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Ailton Souto

200 Anos da
Associação
Comercial
da Bahia

Nelson Taboada, Ubaldo Porto e
Eduardo Morais de Castro.

Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil-Bahia
filiou-se à Central das Entidades do Rio Vermelho

No dia 15 de junho, no Salão Nobre da Associação Comercial da Bahia, como parte da programação do bicentenário da mais antiga entidade da classe empresarial na América Latina, foi
solenemente lançado o livro 200 Anos da Associação Comercial da Bahia.
Durante o evento, o presidente Eduardo
Morais de Castro entregou ao escritor Ubaldo
Marques Porto Filho e ao empresário Nelson Almeida Taboada uma placa de prata contendo
o reconhecimento da Associação Comercial da
Bahia ao autor e ao patrocinador da obra que
resume a história dos dois séculos da ACB.
Páginas 6, 7 e 8.

Abav promove a primeira Feira de Turismo da Bahia.
Página 3

Ailton Souto

Câmara concedeu honrarias ao ministro Mário Negromonte.
Página 5.

Proposta para o um dia de carnaval, à moda antiga,
no Rio Vermelho. Página 9.
Lisboa, a porta de entrada para os empresários baianos
na União Européia. Página 12.

A Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil-Bahia, com sede no Rio Vermelho, é a mais
nova integrante do sistema Central das Entidades do Rio Vermelho. A entrega do diploma da
filiação correu no dia 5 de julho, no Espaço Caramuru da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior.
O presidente da Câmara Portuguesa, Antônio Coradinho, que também possui empresa sediada no bairro descoberto por Caramuru, declarou em discurso (foto) que uma das missões
da Câmara é “promover e incentivar o desenvolvimento das relações comerciais, econômicas
e sociais, bem como o intercâmbio tecnológico, cultural e turístico, entre Portugal e a Bahia”.
Páginas 10 e 11.
Ailton Souto

Sydney Rezende é o
novo presidente do
Conturv
O publicitário Sydney Rezende (foto) é
o substituto do escritor Ubaldo Marques
Porto Filho na presidência do Conselho
de Cultura e Turismo do Rio Vermelho.
Uma das preocupações do novo presidente é com a infraestrutura do bairro:
“Com o apoio da Abav, estamos buscando as soluções para que o Rio Vermelho
esteja bem qualificado para receber os
turistas na Copa de 2014”.
Página 3.
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Central das Entidades do Rio Vermelho
A REPRESENTAÇÃO MÁXIMA DO RIO VERMELHO - FUNDADA EM 8 DE MAIO DE 2004

A UNIÃO QUE FAZ A FORÇA
DIRETORIA DA CENTRAL

Presidente: Clóvis Cavalcanti Bezerril - Vice-Presidente: Roberto Farias de Menezes - Diretor
Administrativo-Financeiro: Ubaldo Marques Porto Filho - Diretor de Relações Comunitárias: Nelson Hanaque Esquivel. Conselho Fiscal: Ítalo Dattoli, Layrtton Chaves Borges, Antonio Carlos Ferreira Freire, Antonino Oliveira Viana, Eduardo Ávila de Oliveira e Roberto Falcão de Almeida Souza.
Sede: Rua Borges dos Reis 46, Rio Vermelho. Ed. Rio Vermelho Boulevard, Sala 105
Salvador - Bahia. Cep 41950-600 - E-mail: central@acirv.org
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Em agosto o mercado de turismo tem encontro
marcado na Feira de Turismo Abav Bahia

Ailton Souto

Evento para um público específico, a Feira de Turismo Abav Bahia 2011, destina-se basicamente aos
agentes e operadores de turismo, profissionais de empresas aéreas, da hotelaria, gastronomia,
locadoras e outras empresas prestadores de serviços interligados ao setor turístico,
além de autoridades e dirigentes de órgãos públicos.
Com o objetivo de movimentar negócios e reunir o trade turístico, a Associação Brasileira de
Agências de Viagens da Bahia (Abav Bahia) promove nos dias 4 e 5 de agosto, uma Feira de Turismo
inédita em nosso estado.
A Feira de Turismo Abav Bahia vai reunir num
mesmo local, o Centro de Convenções, todos os
segmentos de turismo, que terão a oportunidade
de apresentar seus produtos/serviços e conhecer
tendências do setor, ao mesmo tempo em que novos negócios serão gerados a partir do fluxo de

informações.
Além disso, o momento para a realização do
evento é de extrema importância para a discussão
de temas relevantes, como o turismo ecológico e
sustentabilidade, que hoje fazem parte dos debates de quase todos os ramos de atividades.
É também proposta do evento aproveitar o
momento da integração para promover a capacitação profissional, em vários níveis, a partir de
cursos e palestras ministradas pelos mais diversos
órgãos, entidades e instituições.

A expectativa do presidente da Abav Bahia, Pedro Galvão (foto), é que a Feira de Turismo traga
a Salvador cerca de 5 mil profissionais da área, de
todo o mundo, e que movimente cerca de 30 milhões
de reais. O investimento total com a realização do
evento é da ordem de 200 mil reais.
Pedro Galvão diz ainda que o pioneirismo da
Feira é uma das estratégias para reposicionar a
Bahia no mercado turístico nacional e fazer frente
às investidas de outros estados nordestinos, que

vêm ganhando espaço no setor, a exemplo do
Ceará.
“Ainda somos líderes no Nordeste, mas é preciso retomar o protagonismo e evitar que sejamos ultrapassados por outros estados”, garante o
presidente da Abav Bahia. Pedro Galvão informa
ainda que “a Bahia recebe anualmente cerca de
10 milhões de visitantes, mas a maioria do contingente é formado por brasileiros. É preciso atrair
mais os turistas estrangeiros”.

A quem interessa a Feira

Conturv com novos dirigentes
O Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho está
com nova composição na direção de suas atividades
Eis os integrantes para o quadriênio 2011/2015:
DIRETORIA
Presidente
Sydney Gomes de Rezende
Vice-Presidente
Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior
Diretor Administrativo-Financeiro
Antônio Carlos Ferreira Freire
Diretor de Cultura
Laureano Ventin Corujeira
Diretor de Turismo
Antônio Coradinho
CONSELHO FISCAL
Efetivos
Nelson Taboada
Pedro Galvão
Santiago Campo
Suplentes
Edgar Viana Filho
Ítalo Dattoli
Layrtton Chaves Borges

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS
DA DIRETORIA
O presidente, Sydney Rezende, publicitário de renome nacional, é portador de uma extensa folha de serviços prestados ao
Rio Vermelho. Começou quando era diretor da Agência de Publicidade D&E. Foi um dos fundadores dessa agência que marcou
época na publicidade baiana e cuja sede ficava no Rio Vermelho.
Em 1986 ele ofereceu gratuitamente ao Censo do Rio Vermelho
toda a campanha publicitária e os formulários para a realização
do importante trabalho, que segundo o próprio IBGE, que deu o
apoio técnico, foi o primeiro recenseamento realizado no Brasil
em nível de bairro. Durante vários anos, Sydney muito colaborou

com a realização da famosa Festa de Yemanjá. É um dos fundadores do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, sendo
vice-presidente de 2006 até 2011.
Os demais integrantes da Diretoria do Conturv são: na vicepresidência encontra-se o professor universitário, historiador e
escritor Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior, que preside o
Instituto Genealógico da Bahia; na diretoria administrativafinanceira está o empresário Antônio Carlos Ferreira Freire,
que também possui uma importante participação em atividades
culturais no bairro, sendo inclusive conselheiro da Central das
Entidades do Rio Vermelho; na diretoria de cultura encontrase o empresário Laureano Ventin Corujeira, 2º vice-presidente
da Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago,
que possui sede própria no Rio Vermelho e é a representante da
história, da cultura e do turismo galego na Bahia; e na diretoria
de turismo está o empresário português Antônio Coradinho,
cuja empresa, a Corágua, fica no Rio Vermelho, onde também se
encontra a sede da entidade que preside, a Câmara Portuguesa
de Comércio no Brasil-Bahia.

IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS
DO CONSELHO FISCAL
Nelson Taboada
Empresário, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada.
Pedro Galvão
Empresário, presidente da Associação Brasileira de Agências
de Viagens da Bahia (Abav).
Santiago Campo
Empresário, presidente da Associação Cultural HispanoGalega Caballeros de Santiago.
Edgar Viana Filho
Jornalista, membro da Acirv, entidade cultural do Rio Vermelho.
Ítalo Dattoli
Empresário, diretor do Conselho Paroquial do Rio Vermelho.
Layrtton Chaves Borges
Engenheiro, membro da Acirv, entidade cultural do Rio Vermelho.

• Agentes e dirigente de turismo
• Profissionais de empresas aéreas e
de aeroportos
• Profissionais de empresas náuticas
• Profissionais de empresas rodoviárias
• Profissionais da hotelaria
• Estudantes universitários e de cursos técnicos ligados ao turismo
• Prestadores de serviços para a cadeia turística
• Operadores turísticos

Vantagens oferecidas
pela Feira
• Novidades e tendências do mercado turístico
• Identificação de novos mercados
para novos negócios
• Oportunidades para fazer
network, ampliando e fortalecendo contatos
• Negociações de preços, prazos
e condições com fornecedores
• Troca de experiências com profissionais de diversas áreas
• Atualização de conhecimentos sobre temas da indústria turística
• Acompanhamento da evolução do
mercado turístico
• Identificação de oportunidades
para novos investimentos
• Presença dos principais fornecedores nacionais e internacionais
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Sete anos da Central das
Entidades do Rio Vermelho

A ideia que redundou no surgimento da Central
das Entidades do Rio Vermelho surgiu em outubro
de 2003. Partiu de Paulo Fernandes Dias, executivo
brasileiro do Grupo Pestana, que na época gerenciava
o Pestana Bahia Hotel.
A ideia do Paulo era contribuir para uma maior valorização do Rio Vermelho, propondo que os grandes hotéis
instalados no bairro patrocinassem uma revista trimestral ou bimensal, centrada exclusivamente no Rio Vermelho, para ser distribuída com os hóspedes. E queria
envolver na sua produção a participação conjunta das
entidades mais representativas do bairro.
Quando tudo já estava pronto - com a boneca de
como seria a revista e o estatuto da nova entidade
já elaborado –, o mentor da iniciativa foi transferido
para Portugal, indo comandar um hotel da rede Pestana em Lisboa. Com a sua viagem, o projeto da revista
“Amado Rio Vermelho” foi paralisado e não teve mais
continuidade.
Porém, as duas sementes que o Paulo deixou no
Rio Vermelho germinaram e brotaram: a Academia
dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv) assumiu a paternidade da revista, que, reformulada, passou a se
chamar “Revista do Rio Vermelho”. Por questões de
custos, foi produzida eletronicamente e inserida no
site <www.acirv.org>. A entidade também foi viabilizada e recebeu o nome de Central das Entidades do
Rio Vermelho.
Fundada no dia 8 de maio de 2004, a Central
teve como primeiro presidente o pároco do Rio Vermelho, padre Ângelo Magno Carmo Lopes, eleito para
um mandato de quatro anos. Seu sucessor, para o
quadriênio 2008-2012, foi Clóvis Cavalcanti Bezerril.
A Central das Entidades do Rio Vermelho, inicialmente prevista para gerenciar exclusivamente a revista
idealizada pelo Paulo Dias, passou a desempenhar outras
finalidades. Assumiu o relevante papel de promotora
da união das entidades do Rio Vermelho, tornando-se
a representação máxima do bairro.
Com a força agregadora de suas filiadas, hoje em
número de doze, o Rio Vermelho ganhou mais respeitabilidade junto aos órgãos governamentais. E
neste papel, o jornal Folha do Rio Vermelho, editado
pela Central, desempenha uma importância vital na
divulgação do bairro e na canalização de benefícios
para a sua coletividade.

Barra também terá uma
Central das Entidades
Graças à iniciativa pioneira do Rio Vermelho,
primeiro bairro de Salvador a dispor de uma agregadora das forças da comunidade, cujo sucesso extrapolou os limites do bairro, a Central das Entidades do Rio
Vermelho, depois de se tranformar numa referência
junto aos órgãos públicos, passou também a ser um
exemplo de organização para outros bairros.
Prova disso vem do bairro da Barra, que possui
dezenas de entidades (muito mais do que o Rio Vermelho) sem nenhuma inter-relação e nem conjugação
de esforços mútuos. Para promover a união das forças
que se encontram dispersas, e respaldar as ações conjuntas, surgiu um forte movimento para a fundação
da Central das Entidades da Barra.
No Rio Vermelho, a Central das Entidades levou
sete anos para conseguir ter 12 entidades filiadas. Na
Barra a expectativa é no sentido da criação da Central
da Barra já surgir com 15 filiadas.
E para transmitir toda a experiência dos sete anos
da Central das Entidades do Rio Vermelho, um de seus
fundadores, o escritor Ubaldo Marques Porto Filho, e
o atual presidente, Clóvis Bezerril, foram convidados
para fazer uma palestra na Barra, como parte dos preparativos para a fundação da Central das Entidades
da Barra.
É o Rio Vermelho exportando conhecimentos e
uma experiência bem sucedida!
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Mensagem do Pároco
Ailton Souto

Prezados irmãos
riovermelhenses
e paroquianos!
O nosso bairro, marcado pela presença de
muitos que aqui chegam para o trabalho,
estudos, encontros e diversões, agora se sente honrado pela ilustre visita
de alguém que começa a ser muito amado pelos
baianos: o nosso arcebispo primaz, dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ.
No dia 27 de abril, dom Murilo foi recebido pelos nossos paroquianos, pelo pároco, pela nossa
forania, padres que agem em nossa paróquia, pelas
ordens religiosas, movimentos, associações, lideranças e representantes do nosso bairro com suas instituições, empresários e convidados ligados ao nosso
Rio Vermelho.
Um dia memorável para todos nós, que recebemos o nosso pastor comum, a quem queremos dar
as boas-vindas e desejar profícuo trabalho pastoral: que seja entre nós àquele que a todos ajuda e
edifica.
O nosso bispo estará novamente aqui presente,
numa visita especial aos nossos paroquianos, no
dia 24 de julho de 2011, às 19 horas, para celebrar
conosco a novena preparatória à Festa da Nossa Padroeira, Senhora Sant’Ana.
Somos convidados a usufruir deste momento do
seu pastoreio e de receber com alegria àquele que
vem em nome do Senhor.
Esperamos que o nosso bispo, com espírito que
já possui de baiano, tenha dias felizes nesta terra
de “todos os santos” e que nós possamos fazê-lo
bem feliz, de tal modo que ele possa guardar no coração lembranças tão profundas na sua existência.
Que a Virgem Mãe faça os seus caminhos leves e
que possa ele sentir a presença sempre amorosa da
Mãe, contemplando-o e guardando-o.
Pe. Ângelo Magno Carmo Lopes
Pároco do Rio Vermelho

Forró da Paróquia
Rosana Ramos

Foi realizado
no dia 1º de
junho, no salão
de eventos do
Centro de Amaralina, o Forró da
Paróquia, com a
participação de
centenas de paroquianos, de todas as faixas etárias,
que se divertiram com uma grande quadrilha junina
e um animado arrasta pé no salão.
Coordenado pela advogada Vera Lúcia Oliveira
Barbosa, e com as bênçãos do Padre Ângelo, a animação da festa esteve a cargo da banda de Tadeu
Sollex, especialista na execução de músicas do
repertório junino.

Programação da
Festa da Padroeira
De 17 a 25 de julho
Novenário, às 19 horas
26 de julho, Dia de Senhora Sant’Ana
Santa Missa às 7h e às 9h30
Procissão Marítima às 11h
Procissão Terrestre às 18 h
Santa Missa Solene às 18 h

Dia das Letras Galegas
O Dia das Letras Galegas, 17 de maio, que homenageia a língua galega em todas as colônias galegas espalhadas pelo mundo, foi celebrado na Bahia pela
Associação Cultural Hispano-Galega, com uma vasta programação em sua sede social, no Rio Vermelho.
A festividade constou das seguintes manifestações no
Auditório Orsi Pousada: vídeo com entrevista do poeta
homenageado do ano, Luis Ángel Sánchez Pereiro (19581996); declamação de poesia pelo professor Xosé Manoel Juane Verissimo; apresentação da tradicional Queimada Galega; e de um espetáculo de música e dança
pelo Grupo de Gaitas Caballeros de Santiago (Los Celtas)
e do Corpo de Baile de Dança Espanhola Caballeros de
Santiago.
Durante o evento, o diretor cultural e artístico de Caballeros, Carlos Lorenzo Leiro, prestou uma significativa
homenagem ao Centro de Estudos da Língua e Cultura
Galegas (Celga). As celebrações foram encerradas com
um coquetel no Salão Nobre Carlos Lopes Monis de Cavo,
onde também foi montada uma exposição de cartazes
alusivos à efeméride.

1º Encontro e Debate da Mulher
Espanhola-Galega na Bahia
No dia 25 de maio, a Associação Cultural HispanoGalega Caballeros de Santiago promoveu o 1º Encontro e
Debate da Mulher Espanhola-Galega na Bahia, realizado
no Auditório Orsi Pousada.
Com o propósito de analisar o papel e o desempenho
das mulheres hispano-galegas na comunidade baiana, o
encontro reuniu importantes personalidades femininas
da colônia galega em Salvador, que deram valiosos depoimentos sobre suas experiência e reflexões pessoais.
O semanário “Galicia em el Mundo”, editado em
Vigo, na edição de 30 de maio-5 de junho, deu ampla divulgação ao evento, com ênfase aos dois temas centrais
do encontro: ‘La Mujer Hispano-Gallega em el Mundo’ e
‘La Evolución de la Inmigración’.
O evento foi encerrado com Santiago Campo, presidente de Caballeros de Santiago, entregando o Diploma
de Serviços Prestados à Comunidade Hispano-Galega na
Bahia às seguintes personalidades: Elena Escariz, Emilia
Blanco, Maria de Los Dolores Cabirta, Maria Del Carmem
Fidalgo Puga, Maria Elena Gonzalez, Maria Pilar Dacal Redondo e Palmira Presa Piñero.

Ubaldo fez palestra na
Câmara de Maragojipe
A convite do presidente da Câmara Municipal de
Maragojipe, Themístocles Antônio Santos Guerreiro, o
escritor Ubaldo Marques Porto Filho fez uma palestra no
dia 20 de junho, para os nove vereadores da casa legislativa e os convidados que lotaram o plenário do histórico
Paço Municipal, antiga Casa da Câmara e Cadeia. O tema
da palestra foi ‘Maragojipe e a Suerdieck’.
Ubaldo é autor do livro ‘Suerdieck, Epopeia do Gigante’, que narra em 400 páginas toda a história da empresa produtora de charutos, que teve grande influência
na economia e na vida sociocultural de Maragojipe. O
nome ‘gigante’, no título, é uma referência para definir o
império charuteiro, um conglomerado integrado por 16
empresas, quatro delas com sede na Europa.
O escritor conheceu a fase final desse império, nascido em 1892 e encerrado em 1999. Durante quatro anos,
de 1965 a 1969, Ubaldo trabalhou na sede da Suerdieck,
em Salvador, e conheceu suas três fábricas, localizadas
em Maragojipe, Cruz das Almas e Cachoeira. A unidade
de Maragojipe, movimentada por três mil operários, era
a maior do mundo na produção de charutos totalmente
artesanais, fartamente consumidos em países de cinco
continentes.
O lançamento de ‘Suerdieck, Epopeia do Gigante’ deverá ocorrer em dezembro próximo. O autor tem ainda
sobre a sua guarda, há dez anos, um valioso acervo de
impressos, fotos e materiais sobre a Suerdieck, que ele
deverá doar à Câmara Municipal de Maragojipe, para
fazer parte do Memorial da Cidade, que está sendo implantado no Paço Municipal.
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Câmara homenageou ministro Negromonte
Fotos: Ailton Souto

Coube a prefeita de Glória, Ena Vilma, esposa do homenageado, fazer a entrega
do Título de Cidadão da Cidade do Salvador ao ministro Mário Negromonte, tendo
à direita o autor da homenagem, vereador Pedro Godinho.

Nelson Taboada com o deputado
federal Sérgio Carneiro e
o vereador Henrique Carballal.
Ministro Mário Negromonte,
vereador Pedro Godinho (presidente da Câmara Municipal de Salvador), empresário Nelson Taboada
e o escritor Ubaldo Porto.

Walter Pinheiro, presidente da
Tribuna da Bahia, desembargador
Carlos Dultra Cintra e Nelson
Taboada.

Ubaldo Porto, Nelson Taboada e
João Leão, chefe da Casa Civil da
Prefeitura de Salvador.

O deputado estadual Cacá Leão
e Nelson Taboada.

Por resoluções de autoria do vereador Pedro Godinho, a Câmara Municipal de Salvador
outorgou ao deputado federal Mário Negromonte, atual ministro das Cidades, o Título de
Cidadão da Cidade do Salvador e a Medalha
Thomé de Souza.
A solenidade da entrega das honrarias foi no
dia 26 de maio, no Plenário Cosme de Farias, em
Sessão Solene comandada pelo presidente da
Casa Legislativa, Pedro Godinho.
O Rio Vermelho esteve representado pelo
presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada,
empresário Nelson Almeida Taboada, e pelo diretor da Central das Entidades do Rio Vermelho,
escritor Ubaldo Marques Porto Filho.
Mário Sílvio Mendes Negromonte é pernambucano de Recife, nascido em 6 de julho
de 1950. Formado em direito, tornou-se empresário da construção civil. Em 1990 elegeu-se
à Assembléia Legislativa da Bahia e em 1994
ganhou um mandato na Câmara Federal, sendo
reeleito quatro vezes (1998, 2002, 2006 e 2010).
É ministro das Cidades desde janeiro de 2011.

Coube ao deputado estadual Mário Júnior, filho do homenageado,
fazer a entrega do Diploma da Medalha Thomé de Souza
ao ministro Mário Negromonte.
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200 Anos da Associação Comercial da Bahia
Fotos: Ailton Souto

Abrindo a programação dos livros, vários deles reeditados, alusivos à Associação Comercial da Bahia, que está completando 200 anos de fundação, foi lançado
um título inédito, 200 Anos da Associação Comercial da Bahia, escrito pelo associado Ubaldo Marques Porto Filho.
A solenidade, no Salão Nobre do Palácio da Associação Comercial da Bahia
(ACB), na noite de 15 de junho, contou com a presença de membros da imprensa,
do corpo consular, de associações, de entidades de classe e de diversas autoridades, dentre elas o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Pedro Godinho,
e o presidente da Associação Bahiana de Imprensa, Walter Pinheiro.
Inúmeros empresários, profissionais liberais, diretores, conselheiros e associados da ACB também prestigiaram o evento que foi encerrado com um coquetel
após a distribuição gratuita dos exemplares da obra impressa em papel da melhor
qualidade.
A excelência da editoração eletrônica, executada pela agência Verbo de Ligação Ilustrações, e a qualidade irretocável da impressão, no parque da Press Color
Gráficos, foram alvos de muitos elogios. Ainda mereceu destaque a caixa protetora do 14º livro de autoria de Ubaldo Porto.
200 Anos da Associação Comercial da Bahia é a décima obra patrocinada
pela Casa de Cultura Carolina Taboada, entidade fundada e presidida pelo empresário Nelson Taboada, antigo conselheiro da ACB.

O governador Jaques Wagner, autor do posfácio da
obra, esteve representado pelo seu chefe de gabinete,
Edmon Lucas, que pronunciou um importante discurso.
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Antônio Carlos Freire (diretor do Conturv-RV), Ubaldo Porto, Pedro Godinho
(presidente da Câmara Municipal de Salvador, Nelson Taboada e Nelson
Carvalho, diretor da Associação Bahiana de Imprensa.

O anfitrião da solenidade do dia 15 de junho, Eduardo Morais de Castro, presidente da Associação
Comercial da Bahia, fazendo a saudação pelo lançamento do livro que registra a história resumida da
Associação Comercial da Bahia, a mais antiga entidade empresarial da América Latina.

Uma parte da platéia, com integrantes da Associação Atlética da Bahia: Theócrito Baptista,
Antônio Moreira, Ademar Brito e Marlene Brito.
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Ubaldo Porto, Nelson Taboada, Edmon Lucas (chefe de gabinete do
governador Jaques Wagner) e o presidente da Associação Comercial
da Bahia, Eduardo Morais de Castro.

Nelson Carvalho (diretor da ABI), Nelson Taboada, Walter Pinheiro
(presidente da ABI), Ubaldo Porto e Antônio Carlos Freire (diretor
do Conturv-RV).

Nelson Taboada, Ubaldo Porto, coronéis Theócrito Baptista
e Flodoardo Azevedo e Antônio Carlos Dórea, diácono da
Basílica do Bonfim.

Ubaldo Porto, Nelson Taboada e Nelson Brandão, diretor
superintendente da Associação Comercial da Bahia.

Ubaldo Porto com familiares: Mônica (filha), Maria José (esposa)
e Eneida (irmã).

Ubaldo Porto com Salim Sahade e Paulo Motta, presidente
do Sindilojas-Bahia.

Antônio Carlos Freire (diretor do Conturv-RV), Clóvis Bezerril
(presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, Sônia Haas
(gerente de comunicação da Bahiagás), Ubaldo Porto e o professor
Mário Rezende.

Nelson Taboada, Arthur Rios (diretor de Caballeros de Santiago), Nestor Taboada (superintendente do Hospital Espanhol)
e o vice-almirante Arnon Barbosa.

Sydney Rezende (presidente do Conturv-RV), Antônio Coradinho
(presidente da Câmara Portuguesa), professor Mario Rezende
e Ubaldo Porto.

Professores João Eurico Matta, Mário Rezende e Luiz Bacellar.

Nelson Taboada e João Lopes de Araújo, presidente da Associação
de Produtores de Café da Bahia.

Álvaro Dantas, presidente do Instituto Genealógico da Bahia, e
Nelson Taboada.

Marcos de Meirelles Fonseca (próximo presidente da ACB),
Nelson Carvalho, Eduardo Morais de Castro e Nelson Taboada.
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Discursos na ACB
Do autor do livro,
Ubaldo Marques Porto Filho
A pedido da Casa de Cultura Carolina Taboada, coube a mim a honrosa missão de escrever o
livro “200 ANOS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA
BAHIA”, que hoje está sendo lançado neste Salão
Nobre de inúmeros e relevantes eventos sociais,
econômicos, políticos e culturais.
Desde a inauguração deste magnífico Palácio,
em 28 de janeiro de 1817, pelo seu idealizador e
construtor, dom Marcos de Noronha e Brito, VIII
Conde dos Arcos, por aqui passaram destacadas
personalidades da vida baiana e nacional, dentre
elas o imperador Dom Pedro II, a imperatriz Teresa
Cristina, o jurista Ruy Barbosa, o presidente Hermes da Fonseca e o presidente eleito
Washington Luís.
Neste Salão Nobre também esteve Castro Alves, que aqui fez sua última declamação, na
tarde de 10 de fevereiro de 1871. O maior dos poetas brasileiros faleceu em 6 de julho de
1871, aos 24 anos, quase cinco meses após a última apresentação pública, que o destino quis
que fosse no palácio mais majestoso, imponente e representativo na Cidade do Salvador.
Peço agora licença para discorrer um pouco sobre fatos que entrelaçam a história da
Associação Comercial da Bahia com o Rio Vermelho, bairro descoberto em 1509 por Diogo
Álvares Corrêa, o Caramuru, célebre náufrago tido como português, mas que pode ter nascido na região espanhola da Galícia ou até mesmo na França.
E é no bairro de Caramuru que o Presidente do Bicentenário da Associação Comercial da
Bahia, Eduardo Morais de Castro, possui raízes: ele é bisneto de João Gomes da Costa Júnior,
o primeiro grande benemérito do Rio Vermelho; é neto de um outro ilustre morador desse
bairro, Manoel Lopes de Azevedo Castro, que foi vice-presidente da Associação Comercial da
Bahia; e é filho de Álvaro Gomes de Castro e Maria Valentina Morais de Castro, que nasceram no Rio Vermelho.
Antecedendo Eduardo Morais de Castro na presidência da ACB, a Associação Comercial
da Bahia foi presidida por João Sá, morador do Rio Vermelho, que por sua vez foi sucedido
por Lise Weckerle, ex-moradora do bairro, a quem Eduardo sucedeu e que terá como sucessor, a partir de 11 de agosto próximo, um morador do Rio Vermelho, Marcos de Meirelles
Fonseca.
Congratulo-me também com o Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, empresário Nelson Almeida Taboada, integrante da terceira geração de uma família símbolo do
Rio Vermelho, onde tem raízes fincadas desde 1892.
Nelson Taboada, benemérito da cultura baiana, tem destinado recursos próprios para
aplicação direta em projetos literários, sem qualquer contrapartida governamental, benefício, isenção ou incentivo fiscal.
Dos dez livros publicados pela Casa de Cultura Carolina Taboada, o último, justamente
o que hoje está sendo lançado aqui, é a primeira obra que a entidade cultural dos Taboada
patrocina fora das biografias familiares e da historiografia do Rio Vermelho.
A escolha da Associação Comercial da Bahia como tema para o décimo livro sob a
chancela da Casa de Cultura Carolina Taboada não poderia ter sido melhor. Digo até que
se constituiu numa grande honra para a entidade patrocinadora da obra e também para o
escritor.
Finalmente, quero relembrar uma frase do jornalista Vander Prata, assessor de imprensa da Associação Comercial da Bahia, que em release distribuído à imprensa escreveu o
seguinte:
Conhecer as dependências e o acervo da Associação Comercial da
Bahia é como viajar no tempo, em busca de parte da nossa história.
Esta frase, do Vander Prata, também serve para definir o conteúdo do livro 2OO Anos
da Associação Comercial da Bahia, que foi escrito com o objetivo de oferecer aos leitores
a oportunidade de uma viagem pela história resumida da associação empresarial pioneira na
América Latina.
Espero que os leitores gostem do itinerário dessa viagem que começa em 1811, no Forte
de São Fernando, com dom Marcos de Noronha e Brito, o fundador da Associação Comercial
da Bahia, e termina em 2011, no Palácio da Associação Comercial da Bahia, com Eduardo
Morais de Castro no comando da entidade bicentenária.

Do patrocinador do livro,
Nelson Taboada
Hoje, a Associação Comercial da Bahia elegeu os
dirigentes para o biênio 2011-2013, inaugurou as
obras de restauro em seu Palácio-Sede e promove o
lançamento de um livro que oferece à historiografia
brasileira um resumo da rica trajetória da primeira
associação empresarial da América Latina.
E neste dia especial, declaro a minha satisfação em ter colaborado com mais um registro da
memória da ACB. A minha modesta contribuição foi
através da entidade que presido, a Casa de Cultura
Carolina Taboada, patrocinadora do livro 200 ANOS
DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA, escrito
por Ubaldo Marques Porto Filho e destinado à distribuição com os associados e dirigentes da
ACB, além das autoridades e convidados aqui presentes.
A obra também deverá fazer parte do acervo das bibliotecas das associações integrantes
da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e das principais bibliotecas do nosso Estado.
Desejo ainda salientar que no percurso dos 200 anos da Associação Comercial da Bahia,
a Família Taboada se inseriu de alguma forma na história dos seus últimos 105 anos. Tudo
começou com meu avô, que em 1906 se filiou à Associação Comercial da Bahia, logo após
ter fundado a empresa José Taboada Vidal & Companhia. Exatos vinte anos depois, eclodiu o
que a imprensa denominou de “Caso José Taboada”, que na época teve ampla repercussão
pública, inclusive na imprensa nacional.
O episódio de 1926 envolveu um inspetor federal truculento e corrupto e um comerciante pacato e honesto, estabelecido no bairro do Rio Vermelho. A Associação Comercial
da Bahia saiu imediatamente na defesa da honra de José Taboada Vidal e pediu ao governo
federal providências no sentido de haver um “Desagravo ao Comércio Baiano”.
Graças à intervenção da Associação Comercial da Bahia foi instaurado um inquérito administrativo que resultou num fato inédito na Bahia, que foi o afastamento do nosso Estado,
por improbidade administrativa, do inspetor federal que chantageava e inescrupulosamente
perseguia os comerciantes honrados do comércio baiano.
Na última reunião da Diretoria da ACB, no dia 2 deste mês, em que tive a honra de estar
presente como convidado especial, fiquei emocionado quando o Presidente Eduardo Morais
de Castro, referindo-se ao episódio de 1926, disse que José Taboada Vidal havia sido um
divisor de águas na Bahia na relação do fisco com os contribuintes, que passaram a ser mais
respeitados após o “Caso José Taboada”.
A presença da segunda geração da Família Taboada na vida da Associação Comercial da
Bahia foi com meu pai, Nelson Taboada Souza, membro da Comissão de Contas durante 14
anos, nas gestões dos presidentes Renato Novis, Barachísio Lisboa, João Sá e Alfeu Pedreira.
Nos últimos seis anos, de 1971 até 1977, meu pai acumulou os encargos na ACB com a de
Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia - Fieb.
A participação da terceira geração foi comigo, na gestão do Presidente João José de
Carvalho Sá. Por quatro anos, de 1971 a 1975, fiz parte do Conselho da Indústria da ACB.
Nesse período, quando também exerci a presidência do Sindicato das Indústrias de Cerâmica
do Estado da Bahia, pude testemunhar o grande esforço do amigo João Sá na viabilização de
dois grandiosos projetos: a construção do Edifício 15 de Julho, pertencente ao patrimônio
da Associação Comercial da Bahia, e a vitoriosa campanha pela implantação do Pólo Petroquímico da Bahia.
Tenho esperanças de que num futuro próximo a minha única filha, Carolina Soussa
Taboada, hoje com dez anos de idade, seja a representante da quarta geração da Família
Taboada na Associação Comercial da Bahia.
Neste dia muito significativo para mim, não podia deixar de prestar uma homenagem
à mulher empresária, na pessoa de Lise Weckerle, primeira mulher a presidir a Associação
Comercial da Bahia.
Conheço Lise desde a infância. Fomos moradores da Rua Conselheiro Pedro Luiz, no
bairro do Rio Vermelho. Nossos pais eram amigos e havia uma afinidade familiar, pois uma
irmã da mãe de Lise era casada com Afonso Taboada Souza, meu tio. Lise é prima carnal de
três primos meus em primeiro grau.
Parabenizo agora o Presidente do Bicentenário da Associação Comercial da Bahia, Eduardo Morais de Castro, empresário bem sucedido no comando da ACB e também no comando
da sua empresa, a Morais de Castro Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda.,
que tem meio século de existência e lidera no Nordeste o ranking das empresas nesse setor.
Para finalizar, os parabéns pelos 200 Anos da Associação Comercial da Bahia são extensivos a todos os seus servidores, associados, conselheiros e diretores.

Registro nos anais da Câmara Municipal de Salvador
O presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Pedro Godinho (foto), solicitou a inserção,
na ata dos trabalhos, do seguinte pronunciamento que fez na sessão ordinária do dia 15 de junho:
Com grande alegria, faço inserir nos anais desta Casa Legislativa votos de aplausos pelo lançamento do livro “200 Anos da Associação Comercial da Bahia”, escrito por Ubaldo Marques Porto
Filho e patrocinado pela Casa de Cultura Carolina
Taboada, que ocorre hoje, dia 15 de junho, no
Salão Nobre da Associação Comercial da Bahia.
Parabenizo o autor, o escritor Ubaldo Marques
Porto Filho, que com sua larga experiência nos
presenteia com mais esta obra histórica. Ubaldo
possui quatorze livros publicados, que resgatam a
memória do turismo baiano, do bairro do Rio Vermelho e de diversas personalidades baianas.
Com “200 Anos da Associação Comercial da Bahia”, ele oferece à historiografia nacional um trabalho que resume, em cento e vinte páginas, a rica trajetória da entidade que há
dois séculos se constitui numa referência para a classe empresarial baiana.
Parabenizo, também, parabenizo o empresário Nelson Almeida Taboada, presidente da
Casa de Cultura Carolina Taboada, pela iniciativa do patrocínio dessa importante obra. Vale
salientar que o livro “200 Anos da Associação Comercial da Bahia” é o décimo publicado
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em três anos de atividades dessa dinâmica entidade cultural.
No ano passado, Nelson Taboada foi agraciado com a Medalha Thomé de Souza,
outorgada pela Câmara Municipal de Salvador em reconhecimento aos relevantes serviços por ele prestados ao fomento da cultura em nossa Cidade. Tenho a honra de se o
autor do Projeto de Resolução que resultou na concessão dessa honraria ao benemérito
da cultura baiana.
Congratulo-me, ainda, com o presidente da Associação Comercial da Bahia, empresário
Eduardo Morais de Castro, pelos 200 anos da entidade, cujo clímax das festividades será
em 15 de julho, Dia do Bicentenário da ACB.
Nesta oportunidade, estendo as felicitações a todo o corpo de servidores, associados,
conselheiros e diretores da Associação Comercial da Bahia, fundada em 15 de julho de
1811 pelo governador da Capitania da Bahia, dom Marcos de Noronha e Brito, VIII Conde
dos Arcos de Valdevez.
Finalmente, desejo ressaltar os traços das convergências que unem a Câmara Municipal
de Salvador à Associação Comercial da Bahia. Uma é a Casa Legislativa mais antiga do Brasil e a outra é a Casa do Empresariado mais antiga da América Latina. Ambas encontramse instaladas em magníficos prédios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, que ocupam todo um quarteirão: o Palácio da Câmara fica na Cidade
Alta e o Palácio da Associação fica na Cidade Baixa.
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Proposta para um dia de carnaval especial
no Rio Vermelho
Uma coisa é certa e unânime: ninguém quer que o Rio Vermelho seja uma extensão do carnaval praticado no
Circuito Barra-Ondina. Ninguém de sã consciência quer no Rio Vermelho os trios elétricos, os blocos com corda, os
camarotes e nem os cinco dias de folia.
Pesquisa feita pelo Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, diagnosticou que o bairro aceita um dia de
carnaval à moda antiga, com blocos desfilando no chão, sem cordas, puxados exclusivamente por bandinhas de sopro
e percussão, sem parafernália eletrônica e com as ruas totalmente livres de qualquer tipo de barracas de bebidas.

O PROJETO PARA
O CARNAVAL DE UM DIA
HISTÓRICO DO
CARNAVAL NO RIO VERMELHO
Através do livro ‘Rio Vermelho’, escrito pelo historiador do bairro, escritor Ubaldo
Marques Porto Filho, publicado em 1991, fica-se sabendo que, até 1973, o Rio Vermelho
dispunha de um dia de festa carnavalesca. Era no dia do Bando Anunciador, o ponto
alto de uma vasta programação popular que incluía, em dias anteriores, a Coroação
da Rainha do Rio Vermelho, o Banho de Mar à Fantasia, a Lavagem da Igreja, o Sábado
dos Ternos e Ranchos, a Segunda-Feira Gorda e a Entrega do Ramo ao Juiz da Festa do
Ano Seguinte.
O desfile do Bando Anunciador, iniciado no tempo que o Rio Vermelho era um
importante centro de veraneio das famílias ricas do centro de Salvador, cujo período
áureo foi de meio século (1880-1930), era realizado em data móvel, no domingo que
antecedia o início do Carnaval. Aguardado com muita ansiedade pelos moradores do
bairro, o Bando Anunciador constituia-se de três partes:
a. Pela manhã e início da tarde: Desfile de blocos carnavalescos com grande animação e participação popular.
b. A partir das 16 horas:Desfile de carros alegóricos, sendo que um deles conduzia
a rainha e as princesas da festa.
c. À noite: Continuação da folia popular, nas quermesses e barracas de bebidas e
comidas típicas.

‘PAROANO SAI MILHÓ’
INICIA RESGATE DA TRADIÇÃO CARNAVALESCA
O resgate do Carnaval no Rio Vermelho, uma tradição perdida na década de 1970,
começou com o Paroano Sai Milhó, bloco nascido em 1964, no bairro da Saúde. Em
2007, o seu conjunto musical fez uma apresentação no Rio Vermelho. O sucesso garantiu a presença do grupo nos anos subseqüentes.
O Paroano Sai Milhó é especialista na interpretação de músicas imorredouras dos
antigos carnavais e tem dado mostras do verdadeiro carnaval da participação popular,
sem cordas e sem qualquer parafernália eletrônica.
O jornal Folha do Rio Vermelho publicou na edição nº 21 (maio 2011) o artigo
‘Carnaval no Rio Vermelho’, onde Archibaldo Daltro Barreto Filho, um dos líderes do
Paroano Sai Milhó e autor do livro ‘Paroano Sai Milhó, Histórias de Amor à Música, à
Alegria, às Cores e à Vida...’, fez uma retrospectiva da presença positiva, nos últimos
cinco anos, do bloco no Rio Vermelho. No epílogo da narrativa, ele fez o seguinte apelo:
“Uni-vos cidadãos, carnavalescos e foliões! O Rio Vermelho é um espaço especialíssimo
da bela, mas sofrida, Salvador”.

PAULINHO BOCA DE CANTOR E GEREBA
LANÇARAM O CIRCUITO CARAMURU
Os cantores e compositores Paulinho Boca de Cantor e Gereba Barreto inauguraram, no dia 3 de março de 2011, quinta-feira de carnaval, o circuito carnavalesco do Rio
Vermelho, ao qual deram o nome de Circuito Caramuru, em homenagem ao Descobridor do Rio Vermelho, Co-Fundador da Cidade do Salvador e Patriarca da Bahia.
O embrião do circuito carnavalesco no Rio Vermelho foi muito bem recebido pela
comunidade do bairro, pelo povo soteropolitano e turistas. Mereceu inclusive destaque
nos órgãos da imprensa, especialmente da TV Bahia e dos jornais A Tarde e Correio.
Porém, como não fazia parte da programação oficial da Prefeitura, não pode contar
com o respaldo de uma logística carnavalesca, que envolve trânsito, segurança pública
e outros serviços de infraestrutura, além de divulgação e atrações artísticas. Mas serviu
como um teste bem sucedido, pois teve ampla aprovação popular.

COMO O BAIRRO QUER O
CARNAVAL DE UM DIA
O Carnaval no Rio Vermelho não poderá, em hipótese alguma, se constituir numa
extensão do Circuito Barra-Ondina, com camarotes, trios-elétricos e cinco dias de duração.
O Carnaval no Rio Vermelho deverá ser concentrado em dois espaços:
1. Circuito Caramuru, exclusivamente na noite da quinta-feira de Carnaval.
2. Largo da Mariquita, também na noite da quinta-feira.

O QUE É O CIRCUITO CARAMURU
O Circuito Caramuru é o trecho que começa na Rua da Paciência, na confluência com a Avenida Oceânica, e passa pelo Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua
Borges dos Reis e Praça Colombo. Nesta praça começa o percurso de volta, passando
pela Rua João Gomes em direção ao Largo de Santana, onde os blocos terão duas opções: refazer o itinerário pela Guedes Cabral ou seguir em direção à dispersão, na Rua
da Paciência.
Em nenhuma circunstância, no Circuito não deverá ser permitida a entrada de trios
elétricos, mini-trios ou qualquer outro tipo de veículo contendo equipamentos de sonorização.
A predominância musical deverá ser restrita aos instrumentos de sopro e percussão,
com os músicos desfilando no chão, juntamente com os foliões, num carnaval diferenciado e com particularidades culturais ímpares.

O CARNAVAL NO LARGO DA MARIQUITA
O Carnaval no Largo da Mariquita deverá ser com um palco fixo, para um show com
artistas contratados pela Prefeitura. Aí sim, será permitida a sonorização pública, mas
sem a presença de trios elétricos.

INTERFERÊNCIA NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS
No Carnaval do Circuito Caramuru, a interferência no tráfego de veículos será em
escala menor ao da Festa de Yemanjá, no dia 2 de fevereiro, em que o trecho da orla
fica isolado entre o final da Avenida Oceânica (Paciência) e a Praça Brigadeiro Faria da
Rocha (Fonte do Boi), bloqueando as entradas para os grandes hotéis: Golden Tulip,
Pestana, Mercure e Ibis.
No dia do Carnaval no Circuito Caramuru, a parte a ser isolada ao tráfego de veículos será menor: do final da Avenida Oceânica (Paciência) até o trecho inicial da Praça Colombo. Os acessos aos grandes hotéis, acima nominados, permanecerão desimpedidos.

ABERTURA DO CARNAVAL SOTEROPOLITANO
Com o intuito de se resgatar uma tradição iniciada no começo do século XIX, quando o pontapé inicial do Carnaval era dado no Rio Vermelho, pelos veranistas, criadores
do Bando Anunciador, sugere-se que na quinta-feira do Carnaval o Rio Vermelho seja
contemplado com uma solenidade momesca oficial, nos seguintes termos:
1. No palco fixo do Largo da Mariquita ficarão dois personagens, um simbolizando Caramuru (Descobridor do Rio Vermelho,
Co-Fundador da Cidade do Salvador e Patriarca da Bahia) e outro
a esposa dele, a índia Catharina Paraguassú, Matriarca da Bahia.
Embora não tenha nascido no Rio Vermelho, Catharina simbolizará
as índias da tribo que habitava o bairro, onde o Caramuru iniciou
a miscigenação racial.
2. Caramuru e Catharina Paraguassú darão as boas vindas ao
Prefeito de Salvador, que chegará para declarar a abertura do Carnaval.
3. Do Rio Vermelho, acompanhado por Caramuru e Catharina
Paraguassú, o Prefeito irá para o Campo Grande, onde “Thomé de
Souza”, o Fundador da Cidade do Salvador, estará aguardando o
Prefeito, que fará a entrega simbólica das chaves da Cidade ao Rei
Momo.

A IMPORTÂNCIA DO CARNAVAL NO RIO VERMELHO
O Carnaval no Rio Vermelho, tanto no Circuito Caramuru como no Largo da
Mariquita, é de significativa importância para a Cidade do Salvador, pelas seguintes
razões:
1. Insere no Carnaval de Salvador três personagens importantes na história da Bahia
e do Brasil: Caramuru, Catharina Paraguassú e Thomé de Souza;
2. Restaura a história de uma fase inicial do Carnaval na Cidade de Salvador;
3. Cria mais uma atração para soteropolitanos e turistas, que terão no bairro
de Caramuru um dia de carnaval diferenciado, para foliões de todas as idades, sem
parafernália eletrônica nas ruas.

SE VOCÊ, LEITOR, APOIA O PROJETO DESTE CARNAVAL DE UM DIA NO RIO VERMELHO, ENVIE A SUA ADESÃO
OU SUGESTÃO PARA O SEGUINTE E-MAIL: CENTRAL@ACIRV.ORG
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Palestra e entrega de diploma na
Biblioteca Juracy Magalhães Júnior
“Em nome do Governo do Estado da Bahia, da Secretaria da Cultura da Bahia, da Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo, da Diretoria das Bibliotecas Públicas do Estado - Dibip, e da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, saúdo a honrosa presença dos senhores
e senhoras neste recinto batizado com o nome de Espaço Caramuru, numa homenagem ao
Descobridor do Rio Vermelho, que é também Co-Fundador da Cidade do Salvador e Patriarca
da Bahia.
Hoje, sem dúvida alguma, é um dia muito especial para a nossa Biblioteca, que além da
ilustre participação dos senhores e senhoras, também recebe a conferencista Renate Schueler,
que veio dos Estados Unidos, onde reside, para proferir uma palestra sobre o tema O mosaicista Heinz Schueler no Brasil e sua parceria com Carybé.
E para fazer uma saudação, em nome do Rio Vermelho, convido o historiador desse bairro,
escritor Ubaldo Marques Porto Filho”.
Com as palavras acima, a diretora da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, Sônia Morelli
(foto), fez a abertura da palestra que Renate Schueler proferiu no dia 5 de julho.

Saudação de Ubaldo Porto
Em primeiro lugar, quero registrar os agradecimentos à Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, na pessoa da
sua Diretora, bibliotecária Sônia Morelli, e também parabenizar a sua briosa equipe, por ter colocado esta Biblioteca como referência para o Rio Vermelho.
O seu slogan, OFERECENDO UM MAR DE CONHECIMENTOS, traduz fielmente o papel que esta Biblioteca vem cumprindo em nosso bairro. E a sua missão
foi enormemente enriquecida com a implantação deste
espaço, onde nos encontramos, denominado Espaço
Caramuru, uma feliz iniciativa idealizada pelo Professor
Ubiratan Castro de Araújo, Diretor Geral da Fundação Pedro Calmon, instituição à qual esta Biblioteca se encontra
subordinada.
O Espaço Caramuru, além de disponibilizar aos
pesquisadores e estudantes um importante acervo documental sobre a história do Rio Vermelho, funciona também como fórum para debates e conferências.
E hoje é dia de mais uma conferência enriquecedora
de conhecimentos. Será proferida por Renate Schueler,
que saiu de sua residência nos Estados Unidos, lá na
Flórida, para falar um pouco da vida e da obra do seu
pai, Heinz Schueler, no ano em que se comemora o
centenário de nascimento desse destacado mosaicista
alemão.
Segundo o jornalista Henrique Gougon, que mora
em Brasília (e aqui se encontra presente), Schueler foi
um dos mais importantes mosaicistas que o Brasil teve
no século passado. Gougon fez essa afirmativa com a
autoridade de ser o principal moisaicólogo brasileiro e
mantenedor de um portal de referência sobre mosaicos
em nosso país.
A Edgar Viana Filho, jornalista baiano, também
aqui presente, e que durante muitos anos residiu no Rio
Vermelho, devemos o convite para a filha do mosaicista
Schueler vir a Salvador.
Confirmada a vinda, a Biblioteca Juracy Magalhães
Júnior prontificou-se imediatamente a abrir um espaço na
sua rica programação cultural, para que a palestra fosse
realizada no Rio Vermelho, bairro onde Heinz Schueler
morou durante todo o período em que permaneceu em

Salvador, de dezembro de 1953 até março de 1955.
Além de parabenizar a Biblioteca Juracy Magalhães
Júnior, pela iniciativa de promover a palestra de hoje,
quero também nominar as seis entidades apoiadoras
desse evento, que são a Academia dos Imortais do Rio
Vermelho, a Central das Entidades do Rio Vermelho, o
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, que
se encontra com novo presidente, o publicitário Sydney Rezende (aqui presente), a Associação Brasileira
de Agências de Viagens da Bahia (Abav), presidida
pelo empresário Pedro Galvão, a Associação Cultural
Hispano-Galega Caballeros de Santiago, presidida pelo
empresário Santiago Coelho Rodríguez Campo e a Casa
de Cultura Carolina Taboada, presidida pelo empresário
Nelson Taboada.
Aproveito a oportunidade deste dia especial para falar um pouco do senhor Nelson Almeida Taboada, economista nascido em Salvador. Em que pese seus múltiplos
compromissos profissionais, com uma movimentada
agenda de viagens, obrigatórias por ser um dos maiores plantadores de soja no oeste da Bahia, e pelas atividades do agronegócio que exerce em outros estados, o
empresário Nelson Taboada tem dedicado uma atenção
muito especial ao Rio Vermelho, onde se encontram suas
raízes galegas, plantadas em 1892 pelo seu avô, José
Taboada Vidal, benemérito do Rio Vermelho e patriarca
de uma família símbolo do bairro que foi descoberto em
1509, por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
No comando da Casa de Cultura Carolina Taboada,
o senhor Nelson Taboada tem dedicado uma parte do
seu tempo ao desenvolvimento de trabalhos sociais e
culturais sem finalidades lucrativas. Podemos destacar a
publicação de dez livros em apenas três anos de atuação
da entidade que fundou e preside.
Ademais, Nelson Taboada é o mantenedor da Folha
do Rio Vermelho, o jornal oficial e cultural do nosso
bairro, já com 21 edições publicadas. Possui ainda a seu
crédito o patrocínio de importantes melhorias na Igreja
Matriz de Sant’Ana do Rio Vermelho e no seu Salão Paroquial.
Nelson Taboada também tem se notabilizado como
defensor dos limites históricos do Rio Vermelho, opondose à tentativa de um grupo de técnicos da Prefeitura, que

querem transferir para bairros vizinhos alguns setores
que, comprovadamente, sempre pertenceram ao Rio
Vermelho.
A posição firme de Nelson, na liderança da campanha contra a mutilação do território do nosso bairro,
motivou adesões de importantes entidades, dentre elas a
Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago, Associação Brasileira de Agências de Viagens da
Bahia (Abav), Instituto Genealógico da Bahia e da Associação Comercial da Bahia.
Por último, o Mosteiro de São Bento da Bahia emitiu um Certificado que se constitui numa prova histórica
incontestável, que derruba os falsos argumentos dos
técnicos que teimam em reduzir a área territorial do Rio
Vermelho, numa tentativa que, se consumada, se constituirá
num estelionato histórico praticado pelo poder público municipal.
Mas, voltando ao evento de hoje, registro que
a Casa de Cultura Carolina Taboada entrou com o patrocínio da produção e impressão do convite, da distribuição pelos Correios, dos banners e do folder para
divulgação da palestra da senhora Renate Schueler. Esta
solenidade está inclusive sendo documentada pelo fotógrafo oficial da Casa de Cultura Carolina Taboada, que
vai fornecer as imagens para a próxima edição do jornal
Folha do Rio Vermelho.
Que as ações filantrópicas do senhor Nelson Taboada, um benemérito da cultura baiana, sirvam de exemplo
para outros empresários, nascidos na Bahia ou com atividades em nosso Estado.
Para concluir, informo que aqui se encontra o empresário português Antônio Coradinho, presidente da
Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil-Bahia, cuja
sede baiana fica no Rio Vermelho.
Ao final da palestra da senhora Renate Schueler,
quando a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior obsequiará
os presentes com um coquetel, o senhor Sydney Rezende,
representando a Central das Entidades do Rio Vermelho,
estará entregando ao presidente Antônio Coradinho o diploma da filiação da Câmara Portuguesa de Comércio no
Brasil-Bahia, que assim se torna a 12ª entidade com sede
no bairro a ingressar na Central das Entidades do Rio Vermelho, que é a representação máxima do nosso bairro.

Sydney Rezende, Edgar Viana Filho, Laureano Ventin,
Renate Schueler, Nancy Bernabó, Solange Bernabó, Luciano
Figueiredo, Ubaldo Porto e Antônio Coradinho.
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Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil-Bahia é a mais
nova filiada à Central das Entidades do Rio Vermelho
Rua da Fonte do Boi 216 - Rio Vermelho
Pestana Bahia Hotel - Loja F, Térreo
41940-360. Salvador - Bahia - Brasil
Fones (55 71) 3015.7948 / 6298
presidênciaba@brasilportugal.org.br

Membro do Conselho das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil
Edgar Viana (Conturv), Laureano Ventin (Caballeros de Santiago), Ubaldo
Porto (Central das Entidades), Luciano Figueiredo (Acirv), Sydney Rezende
(Conturv) e Antônio Coradinho (Câmara Portuguesa).

DIRETORIA
Presidente
Antônio Coradinho
Vice-Presidente Empresarial
Walter Montalvão
Vice-Presidente Institucional
Ricardo Galvão
Vice-Presidente de Cultura e Turismo
Juvenal Correia
Vice-Presidente de Comunicação
Cézar Almeida
Vice-Presidente Financeiro
Gerson Sampaio
Diretores
Carlos Alberto de Freitas Lievano
José Antônio Bastos
Fernando Alves
Berta Van Der Kellen
Eduardo Giudice

CONSELHO FISCAL
Djalma Falcão
José Renato Mendonça
Luciano Sacramento
Urânia Batista de Carvalho
Dorilson Santos
Érico Guedes
CONSELHO JURÍDICO
Fabrício de Castro Oliveira
Emanoel Robson Alves de Matos
Edmundo Guimarães Lima Filho
Marcelo Nogueira Reis
Valton Dória Pessoa
Oscar Mendonça
CONSELHO CONSULTIVO
Amílcar Rosa (presidente)
Ivan Barroso (vice-presidente)
João Manuel Guerra Salgueiro

www.brasilportugal.org.br/ba

José Manuel Lomba
Rômulo Soares Alexandre
Eduardo Salles
Augusto Carreira
José Antônio Inácio Castelo Branco
Manuel Bernardino
Armindo Carvalho
Fátima Martins
Sérgio Nogueira Reis
Álvaro Conde Lemos Filho
Eduardo Morais de Castro
Geraldo Vilalva
Geraldo Machado
Helder Sérgio da Costa Gutierres
José Antônio Rodrigues Alves
José Henrique Ramos
Nelson Almeida Taboada
Rafael Amoedo Amoedo
Samuel Celestino
Sérgio Tourinho Dantas
Antônio Walter Pinheiro

Ana Rodrigues Carneiro, Cleide Guedes Souza, Maria José Marques Porto,
Margarida Borja Jucá e Kássia Viana Miranda.

Ubaldo Porto, Sydney
Rezende e Antônio
Coradinho, no momento
da entrega do diploma
de Sócio Efetivo da
Central das Entidades do
Rio Vermelho à Câmara
Portuguesa de Comércio
no Brasil-Bahia.
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Invest Lisboa mostrou oportunidades aos baianos
No dia 3 de junho, no Auditório da Associação Comercial da Bahia, os baianos tomaram conhecimento do Invest Lisboa, que oferece
boas oportunidades aos empresários que optarem por investimentos
na capital portuguesa, que se constitui numa importante porta para
o ingresso dos produtos brasileiros nos países membros da União
Europeia.
O Invest Lisboa é um programa desenvolvido pela Câmara Mu-

nicipal de Lisboa em parceria com a Associação Comercial de Lisboa
(ACL). Para falar das vantagens do programa, estiveram em Salvador
o diretor executivo do Invest Lisboa, Rui Coelho, o secretário-geral da
ACL, Pedro Madeira, e o consultor do Invest Lisboa, Diogo Cruz. O
evento contou com o apoio da Câmara Portuguesa de Comércio no
Brasil-Bahia, do Consulado Geral de Portugal na Bahia, da Prefeitura
Municipal de Salvador e da Associação Comercial da Bahia.

Antônio Coradinho, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no BrasilBahia, Leonel Leal Neto, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de Salvador, Eduardo Morais de Castro, presidente da Associação Comercial da Bahia,
José Manuel Lomba, cônsul-geral de Portugal na Bahia, Pedro Madeira Rodrigues,
secretário-geral da Associação Comercial de Lisboa, Rui Ramos Pinto Coelho, diretor executivo do Invest Lisboa, e Diogo Cruz, consultor do Invest Lisboa.

O diretor-executivo do Invest Lisboa, Rui Coelho, durante a
exposição sobre as vantagens dos investimentos na capital
portuguesa.

Empresários na primeira fila da platéia, associados da Câmara
Portuguesa de Comércio no Brasil-Bahia: Nelson Taboada,
Amílcar Rosa, Rafael Amoedo e Geraldo Vilalva.

Rui Coelho com a empresária Avani Perez Duran.

Manuel Andrade e Manuel Bernardino

Pedro Madeira, secretário-geral da Associação Comercial de Lisboa, Eduardo Morais de Castro, presidente da Associação Comercial da Bahia e José Manuel Lomba, cônsul de Portugal na Bahia.

Antônio Coradinho, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil-Bahia, e Nelson Taboada, empresário no setor
do agronegócio.

Secretário municipal Leonel Leal Neto, presidente Antônio Coradinho,
empresário Nelson Taboada, escritor Ubaldo Porto, cônsul Manuel
Lomba e diretor Rui Coelho.
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