto

Valter Lessa e Nelson Taboada.
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Governador e deputado de Pontevedra estiveram em
Caballeros e receberam o Proyecto Caramuru Gallego
Fotos: Martinho Barbosa

No dia 7 de outubro, em seu Salão Nobre, a Associação
Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago ofereceu
um jantar de adesão em homenagem ao governador da
Província de Pontevedra, Rafael Louzán Abal, e ao deputado Severino Reguera Varela.
Estiveram presentes diversos associados, conselheiros e
diretores da Caballeros, além de dirigentes das seguintes
instituições da comunidade hispano-galega na Bahia: Hospital Espanhol, Clube Espanhol, Centro Recreativo União do
Rio Tea, Esporte Clube Galícia e do Conselho de Residentes
Espanhóis. O bairro do Rio Vermelho, especialmente convidado, esteve representado pelo escritor Ubaldo Marques
Porto Filho, sócio honorário da Caballeros de Santiago.
O presidente Santiago Campo, dentre outros assuntos,
falou da importância do livro ‘Proyecto Caramuru Gallego’,
editado pela Casa de Cultura Carolina Taboada, entidade
presidida pelo empresário Nelson Taboada, benemérito da
cultura que faz parte da diretoria da Caballeros.
Além do ‘Proyecto Caramuru Galego’, as duas ilustres
autoridades galegas receberam, dentre outros presentes, o
Kit Cultural do Rio Vermelho, o mesmo que havia sido distribuído na noite do dia 5 de outubro, no encerramento das
festividades pelo Dia de Caramuru.

O governador Rafael Louzán (centro) e o deputado Severino Varela (direita) entre integrantes do Núcleo Feminino
Hispano-Galego da Caballeros de Santiago.

O governador e o deputado entre dirigentes da Caballeros de Santiago.

Ubaldo Porto presenteou os visitantes com um livro de sua autoria, ‘200 Anos da Associação Comercial
da Bahia’. Na foto o escritor no instante da entrega do exemplar ao governador Louzán, com o deputado
Varela ao lado, já com o livro.

O governador de Pontevedra também recebeu um exemplar da Folha do Rio Vermelho, edição número
17, que registrou a visita de Louzán à sede da Caballeros de Santiago, em 29 de novembro de 2010.

No jantar, sob a responsabilidade da Taberna do Centro Espanhol, foi servida paella com vinho galego.
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Sessão Especial
na Câmara de
Salvador pelos
dois anos da
Lei Caramuru

Mesa dos trabalhos da Sessão Especial: padre Ângelo Magno Carmo Lopes, pároco do Rio Vermelho; vereador Sandoval Guimarães,
presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal; vereador Pedro Godinho, presidente da Câmara
Municipal; Clóvis Bezerril, presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho; Isa Maria de Souza Silva, presidente da Fundação
Gregório de Mattos; e Álvaro Dantas Júnior, presidente do Instituto Genealógico da Bahia.

Em comemoração aos dois anos da Lei 7.774, sancionada pelo prefeito
João Henrique Carneiro no dia 15 de dezembro de 2009, no encerramento
das comemorações dos 500 anos da chegada de Diogo Álvares Corrêa à Bahia
e do nascimento do personagem Caramuru, a Câmara Municipal de Salvador
realizou uma Sessão Especial convocada pelo vereador Pedro Godinho, autor
do Projeto de Lei que resultou na instituição da chamada Lei Caramuru.
A Sessão Especial teve início às 9 horas do dia 15 de dezembro de 2011,
com uma bênção ministrada pelo padre Ângelo Magno Carmo Lopes, pároco
do Rio Vermelho, que foi seguida de um pronunciamento do vereador Pedro
Godinho, presidente da mais antiga Casa Legislativa do Brasil.
Na sequência da sessão, a platéia que lotou o Plenário Cosme de Farias,

aplaudiu as palestras proferidas pelo presidente da Associação Brasileira de
Agências de Viagens da Bahia, Pedro Galvão, pelo presidente da Câmara Portuguesa do Comércio no Brasil-Bahia, Antônio Coradinho, pelo presidente da
Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago, Santiago Campo,
pelo presidente do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Sydney
Rezende, e pelo presidente da Academia dos Imortais do Rio Vermelho,
Ubaldo Porto.
Também fizeram uso da palavra o vereador Sandoval Guimarães, a presidente da Fundação Gregório de Mattos, Isa Maria de Souza Silva, e o padre
Ângelo Lopes, que retornou à tribuna para discorrer sobre São Francisco
Xavier, padroeiro de Salvador.

Padre Ângelo Magno Carmo Lopes no momento da Oração da Bênção.

Pedro Godinho falou sobre o ‘Histórico da Lei Caramuru’.

Pedro Galvão discorreu sobre ‘Diogo Álvares Corrêa,
Cidadão de Quatro Países’

Antônio Coradinho abordou ‘O Caramuru Português’.

Santiago Campo enfocou ‘O Caramuru Galego’.

Sydney Rezende enfatizou ‘Memorial Caramuru,
uma Necessidade Impostergável’.

Ubaldo Porto destacou ‘A Importância da Lei Caramuru’.

O vereador Sandoval Guimarães enalteceu a importância da Sessão Especial.

Isa Maria de Souza Silva, que representou o prefeito João Henrique
Carneiro, parabenizou a Câmara Municipal pela homenagem
aos dois anos da Lei Caramuru.

Uma ala do Plenário Cosme de Farias.

