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EDITORIAL
Nelson Almeida Taboada
Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada

A história da minha família com o Rio Vermelho começou em 1892, quando meu avô,
José Taboada Vidal, aos 15 anos, vindo da Espanha, desembarcou em Salvador e foi levado
para trabalhar no Rio Vermelho, centro de veraneio das famílias ricas da capital baiana. Nesse
balneário ele construiu a vida profissional, tornando-se dono de dois importantes estabelecimentos comerciais, o Armazém Rio Vermelho e a Confeitaria Oceânica, ambos localizados no
Largo de Santana.
Em toda sua vida brasileira, José Taboada Vidal sempre residiu no Rio Vermelho, onde faleceu
aos 89 anos, no dia 2 de maio de 1967. O professor Aurélio Ângelo de Souza, vereador eleito
pelo Rio Vermelho e que o conhecia muito bem, imediatamente ingressou na Câmara Municipal
de Salvador com o Projeto de Lei Nº 41, denominando a antiga Travessa Santana de Rua José
Taboada Vidal, oficializada pela Lei Nº 1998, sancionada pelo prefeito Antônio Carlos Magalhães
em 7 de julho de 1967.
É também de autoria do professor Aurélio Souza a qualificação honorífica de ‘Benemérito
do Rio Vermelho’, que em nome do povo riovermelhense o vereador outorgou ao meu avô e
com a qual entrou para a história, perpetuada inclusive no título do livro biográfico ‘José Taboada Vidal, Benemérito do Rio Vermelho’, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, historiador com
dez livros publicados sobre o nosso bairro, obras que o credenciam como a maior autoridade
em assuntos da história do Rio Vermelho.
Meu pai, Nelson Taboada Souza, nasceu no Rio Vermelho, em 13 de setembro de 1911, na
casa de número 18 da Rua João Gomes. Eu passei toda a infância e parte da adolescência no Rio
Vermelho, morando inicialmente no sobrado do meu avô (já demolido), na esquina da Rua João
Gomes com o Largo de Santana, e depois na casa de número 30 da Rua Conselheiro Pedro Luiz.
Em meus tempos de Rio Vermelho, sempre soube que o atual Parque Lucaia pertencia ao
Rio Vermelho. Na época, esse parque era a Chácara Lucaia, propriedade do doutor Ubaldino
Gonzaga, advogado de renome, do qual meu avô foi cliente. Seu filho, Tarquínio Gonzaga,
foi colega do meu pai no Colégio Antônio Vieira. Enfim, as duas famílias eram muito amigas.
E posso afiançar que a ‘Roça do Doutor Ubaldino’, como o povo chamava a Chácara Lucaia,
pertencia ao território do Rio Vermelho, da mesma forma que o Alto de São Gonçalo, a Pedra
da Marca e a Chácara Pinheiro, também chamada de ‘Roça do Doutor Zé Pinto’, atual Parque
Primavera.
Fiquei perplexo ao saber que alguns ‘técnicos modernistas’ da Prefeitura queriam retirar do
Rio Vermelho, para colocar em bairros vizinhos, o Parque Lucaia, o Alto de São Gonçalo, a Pedra
da Marca e o Parque Primavera.
Comungo com o pensamento do renomado professor e historiador Cid Teixeira, ex-morador
do Rio Vermelho, que em ofício endereçado ao Prefeito João Henrique (publicado na edição de
fevereiro 2010 da Folha do Rio Vermelho e republicado na página 7 desta edição especial), foi
taxativo:
No meu entendimento, a única justificativa para a retirada de qualquer setor,
historicamente consagrado como integrante do Rio Vermelho, seria para a criação de um novo bairro. Por exemplo, se fossem ser criados os bairros do Alto
de São Gonçalo, do Parque Primavera, do Parque Lucaia, etc. Somente nesses
casos, de emancipação, eu nada poderia desaconselhar ou me colocar em desacordo.
Todavia, como são se trata de nenhuma emancipação, mas simplesmente de transferências
de áreas do Rio Vermelho para bairros vizinhos, no caso Brotas e Federação, eu também não
posso concordar contra essa investida dilapidadora da história do Rio Vermelho. E sobre esse
assunto, escrevi ofícios e artigos que foram publicados na Folha do Rio Vermelho e republicados
nesta edição especial. E no livro ‘200 Anos da Associação Comercial da Bahia’ também deixei
consignado o meu veemente protesto no final do Prefácio que tive a honra de escrever. Eis
abaixo o trecho que diz respeito ao Rio Vermelho:
O bairro também agradece o apoio da ACB à campanha pela manutenção
dos limites históricos do Rio Vermelho, definidos por um trabalho sério de delimitação feita em 1986. Porém, passados 24 anos, técnicos da Prefeitura tentaram e ainda teimam em transferir alguns setores do Rio Vermelho para bairros
vizinhos, afrontando e agredindo a sua história.
Contra a absurda mutilação se posicionaram as mais representativas entidades do bairro: Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, Conselho Paroquial do
Rio Vermelho, Associação Comunitária Caramuru, Academia dos Imortais do Rio
Vermelho, Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Associação Cultural
Hispano-Galega Caballeros de Santiago, Associação Brasileira de Agências de
Viagens da Bahia (Abav Bahia) e a Casa de Cultura Carolina Taboada. Todas são
integrantes da Central das Entidades do Rio Vermelho.
Lastreado em registros históricos irrefutáveis, dentre eles um mapa antigo
do Mosteiro de São Bento da Bahia, o Instituto Genealógico da Bahia também
saiu em defesa do espaço geográfico secular do Rio Vermelho. Há de se salientar
ainda um certificado assinado por dom Emanuel d’Able do Amaral, Arquiabade
do Mosteiro de São Bento da Bahia, prova contundente e inconteste da verdade
histórica.

Estranhei o fato da Paróquia do Rio Vermelho – pela sua tradição histórica, pela presença diuturna na vida da comunidade e por ser um centro irradiador de ações sociais e educacionais, inclusive como parceira da Prefeitura –, não ter sido, em momento algum, consultada sobre qualquer trabalho
em andamento para fixação de novos limites para o Rio Vermelho, limites que teriam reflexos diretos em nossas atividades.
Padre Ângelo Magno Carmo Lopes
Pároco do Rio Vermelho
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A quem interessa a mutilação do Rio Vermelho?
É incompreensível a razão que levou um grupo de trabalho, vinculado à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a querer passar por cima dos
limites estabelecidos para o Rio Vermelho em 1986. Não se entende o porquê
da pirraça dos técnicos em redesenhar a geografia do Rio Vermelho. Trata-se
de um desrespeito e de uma agressão à história do nosso bairro, que no passado já foi vítima da ação nefasta desses predadores, que se arvoram donos da
verdade e cometem verdadeiras atrocidades contra as tradições populares e a
história.
	Mais estranha ainda é a razão do grupo de trabalho ter marginalizado completamente de suas “reuniões técnicas” a parcela mais representativa da comunidade riovermelhense, formada pela Paróquia, pela Academia dos Imortais,
pela Casa de Cultura Carolina Taboada e por outras entidades que integram o

elenco de filiados à Central das Entidades do Rio Vermelho.
Na verdade, o grupo de trabalho agiu de forma parcial, premeditada e discriminatória. Por saber que a orientação do prefeito João Henrique, e do secretário de Desenvolvimento Urbano, é no sentido dos trabalhos serem sempre
realizados em parceria com as comunidades, foi que a Central das Entidades
do Rio Vermelho enviou ao Senhor Prefeito, datada de 31 de agosto de 2009,
um ofício denunciando a agressão que se quer praticar contra o bairro. Foi assinado pelos presidentes das entidades filiadas e pelo pároco do Rio Vermelho,
padre Ângelo Magno Carmo Lopes.
A Folha transcreve, na íntegra (abaixo), o conteúdo do ofício e também o
parecer técnico-histórico assinado pelos historiadores Cid Teixeira e Ubaldo
Marques Porto Filho, também enviado ao prefeito de Salvador.

Senhor Prefeito,

técnica onde pudesse reafirmar a área da sua atuação territorial.
No nosso julgamento trata-se evidentemente de uma ação isolada de um grupo de trabalho, uma vez que a atual administração municipal tem se pautado pela transparência das
ações laboriosas e pelas parcerias com as comunidades. E o fato mais marcante disso ocorreu
durante todo o processo elaborativo do Projeto do Memorial Caramuru, desenvolvido, numa
parceria com a Central das Entidades do Rio Vermelho, pela Fundação Mário Leal Ferreira,
órgão da estrutura da SEDHAM. Tivemos várias reuniões com a ex-secretária, Dra. Kátia Carmelo, e com o atual secretário, Dr. Antônio Eduardo Abreu. E para a execução desse projeto,
pela SESP, o secretário, Dr. Fábio Rios Motta, também numa demonstração de efetiva e sadia
parceria com a comunidade, solicitou uma reunião com a Central das Entidades para expor
detalhes da implementação desse importante projeto.
Infelizmente, a equipe que coordena os trabalhos de delimitação do nosso bairro, não
teve esse mesmo procedimento, haja vista que afastou do processo as entidades mais importantes e mais representativas do Rio Vermelho, as quais se encontram filiadas à Central das
Entidades do Rio Vermelho. E isso não poderia ter ocorrido, pois envolve todo o futuro do Rio
Vermelho.
Ademais, com o agravante de ter sido realizada, na noite do dia 18 de agosto deste ano,
uma reunião na igrejinha do Largo de Santana sem que a Central das Entidades e suas principais filiadas, dentre elas a mais importante, que é a Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho,
tenham sido convidadas. Como ficamos sabendo do evento, lá estivemos e ficamos estarrecidos com o objetivo: os prepostos do SMA/COPI pediram aos pouquíssimos presentes (que
não refletem, em hipótese alguma, a vontade de todo o bairro) que aprovassem a delimitação
que mutila a história do Rio Vermelho.
Fomos contrários e solicitamos uma cópia do mapa proposto, para que pudesse ser
analisado num fórum muito mais amplo, convocado pela Central das Entidades do Rio
Vermelho. Solicitaram que o pedido fosse formalizado, conforme cópia anexa, protocolada
no dia imediato. Não recebemos qualquer resposta, o que caracteriza um procedimento
sem transparência e que, voltamos a repetir, não condiz com a postura da administração do
Prefeito João Henrique.
Feita essa sintética exposição de motivos, recorremos aos bons ofícios do Senhor Prefeito,
e também do Senhor Secretário da SEDHAM, no sentido de pedir que não permitam que a
redução da área territorial do Rio Vermelho seja concretizada. Solicitamos que sejam mantidos os limites fixados pela delimitação de 1986.

Em 1986, num trabalho inédito no Município de Salvador, um bairro teve a sua delimitação geográfica definida com base na sua história, em documentos antigos, na tradição
popular transmitida de geração à geração, na jurisdição paroquial e em depoimentos de moradores com profundo conhecimento do espaço territorial da sua comunidade, dentre eles a
professora Eneida de Almeida Cavalcante e o advogado Tarquínio de Oliveira Gonzaga. Como
definidor da área paroquial, participou o padre Jahir Britto de Souza, então pároco local e
titular da entidade legalmente constituída mais antiga do bairro.
O bairro delimitado foi o nosso Rio Vermelho, num trabalho criterioso, que contou com
a participação consultiva dos seguintes historiadores: Aurélio Ângelo de Souza, autor do
livro ‘Nas Bandas do Rio Vermelho’, Licídio Lopes, autor de “Rio Vermelho e Suas Tradições’,
Ubaldo Marques Porto Filho, pesquisador que preparava o livro ‘Rio Vermelho’ e Cid Teixeira,
que morou no Rio Vermelho durante duas décadas e que se constituia na maior autoridade
em assuntos da história territorial de Salvador, sendo inclusive um dos autores da enciclopédia
‘A Grande Salvador, Posse e Uso da Terra’, publicada em 1975 pelo Governo do Estado da
Bahia e que no Capítulo III trata das terras do Rio Vermelho, desde a época do fundador de
Salvador, Thomé de Souza.
O trabalho da delimitação do Rio Vermelho foi realizado em atendimento ao projeto Censo do Rio Vermelho, outra iniciativa pioneira, pois pela primeira vez no país seria feita uma
contagem de moradores de um bairro. E isso somente seria viável se a área a ser recenseada
tivesse um mapa.
Foi então elaborado, na escala 1.2000, o Mapa do Rio Vermelho, desenhado por uma
especialista do IBGE na Bahia, cuja Delegacia Regional deu todo o suporte técnico, orientou
e supervisionou, através do delegado-regional, Fernando Antônio Flach Loureiro, tanto na
preparação do Mapa como na realização do Censo, que demonstrou, em novembro de 1986,
que a população do Rio Vermelho era de 37.974 habitantes.
A partir da existência do Mapa do Rio Vermelho, todos os trabalhos passaram a ter como
referência territorial a delimitação de 1986. O exemplo mais recente foi a publicação da ‘Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho’, escrita por Ubaldo Marques Porto Filho e editada sob
o patrocínio da Casa de Cultura Carolina Taboada, já fartamente distribuída entre moradores,
autoridades e bibliotecas públicas e privadas.
Agora, vinte e três anos após o advento do Mapa do Rio Vermelho, um grupo de trabalho
formado por técnicos da SMA e COPI, órgãos da estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SEDHAM) – que se encontra executando
um trabalho importantíssimo, que é a delimitação de todos os bairros de Salvador – está
querendo redesenhar os limites do Rio Vermelho. Estamos nos opondo a isso, pois o trabalho
não levou em consideração os fatores históricos e os limites definidos em 1986. Por exemplo,
querem deixar de fora do nosso bairro setores historicamente pertencentes ao Rio Vermelho,
tais como o Alto de São Gonçalo, a Pedra da Marca e a área da antiga Chácara do Pinheiro
(área do atual Parque Primavera), que passariam para o bairro da Federação, bem como a área
da antiga Chácara de Ubaldino Gonzaga, na Lucaia, que passaria para Brotas.
Também julgamos muito estranho o fato da Central das Entidades do Rio Vermelho não
ter sido convidada para participar e colaborar tecnicamente com o desenvolvimento dos trabalhos em nosso bairro. Também é inexplicável o fato da total marginalização da Paróquia
de Sant’Ana do Rio Vermelho, que em momento algum foi convidada para qualquer reunião

DESCRITIVO DOS LIMITES ESTABELECIDOS EM 1986,
COM INÍCIOS E FINS DO RIO VERMELHO,
PELOS CANAIS DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS
Divisas com Ondina
• Pela orla, a partir do entroncamento com a Rua Manoel Rangel (frontal à Praia da Sereia e entrada
para o Alto da Vila Matos), a Avenida Oceânica passa a pertencer ao Rio Vermelho.
• Internamente, a Avenida Anita Garibaldi passa a pertencer ao Rio Vermelho a partir do trecho
localizado defronte ao Hospital Jorge Valente.
Divisas com Amaralina
• Pela Rua do Barro Vermelho, o Rio Vermelho termina no muro do antigo Quartel do Exército, atual
Centro de Amaralina.
• Pela Rua Marquês de Monte Santo, o Rio Vermelho termina na Praça dos Capoeiristas, defronte
ao supermercado Bompreço, construído na área da antiga Fábrica de Papel do Rio Vermelho.
• Para quem procede de Amaralina, o Rio Vermelho começa na confluência da Rua Osvaldo Cruz
com a Rua Professora Natália Vinhais, defronte ao Posto Shell, onde fica o Conjunto Barão do Rio
Vermelho. Como o próprio nome sugere, esse conjunto habitacional pertence ao bairro do Rio
Vermelho.
Divisas com Santa Cruz e o Parque Florestal
• Pela Avenida Juracy Magalhães Júnior, o Rio Vermelho termina onde começa a área do Hospital
Aliança, que utiliza como endereço o bairro do Rio Vermelho (vide anexo 1).
• Pela outra pista da Avenida Juracy Magalhães Júnior, para quem procede do Iguatemi, o Rio Ver-

Salvador, 31 de agosto de 2009.
Central das Entidades do Rio Vermelho
___________________
Anexos:
1. Mapa do Rio Vermelho, em vigor desde 1986.
2. Pág. 1, 2 e 3 do Jornal do Rio Vermelho, novembro 1986, com notícias do censo, da área a ser recenseada
e um artigo do delegado-adjunto do IBGE na Bahia.
3. Ofício (sem resposta) endereçado ao assessor-chefe da SMA que promoveu no bairro uma reunião em
que as principais entidades representativas do Rio Vermelho não foram convidadas e nem puderam ter voz.
4. Descritivo dos limites estabelecidos em 1986, assinado por Cid Teixeira e por Ubaldo Marques Porto Filho.

melho começa na confluência com a Alameda dos Ypês, entrada para o Horto Florestal.
Divisas com Brotas
• Pela Rua Waldemar Falcão, no trecho da antiga Ladeira das Pedras ou do Cabuçu, o Rio Vermelho
termina onde fica a segunda confluência com a Rua Estácio Gonzaga, limite da Chácara Lucaia, que
pertenceu a Tarquínio Gonzaga e que desde 1972 integra o loteamento Parque Lucaia.
• Pela Avenida Vasco da Gama, o Rio Vermelho termina na garagem da Verdemar, empresa de
transporte urbano, localizada imediatamente após o supermercado Bompreço.
Divisas com o Engenho Velho da Federação
• Pela Avenida Vasco da Gama, o Rio Vermelho começa a partir do Centro Comercial Santa Madalena, na confluência com a Rua Neide, entrada para a Baixa da Égua, no Engenho Velho da Federação.
• Pela Avenida Cardeal da Silva, o Rio Vermelho termina na confluência com a Travessa Assis,
primeira entrada para o Engenho Velho da Federação.
Divisas com a Federação
• Pela Avenida Cardeal da Silva, o Rio Vermelho vai até a Rua Cel. José Galdino de Souza, antiga
Ladeira de São João, que desemboca na Avenida Anita Garibaldi, na área da antiga Chácara do
Pinheiro.
• Pela Avenida Anita Garibaldi, o Rio Vermelho termina no Hospital Jorge Valente, que utiliza
como endereço o bairro do Rio Vermelho (vide anexo 2).
Salvador, 30 de agosto de 2009.
Cid Teixeira
Professor, historiador e escritor
Ex-morador do Rio Vermelho

Ubaldo Marques Porto Filho
Autor de livros sobre o Rio Vermelho
Morador do Rio Vermelho há 51 anos

Trechos do ofício enviado pelo Padre Ângelo ao prefeito João Henrique. Vide na página 35 o documento na íntegra.
Confesso que fui surpreendido com as notícias de que o Rio Vermelho
se encontra na iminência de perder, para bairros vizinhos, os setores do
Parque Lucaia, Alto de São Gonçalo (do qual faz parte a Pedra da Marca) e
o Parque Primavera, todos antigos integrantes do nosso bairro, cujas áreas
constam de um mapa histórico (anexo), que contém os terrenos foreiros
ao Mosteiro de São Bento.

Inclusive, alguns paroquianos que não querem, por decreto, deixar de
morar no Rio Vermelho, vieram pedir-me para liderar um abaixo-assinado, visando a coleta de milhares de assinaturas na Paróquia. Disse-lhes
que era desnecessário, pois a palavra do Pároco seria suficiente, pois
ela representava todos e, com certeza, teria credibilidade perante o
Senhor Prefeito.
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Moradores repudiam redução nos limites do Rio Vermelho
Causou enorme repercussão no Rio Vermelho, e até mesmo indignação entre seus moradores mais antigos, a matéria publicada na página três da última edição da Folha. Sob
o título A QUEM INTERESSA A MUTILAÇÃO DO RIO VERMELHO?, foi levado ao conhecimento público o ofício que a Central das Entidades do Rio Vermelho encaminhou ao
prefeito João Henrique Carneiro e ao secretário municipal da Sedham, Antônio Abreu,
denunciando a tentativa de agressão à história territorial do Rio Vermelho. Foi também
publicado um parecer técnico, assinado pelo grande historiador da Bahia, professor Cid
Teixeira, e pelo historiador do Rio Vermelho, escritor Ubaldo Marques Porto Filho, de apoio
aos limites estabelecidos em 1986, quando foi elaborado o Mapa do Rio Vermelho, para
que pudesse ser realizado o recenseamento da população do bairro.

Tão logo a Folha circulou na comunidade, a Central das Entidades recebeu uma enxurrada de telefonemas, e-mails e cartas dos moradores, repudiando o desrespeito à história
e às tradições do bairro. E na defesa da jurisdição da Paróquia de Sant’Ana, a Central
das Entidades e o Conselho Paroquial promoveram uma consulta popular. O resultado
foi de desaprovação à redução do território do Rio Vermelho. Apenas para exemplificar
o sentimento generalizado, a Folha reproduz (fac-símile abaixo) o ofício (em resposta a
uma consulta do Conselho Paroquial do Rio Vermelho) do Condomínio Residencial Jardim
Primavera, localizado no Parque Primavera, uma das áreas que os técnicos querem deletar
do Rio Vermelho, para agregar ao bairro da Federação.

Fac-símile (abaixo) do descritivo dos limites do Rio Vermelho avalizado pelo professor e
historiador Cid Teixeira, uma das maiores autoridades na questão das terras do município
de Salvador (é um dos autores da enciclopédia ‘A Grande Salvador, Posse e Uso da Terra’,
editada em 1978). Como profundo conhecedor do Rio Vermelho, onde residiu por muito
tempo, o mestre Cid Teixeira desaprova qualquer alteração na área territorial do bairro.

Andréa Llago

Historiadora e professora universitária, Eneida de Almeida Cavalcanti (foto), antiga moradora do Rio Vermelho e participante ativa
de suas atividades culturais, também condena qualquer alteração
nos limites estabelecidos em 1986:

Se mudarem os limites será uma inominável agressão à história do
Rio Vermelho e num desrespeito monstruoso a um trabalho feito
com muita seriedade. Não se justifica qualquer mudança, pois não
há respaldo histórico.

Andréa Llago

Através da FRV, o empresário Márcio Santos Souza (foto), fez um apelo
ao prefeito no sentido de não permitir que a Rua Cel. José Galdino de
Souza seja transferida do Rio Vermelho para o bairro da Federação. Trata-se da antiga Ladeira de São João, último logradouro do setor Alto de
São Gonçalo, que começa na Avenida Cardeal da Silva e termina na Avenida Anita Garibaldi, no limite com a Federação. Eis na íntegra o e-mail
do neto do coronel José Galdino de Souza:
Ao ler, na Folha do Rio Vermelho, a matéria “A quem interessa a mutilação do Rio Vermelho?”, fiquei indignado com o propósito de um grupo
de trabalho vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
que pretende redesenhar os limites do nosso querido bairro, notadamente
da Rua Cel. José Galdino de Souza, homenagem feita ao meu avô, que ali
residiu até a sua morte, sempre orgulhoso em morar no Rio Vermelho. Essa
tentativa de mutilação não tem sentido e em nada vai agregar. Diante disso,
peço ao Prefeito João Henrique para que interceda no sentido de interromper esta infeliz idéia.
Andréa Llago

A Folha reproduz ao lado o artigo do engenheiro civil Layrtton Chaves Borges (foto), profundo
conhecedor do Rio Vermelho, onde reside há
51 anos.

A história vai para o lixo?
Gostei muito do título da matéria da última edição da Folha do Rio Vermelho:
A quem interessa a mutilação do Rio Vermelho? Aposto que interessa únicamente a um pequeno grupo, sem respaldo fora dos gabinetes, pois se for
feito um amplo plebiscito popular os inventores do absurdo perdem de goleada.
Inclusive, eu acho imperdoável que o professor Cid Teixeira e o escritor Ubaldo
Porto, indiscutivelmente os maiores conhecedores do Rio Vermelho, não tenham
sido consultados durante os trabalhos. Sem a participação e a concordância
deles, qualquer trabalho envolvendo a área territorial do Rio Vermelho perde
a confiabilidade.
Aposto ainda que os agressores da história não têm o aval dos moradores
dos bairros vizinhos, para onde eles querem levar pedaços do Rio Vermelho,
tais como o Parque Primavera (antiga Chácara Pinheiro, reduto da família de
Osório Villas Boas), o Alto de São Gonçalo (onde fica a Pedra da Marca, que
aparece em mapas antigos como Rio Vermelho) e o Parque Lucaia (antiga Chácara Lucaia, de Ubaldino Gonzaga, que lá morou por décadas e que sempre
se considerou habitante do Rio Vermelho). Pelo que fiquei sabendo, querem

também retirar do bairro a antiga Ceasinha do Rio Vermelho, cujo nome oficial
é Centro de Abastecimento do Rio Vermelho, estampado na fachada em letras
garrafais. E para onde vai o Hospital Aliança, que usa como bairro de endereço
o Rio Vermelho?
Enfim, também pergunto: A quem realmente interessa a mutilação do Rio
Vermelho? Aposto que não interessa às pessoas de bom senso, que respeitam
as tradições populares e os registros históricos. Um deles, dentre dezenas, é
o trabalho ‘Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho’, escrita pelo pesquisador Ubaldo Porto, que nos legou um trabalho muito importante, assentado
na história e nos limites de 1986, e que, pelo desejo dos “técnicos inovadores”
será jogada no lixo.
Para evitar a consumação da mutilação territorial, aposto na intervenção
do prefeito João Henrique Carneiro, ex-morador do Rio Vermelho, que muito
gosta desse bairro, onde seus filhos cresceram. Tenho a mais absoluta certeza
que o Prefeito, a maior autoridade da nossa Cidade, não permitirá que seja
praticado um estelionato contra a história do Rio Vermelho.

Mais trechos do ofício enviado pelo Padre Ângelo ao prefeito João Henrique. Vide na página 35 o documento na íntegra.
Em segundo lugar, Senhor Prefeito, trata-se de um apelo da comunidade paroquial
do Rio Vermelho, no sentido de Vossa Excelência não permitir que os limites fixados
em 1986 para o Rio Vermelho sofram qualquer alteração. Eles foram definidos por
critérios corretos, baseados na tradição popular, na vontade dos moradores, nos
documentos escritos e na história oral.
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Posso ainda assegurar que se for feito um plebiscito, com todos os moradores,
antecedido por ampla divulgação popular, a retirada de áreas do Rio Vermelho
não será aprovada. O sentimento generalizado é pela manutenção da sua geografia histórica, que se encontra muito bem definida no Mapa de 1986, aprovado pela Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho.

PÁG. 12, EDIÇÃO 8 - FEVEREIRO 2010

Folha do

Rio Vermelho

Uma preciosidade histórica do Rio Vermelho
O mapa abaixo reproduzido, em fac-símile, mostra o território do Rio Vermelho situado na margem direita do rio homônimo, tradução do tupi Camorogipe. O destaque, em
vermelho demarca a faixa dos terrenos foreiros ao Mosteiro de São Bento, constantes da
doação, feita em 20 de janeiro de 1724, pelo Padre Agostinho Ribeiro, mais conhecido
por Frei Agostinho de São Gonçalo, provável construtor da Capela de São Gonçalo do Rio
Vermelho, donde se originou a denominação Alto de São Gonçalo, setor que começa no
viaduto sobre a Garibaldi e termina na confluência da Avenida Cardeal da Silva com a Rua
Cel. José Galdino de Souza.
Esse mapa, uma raridade histórica do Rio Vermelho, contém toponímias que o progresso decretou novos batismos, tais como: a Rua do Hipódromo virou Rua Conselheiro
Pedro Luiz; Rua do Raphael é a Rua João Gomes; Rua do Forte é a Rua Guedes Cabral;

Rua Banco de Areia, é a Rua Borges dos Reis; Rua de São Gonçalo é a Rua Almirante Barroso; Rua Garibaldi é a Avenida Anita Garibaldi; Estrada Dois de Julho é a Avenida Vasco
da Gama; Cruz das Almas, antiga Ladeira do Cabuçu, é o trecho final da Rua Waldemar
Falcão; Ladeira do Papagaio, Alto do Papagaio e Rua Pedra da Marca, foram absorvidas
pela Avenida Cardeal da Silva.
		Rio Vermelho, título desse mapa antigo, é a prova inconteste da área original de uma
parte do território do bairro, parte onde se encontram as terras dos atuais Parque Lucaia,
Parque Santa Madalena, Parque João XXIII, Canjira, Pedra da Marca, Alto de São Gonçalo
e Parque Primavera. É também a prova irrefutável que se antepõe àqueles que querem
mutilar a história do Rio Vermelho, retirando-lhe setores que há séculos fazem parte da
sua geografia, cujos limites foram respeitados pela delimitação feita em 1986.

ÁREA DO
PARQUE LUCAIA

ALTO DE
SÃO GONÇALO

ÁREA DO
PARQUE PRIMAVERA

Explicações da Folha do Rio Vermelho
1. As setas indicam os três setores que querem retirar do
Rio Vermelho.
2. Uma cópia desse mapa, na dimensão 41x57, pertence
ao acervo do Espaço Caramuru, na Biblioteca Juracy
Magalhães Júnior.
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Manifestações contrárias à divisão do Rio Vermelho
Ofícios enviados ao Prefeito pela Associação Comercial da Bahia, Associação Brasileira de Agências de
Viagens da Bahia, Casa de Cultura Carolina Taboada e pela Associação Cultural Caballeros de Santiago.
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TAMBÉM ESTÃO CONTRA A DIVISÃO DO RIO VERMELHO

Manoel Castro

Visita à Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Urbanismo e Meio Ambiente, em 5 de janeiro
deste ano, dos dirigentes das entidades que se opõem às alterações nos limites estabelecidos
em 1986 e que não foram consultadas sobre o desenvolvimento do novo trabalho. Acompanhados pelo representante político do Rio Vermelho, vereador Pedro Godinho, os dirigentes foram recebidos pelo subsecretário da Sedham, Edson Pita Lima. A partir da esquerda:
Eduardo Ávila de Oliveira (diretor do Conselho de Turismo e Cultura do Rio Vermelho), Ubaldo
Marques Porto Filho (presidente da Academia dos Imortais do Rio Vermelho), Roberto Farias
de Menezes (vice-presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho), Clóvis Cavalcanti
Bezerril (presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho), Pedro Godinho (líder do prefeito na Câmara Municipal), Edson Pita Lima (subsecretário da Sedham), Padre Ângelo Magno
Carmo Lopes (pároco do Rio Vermelho), Antonino Oliveira Viana (diretor da Associação Comunitária Caramuru) e Ítalo Dattoli (diretor do Conselho Paroquial do Rio Vermelho).

Quando os técnicos levam as autoridades aos erros
Em 1972, com a finalidade de servir como canteiro das obras para a instalação da tubulação do emissário submarino, espinha dorsal do sistema de esgotamento sanitário de Salvador, a Praia da Mariquita desapareceu sob um aterro
de 20 mil metros quadrados. Em 1976, numa conversa com o amigo Nelson Taboada Souza, filho de importante família
do Rio Vermelho, então na presidência da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o ex-governador Antônio Carlos
Magalhães confessou que os técnicos do governo não lhe informaram que a praia a ser sacrificada ficava no sítio da
chegada de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru. “Se soubesse, teria ordenado que a parte submarina do emissário fosse
desviada para a Fonte do Boi”, justificou-se ACM, ciente de que o aterramento na Enseada da Mariquita constituiu-se
num crime contra um importante patrimônio histórico.
Mas não foi a primeira vez que os técnicos levaram um governante a assinar uma ordem que seria lesiva ao bairro.
No dia 15 de junho de 1960, o prefeito Heitor Dias Pereira assinou a Lei nº 1.038, que fixou a delimitação dos distritos
e subdistritos do Município de Salvador, que também dividiu a cidade em bairros. O Rio Vermelho teve o seu território
incluído em três subdistritos: Amaralina, Brotas e Vitória, numa grande confusão territorial e com uma área geográfica
não condizente com a realidade histórica e nem com a vontade popular, pois ficaram de fora da delimitação setores
tradicionais e consagrados, como o Alto da Sereia, a Vila Matos, a Pedra da Marca e o Canjira.
O professor de geografia, Aurélio Souza, que um ano depois lançaria ‘Nas Bandas do Rio Vermelho’, primeiro livro
sobre a história do bairro, fez uma crítica severa: “Essa delimitação foi coisa inventada pelos técnicos de prancheta, que
não conhecem o Rio Vermelho. Agora temos dois bairros: o Rio Vermelho Administrativo, criado pela Prefeitura, sem
qualquer respaldo popular, e o Rio Vermelho Geográfico, o bairro verdadeiro, do povo e da sua história”.
Profético, o professor-historiador-escritor, nascido e criado no Rio Vermelho, vaticinou: “Essa lei não vai pegar, pois
lhe falta a legitimidade popular e o aceite dos moradores”. Não deu outra, a lei não vingou, pois todos os moradores
do Alto da Sereia, da Vila Matos, da Pedra da Sereia e do Canjira continuaram se intitulando como moradores do Rio
Vermelho. E nas suas correspondências e registros somente colocavam como bairro o Rio Vermelho.
Em 1984, saiu o livro de Licídio Lopes, ‘O Rio Vermelho e Suas Tradições’. O escritor, também nascido e criado no
Rio Vermelho, registrou na magnífica obra os seguintes locais como pertencentes ao bairro: Alto da Sereia, Vila Matos,
Corte Grande, Chácara Pinheiro (atual Parque Primavera), Ladeira de São João (atual Rua Cel. José Galdino de Souza),
Alto de São Gonçalo, Pedra da Marca, Canjira, Chácara Lucaia (atual Parque Lucaia), etc.
Dois anos depois, em 1986, saiu a delimitação que corrigiu os erros de 1960. Foi feita pela comunidade, pelos que
conheciam o autêntico Rio Vermelho. Com a participação de dezenas de moradores antigos, do padre Jahir Britto de
Souza (pároco), do padre Ângelo Magno Carmo Lopes (vigário paroquial) e dos historiadores Aurélio Souza, Licídio
Lopes, Tarquínio Gonzaga, Eneida Cavalcanti e Cid Teixeira, foi definida a área que consta no mapa que passou a repre-

sentar o legítimo Rio Vermelho.
Porém, 23 anos depois, entram novamente em cena os técnicos que, num retrocesso de meio século, querem voltar
a 1960 e impor, novamente, um falso Rio Vermelho, ou melhor, um novo Rio Vermelho Administrativo. Enfim, querem
fazer com o prefeito João Henrique Carneiro o mesmo que fizeram com o prefeito Heitor Dias e depois com o governador Antônio Carlos Magalhães. Os técnicos, por não assinarem documentos finais (leis, decretos ou ordens de serviço),
ficam protegidos pelo manto do anonimato, mas as autoridades (governadores, prefeitos e secretários) ficam marcadas
perante a história pelos erros de seus subalternos.
Um outro caso famoso nos anais da história do bairro, esse felizmente com final feliz, ocorreu após a inauguração
da atual Igreja Matriz, em 26 de julho de 1967. À pretexto de desafogar o trânsito pelo Largo de Santana, os técnicos
programaram a demolição da igrejinha desativada dos ofícios religiosos. Descoberta a trama da derrubada do principal
monumento do acervo arquitetônico do Rio Vermelho, um movimento liderado por Jorge Amado, Carybé, Mário Cravo
e Dorival Caymmi, dentre outros ilustres moradores e ex-moradores, alertou o prefeito Antônio Carlos Magalhães, que
imediatamente suspendeu a ordem emitida pelos técnicos municipais que queriam passar o trator por cima da história.
O futuro demonstrou que o tráfego de veículos pelo Largo de Santana poderia, como foi, ser melhorado sem o sacrifício
do templo histórico, que é um dos símbolos do Rio Vermelho.
Agora, um movimento liderado pelas principais entidades representativas do bairro, onde se incluem a Paróquia
de Sant’Ana do Rio Vermelho, o Conselho Paroquial do Rio Vermelho, a Associação Comunitária Caramuru, o Conselho
de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, a Associação Yemanjá do Rio Vermelho, a Associação dos Permissionários do
Mercado do Rio Vermelho, a Academia dos Imortais do Rio Vermelho, a Casa de Cultura Carolina Taboada e a Central
das Entidades do Rio Vermelho, com o apoio de um grande número de personalidades, de moradores, de historiadores
(dentre eles o mestre Cid Teixeira), da Associação Cultural Caballeros de Santiago, da Associação Brasileira das Agências
de Viagens da Bahia e da secular e prestigiosa Associação Comercial da Bahia, estão pedindo ao prefeito João Henrique
que não deixe a área histórica do Rio Vermelho ser reduzida. Enfim, estão solicitando a manutenção da delimitação
territorial contida no mapa geográfico de 1986, que representa o verdadeiro e genuíno Rio Vermelho.

Ubaldo Marques Porto Filho
Historiador do bairro onde mora há 51 anos
Autor de dez livros sobre o Rio Vermelho
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A prova histórica da parte ocidental do Rio Vermelho
		O mapa abaixo reproduz o território da parte ocidental do Rio Vermelho, situado na
margem direita do rio homônimo, tradução do tupi Camorogipe. Contém em destaque
os terrenos foreiros ao Mosteiro de São Bento, constantes da doação, feita em 20 de janeiro de 1724, pelo Padre Agostinho Ribeiro. Mais conhecido por Frei Agostinho de São
Gonçalo, ele foi o provável construtor da Capela de São Gonçalo do Rio Vermelho, donde
se originou a denominação Alto de São Gonçalo, setor que começa no viaduto sobre a
Garibaldi e termina na confluência da Avenida Cardeal da Silva com a Rua Coronel José
Galdino de Souza, antiga Ladeira de São João.
		Segundo o historiador Cid Teixeira, “esse Mapa, desenhado pelo frade Paulo Lachenmayer, mostrando no Rio Vermelho as terras foreiras ao Mosteiro de São Bento, representa
uma prova histórica de que as áreas do Parque Primavera, Alto de São Gonçalo (inclusa a

Pedra da Marca), Parque João XXII, Conjunto Santa Madalena, Canjira, final da Waldemar
Falcão e o Parque Lucaia, sempre pertenceram ao Rio Vermelho. Não faz nenhum sentido
transferir qualquer uma delas para outros bairros”.
		O professor Cid Teixeira, que foi morador do Alto de São Gonçalo, informa ainda que o
nome Pedra da Marca, “originou-se do fato de existir no local uma pedra demarcatória das
terras foreiras ao Mosteiro de São Bento. Com a abertura da estrada, para ligar o Rio Vermelho à Federação e vice-versa, surgiu a Rua Pedra da Marca. nome antigo de um trecho
da atual Avenida Cardeal da Silva, entre o viaduto sobre a Garibaldi e a Rua Coronel José
Galdino de Souza. Surgiu também uma via secundária, a Rua Pedra da Marca de Baixo.
Todas duas ficavam dentro do Rio Vermelho. Retirá-las do Rio Vermelho representa uma
amputação, uma agressão às tradições e à história do Rio Vermelho ”.

ALTO DE
SÃO GONÇALO

ÁREA DO
PARQUE PRIMAVERA

Explicações da Folha do Rio Vermelho
1. As setas indicam os três setores que querem retirar do
Rio Vermelho.
2. Uma cópia desse mapa, na dimensão 41x57, pertence
ao acervo do Espaço Caramuru, na Biblioteca Juracy
Magalhães Júnior.
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Associação
Caramuru
repudia
mutilação do
Rio Vermelho
		A Associação Comunitária Caramuru, entidade sem fins lucrativos, criada pelos moradores para a implantação de uma rádio comunitária no Rio Vermelho, com o nome de Rádio Caramuru, também se manifestou contra qualquer alteração na geografia histórica
do Rio Vermelho.
		A Folha reproduz abaixo, em fac-símile, o ofício que o presidente
Ítalo Dattoli encaminhou ao prefeito João Henrique, solicitando a
manutenção da delimitação de 1986. Eis um trecho do documento:
Senhor Prefeito, causou-nos repúdio, e a centenas de moradores, as notícias de que o bairro do Rio Vermelho está prestes a perder vários setores
para bairros vizinhos. O que também nos surpreendeu foi o fato de que
nenhuma consulta tenha sido feita às entidades mais representativas do
nosso bairro, entre as quais se encontram a Paróquia de Sant’Ana do Rio
Vermelho, o Conselho Paroquial do Rio Vermelho, o Conselho de Cultura
e Turismo do Rio Vermelho, a Academia dos Imortais do Rio Vermelho, a
Casa de Cultura Carolina Taboada e a Associação Comunitária Caramuru.

Folha do

Rio Vermelho

Querem repetir o clamoroso
erro de 1960, passando
por cima da história e do
direito adquirido
		No dia 15 de junho de 1960, o prefeito Heitor Dias e os secretários Rosalvo Barbosa
Romeu, Manoel Pinto de Aguiar, Virgildásio de Sena, Luiz Rogério e Antônio Simões, assinaram a Lei nº 1.038, que fixou a delimitação dos distritos e subdistritos do Município de
Salvador, que também dividiu a cidade em bairros.
		O Rio Vermelho teve o seu território incluído em três subdistritos: Amaralina, Brotas e
Vitória, numa grande confusão territorial e com uma área geográfica não condizente com a
realidade histórica e nem com a vontade popular, pois ficaram de fora da delimitação setores
tradicionais e consagrados, como o Alto da Sereia, a Vila Matos, a Pedra da Marca e o Canjira.
		A Lei 1.038 foi o primeiro grande ‘Presente de Grego’ que o Rio Vermelho recebeu no
século XX, pois agrediu a sua história. O professor de geografia, Aurélio Souza, que um ano
depois lançaria ‘Nas Bandas do Rio Vermelho’, primeiro livro sobre o bairro descoberto por
Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, fez uma crítica severa:
Essa delimitação foi coisa inventada pelos técnicos de prancheta, que não conhecem o Rio Vermelho. Agora temos dois bairros: o Rio Vermelho Administrativo,
criado pela Prefeitura, sem qualquer respaldo popular, e o Rio Vermelho Geográfico, o bairro verdadeiro, do povo e da sua história.
		Profético, o professor-historiador-escritor, nascido e criado no Rio Vermelho, vaticinou:
Essa lei não vai pegar, pois lhe falta a legitimidade popular e o aceite dos moradores.
		Não deu outra, a lei não vingou no Rio Vermelho, pois todos os moradores do Alto da
Sereia, da Vila Matos, da Pedra da Sereia e do Canjira continuaram se intitulando moradores
do Rio Vermelho. E nas suas correspondências e registros somente colocavam como bairro o
Rio Vermelho.
		Em 1984, saiu o livro de Licídio Lopes, ‘O Rio Vermelho e Suas Tradições’. O escritor, também nascido e criado no Rio Vermelho, registrou na magnífica obra os seguintes locais como
pertencentes ao bairro: Alto da Sereia, Vila Matos, Corte Grande, Chácara Pinheiro (atual
Parque Primavera), Ladeira de São João (atual Rua Coronel José Galdino de Souza), Alto de
São Gonçalo, Pedra da Marca, Canjira, Chácara Lucaia (atual Parque Lucaia), etc.
		Dois anos depois, em 1986, saiu a delimitação que corrigiu os erros clamorosos de 1960.
Foi feita pela comunidade, pelos que conheciam o autêntico Rio Vermelho. Com a participação de dezenas de moradores antigos, do padre Jahir Britto de Souza (pároco), do padre
Ângelo Magno Carmo Lopes (vigário paroquial) e dos historiadores Aurélio Souza, Licídio
Lopes, Tarquínio Gonzaga, Eneida Cavalcanti e Cid Teixeira, foi definida a área que consta no
mapa que passou a representar o legítimo Rio Vermelho.
		Na qualidade de presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho
(Amarv), também tive o privilégio de participar desse trabalho histórico, que contou inclusive
com o apoio técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
		Porém, 23 anos depois, entraram novamente em cena os técnicos que, num retrocesso
de meio século, querem voltar a 1960 e impor, novamente, um falso Rio Vermelho.
		Como os tempos são outros, com o bairro tendo uma representatividade estruturada em
torno de uma Central das Entidades, a reação contra as imposições dos técnicos foi imediata.
Dez entidades filiadas à Central das Entidades já se pronunciaram de forma contundente
contra a mutilação do Rio Vermelho. Houve inclusive a adesão da Associação Comercial da
Bahia. O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, preocupado com a questão, que envolve
fatores históricos, também emitirá um parecer sobre a delimitação (felizmente ainda não
oficializada) que está gerando uma repulsa generalizada.
		Os historiadores e membros influentes na comunidade também já se manifestaram, sendo que o professor Cid Teixeira, historiador de renome incontestável e profundo conhecedor
do Rio Vermelho, onde inclusive morou por muitos anos, enviou um ofício ao prefeito João
Henrique Carneiro, dando o seu valioso parecer técnico e pedindo que impeça o cometimento de um novo erro no Rio Vermelho. Eis um dos parágrafos do seu ofício:
Feita essa sintética exposição de motivos, e na defesa da tradição e da rica
história do Rio Vermelho, faço um apelo a Vossa Excelência: não permita que
a área territorial do Rio Vermelho, definida pelo Mapa de 1986, sofra qualquer
alteração. É pela manutenção da tradição, da verdade histórica e da paz na
comunidade riovermelhense.
		O pároco do Rio Vermelho, padre Ângelo Magno Carmo Lopes, também já se pronunciou
publicamente, desaprovando a nova delimitação. Inclusive endereçou uma carta pessoal ao
prefeito fazendo uma denúncia grave:
Ademais, estranhei o fato de a Paróquia do Rio Vermelho – pela sua tradição
histórica, pela presença diuturna na vida da comunidade e por ser um centro
irradiador de ações sociais e educacionais, inclusive como parceira da Prefeitura –, não ter sido, em momento algum, consultada sobre qualquer trabalho
em andamento para fixação de novos limites para o Rio Vermelho, limites que
teriam reflexos diretos em nossas atividades.
		Enfim, os técnicos, “donos da verdade”, que desprezaram a mais antiga e principal entidade do bairro, que é a Paróquia, que também ignoraram a existência de outras importantes
entidades e que fingiram desconhecer a presença dos historiadores do Rio Vermelho, querem
fazer com o prefeito João Henrique Carneiro o mesmo que seus antecessores fizeram com o
prefeito Heitor Dias Pereira.
		Por não assinarem documentos finais (leis e decretos), os técnicos ficam protegidos pelo
manto do anonimato, mas as autoridades municipais, prefeitos e secretários, que assinam os
documentos oficiais, publicados no Diário Oficial do Município, ficam marcadas pelos erros
de seus subalternos e passam a figurar nos anais da história como vilões do Rio Vermelho.
		O Rio Vermelho tem um apreço muito especial pelo atual prefeito, que tem prestigiado o
bairro e que acaba de autorizar o início das obras para a construção do Memorial Caramuru,
pagando uma dívida histórica que a Bahia tinha com o Descobridor do Rio Vermelho, Cofundador de Salvador e Patriarca da Bahia.
		Seria profundamente lamentável ver o estimado prefeito João Henrique Carneiro com a
imagem maculada pelo episódio da delimitação do Rio Vermelho. Isso não interessa ao nosso
bairro. Mas parece que interessa aos técnicos que não respeitam a HISTÓRIA e nem o DIREITO
ADQUIRIDO.
Ubaldo Marques Porto Filho
Historiador do Rio Vermelho,
autor de dez livros sobre o bairro
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Edição Extra da Folha
teve grande repercussão
LEITORA ELOGIA CONTEÚDO
		Assim que a edição especial chegou ao conhecimento público, a Central das Entidades do Rio Vermelho passou a receber
e-mails hipotecando solidariedade à campanha de defesa da
área territorial do Rio Vermelho.
		E dentre os e-mails, a editoria escolheu o da moradora Ana
Maria Carvalho para reproduzir o parágrafo abaixo:
Em apenas quatro páginas, mas com um conteúdo rico e
consistente, a Edição Extra desse jornal demonstrou, de
forma inequívoca, que qualquer tentativa de retirar do Rio
Vermelho setores consagrados na sua história constituir-se-á
numa inominável agressão ao nosso bairro.

PARA ASSEGURAR DIREITO
ADQUIRIDO, MORADORA PROPÕE
AÇÃO NA JUSTIÇA

A Edição Extra da Folha do Rio Vermelho, que circulou no final de fevereiro, logo
após o Carnaval, obteve grande repercussão, dentro e fora do Rio Vermelho. Totalmente dedicada à defesa da delimitação estabelecida em 1986, foi produzida com
o seguinte conteúdo:
Página 1
Com o título de ‘Manifestações contrárias à divisão do Rio Vermelho’ foram reproduzidos em fac-símile os ofícios enviados ao prefeito João Henrique Carneiro pela
Associação Comercial da Bahia, Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia, Casa de Cultura Carolina Taboada e Associação Cultural Caballeros de Santiago.
Página 2
Reprodução dos ofícios do professor Cid Teixeira e da Central das Entidades do Rio
Vermelho, ambos dirigidos ao prefeito João Henrique Carneiro, em que se posicionaram contrários à mutilação do Rio Vermelho. Nesta página também saiu um
artigo do escritor Ubaldo Marques Porto Filho, relatando os grandes erros históricos
cometidos pela Prefeitura no Rio Vermelho, e uma matéria que registrou a visita, à
Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham), dos
dirigentes que foram solicitar a manutenção dos limites de 1968, representando as
seguintes entidades: Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, Conselho Paroquial do
Rio Vermelho, Associação Comunitária Caramuru, Conselho de Cultura e Turismo do
Rio Vermelho, Academia dos Imortais do Rio Vermelho e Central das Entidades do
Rio Vermelho.
Página 3
Fac-símile do oficio do síndico do Condomínio Residencial Jardim Primavera, solicitando que as unidades residenciais desse condomínio continuassem pertencendo
ao Rio Vermelho. Também foram publicados um artigo do engenheiro civil Layrtton
Chaves Borges, morador do Rio Vermelho há 51 anos; um depoimento da historiadora Eneida de Almeida Cavalcanti, antiga moradora do bairro; um depoimento do
empresário Márcio Santos Souza, também de uma família com raízes no Rio Vermelho; e um memorial descritivo dos limites estabelecidos em 1986, assinado pelos
historiadores do Rio Vermelho, Cid Teixeira e Ubaldo Marques Porto Filho.
Página 4
Nesta página foi reproduzido um mapa antigo contendo os terrenos foreiros ao
Mosteiro de São Bento no Rio Vermelho, onde aparecem os setores que um grupo
de técnicos vinculados à Sedham teimam em retirar do bairro. Segundo o professor
Cid Teixeira, “esse mapa, desenhado pelo frade Paulo Lachenmayer, representa a
prova irrefutável de que a delimitação de 1986 foi feita de forma séria e historicamente correta”.
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		Da leitora Isabel Meireles, também por e-mail, foi recebida
a sugestão para que, em última instância, a questão da delimitação do Rio Vermelho seja levada à Justiça. A Central das
Entidades do Rio Vermelho confia plenamente numa solução
negociada e pacífica, pois os entendimentos estão sendo conduzidos pelo vereador Pedro Godinho, representante político
do Rio Vermelho e líder do Prefeito na Câmara Municipal.
		Mas, conforme a solicitação expressa da leitora, a Folha do
Rio Vermelho transcreve na íntegra a sua comunicação:
Senhores Diretores da Central,
		Somente com o material veiculado na Edição Extra (Nº 9)
da Folha do Rio Vermelho (pelo visto vocês devem dispor de
mais documentos), já dá para fundamentar um processo na
Justiça.
		Consultei um amigo magistrado (da mais alta reputação
profissional) e ele aconselhou o seguinte, caso a Prefeitura
não atenda aos reclames da comunidade: “Caberá uma Medida Judicial visando sustar a pretensão do Poder Público,
em conjunto com diversas outras, buscando preservar o Direito Adquirido”.
		O magistrado garante que é causa ganha, pois o interesse
da coletividade – comprovado pelo mapa de 1986, pelos
artigos em jornais, pelas citações em livros, pelos depoimentos de moradores e pelas manifestações de conceituadas
entidades representativas –, estão acima dos interesses isolados de grupos encastelados na burocracia administrativa
do Município.
		Ele reputou ainda como da mais alta relevância a existência da Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho e os pareceres dos três historiadores, citando como de excepcional valor o ofício que o respeitado historiador Cid Teixeira
enviou ao Prefeito, uma verdadeira sentença, que qualquer
juiz acatará sem restrições.
		Ao tempo em que me coloco à inteira disposição, para
tratar do encaminhamento jurídico, sem qualquer ônus para
essa entidade (seguindo o exemplo de vocês, será a minha
contribuição voluntária a esse querido bairro), solicito a
publicação deste ofício na Folha do Rio Vermelho.

Folha do

Rio Vermelho
O JORNAL OFICIAL DO BAIRRO DO RIO VERMELHO
Nº 11 - JUNHO 2010

PUBLICAÇÃO EDITADA PELA CENTRAL DAS ENTIDADES DO RIO VERMELHO

Urbanista desinformado provocou a paralisação
das obras do Memorial Caramuru
Mesmo com todas as autorizações legalmente concedidas, após tramitação dos respectivos processos administrativos, pelo ETELF, IPHAN, SPU e SUCOM, as obras do Memorial Caramuru foram embargadas, pois um urbanista
repassou informações infundadas que confundiram o juiz da 13ª Vara da Justiça Federal. Páginas 4 e 5.

Cresce a campanha contra a mutilação
do Rio Vermelho, que ganhou novas e
importantes adesões
O vereador Pedro Godinho (foto), líder do Prefeito na
Câmara Municipal, o Instituto Genealógico da Bahia
e a Associação dos Permissionários do Ceasa do Rio
Vermelho, engrossaram a lista das pessoas físicas e
jurídicas que solicitaram ao prefeito João Henrique
Carneiro a manutenção dos limites históricos do Rio
Vermelho. Página 12.

Rio Vermelho não quer
o ‘carnaval azul’.
Página 3

Caballeros de Santiago
empossou dirigentes
para o triênio
2010-2013.
Página 9

Nelson Taboada apela pela manutenção dos limites de 1986
“Senhor Prefeito, não deixe
que a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho seja jogada na lata do lixo”, é o título
do artigo que Nelson Taboada (foto), presidente da Casa
de Cultura Carolina, escreveu
pedindo pela preservação dos
limites históricos do Rio Vermelho, conforme delimitação
de 1986. Página 12.

A história da
Artemapas.
Página 10

Personalidades do Rio
Vermelho receberam
diplomas do Instituto
Genealógico da Bahia
e do Instituto
Geográfico e Histórico
da Bahia.
Páginas 6 e 7

Central entregou à
Fundação Mário Leal
Ferreira um dossiê contra a
mutilação do Rio Vermelho
No dia 19 de maio, o presidente Clóvis Bezerril, da Central das Entidades do Rio Vermelho, esteve na Fundação
Mário Leal Ferreira para proceder a entrega de um memorial descritivo, fartamente documentado por nove
relatórios anexos, contra a mutilação do Rio Vermelho.
Na foto o instante em que a presidente da FMLF, Vilma
Emília Gomes Barbosa Lage, recebia o documento, tendo
à direita o assessor-chefe da FMLF, Armando Carneiro da
Rocha Neto. Página 3.
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ACERVO
DOCUMENTAL
SOBRE O
RIO VERMELHO E SEU
DESCOBRIDOR

Um exemplo de seriedade e respeito e outro
de total desrespeito ao Rio Vermelho
Um ótimo exemplo de transparência, de diálogo franco e de seriedade, no trato
das questões envolvendo o bairro do Rio Vermelho, foi proporcionado pela Fundação
Mário Leal Ferreira (FMLF), órgão integrante da estrutura da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham).
Durante todo o processo da gestação do Projeto de Requalificação Urbanística da
Praça Caramuru, os representantes do Rio Vermelho, vinculados aos órgãos participantes da Central das Entidades do Rio Vermelho, puderam ser ouvidos e tiveram a
oportunidade de colaborar com sugestões.
Foram várias as reuniões, sendo que duas aconteceram no Salão Paroquial do Rio
Vermelho e as demais na própria FMLF. Nas reuniões preparatórias e da fase final dos
trabalhos, o diálogo sempre foi extremamente profissional e altamente produtivo,
em todos os níveis hierárquicos da Fundação Mário Leal Ferreira, desde a presidência,
passando pela gerência dos projetos e indo até a equipe formada pelos arquitetos e
técnicos.
A abertura foi total, sendo que a FMLF franqueou uma cópia do projeto para
análise final pelo fórum da Central das Entidades do Rio Vermelho, que quase nada
teve a acrescentar ou a ajustar. Essa exemplar postura do órgão municipal pode ser
resumida da seguinte forma: quem é competente, quem sabe trabalhar em equipe e
quem está seguro no bom cumprimento da sua missão, age de forma imparcial, sem
subterfúgios ou interesses mesquinhos.
Enfim, quem nada tem a temer ou nada tem a esconder, age com transparência,
ouve todos os segmentos e acata as sugestões bem fundamentadas. E tudo isso foi
fartamente oferecido pela Fundação Mário Leal Ferreira, órgão presidido pela doutora
Vilma Emília Gomes Barbosa Lage e que tem na gerência dos Projetos Urbanísticos a
arquiteta Telma Virgínia Pereira Brito.

O outro lado da moeda
Infelizmente, dentro da própria Sedham, encontra-se um órgão que trilha o
caminho oposto ao cultivado pela FMLF. É o Copi, uma coordenação encarregada dos
estudos para fixar os limites oficiais de todos os bairros da capital baiana. O trabalho,
muito importante e necessário, visa acabar com as confusões reinantes na cidade, de
onde realmente começa e termina cada bairro. É de tamanha relevância que a sua
implantação terá de ser através de Projeto de Lei tramitado e aprovado pela Câmara
Municipal de Salvador.
Por já dispor de uma delimitação, feita pela comunidade, em 1986, o trabalho
do Copi seria extremamente facilitado no Rio Vermelho, que dispõe de uma mapa na
escala 1:2000. Porém, para nossa perplexidade, a coordenação do grupo de estudos
resolveu ignorar essa delimitação e, a revelia de suas entidades mais representativas,
decidiu por “criar um novo Rio Vermelho” em total desrespeito à sua história e às suas
principais entidades, todas integrantes da Central das Entidades do Rio Vermelho.
A postura do Copi em relação ao Rio Vermelho foi tão estranha, parcial e discriminatória, que nos permite fazer as seguintes indagações:
1.

2.
3.

4.

5.

Porque algumas das mais importantes personalidades da comunidade
do Rio Vermelho, tais como o Padre Ângelo Magno Carmo Lopes, Clóvis Cavalcanti Bezerril, Nelson Taboada, Ítalo Dattoli, Antonino Oliveira,
Santiago Campo, Layrtton Chaves Borges e Roberto Farias de Menezes,
não foram convidadas para nenhuma reunião?
Porque os historiadores do Rio Vermelho, dentre eles Cid Teixeira e Eneida Cavalcanti, não foram consultados sobre a viabilidade das alterações
na área geográfica e histórica do bairro?
Porque o trabalho foi feito às escondidas da Central das Entidades do
Rio Vermelho, que é a representação máxima do bairro, existente desde
o dia 8 de maio de 2004, cujo primeiro presidente foi o pároco do Rio
Vermelho, Padre Ângelo Magno Carmo Lopes, cujo mandato terminou
em 8 de maio de 2008, quando o Copi já havia iniciado sua atuação no
Rio Vermelho?
Por que as entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho,
dentre elas a Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, que é a mais antiga e a maior aglutinadora de pessoas da comunidade, foram sumariamente afastadas de qualquer participação consultiva no trabalho?
A quem realmente interessa a redução do território fixado pela delimitação de 1986, pois nenhum bairro vizinho jamais reclamou a posse de
qualquer setor incluído no Rio Vermelho?

Sabe-se que no Rio Vermelho foi feita uma encenação, com um teatrinho aberto
unicamente para uma platéia de pouquíssimos convidados, que dessem amém à mutilação do Rio Vermelho. Sabe-se ainda da existência, para justificar o novo Rio Vermelho, de um trabalho com um vistoso vídeo, gráficos, planilhas, fórmulas estatísticas e até uma pesquisa, feita de forma sigilosa e sem o conhecimento das principais
entidades do bairro, todas filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho.
Como suporte para uma aparente legalidade, foi também desenterrada a Lei Nº
1.038, de 15 de junho de 1960, que fixou os limites dos distritos e subdistritos de
Salvador, com uma confusa divisão de bairros, eivada de erros. A própria Prefeitura
jamais colocou em prática essa lei para delimitar os bairros, que sempre existiram por
tradição, conceituação e definição popular.
Tentar agora ressuscitar uma lei natimorta, de meio século, para justificar a
redução do território do Rio Vermelho, constitui-se numa trama diabólica inaceitável.
É uma enganação ardilosa. Aliás, sobre a fracassada tentativa de se organizar os limites
dos bairros de Salvador, feita há exatos 50 anos, publiquei na edição passada da Folha
do Rio Vermelho, com referência ao nosso bairro, o artigo “Querem repetir o clamoroso
erro de 1960, passando por cima da história e do direito adquirido”.
Finalmente, para dar uma aparente aprovação pela comunidade, o órgão mentor
da mutilação conseguiu a adesão de três entidades que não têm nenhuma preocupação com a preservação do patrimônio histórico do Rio Vermelho e que não dispõem
de maioria representativa para decidir nada em nome do Rio Vermelho.
O órgão que assim agiu, e que deliberadamente fugiu do diálogo com a Central
das Entidades do Rio Vermelho e suas filiadas, colocou imediatamente o seu trabalho
sob suspeição. Por isso, a nova delimitação que quer impor ao Rio Vermelho não
merece credibilidade, pois além de inexistir fundamentação histórica não conta com
nenhum respaldo dos historiadores e nem dos moradores mais antigos, que são os
verdadeiros conhecedores do Rio Vermelho.
Enfim, a mutilação do Rio Vermelho é repudiada pelas seguintes entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho: Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho,
Conselho Paroquial do Rio Vermelho, Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv),
Casa de Cultura Carolina Taboada, Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho,
Associação Comunitária Caramuru, Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de
Santiago, Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (Abav), Associação
dos Permissionários do Ceasa do Rio Vermelho e Associação dos Permissionários do
Mercado do Rio Vermelho
Ubaldo Marques Porto Filho
Historiador do Rio Vermelho,
onde reside há 51 anos.
É autor de dez livros sobre o bairro.
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ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS OS SEGUINTES LIVROS SOBRE O RIO
VERMELHO, ESCRITOS PELO HISTORIADOR DO BAIRRO,UBALDO MARQUES PORTO FILHO

Rio
Vermelho

Família Taboada
na Bahia
Cartilha dos
Logradouros do
Rio Vermelho

Dois de Fevereiro
no Rio Vermelho
Diogo Álvares,
o Caramuru

Dinha do
Acarajé
José Taboada Vidal,
Benemérito do
Rio Vermelho

Rio Vermelho,
de Caramuru a
Jorge Amado
Nelson Taboada
Souza, Benemérito
da Indústria

Notáveis do
Rio Vermelho

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior
Calçadão da Rua Borges dos Reis, Rio Vermelho

Aberta de 2ª à 6ªdas 8 às 17 horas - Fones: 3116.5360 e 3116.5364
E-mail: bjmj_rv@yahoo.com.br

Próximos livros de Ubaldo
Autor de treze livros, sendo dez dedicados ao Rio Vermelho, que lhe conferiram um
recorde nacional, o de autor do maior número de obras sobre um bairro de cidade
brasileira, o escritor Ubaldo Marques Porto Filho já colocou no forno mais quatro obras:

1. Nelson Almeida Taboada, Benemérito da Cultura
Biografia do presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, que acaba de receber
da Câmara Municipal de Salvador a Medalha Thomé de Souza. Nelson pertence a
uma família com raízes históricas no Rio Vermelho, desde 1892.
2. Rio Vermelho Cronológico, 1509-2009
Fatos marcantes, registrados por datas, da história dos 500 anos do bairro descoberto por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
3. Personalidades do Rio Vermelho
Perfis de 70 personalidades falecidas que residiram no Rio Vermelho e tiveram
destacada participação na vida do bairro, de Salvador ou da Bahia.
4. Heróis e Vilões do Rio Vermelho
Histórias da Demolição do Forte, do Aterramento da Praia da Mariquita, da Destruição
da Fábrica de Papel, da Tentativa de Negação dos 500 Anos do Rio Vermelho, da Delimitação Geográfica do Rio Vermelho, do Embargo de Obras do Memorial Caramuru
e de outras agressões e acontecimentos prejudiciais ao bairro, envolvendo erros, acertos, acusações, defesas e conseqüências, com o elenco dos vilões e heróis.
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Novas adesões à campanha contra a
mutilação do Rio Vermelho
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Senhor Prefeito,
não deixe que a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho
seja jogada na lata do lixo
No dia 20 de janeiro deste ano, na qualidade de Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada,
enviei ao eminente Prefeito de Salvador, doutor João Henrique Carneiro, um e-mail com o seguinte
teor, na íntegra:
Senhor Prefeito,
A Casa de Cultura Carolina Taboada, com sede no Rio Vermelho, onde vem desenvolvendo
um trabalho de resgate e de valorização da sua memória histórica e cultural, apela à Vossa
Excelência no sentido de não permitir nenhuma transferência de áreas históricas do Rio
Vermelho para bairros vizinhos.
Como membro de uma família enraizada no Rio Vermelho, desde 1892, não entendo a
razão prática que justifique qualquer alteração nos limites que foram estabelecidos em
1986, com o aval dos moradores antigos da mais alta respeitabilidade e dos historiadores
Aurélio Souza, Licídio Lopes, Tarquínio Gonzaga, Eneida Cavalcanti, Ubaldo Porto e Cid
Teixeira.
Logo depois, enviei ao Senhor Prefeito um ofício que foi publicado na íntegra, em fac-símile,
na primeira página da Edição Extra - Nº 9, da Folha do Rio Vermelho, que circulou em fevereiro do
corrente ano, onde, dentre outras argumentações em defesa da delimitação de 1986, destaquei o
seguinte:
Primeiro bairro de Salvador a possuir um Mapa Territorial, que serviu de base para o primeiro Censo realizado no país em nível de bairro, o Rio Vermelho constitui-se também no único
bairro de Salvador a ter produzida e editada uma Cartilha de Logradouros, que vem sendo
de grande utilidade pública e servindo de base para importantes trabalhos.
Verdadeiro espelho do Mapa Territorial de 1986, a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho é
uma preciosidade de grande importância informativa, tanto do passado como do presente. Rapidamente se transformou numa referência no Rio Vermelho, como fonte bibliográfica, muito procurada
na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior por pesquisadores e estudantes, pois contém dados históricos
não encontrados em nenhuma outra publicação. A Cartilha é também o único guia completo dos
logradouros públicos do Rio Vermelho, utilizada inclusive pela Agência dos Correios no Rio Vermelho.
A Casa de Cultura Carolina Taboada sente-se orgulhosa e honrada em ter patrocinado a publicação
dessa obra de indiscutível valor histórico e de inestimável utilidade pública. Porém, em que pese a sua
importância, a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho corre o risco de ser jogada na lata do lixo
pelos técnicos integrantes de um grupo que deseja impor uma inaceitável mutilação na área geográfica do Rio Vermelho. Uma redução na área territorial do nosso bairro implica, automaticamente, em
mandar a Cartilha para o lixão da história.
Ademais, ante as notícias da possibilidade da redução dos limites históricos, inúmeros moradores,
dos setores ameaçados de deixar de pertencer ao Rio Vermelho, encontram-se extremamente preocupados e inconformados, pois não querem deixar de residir no bairro onde se encontram há mais de
dez, vinte, trinta ou quarenta anos, sempre utilizando como bairro de endereço o Rio Vermelho.
Porém, em face dos apelos das entidades mais representativas do Rio Vermelho, dentre elas a que
presido, confiamos plenamente numa intervenção do Prefeito João Henrique Carneiro. Governante
justo e sensível aos reclames das comunidades, especialmente do Rio Vermelho, bairro onde residiu e
onde desfruta de um carinho muito especial, certamente ele ordenará que os limites de 1986 sejam
integralmente respeitados e mantidos.
Nelson Almeida Taboada
Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada
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PUBLICAÇÃO EDITADA PELA CENTRAL DAS ENTIDADES DO RIO VERMELHO

Há vinte anos, o jornal A Tarde, na edição de 24 de abril de 1990, ocupando toda a primeira página do Caderno
2, publicou o artigo Assim eu vi o Rio Vermelho (acima o fac-símile do cabeçalho), de autoria do professor
e historiador Cid Teixeira, ex-morador do Rio Vermelho. Trata-se de uma viagem nostálgica pelo território do
bairro e numa incontestável prova contra a retirada de áreas que historicamente sempre pertenceram ao Rio
Vermelho e que se encontram dentro da delimitação de 1986. Veja o artigo reproduzido na íntegra. Página 3.

Apoio de Pedro Godinho e artigo de
Nelson Taboada alcançaram imensa
repercussão pública

Campanha contra mutilação
ganhou o apoio de Sandoval
Guimarães
O vereador Sandoval Guimarães (foto), presidente da
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal, é o novo reforço
que o Rio Vermelho ganhou
na campanha pela defesa do
seu território histórico. O edil
enviou ao presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho um importante ofício
de adesão. Página 8.

Pedro Godinho e Nelson Taboada, unidos na defesa do Rio Vermelho.

		Teve grande ressonância na Câmara Municipal, o fac-símile do ofício que a Folha publicou na edição passada, onde o vereador Pedro Godinho, lider do Prefeito, consignou o
seguinte registro: “a respeito da heróica luta da Central das Entidades do Rio Vermelho,
pela manutenção da delimitação geográfica do bairro, ocorrida em 1986, venho, mais
uma vez, endossar o meu apoio a essa tão enraizada causa da comunidade do bairro,
abraçada pela Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, por expressivos historiadores
baianos e por ilustres moradores locais”. Vários vereadores entraram em contato com o presidente da Central, Clóvis Bezerril, parabenizando-o pela condução da campanha e também
oferecendo apoio ao fortalecimento político da causa.
		Também repercutiu intensamente a carta aberta de Nelson Taboada, publicada nessa
mesma edição, com o título “Senhor Prefeito, não deixe que a Cartilha dos Logradouros do
Rio Vermelho seja jogada na lata do lixo”. Foi o apelo que o presidente da Casa de Cultura
Carolina Taboada fez ao prefeito João Henrique, no sentido da preservação dos limites
históricos do Rio Vermelho, conforme delimitação de 1986.
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A história da capela que deu nome a uma região que querem
banir do mapa do Rio Vermelho. Página 4
Mapa do Mosteiro de São Bento comprova que áreas do
Parque Primavera, Alto de São Gonçalo e Parque Lucaia
pertencem ao Rio Vermelho. Página 5
Central reage contra retaliação dos técnicos que querem
mutilar o Rio Vermelho. Página 6
Mais respeito à memória dos que trabalharam na delimitação
de 1986. Página 6
Personalidades que apóiam a manutenção dos limites de
1986. Página 7
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Assim eu vi o Rio Vermelho
Cid Teixeira

--------------------

Claro que não é possível esperar depoimentos
que, em tudo, coincidam, sobre épocas e fatos
participados em comum. Ângulos de visão, tipos
de interesse, antecipações, faixas etárias, mil fatores contribuem para que os mesmos eventos
sejam registrados de maneira paralela, não raro
discordante. É um detalhe que escapa a um e se
torna relevante para outro; são escalas diferentes para os valores a considerar; são prioridades
importantes para A e perfeitamente descartáveis
para B. Por isso mesmo é que estas possíveis
“memórias do Rio Vermelho” são rigorosamente
pessoais. Do mesmo período a que elas se referem
– um pedaço da década de 30 e outro tanto dos
anos 40 – outros poderão lembrar fatos e pessoas, que, aqui, não vão nem mencionados. Que
o façam. Aliás, não somente os que viveram esse
período no Rio Vermelho, como os que têm a
contar de antes e de depois. E vou mais: não somente do Rio Vermelho, como de outros bairros e
cidades, tão certo de que a história social repousa
bem mais neste tipo de fixação do que naquilo que
a burocracia registra e o Diário Oficial publica.
A recuperação da velha Igreja de Sant’Ana do
Rio Vermelho – sempre por iniciativa, recursos e
administração particulares – eixo em torno do qual
gravitou a comunidade, hoje sede do Centro Social
Monsenhor Amílcar Marques, enseja estas lembranças. Possa, também, fortalecer o sentimento
de responsabilidade de todos os que ali viveram
algum dia têm com a identidade e a fisionomia do
bairro.
RIO VERMELHO E OS RIOS VERMELHOS
Havia um Rio Vermelho, que chamaremos de
“nuclear” e alguns Rios Vermelhos que chamaremos de “adjacentes”. Chame-se de “nuclear” o
que ia do entroncamento da Avenida Oceânica
com a Rua da Paciência até o início da Rua das
Pedrinhas, na Fonte do Boi. “Adjacentes”, para a
formação do todo, serão a Vila Matos, o Alto de
São Gonçalo, o Hipódromo, a Lucaia, a Chapada, o
Morro do Solar Filinto, a Rua do Céu, a Santa Cruz.
O Hipódromo guardava só o nome. Já não
havia, ao tempo que estas notas se reportam,
qualquer vestígio de instalações destinadas ao
turfe. No que é, hoje, o Parque Cruz Aguiar, estava, tão-só e já decadente, o “Campo do Ipiranga” e, no meio do terreno, um velho casarão em
que funcionava a Escola Eurícles de Matos, dirigida
pela professora Isolina. Al lado, a Ladeira das Pedras, por onde se alcançava a Estrada da Cruz das
Almas. O que faz, dando o seu nome àquelas paragens, um senhor chamado Waldemar Falcão, que
foi ministro do Trabalho?
Na parte do fundo do Hipódromo, estava
a Chapada. Lugar de muita cobra e de se pegar
impaludismo. Junto o Morro do Solar Filinto, que
tinha, no alto, uma casa sempre fechada que se
dizia vagamente ser de um cônsul, que nunca aparecia. Adiante, passando pela Rua do Céu, estava
a Fazenda Santa Cruz, lugar de escassas e muito
pobres casas de rendeiros. Lá residia, em tempo
recuado, um certo Baltazar Solé, de vida ainda a
ser registrada. Era terra fora do urbano, que ia
fazer limites, já em Brotas, com fazendas de Isac
Jorge Franco e “Pequeno” Saldanha.
NO ALTO DE SÃO GONÇALO
Lá se podia chegar tanto pela Estrada do Mato
Maroto, passando pelo Engenho Velho, Pedra da
Marca, Canjira e Caminho de Baixo, como subindo
as ladeiras do Papagaio ou de São Gonçalo. Subo
esta e, logo à esquerda, depois da esquina onde
grandes letras amarelas indicavam o “Armazém
Parque Oceânico, de José Iglésias Escariz”, estava
a casa de um “alemão”, meio misterioso, dono
de fantástica biblioteca onde, mais tarde, muito
estudei. Era Frederico Edelweiss. Defronte do
engenheiro João da Mata Barros de quem, certa
vez, ouvi uma frase que não esqueço: “Massapê
é um terreno inventado por Deus para desmoralizar engenheiro”. E por aí vou subindo, agora sem
ser muito exato quanto à locação das casas, posto
que o urbanismo de memória não requer muita
correspondência com os mapas. Antônio Viana
passava veraneios que se prolongavam. Com ele Hildegardes e Waltércio. Logo depois, a casa de Oscar
Palmeiras onde, em tempos de Colônia, esteve a
Capela de São Gonçalo. Lá, o professor Augusto
Alexandre Machado recitava sonetos gongóricobaianos. Bem perto, de onde duas velhas –
Quinha e Simina – exercitavam, com imensa
perícia (perdeu-se a arte?) o fazer queimados.
Cinco por um tostão. Os de papel vermelho eram
de araçá; papel amarelo, de mel de abelhas;
verde, de hortelã-pimenta. E havia uns maiores,
em papel branco, de que só vinham três na fieira
e eram de “pêra maçã”. Logo estava o Sobrado
de Miguel Santana. Assim mesmo. Por extenso.
Toponímico. Era a casa de um rico homem da esti-

va, personagem de alto-relevo nos candomblés da
Bahia. Obá Aré na roça de Aninha. Promovia festas
rituais prolongadas em bródios profanos que marcaram época. Conheci-o bem. Naqueles tempos e
nos adversos que a ele se seguiram. Era homem
de imenso saber da cultura popular da Bahia. Seu
nome em teatro do Pelourinho é justiça que se lhe
faz.
E nomes e nomes começam a chegar à lembrança: seu Marçal e dona Albertina. Ele fora
músico do Primeiro Corpo de Polícia (“Toquei regido pelo maestro Wanderley”). Ela felizmente ainda
entre nós – figura catalítica de toda a área. Numa
casa um pouco acima do nível da rua, um jovem
ensaia celebrar missas. Seria monsenhor. Era o
menino Renato Galvão. Uns irmãos – todos bons
de bola – Maladu, Popó, Joaquim e Francisco, a
contar histórias dos seus áureos tempos. Do outro
lado, passava-se pela casa de veraneio do professor Mário Laert com a professora Maria José, pela
casa de Sinhá Georgina, com Dedé e chegava-se
a uma casa de fazenda recuperada. Lá, morava
o engenheiro Afonso Oliva, que tinha uma filha
muito magrinha, muito bonitinha, do cabelo
muito lisinho. Que se chamava Expedita... Era
vizinho do clã Figueiredo que, mais tarde, se mudou para o Alto da Ladeira do Papagaio. O chefe
era taquígrafo do Legislativo, função de prestígio
e exigente de cultura capaz de pôr em bom vernáculo os discursos dos senhores deputados. E tinha
a roça do Canjira, de seu Baracho, onde aparecia,
por ser parente, o cura da Sé, monsenhor Cruz,
voz cava mais para cavernosa, como se aquele
vulto magérrimo já estivesse no além-túmulo. Os
meninos tinham medo dele. E lá vai gente chegando na lembrança: Bibico era o bicheiro oficial da
área. Em tempos de perseguição, engolia as pules.
Prudência arrumava altares para missas e casamentos. Astério lembrava os gols que fez quando
era craque e jogava no primeiro time do Ipiranga.
Síbem era pescador, sabia tudo do mar e, numa
noite, viu a sereia. O promotor Villas Boas fazia
saraus de piano e violino em sua casa. Odete, a
filha, aparecia como a musicista que viria a ser. Era
perto de um candomblé. Tanto que não chegava a
ser raridade ouvir Liszt, tendo como contraponto
o adarrum, batido para chamar algum orixá mais
recalcitrante.
Mais acima, outro Villas Boas: seu Cícero com
os muitos filhos. E tinha a quitanda de Bernabé e
Maria, pais de Lídia, Matilde e Brasília, que, por
não terem sido apresentadas a Gauguin nem a Di
Cavalcanti, não estão nas telas.
Preciso sair de São Gonçalo deixando, ainda, lá
dona Januária e seu falado patrimônio, Damiana.
Passarinha, Vivaldo “Charlie Chan” e, bem lá em
cima, já na entrada para a Ladeira de São João, o
coronel José Galdino e sua gente.
Desço a Ladeira do Papagaio e logo encontro
Alice Meister, filha de seu Walter, suíço comemorante do dia 1º de agosto; vejo todos e todas as
Salinas de tanta vivência e integração no bairro.
Lá está “der alte Becker” e seus filhos, e, também,
está Abraão que, como um patriarca que se preza,
tomava conta da Igreja que, agora se restaura.
Desço um pouco mais a ladeira, passo pela casa
do tabelião Hegouet e chego ao posto telefônico
– número faz favor... – e ligo para o passado.
DA PACIÊNCIA À MARIQUITA
Na Vila Matos havia um cheiro. Tanto vindo
pelo Bonde 14 como (mais raramente) pela Avenida Oceânica, aquele cheiro denunciava a chegada.
Esses óxidos-de-não-sei-dos-quantos, que andam
por aí poluindo tudo, acabaram com aquele cheiro
de maresia misturado com flor de mangueira, que
era o do Rio Vermelho.
Ali fora a Fazenda Paciência. Ao tempo que
estas notas querem abranger, restavam poucos
vestígios do roseiral do início do século, quando
fora propriedade de Francisco Pinheiro de Souza.
Logo na primeira casa – que fora da rica senhora
Maria Joaquina Guimarães Brandão, as irmãs de
Jesus Crucificado. Era uma rua mais de veranistas.
Poucas casas de abriam durante o inverno. Eram
de lá – Armando Sampaio Tavares, Lídio de Mesquita por seus descendentes, Eduardo Fernandes,
o comendador F. Santana (sobre quem circulavam
histórias de ser globe-trotter, e outras, um monte
de irmãos Marinho Barbosa, Rafael de Menezes,
Joaquim Leal Ferreira...
No Largo de Santana, a Igreja. Da sua história,
não é aqui o lugar para falar. Afinal, estas são lembranças pessoais e que falam de pessoas. Lembro
D. Estevam, um beneditino de bem com o mundo.
O padre Artur Peixoto com toda a certeza titular
de cadeira cativa no céu. Vitalmiro Munford, Feliciano Rodrigues e outros vigários que a memória
já não acodem. Mas, da Igreja, que outros falem.
Das suas devoções, de suas procissões, de suas
freqüências. Aqui falo da gente ao redor dela.

Dos pescadores da Casa do Peso a seu Zozô Maia;
da Avenida Saudável ao Armazém Taboada (“um
careta cortou um pedaço da orelha do dono. Isso
foi num carnaval de antigamente”). Da pastelaria
de Manoel Sobrinho à Padaria Rajo e, naturalmente, do marzão defronte de tudo e de todos.
Vou pela Rua Rafael, que, mais tarde, crismaram de Rua João Gomes para lembrar o antigo
proprietário da terra. Também não obedeço o
outro critério senão o da ocorrência na lembrança.
Tinha a casa do engenheiro Oscar Carrascosa (“ele
descobriu a fachada da Ordem de São Francisco”)
e tinha a de Liberato Pinheiro de Souza. Lá, depois,
funcionou o Clube dos Dragões que determinou
tais ciúmes e rivalidades que acabou sendo fundado o Clube São Jorge. Para matar os dragões...
Numa esquina, com imponência de casa solarenga, o Chalé Violeta. Frieda e Hans Hoesli ali
moravam e, pontualmente, às quintas-feiras, iam
jantar na Vitória, casa do pai e sogro Emil Wildberger. Vizinhos de Cláudio Vieira dos Santos e de
“dona Pequena”, pais de Chico e dona Alice. Dia
de aniversário de qualquer deles, era sinônimo de
almoços de muitas mesas. Lá, conheci um homem
muito curioso, chamado Júlio Mateus dos Santos, sobre quem ainda escrevo. E quem, menino
daqueles tempos do Rio Vermelho, não foi da Cruzada de dona Alice? Logo, na esquina com a Praça
Colombo, Alfredo Magalhães. Era um homem ilustre, professor da Faculdade de Medicina e da Escola Normal. Pediatra famoso, pioneiro em obras
sociais de assistência à infância. É credor de boa
biografia feita por médico que, ao afetivo já escrito, junte o científico que merece.
No fundo, na Rua da Lucaia, estava a casa do
escrivão Almeida Couto, já dando para o rio, perto
da ponte. Homem de bom viver, reunir amigos
e até – sem faltar maledicência – falava-se que
chegava a ter uma roleta em casa para divertir os
convidados.
DA PONTE PRA LÁ
Passada a ponte, chegava-se ao Largo da
Mariquita, bem mais estreito do que é hoje, com
o mar chegando perto da linha do bonde. Lá, à
esquerda, no alto, bem na foz do rio, junto às
jangadas de pescaria e aos “saveiros do norte”,
que traziam carvão e cerâmica, tronejava a casa de
Adolfo Moreira. Homem de largas posses, além de
proprietário de sobradões no comércio, explorava
a pedreira da Fonte do Boi, no seu quintal, na verdade toda a área do Monte do Conselho (onde,
agora, fizeram uma favela grã-fina) até entestar
com terras da Fazenda Amaralina, antes Alagoa.
Adolfo Moreira andava de automóvel. Durante
muito tempo, o seu foi o único veículo motorizado
que andou por ali, afora os bondes e os caminhões
da própria pedreira. Esta regulava os horários do
bairro com uma explosão de dinamite todos os
dias, às três horas.
Teve, esse homem, sensibilidade bastante para
não deixar que o imobiliarismo avassalador fizesse
da sua casa mais um espigão da orla. Transformoua em casa religiosa com o nome de sua mãe: Abrigo Hercília Moreira. A ele permitiram, as posses e
o espírito, doar o terreno em que se construiu o
Hospital para Crianças. Funcionou. Eu vi. Lá esteve
um pedaço da vida do professor Alfredo Magalhães
e de seus colaboradores. Depois, virou Maternidade
Nita Costa, aconteceram alguns eventos e, hoje,
tudo é ruína cobiçada pelo mercado de incorporações.
E do Largo da Mariquita podia se seguir para a
Fonte do Boi por três ruas: a dos Dendezeiros, que
hoje se chama Osvaldo Cruz, a do Meio, rebatizada para Frei Apolônio de Todi, e a Rua Direita, que,
agora, é Odilon Santos. Um cientista carioca, um
missionário italiano, um ilustre advogado baiano.
Por isso, foram escolhidos para, com seus nomes,
concorrerem para a morte de três topônimos da
melhor tradição e óbvia ocorrência.
Ainda no Largo da Mariquita, estava a Venda
de Fulô. O progresso e a sofisticação do mercado
acabaram com a significação social de uma venda de bairro. Lá – é claro – negociava-se a varejo
gêneros alimentícios. Também. A venda, na verdade, tinha outras funções. Muitas outras. Podia
ser um banco, uma agência de prestígios, um
referencial para créditos, um ponto de encontro
para decisões comunitárias, um clube, uma encruzilhada de informações. A Venda de Fulô era
tudo isso. Florentino Sobrinho Gonçalves disputava com os irmãos Astério, do Largo de Santana,
o pequeno comércio dos pescadores, e com José
Taboada as compras maiores dos mais abastados e
dos veranistas. Herdara do pai o prestígio e o ramo
de negócios. O negócio era seu. O prestígio comunitário dividia com os irmãos que eram muitos.
Na Rua dos Dendezeiros estava, entre outras,
a casa de Alfredo Henrique de Azevedo. Casa de
veraneio, pois que o seu dono morava em outra
– réplica ampliada – no Campo Grande, onde,
hoje, tem sede o Clube Carnavalesco Cruzeiro da
Vitória. Ali, mais tarde, residiu o político Medeiros
Neto, transformando-a em centro de decisões da
vida pública da Bahia. Demolida, no local está,
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atualmente, a Escola Eurícles de Matos. Era ali a
rua de Altamirando Requião (“ele brigou com o arcebispo...”), a rua de Francisco Caracciolo Ferreira
Júnior (“seu Ferreira da Casa Inglesa”), de Antônio
Seixas Pereira no 36, e de Belarmino de Andrade
no 60. Era, também, a rua de Alfredo Messeder,
médico tão metódico quanto lacônico no seu trato
profissional. E era a rua de Judith. Judith fornecia
marmitas. “Pontualidade e barateza”, isto ela dizia
de si própria. Se fosse nestes tempos sofisticados
de hoje, o seu pequeno negócio bem poderia se
chamar “Maison Lavoisier”. Seria, no mínimo,
uma homenagem. O lombo de segunda era o
picadinho de terça e a almôndega de quarta.
“Nada se perde...”
E porque este texto não é um recenseamento,
vou adiante, passando rápido pela esquina da Rua
do Meio, pela casa de “seu Clodoaldo, d’A Lâmpada”. Clodoaldo Bastos era o árbitro da elegância
do bairro. As camisas de seu Clodoaldo, o vinco
das calças, o sapato de duas cores, tudo era objeto
de reparo e até de imitações pelos mais aficionados. Um garoto que seria o grande artista Carlos
Bastos, dava os primeiros traços.
Da Rua Direita fixo alguns nomes: logo, na
esquina, a figura imensa (de corpo e de alma) de
José Carlos Fernandes, tabelião de pouca conversa e alto conceito. Era o pai de “Alodê” (como
era mesmo o seu nome?) que fez época na vida
boêmia da cidade. Defronte, Manoel Marques e
dona Lucila. Ele cuidava do estábulo, no Nordeste,
donde abastecia a todos; ela – exemplo de boas
maneiras – cuidava dos muitos filhos: Mano, Edgar (que foi médico), Guga, center-half do Bahia,
Fernando, engenheiro e ponta-esquerda, Jorge e
as “meninas” Lenucha e Jacy. Logo adiante, estava
a solenidade hierática de dona Ampê, defronte da
escola da professora Raquel. Na casa vermelha da
esquina, havia uma como que vocação médica.
Primeiro, o doutor. Álvaro de Carvalho, professor da Faculdade; depois, grave e circunspecta,
a doutora Esmeralda, sempre de “tailleur” verde,
obstetra de boa fama. Defronte, a Venda de Josias.
Da lata de “manteiga mineira Garça” à “quarta de
carne-do-sertão”, tudo na confiança da “caderneta”
paga mensalmente (às vezes com atraso) sem juros
nem correção, que inflação não era palavra do vocabulário sabido no tempo. A venda estava junto à
casa de um morador a quem mais de uma geração
do Rio Vermelho deve a justiça do agradecimento.
Perceval da Cunha Vasconcelos, típico médico de
bairro e de família, foi, por mais de 30 anos, o
responsável pela saúde de toda a vizinhança e
dos que, tendo se mudado, continuavam fiéis a
sua clínica. Logo adiante, os ouvidos da memória
escutam “Le lac de come” ao piano. É Walkyria
Melgaço dando aulas, entre uma e outra missa
ou novena em que tocava órgão ou harmônio
nas igrejas da cidade. E ainda achando tempo
para namorar, noivar e casar com o vizinho Walter
(Buby) Knittel, filho do seu Fritz, alemão rotundo,
curtido em muitos chopes do Bar Silva.
Por ali é que morava um menino que, agora,
quer se reencontrar defronte desta máquina. Bem
perto da casa de Aurélio Cal, onde as filhas se esmeravam em fazer em fazer doces fantásticos e
quem lucrava eram os provadores sempre a postos...
E tinha dona Dedé, e tinha o depósito de
carvão de seu Magalhães, e tinha Silvanísio Pinheiro e, sobretudo, tinha o verso de Manuel Bandeira:
“No tempo em que eu fazia aniversário, eu era feliz,
e ninguém estava morto”.
Na Fonte do Boi, poucas casas. Lembro a de
João Duarte da Silva – João Pinguelinho, como
era conhecido – riscador de milagres na Ladeira
do Taboão, levava a ambigüidade do nome da
sua loja (Ao Toilette de Flora) para uma lanterna
mágica em que projetava umas silhuetas fesceninas para cuidados (e curiosidades) dos pais dos
meninos. Depois, o Armazém Gaspar, de Gaspar
de Souza Dias, e o começo da Rua das Pedrinhas,
com gentes e histórias que são mais de Amaralina.
O PECADO DA OMISSÃO
Leio as lembranças aqui arroladas e fico com a
sensação de que não disse nada. Chego quase ao
fim do espaço gráfico e só fiz pecar por omissão.
Falei de Pileco? De dona Autinha e seu filho Gegé?
De Milton Villas Boas? De Ciridião Viana? E Miquelina, que vendia as melhores cocadas do mundo
e morreu soterrada durante um temporal? E seu
Luís, motorneiro do Bonde 15? E José Lacerda,
dona Consuelo e seu filho Carlos, que “tinha jeito
para piano”? Como, meu Deus, como falar em Rio
Vermelho sem referir-me à dona Elvira que, além
do mais, era profetisa (“minha filha Naninha vai
casar com Osmar Brito, que é rapaz de muito futuro”). Ela estava mais do que certa. E Sílvio Valente?
E Magno, estudando umas coisas complicadas e
namorando Celina Melo? E agora, que me dizem
que o espaço gráfico acabou definitivamente.
------------Este artigo ocupou toda a primeira página do
Caderno 2 de A Tarde, edição de 24. 04.1990.
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Capela de São Gonçalo do Rio Vermelho
Ubaldo Marques Porto Filho
_________________________
		Tudo mundo sabe que Senhora
Sant’Ana é a padroeira do Rio Vermelho.
Na data litúrgica, 26 de julho, realizamse missas solenes e uma procissão noturna que percorre alguns importantes
logradouros dos setores de Santana e da
Mariquita.
		Porém, poucos sabem que o padroeiro do Rio Vermelho é São Gonçalo, santo muito cultuado em Portugal
e no Brasil, cuja data litúrgica é 28 de
janeiro. O seu dia passa despercebido
porque no Rio Vermelho não há uma
igreja em sua invocação. Mas já teve,
ficava no cocuruto da atual Rua Almirante Barroso, nas imediações de uma
pracinha, denominada Marechal Aristóteles de Souza Dantas.
		A Capela de São Gonçalo foi edificada na segunda metade do século XVII.
Entre 1684 e 1693 recebeu a visita de
Gregório de Mattos (1636-1695), um
ex-clérigo e poeta famoso, o célebre
Capela de São Gonçalo do Rio Vermelho, numa gravura de J. Needham, provavelmente de 1827.
Boca do Inferno, que chegou atraído
pela Festa de São Gonçalo, do qual era devoto, tendo inclusive dado o nome imagem de São Gonçalo foi levada para a Igreja do Bonfim, acabando no Rio
Vermelho as festividades e a devoção ao santo.
Gonçalo ao filho que teve no segundo casamento, com Maria de Póvoas.
		Há também o registro da doação, em 20 de janeiro de 1724, do templo e 		A única gravura que se conhece da Capela de São Gonçalo aparece numa
das terras vizinhas, além de uma armação de pesca do xaréu, ao Mosteiro de pintura do inglês J. Needham, que esteve no Brasil entre 1827 e 1838, período
São Bento. O doador, provável construtor da igrejinha, ou da sua conclusão, em que desenhou vistas de Salvador e do Rio de Janeiro. O quadro mostrando
foi o padre Agostinho Ribeiro, mais conhecido por Frei Agostinho de São Gon- a capela do Rio Vermelho, já abandonada e em visível estágio de arruinamento, foi oferecido pelo artista ao encarregado dos negócios da Inglaterra
çalo.
		No final do século XVIII, com a capela já em fase de degradação física, a no Brasil, William Gore Ouseley.

Técnicos querem retirar
o Alto de São Gonçalo
do Rio Vermelho
		Hoje, não se sabe com precisão o local exato em que ficava a Capela de São
Gonçalo. Não sobrou nenhum resquício da estrutura, mas o igrejinha deixou uma
referência geográfica – Alto de São Gonçalo – que deu origem a uma das nove
regiões que formam a base do bairro e que a Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho já utilizou como zoneamento para as celebrações do novenário em louvor
à santa padroeira: uma região para cada noite festiva.
		O acesso à Capela de São Gonçalo, que ficava na parte alta da Paciência, faziase pela Ladeira de São Gonçalo, também chamada de Ladeira da Paciência, atual
Rua Almirante Barroso. Do templo para cima ficava o Alto de São Gonçalo, cortado por uma estrada com a Pedra da Marca na margem direita de quem subia e
a Chácara Pinheiro à esquerda.
		A Chácara Pinheiro, assim denominada por pertencer a Francisco Pinheiro de
Souza, abrangia todo o Alto de São Gonçalo, no trecho que vai da atual Avenida
Cardeal da Silva (parte alta) à Avenida Anita Garibaldi (parte baixa). Os trilhos dos
bondes da linha 14 (Rio Vermelho de Cima) passavam pela parte baixa da chácara
(onde ficava a casa sede, com acesso principal pela Vila Matos). Pela importância
da chácara, e de seus habitantes, havia uma parada dos bondes, o chamado
Ponto do Pinheiro.
		Com o falecimento do proprietário, a Chácara Pinheiro, uma referência histórica no Rio Vermelho, foi comprada por Cícero Lopes Villas Boas, patriarca de um
clã numeroso, formado por 14 filhos, dentre eles Osório Villas Boas, que se destacaria como político e como presidente do Esporte Clube Bahia.
		Em 1949, a Chácara Pinheiro foi comprada pelo médico e cacauicultor José
Brandão Pinto, genro de Cícero Lopes Villas Boas, que em 1952 transformou a
propriedade no loteamento Parque Primavera.
		Com a delimitação de 1986, foi consolidada a Região de São Gonçalo, que os
técnicos de um setor da Prefeitura, desrespeitando a história do Rio Vermelho,
querem transferir para o bairro da Federação. A região está formada por 16 logradouros: sete no Alto de São Gonçalo e nove no Parque Primavera.
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Fazenda Rio Vermelho
		A historiadora da Ordem Beneditina, professora Maria

Herminia Olivera Hernández, autora do livro ‘A Administração dos Bens Temporais do Mosteiro de São Bento da Bahia’,
publicado em 2009 pela Edufba, registra na página 86 que
em 1724 as terras doadas pelo Frei Agostinho de São Gonçalo já integravam o patrimônio das propriedades rurais do
Mosteiro de São Bento. Chamava-se Fazenda Rio Vermelho e
tinha nas criações de bovinos e eqüinos suas atividades principais.
		Nas páginas 117 e 118, a pesquisadora e escritora informa
que na década de 1930, na área remanescente da antiga Fazenda Rio Vermelho, encontravam-se 6 ruas, duas praças e
125 terrenos foreiros ao Mosteiro de São Bento, com 80
construções, sendo 72 casas térreas e 8 sobrados.

Foto: Acervo da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior

A Chácara Pinheiro, residência da família Villas-Boas, em foto de 1924, do acervo da
Biblioteca Juracy Magalhães Júnior.
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A prova histórica da parte ocidental do Rio Vermelho
		O mapa abaixo reproduz o território da parte ocidental do Rio Vermelho, situado na
margem direita do rio homônimo, tradução do tupi Camorogipe. Contém em destaque
os terrenos foreiros ao Mosteiro de São Bento, constantes da doação, feita em 20 de janeiro de 1724, pelo padre Agostinho Ribeiro. Mais conhecido por Frei Agostinho de São
Gonçalo, ele foi o provável construtor da Capela de São Gonçalo do Rio Vermelho, donde
se originou a denominação Alto de São Gonçalo, setor que começa no viaduto sobre a
Garibaldi e termina na confluência da Avenida Cardeal da Silva com a Rua Coronel José
Galdino de Souza, antiga Ladeira de São João.
		Segundo o historiador Cid Teixeira, “esse Mapa, desenhado pelo frade Paulo Lachenmayer, mostrando no Rio Vermelho as terras foreiras ao Mosteiro de São Bento, representa
uma prova histórica de que as áreas do Parque Primavera, Alto de São Gonçalo (inclusa a

Pedra da Marca), Parque João XXII, Conjunto Santa Madalena, Canjira, final da Waldemar
Falcão e o Parque Lucaia, sempre pertenceram ao Rio Vermelho. Não faz nenhum sentido
transferir qualquer uma delas para outros bairros”.
		O professor Cid Teixeira, que foi morador do Alto de São Gonçalo, informa ainda que o
nome Pedra da Marca, “originou-se do fato de existir no local uma pedra demarcatória das
terras foreiras ao Mosteiro de São Bento. Com a abertura da estrada, para ligar o Rio Vermelho à Federação e vice-versa, surgiu a Rua Pedra da Marca. nome antigo de um trecho
da atual Avenida Cardeal da Silva, entre o viaduto sobre a Garibaldi e a Rua Coronel José
Galdino de Souza. Surgiu também uma via secundária, a Rua Pedra da Marca de Baixo.
Todas duas ficavam dentro do Rio Vermelho. Retirá-las do Rio Vermelho representa uma
amputação, uma agressão às tradições e à história do Rio Vermelho ”.

ÁREA DO
PARQUE LUCAIA

ALTO DE
SÃO GONÇALO

ÁREA DO
PARQUE PRIMAVERA

Explicações da Folha do Rio Vermelho
1. As setas indicam os três setores que querem retirar do
Rio Vermelho.
2. Uma cópia desse mapa, na dimensão 41x57, pertence
ao acervo do Espaço Caramuru, na Biblioteca Juracy
Magalhães Júnior.
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A retaliação dos técnicos que
querem mutilar o Rio Vermelho
Na página 8 da edição anterior deste jornal, o historiador do Rio Vermelho,
Ubaldo Marques Porto Filho, publicou um artigo onde defendeu, com argumentos sólidos e insofismáveis, a delimitação do nosso bairro, feita em 1986,
de forma responsável, criteriosa, séria e com as participações diretas dos historiadores, dos moradores antigos e, sem exceções ou discriminações, de todas
as entidades representativas do bairro, dentre elas a Paróquia de Sant’Ana do
Rio Vermelho.
O trabalho foi feito de maneira tão aberta e participativa que houve até,
sob a forma de colaboração voluntária, a assessoria técnica do então delegadoadjunto do IBGE na Bahia, professor Fernando Antônio Flach Loureiro, autor de
um artigo – Censo do Rio Vermelho – publicado na página 3 da edição número
2 do Jornal do Rio Vermelho, datado de novembro de 1986.
Depois de transcorridos 23 anos, com a delimitação consolidada e transformada num direito adquirido pela comunidade, um grupo de técnicos está
tentando desmoralizar e destruir o trabalho de 1986. E como não poderia
deixar de ser, o historiador do Rio Vermelho, zeloso na defesa dos interesses
da história do nosso bairro, foi ao cerne da questão e reportou-se ao órgão que
quer impor – sem respaldo histórico e desrespeitando as mais representativas
entidades do nosso bairro –, uma nova e inadmissível delimitação para o Rio
Vermelho.
O artigo do escritor Ubaldo Marques Porto Filho constitui-se num libelo
contundente, que prova uma verdade inquestionável: a premeditada discriminação patrocinada por um pequeno segmento da máquina administrativa
municipal. Eis o trecho do artigo em que o historiador fez cinco perguntas
que desmontam quaisquer argumentos do setor que se encontra atrelado à
Sedham – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio
Ambiente:
A postura do Copi em relação ao Rio Vermelho foi tão estranha, parcial e discriminatória, que nos permite fazer as seguintes indagações:
1. Porque algumas das mais importantes personalidades da comunidade
do Rio Vermelho, tais como o Padre Ângelo Magno Carmo Lopes,
Clóvis Cavalcanti Bezerril, Nelson Taboada, Ítalo Dattoli, Antonino
Oliveira, Santiago Campo, Layrtton Chaves Borges e Roberto Farias de
Menezes, não foram convidadas para nenhuma reunião?
2. Porque os historiadores do Rio Vermelho, dentre eles Cid Teixeira e
Eneida Cavalcanti, não foram consultados sobre a viabilidade das alterações na área geográfica e histórica do bairro?
3. Porque o trabalho foi feito às escondidas da Central das Entidades
do Rio Vermelho, que é a representação máxima do bairro, existente
desde o dia 8 de maio de 2004, cujo primeiro presidente foi o pároco
do Rio Vermelho, Padre Ângelo Magno Carmo Lopes, cujo mandato
terminou em 8 de maio de 2008, quando o Copi já havia iniciado sua
atuação no Rio Vermelho?
4. Por que as entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho,
dentre elas a Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, que é a mais antiga e a maior aglutinadora de pessoas da comunidade, foram sumariamente afastadas de qualquer participação consultiva?
5. A quem realmente interessa a redução do território fixado pela delimitação de 1986, pois nenhum bairro vizinho jamais reclamou a posse
de qualquer setor incluído no Rio Vermelho?
Ao invés de procurar responder essas cinco perguntas cruciais, que são
endossadas pela Central das Entidades do Rio Vermelho, o órgão municipal
encarregado dos trabalhos da delimitação dos bairros de Salvador, num procedimento gravíssimo, não compatível com a ética que deve nortear todas as
ações de um setor integrante da administração pública, partiu para a prática
de um jogo no mínimo antiético. Tenta convencer que pessoas da mais alta
respeitabilidade desfaçam os ofícios e artigos que encaminharam ao Senhor
Prefeito e que foram publicados na Folha do Rio Vermelho, de apoio à campanha pela manutenção dos limites de 1986.
Esse setor colocou em movimentação uma engrenagem alimentada pelo
tráfego de influência e pela pressão com que, utilizando-se de terceiros, tenta
envenenar os signatários dos ofícios e artigos, para que voltem atrás e desmintam o que escreveram, numa desesperada tentativa de desmoralizar a campanha liderada pela Central das Entidades do Rio Vermelho.
Enfim, bateu o pânico no setor que agora investe na técnica da maquinação
dos perjuros, para tentar desqualificar a Central das Entidades e manter a mutilação da área histórica do Rio Vermelho.
Além de denunciar publicamente a trama do embuste diabólico, a Central
das Entidades do Rio Vermelho está solicitando a intervenção do Senhor Prefeito João Henrique Carneiro, reconhecidamente um gestor de conduta proba,
que, com certeza, não aprova e nem admite procedimentos espúrios ou ilegais.
Salvador, 18 de junho de 2010.
Diretoria da Central das
Entidades do Rio Vermelho
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Mais respeito à história e à memória dos
que trabalharam na delimitação de 1986
Aurélio Souza

Professor, geógrafo, historiador, escritor
Aurélio Ângelo de Souza nasceu no Rio Vermelho, na casa de
número 64 da Rua Conselheiro Pedro Luiz, em 11 de setembro de 1931.
Diplomado em geografia, era poeta, ensaísta, escritor, jornalista, radialista, educador e historiador. Em 1961 publicou ‘Nas Bandas do Rio
Vermelho’, primeiro livro sobre a história desse bairro.
Professor de várias gerações de jovens do Rio Vermelho, lecionou
no Instituto Medalha Milagrosa, no Instituto Senhora Santana e no
Colégio Estadual Manoel Devoto. Fundou e dirigiu dois jornais no bairro
(Pansofia e Rio Vermelho Jornal), foi presidente da Associação Atlética
Rio Vermelho, entidade sócio-esportiva-cultural, e liderou a campanha
que resultou na construção da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior.
No Rio Vermelho também sedimentou a base política que o levou ao legislativo municipal. Foi vereador por dez
anos consecutivos, em três legislaturas: 1967-1970, 1971-1972 e 1973-1976.
Como geógrafo, historiador e grande conhecedor do Rio Vermelho, foi um dos mais atuantes consultores na
fixação da delimitação do bairro em 1986. O Professor Aurélio faleceu aos 74 anos, em Salvador, no dia 1º de novembro de 2005.

Licídio Lopes

Mestre-de-obras, artista plástico, escritor
Licídio Reginaldo Lopes nasceu no Alto de São Gonçalo, Rio Vermelho, em 26 de abril de 1899. Foi pescador, pintor de paredes e mestre-de-obras até tornar-se pintor primitivo de trabalhos muito elogiados
pelos críticos das artes plásticas.
Em 1984, transformou-se no segundo escritor a publicar um livro
contendo a história do seu bairro: ‘Rio Vermelho e Suas Tradições’, que
escreveu ao longo de décadas e foi prefaciado por Jorge Amado. A
obra é uma preciosidade histórica, pois resgata hábitos e costumes vigentes no Rio Vermelho durante a primeira metade do século XX.
Em função do seu grande saber sobre o bairro, foi consultor da
delimitação que resultou na elaboração do mapa de 1986, seu último trabalho em prol do Rio Vermelho.
No dia 11 de agosto de 1986, em Sessão Solene na Câmara Municipal de Salvador, recebeu a Medalha Thomé
de Souza, a mais alta honraria concedida pela primeira casa legislativa do país. O Mestre Licídio faleceu aos 88 anos,
em 22 de maio de 1987.

Tarquínio Gonzaga

Advogado, fotógrafo, historiador oral
Tarquínio de Oliveira Gonzaga nasceu em Salvador, no dia 13 de
agosto de 1911. Constituía-se num dos maiores conhecedores da
história do Rio Vermelho, dono inclusive de um importante acervo
iconográfico sobre o bairro, com registros feitos por ele mesmo, pois
tinha na fotografia o hobby predileto.
Era muito requisitado para prestar depoimentos sobre o Rio Vermelho, onde residia desde os seis anos de idade. Foi um dos fundadores
da Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), e durante oito anos integrou o seu Conselho Consultivo. E foi nessa condição
que atuou como consultor dos trabalhos da delimitação do bairro.
O Doutor Tarquínio, como era chamado, por ser advogado, faleceu em Salvador, no dia 11 de junho de 1999,
aos 87 anos, dos quais 81 vividos como morador do Rio Vermelho, sendo 60 com domicílio na Chácara Lucaia, que
em 1971 teve 178 mil metros quadrados desmembrados para o surgimento do loteamento Parque Lucaia, que um
grupo de técnicos da Prefeitura quer levar para Brotas. Em sua homenagem existe no Rio Vermelho a Praça Tarquínio Gonzaga, oficializada pela Lei 6.126, de 31 de maio de 2002.

Alberto Menezes França

Barbeiro, membro do culto afro, líder comunitário

Alberto Menezes França, o popular Béu, nasceu em São Félix, no
Recôncavo, em 27 de fevereiro de 1947. Com tenra idade chegou ao
Rio Vermelho, tendo a família fixado residência no Alto de São Gonçalo. Durante 40 anos, sua mãe, Zulmira de Agê-Marê, manteve um
tabuleiro de acarajé no Largo da Mariquita.
Sua única profissão foi a de barbeiro, que sempre exerceu no Rio
Vermelho, onde se notabilizou como líder comunitário, sendo presidente do Conselho Comunitário do Alto de São Gonçalo e presidente
do Conselho Consultivo da Associação dos Moradores e Amigos do Rio
Vermelho (Amarv). Destacou-se também no culto afro, chegando a
nangebê da Casa Branca, o mais antigo candomblé da Bahia.
Figura muito conhecida no Rio Vermelho, o Barbeiro Béu faleceu durante uma viagem a Itabuna, em 23 de
março de 2001, aos 54 anos, sendo sepultado em Salvador. Pela Lei 6.126, de 31 de maio de 2002, foi homenageado pela Cidade do Salvador: uma pracinha, ainda sem nome, localizada no Parque Primavera, foi designada Praça
Menezes França, que alguns técnicos municipais querem retirar do Rio Vermelho para colocar na Federação.

Osório Villas Boas

Morador símbolo do Rio Vermelho e líder político
Osório Cardoso Villas Boas nasceu em 7 de outubro de 1914, na
Chácara Pinheiro, uma propriedade localizada entre a Pedra da Marca
(no Alto de São Gonçalo) e a Vila Matos.
Policial famoso, muito conceituado no Rio Vermelho, onde era líder
dos festejos populares em louvor à padroeira Senhora Sant’Ana, em
1950 foi eleito vereador. Em 1954, assumiu a presidência do Esporte
Clube Bahia e ganhou notoriedade nacional quando o time se tornou o
primeiro campeão do futebol brasileiro (1959).
Com a transformação da Chácara Pinheiro no loteamento Parque
Primavera, Osório construiu na Rua Barão de Triunfo, principal logradouro do Parque Primavera, a casa de número 41, onde residiu por três décadas, até o falecimento, aos 83 anos, em
7 de janeiro de 1999.
Quando o nome do bairro era citado, sempre dizia uma frase que virou uma de suas marcas: “Nasci no Rio Vermelho, fui batizado no Rio Vermelho, fiz a primeira comunhão no Rio Vermelho, casei-me no Rio Vermelho e nunca
morei fora do Rio Vermelho”.
Em 1986, durante o estabelecimento dos limites do Rio Vermelho, Osório Villas Boas, que se encontrava no
quinto mandato como vereador, e era o líder político do bairro, foi um dos consultores e avalista da formatação
final do trabalho.

Fernando Loureiro

Delegado-adjunto do IBGE na Bahia
Em 1986, O IBGE na Bahia deu todo o apoio técnico à preparação final da delimitação do Rio Vermelho e à realização do Censo do
Rio Vermelho, primeiro recenseamento realizado no Brasil em nível de
bairro.
Como delegado-adjunto regional do IBGE, Fernando Antonio Flach
Loureiro foi o coordenador-técnico dos trabalhos, tendo inclusive publicado um artigo na página três da edição número dois (novembro de 1986)
do Jornal do Rio Vermelho, editado pela Amarv – Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho.
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GALERIA DAS PERSONALIDADES QUE APÓIAM
A MANUTENÇÃO DOS LIMITES DE 1986
(autores de artigos, e-mails e ofícios enviados ao Prefeito)

Clóvis Cavalcanti Bezerril
Presidente da Central das Entidades
do Rio Vermelho

Padre Ângelo Magno Carmo Lopes
Pároco do Rio Vermelho

Nelson Taboada
Presidente da Casa de Cultura
Carolina Taboada

Santiago Coelho Rodríguez Campo
Presidente da Associação Cultural
Hispano-Galega Caballeros de Santiago

Pedro Galvão
Presidente da Associação Brasileira
de Agências de Viagens da Bahia (Abav)

Ítalo Dattoli
Presidente da Associação
Comunitária Caramuru

Rubina Moraes
Presidente da Associação dos
Permissionários do Ceasa do Rio Vermelho

Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior
Historiador, Presidente do Instituto
Genealógico da Bahia

Eduardo Moraes de Castro
Presidente da Associação Comercial
da Bahia

Pedro Godinho
Vereador, Líder do Prefeito na Câmara
Municipal de Salvador

Márcio Santos Souza
Empresário, membro da Academia
dos Imortais do Rio Vermelho

Roberto Farias de Menezes
Vice-Presidente da Central
das Entidades do Rio Vermelho

Cid Teixeira
Professor, Historiador e Escritor

Eneida de Almeida Cavalcanti
Professora, Historiadora e Escritora

Ubaldo Marques Porto Filho
Historiador do Rio Vermelho, autor de
dez livros sobre o bairro

Layrtton Chaves Borges
Engenheiro Civil, Diretor do Conselho
de Cultura e Turismo do Rio Vermelho

Nelson Hanaque Esquivel
Diretor da Academia dos Imortais
do Rio Vermelho

Antônio Carlos Ferreira Freire
Diretor do Conselho de Cultura
e Turismo do Rio Vermelho

Edgar Viana Filho
Jornalista, membro do Conselho
de Cultura e Turismo do Rio Vermelho

Sandoval Guimarães
Vereador, Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara
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A história da delimitação de 1986
e a luta para sua oficialização
		No dia 2 de abril de 1986 foi fundada a Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho
(Amarv). Nesse mesmo dia foi eleita e empossada a Diretoria para o biênio 1986-1988.
		A primeira providência dos dirigentes foi ir à Prefeitura pesquisar a existência de algum mapa
que mostrasse a área territorial total do Rio Vermelho, com detalhamento das linhas divisórias com
os bairros vizinhos. Não existia, como também inexistia qualquer mapa para definir com exatidão os
demais bairros de Salvador.
		Em 1986, o município de Salvador possuía 22 subdistritos, dentro dos quais ficavam os bairros
sem qualquer delimitação precisa, que traduzisse a verdade histórica, a tradição ou a vontade popular.
		O território histórico do Rio Vermelho estava incluído em três subdistritos: Vitória, Brotas e Amaralina, numa confusão que nem mesmo a Prefeitura entendia o imbróglio criado pela Lei 1.038, de 15
de junho de 1960, que havia fixado a delimitação dos distritos e subdistritos e tentou dividir a cidade
em bairros, usando critérios que em momento algum foram adotados pelo poder público.
		Em face da inexistência de um Rio Vermelho delimitado cartograficamente, a própria Prefeitura,
numa reunião com o secretário para Assuntos Extraordinários, Roberto Pinho (tido como o mais
poderoso secretário do governo Kertész), aconselhou que a Amarv fizesse a delimitação do bairro. E
orientou também que o IBGE fosse consultado, para se saber se lá havia alguma definição do que era
considerado como território do Rio Vermelho para fins censitários.
		No IBGE, os dirigentes da Amarv foram encaminhados ao delegado-adjunto, Fernando Antônio
Flach Loureiro, técnico com muitos anos na casa, especialista nas questões relacionadas com o território do município de Salvador e muito experiente em censos demográficos. O delegado-adjunto
deu as seguintes explicações:
1.Em Salvador os recenseamentos não podem ser realizados de forma que apresentem
resultados por bairros, pois eles não são tecnicamente delimitados. A Lei dos “Distritos e
Subdistritos” foi ineficaz na questão dos bairros.
2.Os censos de Salvador são realizados por Setores Censitários, criados por uma metodologia do IBGE, que inclusive são utilizados como zonas de informações pelo CEI (Centro de
Estatística e Informações) e pela Conder, dois órgãos do Governo do Estado, em alguns de
seus estudos e trabalhos.
		O professor Fernando Loureiro mostrou-se entusiasmado com a iniciativa da Amarv, dizendo que
o Rio Vermelho poderia servir de grande exemplo, para que, finalmente, a Prefeitura fizesse a delimitação física dos bairros de Salvador. E partiu do próprio delegado-adjunto a sugestão no sentido de
que, concluída a delimitação, a comunidade realizasse o recenseamento do bairro. E colocou o IBGE
à disposição para os apoios consultivos e técnicos que viabilizassem os dois trabalhos: Delimitação e
Censo do Rio Vermelho.
		E assim, em caráter pioneiro, foi feita a Delimitação (o Mapa do Rio Vermelho foi desenhado por
uma técnica do setor de cartografia do IBGE) e, com sucesso, realizado o Censo. Segundo o próprio
Fernando Loureiro, que supervisionou os trabalhos do recenseamento, realizado pela Amarv em parceria com o Colégio Estadual Manoel Devoto e a Agência de Propaganda D&E, foi o primeiro censo
promovido no Brasil em nível de bairro.
		Com a delimitação pronta, a Amarv procurou o vereador Osório Villas Boas, líder político do Rio
Vermelho e um dos consultores na fase da preparação dos trabalhos, para que verificasse a possibilidade de, através de um Projeto de Lei, a área territorial do Rio Vermelho fosse oficializada. Consultada
a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, esta argüiu que um vereador não poderia
propor a oficialização isolada de um bairro. Caberia ao Poder Executivo o encaminhamento, para
deliberação da Casa Legislativa, de um Projeto de Lei propondo os limites para todos os bairros de
Salvador. Em face dessa resposta, Osório prometeu:
Vou pedir ao prefeito Mário Kertész para ordenar que seja feita a delimitação dos demais
bairros e encaminhar o Projeto de Lei à Câmara. A parte do nosso bairro já está pronta, é
só encaixar no trabalho.
		Veio a resposta de que a Prefeitura tinha acabado de enviar à Câmara Municipal um Projeto de Lei
pedindo autorização para a criação das Regiões Administrativas (RAs), no que resultou a Lei 3.688, de
28 de novembro de 1986. No desdobramento da Lei, saiu o Decreto 7791, de 16 de março de 1987,
criando 17 RAs e sepultando a divisão do município pelo antigo e ultrapassado critério dos distritos e
subdistritos.
		No dia 23 de abril de 1988, no auditório do Colégio Estadual Manoel Devoto, técnicos da Casa
Civil da Prefeitura estiveram reunidos com representantes das entidades da Região Administrativa VII,
para comunicar a implantação da sua administração regional e o funcionamento. A Administração
Regional VII, denominada como AR do Rio Vermelho, foi formatada com nove bairros: Rio Vermelho,
Amaralina, Nordeste, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz, Engenho Velho da
Federação, Federação e Calabar.
		Nessa mesma reunião, a coordenadora do Programa da Descentralização Administrativa, Salete
Silva, explicou que a etapa seguinte seria a delimitação dos bairros jurisdicionados a cada uma das 17
ARs. E fez referência ao Rio Vermelho:
O Rio Vermelho, ao preparar a sua delimitação e realizar o recenseamento interno, deu
uma bela lição. Se todos os bairros de Salvador fizessem o mesmo, o trabalho da Prefeitura
seria menos problemático e o tempo encurtado na difícil missão de estabelecer as linhas
divisórias de cada bairro.
		Com o término da gestão de Mário Kertész entrou em cena a famosa descontinuidade administrativa. Os prefeitos seguintes abandonaram a delimitação dos bairros de Salvador. Somente agora, com
o prefeito João Henrique Carneiro, o projeto foi reativado. Porém, a equipe encarregada do trabalho
– Coordenadoria Central de Produção de Indicadores Urbano-Ambientais (Copi) –, vinculada à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham), está querendo
impor a oficialização um Rio Vermelho incompleto, amputado de alguns setores históricos.
		Não concordamos com essa desfiguração, que fere um princípio básico defendido pelo geógrafo
Leonardo Euler Santos, responsável técnico pelo Projeto Zeus, desenvolvido pela Coordenação de
Gestão de Informações Geográficas Urbanas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur). Eis a sua definição sobre bairro:
Entende-se como bairro, uma unidade territorial que o habitante da cidade tem mais facilidade de se reconhecer e ser reconhecido.
		Dentro dessa premissa, e de acordo com a tradição histórica e social da comunidade, não cabe aos
técnicos dizer o que pertence ou não ao Rio Vermelho. A atribuição dessa missão cabe aos habitantes
da comunidade, representada por suas entidades mais expressivas. E estas, presentemente reunidas
em torno da Central das Entidades do Rio Vermelho, não abrem mão do espaço geográfico definido
em 1986.
----------------Este artigo foi elaborado pelos seguintes fundadores da Associação dos Moradores e Amigos do Rio
Vermelho, que em 1986 faziam parte da Diretoria da Amarv e lideraram a realização da Delimitação
e do Censo: Ubaldo Marques Porto Filho (presidente), Clóvis Cavalcanti Bezerril (diretor financeiro),
Eneida de Almeida Cavalcanti (diretora cultural) e Nelson Hanaque Esquivel (membro do Conselho
Fiscal).
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Vereador Sandoval Guimarães apresentou
Projeto de Indicação e Moção de Apoio
em defesa do Rio Vermelho
Para aprovação e encaminhamento pela Câmara Municipal de Salvador, o
vereador Sandoval Guimarães
(foto) apresentou na sessão do
dia 6 do mês passado, publicada
no Diário Oficial do Legislativo,
edição de 9 de julho, a Indicação
Nº 181/10, solicitando ao prefeito João Henrique a manutenção
dos limites de 1986. Também de
autoria do vereador Sandoval foi a Moção de Apoio à luta contra o
embargo das obras do Memorial Caramuru. Página 12.

Artigo de Cid Teixeira gerou artigo
de Nelson Taboada
		Pela importância do artigo
‘Assim eu vi o Rio Vermelho’, que
o professor Cid Teixeira escreveu
há vinte anos, republicado na
edição passada da Folha do Rio
Vermelho, o presidente da Casa
de Cultura Carolina Taboada,
Nelson Taboada (na foto entre o prefeito João Henrique e
o vereador Pedro Godinho), escreveu um artigo ressaltando o depoimento do historiador, que deu
uma verdadeira aula sobre a história do bairro, reforçando mais ainda
as provas históricas da campanha contra a mutilação da área territorial
do Rio Vermelho. Página 11.

Historiadora do Mosteiro de São Bento fala
das terras beneditinas no Rio Vermelho
Autora de diversos trabalhos
acadêmicos e do livro ‘Administração dos Bens Temporais do
Mosteiro de São Bento da Bahia’, fruto de nove anos de pesquisas, a professora Maria Herminia Olivera Hernández (foto)
publica nesta edição da Folha
o artigo ‘Acerca da presença
beneditina em Rio Vermelho’,
que reforça as provas de que as terras no Alto de São Gonçalo sempre pertenceram ao Rio Vermelho. Página 5.

Denúncia infundada provocou o embargo
das obras do Memorial Caramuru
Mesmo com todas as autorizações legalmente concedidas, após
tramitação dos respectivos processos administrativos, pelo ETELF,
IPHAN, SPU e SUCOM, as obras do Memorial Caramuru foram embargadas pelo juiz da 13ª Vara da Justiça Federal na Bahia, que deu
crédito a uma denúncia formulada pelo urbanista Luiz Antônio de
Souza.
Agindo de forma que pode ser classificada como maldosa, pois
se aproveitando do momento das demolições das barracas de praia
na orla de Salvador – que se encontravam em situação irregular, sem
as autorizações do ETELF, IPHAN e SPU –, o urbanista provocou a
inclusão da construção do Centro de Artesanato, um dos equipamentos do Memorial Caramuru, no processo das barracas de praia.
Página 6.

Administradora regional esteve na Central
e na Acirv
No dia 18 de junho, a nova
gestora da AR-VII, administradora Eliana Moraes Lima Mascarenhas (foto), esteve na sede
da Central das Entidades do Rio
Vermelho, sendo recebida pelo
presidente Clóvis Bezerril.
No dia 5 de julho, a administradora regional da Prefeitura
visitou a sede da Academia dos
Imortais do Rio Vermelho (Acirv), onde tomou conhecimento das
ações desenvolvidas pela entidade presidida pelo escritor Ubaldo
Marques Porto Filho. Página 3.

Maria Luiza inaugurou comitê
no Rio Vermelho
Instalado numa casa vizinha
à sede da Abav, na Rua Lucaia,
foi inaugurado, na manhã do
dia 17 de julho, o comitê para
a reeleição da deputada estadual
Maria Luiza Carneiro (foto), exmoradora do Rio Vermelho. Estiveram presentes centenas de
pessoas e dezenas de autoridades, entre elas o prefeito João
Henrique, o deputado federal ACM Neto e os vereadores Pedro Godinho e Sandoval Guimarães. Também prestigiaram o evento diversos dirigentes das entidades filiadas à Central das Entidades do Rio
Vermelho, a representação máxima do bairro. Página 7.

Artigos em defesa do verdadeiro Rio Vermelho,
de Antônio Carlos Freire, Nelson Esquivel e
Edgar Viana. Página 4 e 5

Padroeiro da Galícia e da Espanha festejado
em Caballeros de Santiago.

João Henrique comunica que o Largo da Mariquita
será reurbanizado. Página 7

Rio Vermelho ganhou blog administrado
pela Acirv. Página 10
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Por que os “técnicos” não querem
a delimitação de 1986?
Na edição anterior deste jornal, em artigo assinado pela Diretoria da Central das Entidades
do Rio Vermelho, na verdade um Editorial muito elucidativo, foi feita a denúncia de que um
grupo de “técnicos”, vinculados à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Habitação
e Meio Ambiente (Sedham), teria conduzido de forma tendenciosa os trabalhos relacionados
com a delimitação oficial do Rio Vermelho. Isso ficou evidenciado nas perguntas (reproduzoas abaixo) que colocaram sob imediata suspeita a seriedade na coordenação dos referidos
trabalhos:
1. Por que algumas das mais importantes personalidades da comunidade do Rio
Vermelho, tais como o Padre Ângelo Magno Carmo Lopes, Clóvis Cavalcanti Bezerril, Nelson Taboada, Ítalo Dattoli, Antonino Oliveira, Santiago Campo, Layrtton
Chaves Borges e Roberto Farias de Menezes, não foram convidadas para nenhuma
reunião?
2. Por que os historiadores do Rio Vermelho, dentre eles Cid Teixeira e Eneida Cavalcanti, não foram consultados sobre a viabilidade das alterações na área geográfica
e histórica do bairro?
3. Por que o trabalho foi feito às escondidas da Central das Entidades do Rio Vermelho, que é a representação máxima do bairro, existente desde o dia 8 de maio
de 2004, cujo primeiro presidente foi o pároco do Rio Vermelho, Padre Ângelo
Magno Carmo Lopes, cujo mandato terminou em 8 de maio de 2008, quando a
Copi já havia iniciado sua atuação no Rio Vermelho?
4. Por que as entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho, dentre elas
a Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, que é a mais antiga e a maior aglutinadora de pessoas da comunidade, foram sumariamente afastadas de qualquer
participação consultiva?
5. A quem realmente interessa a redução do território fixado pela delimitação de
1986, pois nenhum bairro vizinho jamais reclamou a posse de qualquer setor
incluído no Rio Vermelho?
À essas cinco perguntas, que comprovam um procedimento unilateral e discriminatório, e
que provavelmente nunca serão respondidas, eu acrescento mais quatro indagações:
1. Por que o historiador do Rio Vermelho, escritor Ubaldo Marques Porto Filho, autor
de dez livros sobre o bairro, também não foi consultado? Logo ele, incontestavelmente uma autoridade indispensável em trabalhos pertinentes ao Rio Vermelho,
principalmente quando envolvem a sua história e a sua geografia. Qual é a explicação para essa marginalização?
2. De onde ou de quem partiu a orientação ou a ordem para que fosse evitado
qualquer tipo de diálogo com o fórum formado pelos órgãos integrantes da Central das Entidades do Rio Vermelho? O boicote foi deliberadamente coletivo, pois
envolveu a exclusão das seguintes entidades: Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, Conselho Paroquial do Rio Vermelho, Associação Comunitária Caramuru, Casa de Cultura Carolina Taboada, Academia dos Imortais do Rio Vermelho, Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Associação Cultural
Hispano-Galega Caballeros de Santiago, Associação Brasileira de Agências
de Viagens da Bahia e a Associação dos Permissionários do Ceasa do Rio
Vermelho.
3. Por que os “técnicos” alimentaram uma verdadeira rejeição à delimitação de

1986? Será que foi pelo fato de não ter sido elaborada num laboratório de gabinete? Ou será que foi pelo simples gosto de desrespeitar, agredir e destruir as
tradições e os valores históricos?
4. Finalmente, o que é que os “técnicos” têm contra a delimitação feita pela comunidade, em 1986?
É público e notório que a delimitação de 1986 foi preparada de forma criteriosa, compromissada com a verdade histórica, respeitando integralmente as tradições populares, consultando todas as entidades e retratando fielmente a vontade da comunidade, inclusive com a
indispensável participação e aprovação da sua organização maior, a Paróquia de Sant’Ana do
Rio Vermelho. Sabe-se também que a delimitação de 1986 foi a base geográfica que permitiu o
primeiro recenseamento que se realizou no Brasil em nível de bairro, com ressonância nacional.
Esperava-se que, quando a Prefeitura se dispusesse a delimitar oficialmente todos os bairros
de Salvador, a configuração do Rio Vermelho fosse automaticamente incorporada. Afinal, era o
único bairro de Salvador a ter limites claramente definidos, numa antecipação de duas décadas
ao trabalho que agora se encontra em fase de conclusão na Sedham.
Mas não aconteceu o que se esperava, pois, surpreendentemente, os “técnicos” resolveram
inventar um novo Rio Vermelho, com a imposição da vontade de um pequeno grupo, ou de
interesses inconfessáveis, mutilando a história e passando por cima de direitos adquiridos.
E isso é inaceitável. Não devemos nos curvar aos caprichos de uma minoria burocrática,
que quer impor uma delimitação incompatível com a história do Rio Vermelho. Não podemos
permitir, em hipótese alguma, que o trabalho de 1986 seja ignorado, desqualificado ou simplesmente descartado, como se tivesse sido resultante de uma brincadeira inconseqüente ou fruto
de alguma irresponsabilidade.
A delimitação de 1986 decorreu de uma grande parceria, que envolveu historiadores, moradores antigos e diversos segmentos da comunidade do Rio Vermelho, que apoiaram a iniciativa liderada pela Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), e que teve a
participação da Delegacia do IBGE na Bahia, Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, Colégio
Estadual Manoel Devoto e Agência de Publicidade D&E. A delimitação foi discutida num fórum
democrático, participativo e aprovada sem restrições. Em 23 anos de vigência, jamais sofreu
qualquer tipo de contestação.
A Central das Entidades do Rio Vermelho, que desde 2004 é o fórum máximo da representatividade do bairro, deve continuar firme na campanha que vem conduzindo de forma
competente e responsável. Deve continuar na defesa do território que representa o legítimo
Rio Vermelho. Com a força política que possui, dispõe inclusive de prestígio para alterar, por
emenda na Câmara de Salvador, qualquer projeto de lei que por ventura chegue ao legislativo
municipal sem contemplar o Rio Vermelho com a área geográfica definida em 1986.
Como último recurso, a comunidade poderá até recorrer ao Tribunal de Justiça. Mas torço
para que efetivamente nada disso aconteça, nem na casa legislativa nem na esfera judicial.
Torço para que o Prefeito João Henrique, que construiu uma brilhante carreira pública, como
vereador e deputado, sempre defendendo os interesses da coletividade baiana, intervenha no
processo e bata o martelo, ordenando, por uma questão de justiça histórica, que a delimitação
de 1986 seja respeitada, mantida e oficializada.

Antônio Carlos Ferreira Freire
Diretor do Conselho de
Cultura e Turismo do Rio Vermelho

Subtrair logradouros do Rio Vermelho
é um estelionato contra sua história
Defendo uma tese de que os pontos de
referência não devam ser tocados.
Eles são referências, especialmente
do ponto de vista histórico.
Ricardo Cravo Albin
Historiador
Entende-se como bairro,
uma unidade territorial que o habitante
da cidade tem mais facilidade
de se reconhecer e ser reconhecido.
Leonardo Euler Santos
Geógrafo
As duas citações acima, do historiador Ricardo Cravo Albin e do geógrafo Leonardo Euler
Santos, encaixam-se perfeitamente na questão dos limites do Rio Vermelho. Em suma, as referências históricas devem ser respeitadas, bem como a unidade territorial em que o habitante se identifica. Tanto a referência histórica como a unidade territorial foram integralmente respeitadas
durante o processo da elaboração da delimitação de 1986.
De acordo com a tradição histórica e social da comunidade,
não cabe aos técnicos dizer o que pertence ou não ao Rio Vermelho.
A atribuição dessa missão cabe aos habitantes da comunidade,
representada por suas entidades mais expressivas.
E estas, presentemente reunidas em torno da
Central das Entidades do Rio Vermelho,
não abrem mão do espaço geográfico definido em 1986.
A terceira citação (acima), que foi assinada conjuntamente por Ubaldo Marques Porto Filho,
Clóvis Cavalcanti Bezerril, Eneida de Almeida Cavalcanti e por mim, em artigo publicado na edição
Nº 12 (Julho 2010) deste jornal, reflete uma realidade e um posicionamento inegociáveis, sob
pena de ser oficializado um estelionato contra a história do Rio Vermelho.
Primeiro bairro de Salvador
a possuir um Mapa Territorial,
que serviu de base para o primeiro
Censo realizado no país em nível de bairro,
o Rio Vermelho constitui-se também no único
bairro de Salvador a ter produzida e
editada uma Cartilha de Logradouros,
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que vem sendo de grande utilidade pública
e servindo de base para importantes trabalhos.
Nelson Taboada
Economista
Essa quarta citação – de autoria do Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, que
pertence a uma família com raízes históricas no Rio Vermelho, plantadas em 1892 –, foi retirada da carta aberta, publicada na edição Nº 11 (Junho 2010) da Folha, onde o benemérito da
cultura no bairro fez uma solicitação pública ao Prefeito João Henrique, com o seguinte apelo:
“Não deixe que a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho seja jogada na lata do lixo”.
Jogar a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho na lata do lixo, conforme é o desejo
dos técnicos da Coordenadoria Central de Produção de Indicadores Urbano-Ambientais (Copi),
órgão vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham), significa retirar da delimitação de 1986 setores que inquestionavelmente sempre pertenceram ao Rio Vermelho, por herança histórica e por direitos adquiridos. Eis a relação
com alguns dos logradouros que querem, intempestivamente, banir do nosso bairro, numa
subtração criminosa do ponto de vista da história e num desrespeito aos direitos adquiridos:
1. No Alto de São Gonçalo: Avenida Cardeal da Silva (do viaduto sobre a Garibaldi até
a Rua Coronel José Galdino de Souza); Rua Pedra da Marca; Travessa Pedra da Marca;
Travessa Cardeal da Silva; Avenida Mendes (de casas); Avenida Sete de Junho (casas)
e Rua Coronel José Galdino de Souza.
2. No Parque Primavera: Rua Barão do Triunfo; Rua do Pinheiro; Rua Ismael de Barros;
Rua Maestro Carlos Lacerda; Rua Parque Primavera; Rua Ponciano Oliveira; Travessa
Barão do Triunfo; Praça Menezes França; e Avenida Anita Garibaldi (lado ímpar, da
parte sob o viaduto até o Hospital Jorge Valente).
3. No Parque Lucaia: Rua Estácio Gonzaga; Rua Deputado Fernando Wilson Magalhães;
Rua Barachísio Lisboa; Rua Desembargador Plínio Guerreiro, Praça Jorge Calmon; e
Rua Lucaia (lado ímpar, à margem esquerda do Rio Lucaia).
4. Anexo ao Parque Lucaia: Rua Waldemar Falcão (da Vasco da Gama até a segunda
confluência com a Rua Estácio Gonzaga); e Rua Rosa dos Ventos.
5. No Morro das Lusíadas: Travessa Vasco da Gama; Primeira Travessa Vasco da Gama;
Primeira Travessa Waldemar Falcão; Vila Waldemar Falcão; Primeira Vila Waldemar
Falcão; Quarta Travessa Waldemar Falcão; e Quinta Travessa Waldemar Falcão.
6. Anexo à Avenida Vasco da Gama: Rua José Ferreira Dias; e Rua Jardim Lucaia.
7. Na Avenida Juracy Magalhães Júnior: Pista do lado ímpar, da Rua Lucaia até a Alameda
dos Ypês; e a pista do lado par, da Rua Jacobina até o Hospital Aliança.
8. Anexo à Avenida Juracy Magalhães Júnior: Rua Mundo Novo (trecho inicial); e Rua
São Pedro (trecho inicial).
Nelson Hanaque Esquivel
Diretor da Central das Entidades do Rio Vermelho
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Acerca da presença
beneditina em Rio Vermelho

Folha do

Rio Vermelho

Em defesa da tradição e
dos limites de 1986

Maria Herminia Olivera Hernández
Profª. Dra. da Universidade Federal da Bahia
Escola de Belas Artes

Entre as definições provenientes do Capítulo Geral da Congregação Beneditina,celebrado
na sede do Mosteiro de São Martinho de Tibães, em Portugal, em 12 de novembro de 1599,
estava a que se referia às Igrejas que em número de duas, deviam estar anexadas a cada
um dos Mosteiros fundados no Brasil. Na Bahia, ao Mosteiro de São Sebastião ficaram vinculadas as Igrejas Anexas de Monserrate, localizada na península de Itapagipe, e a de São
Gonçalo,localizada no Rio Vermelho, nos séculos XVI e XVIII, respectivamente.
As primeiras informações encontradas que mencionam a Capela de São Gonçalo vem de 23
de agosto de 1696, quando Domingos Monteiro de Sá vendeu ao Reverendo padre Agostinho
Ribeiro as oitenta braças de terra que tinha comprado de Dona Maria de Barros, a 25 de outubro de 16951. Vinte anos depois da compra, a 15 de agosto de 1716, foi celebrada uma escritura de arrendamento entre o referido Padre Agostinho Ribeiro e a Irmandade de São Gonçalo
do Rio Vermelho2, em virtude da qual ficou arrendada a “[...] terra que lhes fosse necessária
[...]” para construir quatro casas, junto à Capela de São Gonçalo3.
Nos finais de 1717, aparece outra referência em uma descrição feita pelo viajante francês
de La Barbinais, na qual relata a sua experiência pessoal, ao ter participado de uma festa
dedicada ao orago da citada Capela de São
Gonçalo, localizada no Rio Vermelho. A gravura 1, a seguir, correspondente à celebração
citada, é a única que se tem e diz respeito à
parte interna do templo. Trata-se de uma gravura feita por um artista europeu não identificado, que ilustra o tomo terceiro do livro do
viajante.
Em 1718, foi feita a demarcação das terras sob domínio do Padre Agostinho Ribeiro,
a descrição da extensão e território compreendido, assim como a declaração do juiz
do Tombo encontram-se no Livro de Tombo
II do Arquivo do Mosteiro de São Bento da
Bahia4.
Posteriormente, em 20 de janeiro de
1724, o Padre Agostinho Ribeiro entrou para
a Ordem de São Bento, com o nome de Frei
Agostinho de São Gonçalo. Nesse momento
fez seu testamento, instituindo como herdeiro
universal de todos seus bens ao Mosteiro de
São Sebastião da Bahia5. No registro de doação das propriedades encontrava-se a Capela
de São Gonçalo, conforme citado a seguir:

GRAVURA 1
VISTA INTERIOR DA CAPELA DE SÃO GONÇALO.
FONTE: (TINHORÃO, José Ramos. As festas no
Brasil colonial. São Paulo: Ed. 34, 2000 p.136).

Declaro que possuo duas sortes de terra [...] ao Rio Vermelho, as quais sortes de
terra, obtive uma por titulo a Maria de Barros, e outra se mediou nas partilhas de
meus Pais, em pagamento das dívidas que paguei pelo dito Casal, nas quais sortes
de terra, está uma Capela do Bem-aventurado São Gonçalo, e assim mais tem
seus portos de pescaria, e vários moradores, que me pagão rendas dos sítios que
ocupam, eu também estou ocupando outros, em que vivo, e neles tenho alguns
arvoredos, e lavouras [...]
Declaro, como já tenho feito, que nas ditas minhas terras de Rio Vermelho,
esta ereta uma Capela com invocação do Senhor São Gonçalo, [...] e na mesma
forma que a possuo e administro a deixo ao dito Reverendo Dom Abade meu
testamenteiro, e seu Mosteiro [...]6.
Consultando-se os demais documentos – relatórios trienais, livros de arrendamentos e
aforamentos, livros de tombo, dentre outros revisados, há dados sobre a demarcação e arrendamento das terras existentes a varios inquilinos7 que nelas tinham roças e casas das que
pagavam o foro desde o ano de 1724 [...]”8. Ainda entre os documentos do citado Códice 298,
encontra-se outro documento, de 1876, que faz referência ao arrendamento e aforamento das
terras do Rio Vermelho.
Também no livro de Fernando Fonseca, intitulado Algumas Igrejas Bahianas, aparecem algumas considerações sobre a possível data de construção da Capela de São Gonçalo de Amarante, enquadrando-a no quinhentos ou seiscentos. Naquela publicação, reproduziu uma gravura do século XIX (Ver Gravura 2), que mostra a fachada principal da Capela. O mesmo autor
afirma que a Capela foi abandonada, por muitos anos, e demolida no século XIX. Acredita-se
que, efetivamente, as condições do imóvel levaram à sua extinção.
Conforme mostrado a presença beneditina em Rio Vermelho é um fato secular que
marca a história daquele território, no qual
ainda hoje, restam algumas propriedades
cujos endereços respondem a demarcação
e topônimo original da região, isto é, o Rio
Vermelho, considerado, então, arrabalde e
povoado de pescadores.

1 Lº Tº II do MSB. Livro do Tombo II, do Mosteiro da Bahia
1803. Salvador, AMSB, f.57v.
2 A Irmandade dedicada a São Gonçalo do Amarante, no século XVIII, trasladou seu culto para a Igreja de Nosso Senhor
do Bonfim, onde ainda hoje é celebrado.
3 (Idem, f.286v).
4 (Ibidem, f.55-60).
5 Em 6 de fevereiro de 1724, faleceu o Padre Frei Agostinho
de São Gonçalo.
6 Lº Tº II do MSB. Livro do Tombo II, do Mosteiro da Bahia
1803. Salvador, AMSB, f.61v.
7 Aos 23 de novembro de 1751 o Mosteiro comprou a Antonio Moreira de Souza outro pedaço de terras localizadas no
mesmo Rio Vermelho. (Lº Tº II do MSB, AMSB, 1803, f.64).
Mais informações acerca das propriedades beneditinas em:
(HERNANDEZ, Maria Hermínia. O Patrimônio Territorial do
Mosteiro de São Bento da Bahia. Dissertação Mestrado.
PPGAU/UFBA, 2000).
8 CÓDICE 298 – Relação dos bens que possui o Mosteiro de
S. Sebastião da Bahia 1766 – 1946. Salvador, AMSB, f.09.

GRAVURA 2
IMAGEM EXTERNA
CAPELA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
(FONSECA, Fernando. Algumas igrejas bahianas.
Salvador: [s.n.], 1961.

Pelas edições da Folha do Rio Vermelho, venho acompanhando a campanha da comunidade do Rio Vermelho
pela manutenção da delimitação de 1986. O Rio Vermelho
é o bairro onde passei a infância e toda a adolescência.
Sou um daqueles que conhecem muito bem o seu território
geográfico.
Sendo a imprensa o sinônimo de um sacerdócio, a Folha
do Rio Vermelho deve continuar corajosa e destemida, vigilante na defesa dos interesses do nosso bairro, seguindo
sempre em linha reta, na antevisão segura da vitória dos
ideais. Um deles é a preservação da história e da tradição
do nosso boêmio e querido bairro.
Somos – perdoem-nos a irreverência – devotos deste
santuário chamado Rio Vermelho. E isto significa a manutenção do Mapa Territorial de 1986, que temos a certeza
será reconhecido oficialmente, pois perpetuado na história
já se encontra e nenhuma canetada irá desfazer o que a
tradição popular consagrou e os historiadores já registraram, principalmente Ubaldo Marques Porto Filho, autor de
dez livros sobre a história do Rio Vermelho.
As dificuldades que apareceram, agredindo os valores
históricos, são frutos de alguns êmulos de Judas Iscariotes,
plagiando-o na irresponsabilidade, na inveja, na deslealdade, intolerância e avidez, apanágio maior daqueles que
usufruíram do amor e da confiança do Cristo, para traí-lo.
E esses Judas do século XXI, revivendo as atitudes do antepassado, incapazes de ações claras e definidas, valeramse da confiança que lhes foi depositada e, sorrateiramente,
tentam forjar a existência de fatos para impor uma nódoa
na história do Rio Vermelho.
Devemos continuar seguindo em frente e olhando para
o alto, sempre voltados à defesa do nosso Rio Vermelho,
de forma consciente e responsável, na certeza de produzir
frutos sadios e sem manchas. Sem vaidades podemos afirmar: permaneceremos firmes na missão a que nos devotamos, sem nenhum interesse pessoal ou particular. A nossa
missão visa única e exclusivamente a manutenção da verdade histórica, na luta que está sendo travada contra mais
um triunfo dos vilões, que no passado prejudicaram seriamente o nosso amado bairro.
Desta feita, graças a existência e a força aglutinadora da
Central das Entidades do Rio Vermelho, a verdade triunfará
sobre a vilania. A delimitação de 1986 deverá ser integralmente respeitada. Confiamos plenamente no Prefeito João
Henrique Carneiro, que na qualidade de ex-morador do Rio
Vermelho, e seu benfeitor inquestionável, não deixará que
prevaleça o desejo de um grupo de técnicos desprovidos
de conhecimentos históricos e que ignoraram a existência
das mais importantes e representativas entidades do Rio
Vermelho.
Confiamos, volto a repetir, no Senhor Prefeito, em não
permitir que a tradição histórica seja descartada, que a
vontade da maioria esmagadora seja desprezada e que
seja imposto ao futuro um bairro de dedos amputados.
Não se pode, por exemplo, conceber um Rio Vermelho sem
o Parque Primavera (antiga Chácara Pinheiro, reduto da
família de Osório Villas Boas), sem o Alto de São Gonçalo
(onde o professor Cid Teixeira residiu, que termina na antiga Ladeira de São João, atual Rua Coronel José Galdino
de Souza), sem o Parque Lucaia (antiga Chácara Lucaia,
da família de Ubaldino Gonzaga, onde ficava a Fonte do
Cabuçu, que abastecia de água potável uma parte dos moradores do bairro), sem o trecho final da Rua Waldemar
Falcão (antiga Ladeira das Pedras ou Ladeira do Cabuçu), e
sem a Ceasa do Rio Vermelho, consagrada pela sabedoria
do povo soteropolitano como pertencente ao bairro do Rio
Vermelho.
Edgar Viana Filho
Jornalista e membro do
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho
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Página da Casa de Cultura Carolina Taboada
(Entidade filiada à Central das Entidades do Rio Vermelho)

ASSIM EU VI O RIO VERMELHO,
UMA AULA DO HISTORIADOR CID TEIXEIRA
A Bahia tem dois grandes historiadores. Um, já falecido, é Pedro Calmon, principal avalista
da chegada do náufrago Diogo Álvares Corrêa à Pedra da Concha, uma ilhota localizada na
Enseada da Mariquita, Rio Vermelho, onde recebeu, em 1509, dos índios tupinambás, o nome
pelo qual ficaria imortalizado – Caramuru.
O outro historiador, felizmente vivo, chama-se Cid José Teixeira Cavalcanti, que morou no
Rio Vermelho em duas fases da vida: quando menino e já adulto, casado com moça do Rio
Vermelho, a advogada e educadora Expedita Madalena de Oliva Teixeira Cavalcanti, ou simplesmente Professora Expedita Teixeira.
O professor Cid Teixeira, a ‘Enciclopédia da Bahia’, como é chamado pelo seu inesgotável
saber, no campo do direito (sua formação acadêmica) e nas áreas do jornalismo, da radiofonia,
do magistério, da história e da cultura em geral. É autor de nove livros de grande porte, verdadeiras enciclopédias, e de centenas de artigos publicados em revistas e jornais.
Na edição passada, a Folha do Rio Vermelho reproduziu, na íntegra, um artigo de sua autoria – Assim eu vi o Rio Vermelho –, publicado pelo jornal A Tarde, na edição do dia 24 de abril
de 1990, ocupando uma página inteira. Não havia lido esse artigo na época da sua publicação,
pois me encontrava fora da Bahia. Somente agora, passados vinte anos, tive o privilégio da
sua leitura, graças ao jornal do nosso bairro, que se constitui num autêntico portal históricocultural e no seu principal porta-voz.
Em ‘Assim eu vi o Rio Vermelho’, o professor Cid Teixeira dá uma verdadeira aula de como
era o bairro lá pelas décadas de 1930 e 1940. Graças à sua prodigiosa memória, ele nos possibilitou o privilégio de um passeio pelo Rio Vermelho antigo, relembrando moradores temporários (os veranistas), moradores permanentes, comerciantes e personagens populares, situando-os inclusive em seus redutos na geografia interna do bairro descoberto pelo Caramuru.
Entre os nomes citados pelo professor Cid Teixeira, consta o do meu avô, José Taboada
Vidal, galego que chegou ao Rio Vermelho em 1892, às vésperas de completar quinze anos
de idade, onde plantou as raízes que germinaram filhos e netos. Emocionado com a leitura do
artigo, voltei à época da minha infância e adolescência, vividas nesse bairro, como morador da
Rua Conselheiro Pedro Luiz. Conheci muitas das pessoas enumeradas pelo mestre.
Em seu notável artigo, o professor Cid Teixeira nos conduziu como se fosse um guia turístico
do Rio Vermelho. Aliás, na sua juventude, como estudante de direito, ele trabalhou nesse
mister, como free lancer de uma agência local, conduzindo turistas em trânsito por Salvador,
durante as escalas dos transatlânticos no porto de Salvador.
E foi com essa experiência que saiu mostrando, além dos personagens humanos do Rio
Vermelho, seus logradouros e os setores formadores do que ele denominou de “Rio Vermelho e
os Rios Vermelhos”. E deu ênfase a um setor especial, que mereceu inclusive um subtítulo – No
Alto de São Gonçalo. Dentre os moradores do Alto de São Gonçalo, o professor registrou: “bem
lá em cima, já na entrada para a Ladeira de São João, o coronel José Galdino e sua gente”.
A “Ladeira de São João”, último logradouro do Alto de São Gonçalo, já na divisa com o bairro da Federação, tem hoje o nome de seu antigo morador – Rua Coronel José Galdino de Souza.
Dentre a “sua gente” encontrava-se o filho do coronel, Gethsêmani Galdino da Silva, que também seria coronel (Coronel Zete), meu amigo. Ao clã seria agregado Márcio Santos Souza, neto
e filho dos coronéis, que construiu brilhante trajetória profissional no Grupo Bradesco, chegando a diretor do banco comercial. Lá de São Paulo, onde reside há duas décadas, o representante
da terceira geração da família Souza enviou e-mail ao prefeito João Henrique Carneiro, pedindo
que não permita a transferência da Rua Coronel José Galdino de Souza para o bairro da Federação, para não se constituir numa agressão à memória do bairro e da sua família.
Dentre os “Rios Vermelhos”, o professor Cid Teixeira também falou da “Ladeira das Pedras”,
por onde se alcançava a Estrada da Cruz das Almas, caminho para Brotas. e da “Lucaia”. A Ladeira das Pedras (trecho final da atual Rua Waldemar Falcão) pertencia ao Rio Vermelho. É por
onde se tinha acesso à Chácara Lucaia, pertencente ao renomado advogado Ubaldino Gonzaga,
muito amigo do meu avô José Taboada.
Um dos dez filhos de Ubaldino, Tarquínio de Oliveira Gonzaga, também advogado, foi colega no Colégio Antônio Vieira do meu pai, Nelson Taboada Souza. Ele sempre ressaltava, em
seus depoimentos como historiador oral do Rio Vermelho, que a Chácara Lucaia fazia parte do
Rio Vermelho, constando isso na escritura da propriedade que foi adquirida pelo pai em 1924.
Em 1972, a Chácara Lucaia foi transformada no loteamento Parque Lucaia que, agora, querem
transferir para Brotas.
No início do seu extraordinário artigo-depoimento-crônica, o professor Cid Teixeira fez duas
citações importantes:
1. “... tão certo de que a história social repousa bem mais neste tipo de fixação do que
naquilo que a burocracia registra e o Diário Oficial publica.”
2. “... enseja estas lembranças. Possa, também, fortalecer o sentimento de responsabilidade de todos os que ali viveram algum dia têm com a identidade e a fisionomia do
bairro.”
A primeira pode ser desdobrada da seguinte forma: a divisão territorial feita e consagrada
pelo uso de um povo é muito importante, devendo sobrepor-se à burocracia que muita vezes
registra no Diário Oficial o que não condiz com a tradição popular. Vinte anos depois dessa
sábia colocação, o Rio Vermelho vive o drama da burocracia fria, que quer levar ao Diário Oficial
do Município uma nova delimitação do Rio Vermelho, estranha à sua história social e que agride
a delimitação de 1986, feita respeitando a verdadeira história do Rio Vermelho, uma história
que encontra fundamentação no artigo escrito pelo professor Cid Teixeira – Assim eu vi o Rio
Vermelho.
A segunda é um verdadeiro chamamento à responsabilidade dos cidadãos que, na qualidade de moradores ou ex-moradores, devem defender a preservação da identidade e da fisionomia territorial do Rio Vermelho. É o que estamos fazendo, todos nós, dirigentes das entidades
filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho. Não vamos nos curvar às pretensões de uma
burocracia administrativa predatória, que quer passar por cima da história social do Rio Vermelho.
Muito obrigado, Professor Cid Teixeira, pelo ‘Assim eu vi o Rio Vermelho’, que, além de um
notável descritivo histórico da geografia territorial e social do nosso bairro, contém um legado
de preciosos ensinamentos, escritos há exatos vinte anos.
Nelson Taboada
Presidente da
Casa de Cultura Carolina Taboada

24

Livro da juíza Gardênia

No dia 10 de junho, Nelson Taboada compareceu ao lançamento de ‘Deus
e Você, o Grande Encontro’ ocorrido no Bistrot Du Vin, na Pituba. A obra,
editada pela EME Editora, com 176 páginas, foi escrita por Gardênia Duarte,
que é autora de outros dois livros.
Na mesma noite, a escritora, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça
da Bahia e que também interpreta músicas românticas, lançou o seu segundo CD, ‘Gardênia’.
Na foto, Gardênia Pereira Duarte com Nelson Taboada e Paulo Furtado,
ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Posse do desembargador Castelo Branco
No dia 18 de junho,
o presidente da Casa de
Cultura Carolina Taboada esteve na posse do
bacharel em direito
Nilson Castelo Branco
como desembargador
do Tribunal de Justiça
da Bahia.
A solenidade, no
Salão Nobre do Fórum
Ruy Barbosa, foi dirigida pela presidente Telma Britto e contou com as presenças dos demais desembargadores do TJB e de diversas autoridades locais e nacionais, dentre
elas três ministros do Superior Tribunal de Justiça: Paulo Furtado, Humberto
Soares Martins e o presidente César Asfor Rocha.
Na foto, publicada na coluna Kin Kin, Tribuna da Bahia, edição de 22 de
junho, o desembargador Castelo Branco aparece entre os amigos Nelson
Taboada, Nelson José de Carvalho e Walter Pinheiro.

Revista da Acirv
A Edição Nº 8 (Julho 2010)
da revista Boletim da Academia,
editada pela Academia dos Imortais do Rio Verrmelho (Acirv), foi
integralmente dedicada a duas
personalidades do Rio Vermelho:
Rosita Falcão de Almeida Maia e
Nelson Almeida Taboada.
Rosita Maia, desembargadora
do Tribunal de Justiça da Bahia, foi
admitida na Galeria dos Imortais
do Rio Vermelho no dia 8 de julho
de 2010. Ela é filha do engenheiro
Antônio de Almeida Souza Filho,
Patrono da Cadeira 6 da Acirv, entidade que instituiu a honraria que
é concedida apenas a ex-moradores
e moradores que se destacam em
atividades profissionais ou em ações
sociais.
Nelson Taboada, economista e
empresário, foi admitido na Devoção do Senhor do Bom Jesus do Bomfim, uma das instituições religiosas
mais antigas em atividade ininterrupta no Brasil , com 265 anos de fundada.
A solenidade da sua entrada na importante irmandade foi realizada na Basílica do Bonfim, no dia 20 de junho deste ano, durante a missa dominical
das 7h30.
Acima, a capa do Boletim da Academia, com Rosita Maia e Nelson
Taboada empunhando os diplomas outorgados pela Acirv e pela Devoção
do Bomfim.
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A delimitação do
Rio Vermelho chegou
à Câmara Municipal:
Vereador Sandoval Guimarães
apresentou Projeto de Indicação
que solicita ao Prefeito a
manutenção dos limites de 1986

O embargo das obras do Memorial
Caramuru também chegou
à Câmara Municipal:

Sandoval Guimarães apresentou
Moção de Apoio

Sensibilizado pelo movimento que defende a integridade do território histórico do bairro onde possui um
expressivo reduto eleitoral, e por força também de solicitações de diversos moradores, que fazem parte do seu círculo de amizades, os quais não concordam com qualquer
mutilação na delimitação de 1986, o vereador Sandoval
Guimarães (foto) resolveu entrar na campanha de defesa
do verdadeiro Rio Vermelho. E o fez de forma a envolver
a participação da Câmara Municipal de Salvador, levando
aos seus pares na casa legislativa a questão da manutenção dos limites de 1986, uma causa que considera justa,
legítima e procedente.
Enfatizando que “a história do Rio Vermelho e a
vontade de seus moradores devem ser respeitadas”, o
vereador Sandoval Guimarães, que na Câmara preside a
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, deu entrada no Projeto de Indicação solicitando que o prefeito
João Henrique “determine à Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham)
a manutenção dos limites do Rio Vermelho, contidos
no mapa elaborado em 1986”.
Protocolado na sessão de 6 de julho, o Projeto de Indicação recebeu o Nº 181/10 e foi publicado na página
11 do Diário Oficial do Legislativo de 9 de julho de 2010,
conforme fac-símile acima.

Na sessão do dia 6 de julho, o vereador Sandoval Guimarães também deu entrada numa Moção pedindo aos demais edis da Câmara Municipal de Salvador o apoio à luta que vem sendo travada
pela comunidade do Rio Vermelho para reverter o embargo que,
por determinação judicial, paralisou as obras do Centro de Artesanato, um dos equipamentos do Memorial Caramuru. Eis o teor
da Moção de Apoio:

Moção publicada no Diário Oficial do Legislativo,
Edição de 9 de julho de 2010, Página 4.
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A história do Parque Primavera
		O Parque Primavera surgiu em 1952, nas terras da antiga Chácara
Pinheiro, uma referência histórica no Rio Vermelho. Foi idealizado
pelo seu último proprietário, o cacauicultor e médico José Brandão
Pinto. Para administrar o empreendimento imobiliário, o Doutor
Zé Pinto, como era chamado, criou a Empresa de Loteamentos e
Construção Ltda. (Elcon).
		O projeto do Parque Primavera, inicialmente denominado de
Loteamento da Roça do Pinheiro, foi elaborado por um renomado
engenheiro que morava no Rio Vermelho, Mário Mendes de Oliveira, que distribuiu 130 lotes por ruas designadas com letras na seqüência alfabética.
		O acesso ao loteamento fazia-se por duas vias: pelo Alto de São
Gonçalo, através da Rua Pedra da Marca, e na parte baixa pelo vale
da Rua Garibaldi, por onde passavam os bondes do Rio Vermelho
de Cima (Linha 14). Os do Rio Vermelho de Baixo (Linha 15) trafegavam pelo outro lado do Alto de São Gonçalo, pela antiga Estrada 2
de Julho, atual Avenida Vasco da Gama.

A chácara de Francisco Pinheiro
		A Chácara Pinheiro, assim denominada por pertencer a Francisco Pinheiro

Inventário de Francisco Pinheiro de Souza
		No Arquivo Público da Bahia, classificado sob o número
01/63/77/01, encontra-se o Inventário de Francisco Pinheiro
de Souza, que teve como herdeira sua única filha, Leolinda
Pinheiro de Souza, e como inventariante seu irmão e genro,
Abílio Pinheiro de Souza. Dois registros são importantes para
a prova de que a Chácara Pinheiro, onde residia o falecido,
encontrava-se em terras do Rio Vermelho.
1. O médico José Marques dos Reis, que atendeu Francisco Pinheiro de Souza durante toda a noite de 22 de
junho de 1908, até o seu falecimento, à 1 hora do dia
seguinte, fez o seguinte assentamento: “Residente no
Rio Vermelho, onde se deu o óbito”.
2. Na declaração dos bens deixados pelo falecido encontra-se a Fazenda Paciência, nome oficial da Chácara
Pinheiro, com o valor da avaliação e sua localização: “Sita no arrabalde do Rio Vermelho”.
		A Fazenda Paciência apareceu pela primeira vez na história
do Rio Vermelho em 1674, quando Luís Álvares de Castro, 2º
Marquês de Cascais e 7º Conde de Monsanto, herdou a Sesmaria da Ribeira do Rio Vermelho e deu-lhe o nome de Fazenda
Paciência. Com o transcorrer dos séculos, a fazenda foi sofrendo desmembramentos até ficar reduzida ao espaço da Chácara
Pinheiro.

de Souza, ocupava uma área dentro da antiga Fazenda Paciência. De terreno
acidentado, assemelhava-se a um quadrilátero: da Rua Pedra da Marca (atual
Avenida Cardeal da Silva), na parte alta, à Rua Garibaldi (atual Avenida Anita
Garibaldi), na parte baixa; e da Ladeira de São João (antiga Ladeira do Quebra Bunda, atual Rua Coronel José Galdino de Souza) até o trecho do atual
viaduto sobre a Avenida Anita Garibaldi.
		Pelos trilhos da Linha 14 se tinha acesso à casa sede, localizada do lado direito da via férrea, sentido Rio Vermelho-Garcia. Pela importância da chácara,
e de seu proprietário, havia uma parada no chamado Ponto do Pinheiro. O
Jornal de Notícias, na edição de 3 de janeiro de 1906, reportando-se a inauguração de uma grande evolução tecnológica, que foi introdução dos bondes
elétricos, ocorrida no dia anterior, informou:
Por ocasião da passagem dos bondes, muitos foguetes, principalmente em frente à propriedade do senhor Francisco Pinheiro de
Souza, onde, tanto na ida como na volta, foram os carros elétricos
saudados com salva de 21 tiros.
		A chácara ficou famosa pelo luxo das instalações e pelo belíssimo e bem

Cícero Lopes Villas Boas compra
a Chácara Pinheiro
		Concluído o inventário de Francisco Pinheiro de Souza, Leolinda Pinheiro de
Souza e o esposo-tio, Abílio Pinheiro de Souza, venderam a Chácara Pinheiro
para solver o passivo deixado por Francisco Pinheiro de Souza. O comprador
foi Cícero Lopes Villas Boas, casado com Maria Júlia Rodrigues Cardoso Villas
Boas (Dona Mariá). O casal teve 14 filhos: Maria, Edite, Hildete, Nair, Osório,
Celina, Frederico, Carme, Octávio, Lurdes, Cícero, Lúcia, Ana e Célia.
		Cícero Villas Boas, funcionário público estadual, foi delegado do Rio Vermelho durante muitos anos, cargo que seria ocupado pelo filho Osório, que
em 1950 se elegeu vereador com a maior votação para a Câmara Municipal
de Salvador. Em 1954, Osório Villas Boas assumiu a presidência do Esporte
Clube Bahia, onde permaneceu até 1969, ficando nacionalmente conhecido
como um dos grandes cartolas do futebol brasileiro.
Foto: Acervo da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior

cuidado roseiral, uma das paixões cultivadas pelo proprietário. Nela encontrava-se, no sopé da Ladeira de São João, a Fonte do Pinheiro, uma das três
fornecedoras de boa água de beber (água mineral) para os veranistas e moradores do arrabalde. As outras duas eram a Fonte do Cabuçu, na Chácara
Lucaia, e a Fonte da Casa Branca, no final da Estrada 2 de Julho.		
		Comerciante no ramo de miudezas, com loja no centro comercial da Cidade Baixa, à Rua dos Ourives, Francisco Pinheiro de Souza construiu, na
parte elevada da propriedade, com acesso pela Rua Pedra da Marca, uma
capela dedicada ao santo da sua devoção, São Francisco de Assis. Ao lado
do templo, iniciou a construção de uma grande casa residencial, que ficou
inconclusa com o seu falecimento, aos 52 anos, em 23 de junho de 1908, na
chácara em que residia, no Rio Vermelho.
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Vista da área da casa-sede da Chácara Pinheiro, em foto de 1924, onde nasceram os dez últimos filhos de
Cícero e Mariá Villas Boas: Osório, Celina, Frederico, Carme, Octávio, Lurdes, Cícero, Lúcia, Ana e Célia.
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Em 1952, José Brandão Pinto transformou
a Chácara Pinheiro no Parque Primavera
		Filho de família abastada, José Brandão Pinto nasceu em 16 de
agosto de 1911, na Fazenda Vênus, município de Ilhéus. Estudou
em Salvador, interno no Colégio São Salvador, onde também se
formou em medicina, aos 23 anos, em 14 de dezembro de 1934.
Na capital baiana conheceu, namorou e noivou com uma jovem
que morava na Chácara Pinheiro, no Rio Vermelho. Chamava-se
Nair Cardoso Villas Boas.
		O casamento realizou-se em 15 de maio de 1936. Após o nascimento da primeira filha, Ana Maria, a família foi residir em
Ilhéus, onde nasceram mais três filhos, Roberto, Rosa Maria e
Eduardo, com todos os partos feitos pelo próprio pai. Em Ilhéus o
Doutor Pinto exercia a medicina como clínico geral e cuidava da
Fazenda Vênus, herdada do pai. Em 1948, o médico-cacauicultor
mudou-se para Salvador e no ano seguinte comprou, do sogro e
da sogra, a Chácara Pinheiro.
		No retorno à capital baiana, o médico optou por residir no Rio

Vermelho, na Rua Pedra da Marca 115, uma casa em terreno da
Chácara Pinheiro, onde Cícero e Mariá haviam morado e nascido
as primeiras quatro filhas do casal, dentre elas a que seria sua esposa. Nessa casa, que ele reformou e ampliou, o Doutor Zé Pinto
construiu um consultório médico anexo, onde atendia gratuitamente e prazerosamente o povo pobre do Rio Vermelho, por
pura filantropia, pois jamais almejou concorrer a qualquer cargo
eletivo. Também por vocação humanitária, dava um plantão gratuito no posto médico que a Prefeitura construiu no Engenho
Velho da Federação.
		Popular, querido e muito bem conceituado, durante vários
anos, por exigência dos moradores, o Doutor Zé Pinto presidiu
a Comissão de Juízes da Festa do Rio Vermelho, pomposamente
realizada no período do verão. Em suas gestões, pagava do
próprio bolso a maior parte das despesas dos festejos que mobilizavam toda a comunidade do bairro.

Foto: Arquivo da Família Villas Boas Pinto

Foto: Arquivo da Família Villas Boas Pinto

A Capela de São Francisco (já
abandonada), chamada pelo
povo de Capela do
Rio Vermelho, tendo ao lado as
ruínas de uma inacabada casa
residencial. À frente, o descampado onde os jovens do Rio
Vermelho, especialmente os que
moravam no Alto de São Gonçalo e na Vila Matos, jogavam
futebol. Dentre eles, Roberto e
Eduardo, filhos do dono da propriedade. A foto é de 1952, ano
do início da transformação da
Roça do Pinheiro no loteamento
Parque Primavera.

José Brandão Pinto, idealizador e implantador do Parque Primavera, faleceu em Salvador, no dia
16 de julho de 1978, aos 66 anos, 29 deles vividos no Rio Vermelho, na Rua Pedra da Marca 115,
bem na entrada do loteamento que criou em 1952.

Reprodução do livro ‘Rio Vermelho’/1991.

Foto: Arquivo da Família Villas Boas Pinto

Comissão de Juízes da Festa do Rio Vermelho, no dia do
desfile do Bando Anunciador de 1953, no jipe conduzido por Augusto Castro, casado com Lurdes Villas Boas
Castro, tendo ao seu lado o médico José Brandão Pinto
(presidente). No banco de trás o dentista Antônio Silvany
de Souza e o industrial Eduardo Correia Rajo segurando
a haste da bandeira do Rio Vermelho. Pela importância
dos festejos e em obediência ao figurino da época, os
juízes apresentavam-se trajados de forma solene, com
ternos na tonalidade branca.

Osório Villas Boas era goleiro do Vilas Futebol Clube,
time da Vila Matos que participava do campeonato
da Liga de Futebol da Pedra da Marca, com jogos no
campo existente na parte alta da Roça do Pinheiro.
A partir da esquerda: Florivaldo, Walter Seixas,
Cacetão e Silva. Agachados: Octávio Villas Boas,
Osório, Romenil Gonçalves e o mascote Eduardo
Villas Boas Pinto.

Foto: Câmara Municipal de Salvador

Dois grandes conhecedores da área territorial do Rio Vermelho, participantes do trabalho da delimitação do bairro,
feito em 1986: vereador Osório Villas Boas (à esquerda),
representante político do Rio Vermelho, ex-delegado do
Rio Vermelho e diversas vezes presidente da Comissão
de Juízes da Festa do Rio Vermelho; e o escritor Ubaldo
Marques Porto Filho, pesquisador e historiador do bairro
onde reside há 53 anos, desde julho de 1958. É autor de
dez livros sobre o Rio Vermelho.

27

Folha do

Rio Vermelho

PÁG. 3, EDIÇÃO 14 - SETEMBRO 2010

Família Villas Boas Pinto atesta e comprova:
O Parque Primavera sempre foi do Rio Vermelho
		Com a delimitação de 1986, feita inteiramente calçada
na história, na tradição popular, em depoimentos de moradores antigos, dos historiadores do bairro e em documentação comprobatória, o Parque Primavera, como não
poderia ser de outra forma, integrou a área territorial
contida no Mapa do Rio Vermelho.
		Porém, agora, um grupo de técnicos de um setor da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Urbanismo (Sedham) quer – atropelando a história
e à revelia dos antigos moradores, dos historiadores e
das principais entidades representativas do bairro, dentre elas a mais antiga, que é a Paróquia –, retirar do Rio
Vermelho alguns de seus setores históricos. O Parque Primavera é um dos ameaçados de serem banidos do Rio
Vermelho.
		O Parque Primavera, loteamento criado pelo Doutor Zé
Pinto, encontra-se formado por nove logradouros: Rua
Barão do Triunfo, Rua do Pinheiro, Rua Ismael de Barros, Rua Maestro Carlos Lacerda, Rua Parque Primavera,
Rua Ponciano Oliveira, Travessa Barão do Triunfo, Praça
Menezes França e Avenida Anita Garibaldi (lado ímpar,
da parte sob o viaduto até o Hospital Jorge Valente).
		Contra a intempestiva retirada do Parque Primavera
do Rio Vermelho, a Família Villas Boas Pinto também aderiu
à campanha em defesa da delimitação de 1986, que representa o Rio Vermelho verdadeiro. Vide ao lado o fac-símile
do ofício que Roberto, Eduardo e Iara, filhos e nora (esposa
de Roberto) do Doutor Zé Pinto, pessoalmente entregaram
ao presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho,
Clóvis Cavalcanti Bezerril.

Eduardo Villas Boas Pinto, Clóvis Cavalcanti Bezerril, Roberto Villas Boas Pinto (com a planta do Parque Primavera) e Iara Regina Cambeses Pinto.
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Depoimentos dos irmãos Villas Boas Pinto
Quero voltar para residir no
Rio Vermelho e não na Federação

Existem provas documentais
Na escritura da Roça do Pinheiro, como ultima-

		No lado esquerdo do início da Rua Barão do Triunfo,
no lote vizinho à casa do meu tio, Osório Villas Boas, que
lá morou por três décadas, até o falecimento, em 7 de
janeiro de 1999, acaba de ser concluída a construção do
Edifício Rio Vermelho Exclusive. Nele comprei um apartamento exclusivamente para voltar a residir no Rio Vermelho.
		Não aceito que a nossa antiga rua, no Parque Primavera, seja transferida para o bairro da Federação
por decisão de pessoas
que nada conhecem da
história e nem da documentação do loteamento
idealizado e implantado
pelo meu pai.

mente era chamada a Chácara Pinheiro, consta o Rio Vermelho como localização do imóvel. E quando a Elcon,
a empresa da nossa família, comercializou os lotes do
Parque Primavera, vendeu também a certeza de que o
loteamento ficava no bairro do Rio Vermelho.
Outra prova inconteste, é o antigo Mapa do
Mosteiro de São Bento da Bahia, mostrando seus terrenos foreiros no Rio Vermelho. Bem defronte à área
foreira aos beneditinos fica a área da Chácara Pinheiro,
que meu pai comprou
em 1949, de meus avós
maternos. A Rua Pedra
da Marca é a via de separação entre as duas áreas.
Eduardo Villas Boas Pinto

Roberto Villas Boas Pinto

Roberto Villas Boas Pinto: “Transferir o Parque
Primavera para o bairro da Federação, além de
ser um golpe no território do Rio Vermelho, é uma
agressão à história da nossa Família, que jamais
teve qualquer raiz fincada no bairro vizinho”.

Transferência Não, Emancipação Sim
		Num trecho do ofício enviado ao Prefeito João Henrique,
publicado na Edição 9 da Folha do Rio Vermelho, o conceituado historiador Cid Teixeira, que é bacharel em direito e
foi morador da Pedra da Marca, no Rio Vermelho, deu uma
lição exemplar, com o seguinte parecer:
No meu entendimento, a única justificativa para a retirada de qualquer setor historicamente consagrado
como integrante do Rio Vermelho, seria para a criação de um novo bairro. Por exemplo, se fossem ser
criados os bairros do Alto de São Gonçalo, do Parque
Primavera, do Parque Lucaia, etc. Somente nesses casos, de emancipação, eu nada poderia desaconselhar
ou me colocar em desacordo.
		Parabéns Professor Cid Teixeira, pela sábia colocação, verdadeiro veredito. Portanto, a única maneira legal do Parque
Primavera ser retirado do Rio Vermelho será mediante a sua
transformação em bairro, o que para a Família Villas Boas
Pinto se constituiria numa elevada honraria, haja vista que o
nosso patriarca, José Brandão Pinto, entraria para a história
como fundador de um novo bairro na Cidade do Salvador.
		Mas, por não dispor de alguns requisitos básicos (escolas, posto de saúde, comércio e outros serviços que dão
vida própria à uma comunidade), exigidos para justificar sua
elevação à categoria de bairro, sabemos que o Parque Primavera deverá continuar como setor de um bairro. E nessa
condição deverá permanecer, como sempre esteve, vinculado ao bairro do Rio Vermelho.
		Enfim, na impossibilidade do Parque Primavera ser transformado em bairro, não se justifica, em hipótese alguma,
a sua transferência para a Federação, bairro com o qual a
antiga Chácara Pinheiro jamais teve qualquer identificação
histórica.
Roberto e Eduardo Villas Boas Pinto

Eduardo Villas Boas Pinto: “Só há uma hipótese
para a nossa Família concordar com a saída do
Parque Primavera do Rio Vermelho. É pelo critério
da emancipação do seu território, ou seja, se for
para a criação de um novo bairro, o Bairro do
Parque Primavera”.

Querem retirar o Jorge Valente
do Rio Vermelho
Quem acessa o site da Arquidiocese de São Salvador
da Bahia (www.arquidiocesesalvador.org.br) e clica
na seção Paróquias, vai encontrar em Sant’Ana /
Rio Vermelho o seguinte conteúdo:
Hospital no território paroquial
Hospital Jorge Valente
Capelão: Pe. Ângelo Magno Carmo Lopes
Tel.: (71) 3203.4333

		Porém, pela vontade dos técnicos da Coordenadoria Central de
Produção de Indicadores Urbano-Ambientais (Copi), setor vinculado à
Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente
(Sedham), a Arquidiocese terá de alterar o seu portal para retirar o Hospital Jorge Valente do território paroquial de Sant’Ana do Rio Vermelho.
		Isso porque os técnicos da Copi, que se arvoraram a “donos da verdade sobre o Rio Vermelho”, querem levar o Parque Primavera para
a Federação, o que implica, automaticamente, na transferência do
Hospital Jorge Valente para aquele bairro. O Jorge Valente fica no Rio
Vermelho, na Avenida Anita Garibaldi 2135, bem na linha divisória do
Parque Primavera com a Federação.
		Em suma, o que os “gênios da Copi” querem fazer com o Rio Vermelho é um crime histórico com conseqüências futuras, pois no roldão
da mutilação geográfica do bairro, a jurisdição da Paróquia do Rio Vermelho ficará reduzida, com sérias conseqüências na sua ação evangelizadora e na sua receita financeira.
		Contra as injustificadas agressões, a Central das Entidades do Rio
Vermelho opõe-se obstinadamente. E exige respeito à história do bairro
e à área jurisdicional da Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho.
Diretoria da Central das Entidades do Rio Vermelho
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Família Villas Boas Pinto
não aceita a retirada do Parque
Primavera do Rio Vermelho

Câmara aprovou Moção de
Sandoval Guimarães, de apoio
às obras do Memorial Caramuru

A Folha do Rio Vermelhou dedicou uma Edição Extra (nº
14, setembro 2010) à História do Parque Primavera, loteamento criado em 1952 pelo médico-cacauicultor-empresário José
Brandão Pinto, casado com Nair Villas Boas Pinto. Da família
da esposa, ele adquiriu, em 1949, a Chácara Pinheiro, também
chamada de Roça do Pinheiro, cuja escritura insere a propriedade no Rio Vermelho.
A documentação em poder da Família Villas Boas Pinto e
os depoimentos de seus dois representantes não deixaram a
menor margem de dúvida: o Parque Primavera sempre foi do
Rio Vermelho. Inconformados com a atitude predadora de um
grupo de técnicos de dois setores (Copi e SMA) vinculados à
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Habitação e
Meio Ambiente, que quer banir o Parque Primavera do Rio Ver-

Por unanimidade dos edis, a
corte da Câmara Municipal de
Salvador aprovou a Moção Nº
47/2010, de autoria do vereador
Sandoval Guimarães (foto). Em
seguida, o presidente da casa
legislativa, Alan Sanches, enviou à Central das Entidades do
Rio Vermelho o ofício 580/2010
(fac-símile abaixo), informando
a aprovação da Moção de Apoio
a uma causa importantíssima,
que é a reversão do embargo às obras do Centro de Artesanato,
um dos equipamentos do projeto para o Memorial Caramuru.

melho, bem como alguns outros
setores históricos do bairro, os
irmãos Villas Boas Pinto solicitaram que o prefeito João Henrique Carneiro impeça a concretização da mutilação do Rio
Vermelho. A Folha reproduz
abaixo, em fac-símile, o ofício
que encaminharam ao chefe
do executivo municipal.
Os irmãos Eduardo e Roberto, filhos do idealizador do Parque Primavera: “Como último recurso, para manter
a verdade histórica e o respeito à memória de nossos pais, avós e tios, a nossa família dará todo o apoio
que for necessário para uma ação judicial visando garantir o Parque Primavera no Rio Vermelho. Primeiro,
devemos aguardar a decisão do prefeito João Henrique, que certamente vai ordenar que a SEDHAM respeite
integralmente a delimitação feita em 1986, que definiu o território do verdadeiro Rio Vermelho”.

Biblioteca passou a abrir
aos sábados
Com a palestra “Momento da Poesia”, proferida pelo professor, poeta, contista e escritor Adriano Eysen, na manhã de 7 de agosto, a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior passou a abrir aos sábados, das 8h30 às 13
horas.
Realizado no Espaço Caramuru, o evento inaugural das atividades aos
sábados, contou com as presenças, dentre outras pessoas, dos seguintes
escritores: Clara Maciel, Márcio Ferreyra, Ramon Moraes, Waldeck Almeida, Elvino Almir Tosta, Ivone Alves Sol, Gabriel Francisco Maciel e Ubaldo
Marques Porto Filho.
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PUBLICAÇÃO EDITADA PELA CENTRAL DAS ENTIDADES DO RIO VERMELHO

AS COMEMORAÇÕES DO 5 DE OUTUBRO
NO RIO VERMELHO
Com celebrações na Igreja de Sant’Ana, na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior
e em Caballeros de Santiago, o Dia do Rio Vermelho e o Dia de Caramuru,
ambos em 5 de outubro, foram festejados pela comunidade riovermelhense e
pela colônia galega na Bahia. Páginas 4, 5, 6, 8 e 9.

Homenageados os autores
pela instituição do Dia de Caramuru
Responsáveis pela instituição do 5 de outubro como o Dia Municipal
de Caramuru, o vereador Pedro Godinho e o prefeito João Henrique
Carneiro foram homenageados em solenidade na Associação Cultural
Hispano-Galega Caballeros de Santiago. Página 7.

Pedro Godinho e João Henrique, na sede de Caballeros.

Dossiê contra a mutilação do
Rio Vermelho.
Um volumoso dossiê (foto), contendo 55 anexos e um adendo formado por dois mapas, um livro e dez
edições da Folha do Rio Vermelho, será
entregue ao prefeito João Henrique
Carneiro em audiência com a presença dos dirigentes das organizações
filiadas à Central das Entidades do Rio
Vermelho, que trabalham pela manutenção dos limites históricos do
Rio Vermelho, estabelecidos em
1986. Página 3.

Embargo das obras do Memorial
Caramuru. Página 12

CENTRAL DAS ENTIDADES
DO RIO VERMELHO
NOTA OFICIAL
Uma cópia do Projeto Iemanjá, A Rainha do Mar, de autoria do
artista plástico Marcelo João dos Santos Araújo (Marcelo Gato), que já
teria sido aprovado pelo Fazcultura, prevendo uma captação de recursos
da ordem de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), chegou ao
conhecimento da Central das Entidades do Rio Vermelho.
Esse projeto prevê a instalação de uma grande escultura, em área
pública da União, na parte do fundo do quiosque situada entre a Igreja
de Sant’Ana e a Casa de Yemanjá, no Rio Vermelho. Fora a base para o
assentamento, a escultura de fibra de vidro e poliéster medirá 3 metros
de altura por 1,50 de largura, com 150 quilos. Na parte descritiva constou
o seguinte registro: “Esse projeto está sendo bem visto e recebido
pela comunidade do Rio Vermelho”.
Isso não corresponde com a verdade, vez que esse Projeto não contou com a anuência da Central das Entidades do Rio Vermelho, a representação máxima da comunidade do Rio Vermelho, que desaprova o novo
monumento.
Noutra parte do memorial descritivo encontra-se: “A escultura, intitulada Iemanjá, a Rainha do Mar, apresentará características rigorosamente preservadas às apresentadas pela Iemanjá cultuada no Brasil
e tomará conta dos olhares e da cultura de um povo que tem como
tradição cultuar a fé e sua religiosidade de maneira única e plural ao
mesmo tempo”.
Na verdade, essa conceituação é uma agressão ao monumento inaugurado no dia 2 de fevereiro de 1967, representado por uma escultura
de autoria do artista plástico Manoel, que se inspirou na Yemanjá da
mitologia européia, que tem a forma de metade peixe e metade de uma
mulher branca com seios sensuais e sem vestes, difundida pelos marinheiros
e cultuada pelos pescadores do Rio Vermelho, desde a primeira metade do
século XX.
Pelo projeto do artista Marcelo Gato a simbologia mudará, passando
a ser representada por uma Yemanjá latinizada, na forma de uma exuberante mulher branca, de corpo inteiro e vestida de azul, sem os seios
à mostra, conforme é cultuada pelos umbandistas.
A Central das Entidades opõe-se a quebra de uma tradição de 43
anos, da Yemanjá trabalhada por Manoel do Bomfim, que respeitou o
desejo dos pescadores. Eles queriam a simbologia da sereia européia,
que o escultor mesclou com influências de uma Mãe D’Água cabocla. E
foi com essa conceituação que a Festa do Dia 2 de Fevereiro se transformou na mais monumental Festa de Yemanjá que se realiza no mundo.
Em suma, dever-se-á respeitar a tradição e o trabalho do escultor
Manoel do Bomfim, que é afro-descendente e ogã confirmado do Ilê Axé
Yá Nassô Oka, mais conhecido como Casa Branca, considerado o mais
antigo candomblé do Brasil. Ademais, o artista jamais permitiu a colocação do seu nome no monumento, com a seguinte argumentação: “Fiz a
estátua por amor e devoção à Yemanjá, sem nenhum interesse comercial
ou de promoção pessoal”.
Enfim, a Central das Entidades do Rio Vermelho repudia a colocação
de qualquer outra escultura no entorno da Casa de Yemanjá, por julgar
descabida. Aliás, está iniciando uma campanha para o tombamento do
Sítio da Casa de Yemanjá, para que o mesmo seja preservado como se
encontra atualmente, livre de qualquer monumento oportunista.
Salvador, 13 de outubro de 2010.
A Diretoria
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Delimitação do Rio Vermelho:
O dossiê contra os inimigos da história do bairro,
que querem mutilar sua geografia territorial
A Central das Entidades do Rio Vermelho acabou de preparar, para enviar
ao prefeito João Henrique Carneiro, um dossiê fundamentando a defesa contra
a mutilação da área geográfica do Rio Vermelho.
Com farta documentação, o dossiê opõe-se ao desejo de um grupo de técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Urbanismo e Meio
Ambiente (Seplam), que, irresponsavelmente, quer retirar do bairro descoberto
por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, algumas partes do seu território, desrespeitando sua história, os pareceres dos historiadores, os depoimentos de
moradores antigos e a jurisdição paroquial de Sant’Ana do Rio Vermelho.
Contra a inopinada e inadmissível agressão, que partiu do grupo encastelado na Copi e na SMA, órgãos da Sedham, que se colocou como “dono da
verdade sobre o Rio Vermelho”, a Central das Entidades luta obstinadamente
para evitar que um estelionato histórico seja oficializado. E nessa campanha,

SÚMULA DOS ANEXOS
Anexo 1: 29.01.2010
Ofício ao Senhor Prefeito, da Associação Cultural Caballeros
de Santiago.
Anexo 2: 01.02. 2010
Ofício ao Senhor Prefeito, da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (Abav).
Anexo 3: 02.02.2010
Ofício ao Senhor Prefeito, da Associação Comercial da Bahia.
Anexo 4: 05.02.2010
Ofício ao Senhor Prefeito, da Casa de Cultura Carolina
Taboada.
Anexo 5: 8.02.2010
Ofício ao Senhor Prefeito, da Paróquia de Sant’Ana do Rio
Vermelho.
Anexo 6: sem data
Ofício do Condomínio Residencial Jardim Primavera, ao
Conselho Paroquial do Rio Vermelho.
Anexo 7: 15.02.2010
Ofício ao Senhor Prefeito, do Professor e Historiador Cid
Teixeira.
Anexo 8: 02.03.2010
Ofício ao Senhor Prefeito, da Associação Comunitária Caramuru.
Anexo 9: 06.05.2010
Ofício ao Senhor Prefeito, da Associação dos Permissionários
do Ceasa do Rio Vermelho.
Anexo 10: 06.05.2010
Atestado da administração do Centro de Abastecimento do
Rio Vermelho (Ceasa do Rio Vermelho), equipamento pertencente à Ebal.
Anexo 11: 10.05.2010
Ofício ao Senhor Prefeito, do Instituto Genealógico da Bahia.
Anexo 12: 11.05.2010
Ofício ao Presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, do Vereador Pedro Godinho, Líder do Prefeito na
Câmara Municipal.
Anexo 13: 29.06.2010
Ofício ao Presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, do Vereador Sandoval Guimarães, aderindo à Campanha contra a mutilação do Rio Vermelho.
Anexo 14: 09.07.2010
Diário Oficial do Legislativo publica o Projeto de Indicação
Nº 181/10, de autoria do Vereador Sandoval Guimarães, indicando ao Senhor Prefeito que determine a manutenção
dos limites do Rio Vermelho.
Anexo 15: 30.08.2010
Ofício ao Presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, dos irmãos Roberto Villas Boas Pinto e Eduardo Villas Boas Pinto, atestando que o Parque Primavera, criado
pela Família Villas Boas Pinto, sempre pertenceu ao Rio
Vermelho.
Anexo 16: 21.09.2010
Ofício ao Senhor Prefeito, dos irmãos Roberto Villas Boas
Pinto e Eduardo Villas Boas Pinto, comprovando que o
Parque Primavera, criado pela Família Villas Boas Pinto,
sempre pertenceu ao Rio Vermelho.
Anexo 17: 31.08.2009
Ofício da Central ao Prefeito, historiando a delimitação feita
em 1986, para a realização do Censo Demográfico de 1986,
e denunciando a mutilação que se pretendia promover no
Rio Vermelho.
Anexo 18: 08.02.2010
Ofício da Central ao Prefeito, encaminhando a Edição Nº 8
(Fevereiro 2010) da Folha do Rio Vermelho, com manifestações contrárias à mutilação do Rio Vermelho.
Anexo 19: 22.02.2010
Ofício da Central ao Prefeito, encaminhando a Edição Extra
- Nº 9 (Fevereiro 2010) da Folha do Rio Vermelho, integralmente dedicada às manifestações contrárias à mutilação da
área histórica do Rio Vermelho.
Anexo 20: 20.04.2010
Ofício da Central ao Prefeito, encaminhando a Edição Nº 10
(Abril 2010) da Folha do Rio Vermelho, com a continuidade
das manifestações contrárias à mutilação da área histórica
do Rio Vermelho.
Anexo 21: 02.03.2010
Ofício ao Vice-Prefeito de Salvador, encaminhando a Edição
Extra - Nº 9 (Fevereiro 2010) da Folha do Rio Vermelho, totalmente dedicada às manifestações contrárias à mutilação
da área histórica do Rio Vermelho, e solicitando o apoio do
doutor Edvaldo Brito.
Anexo 22: 12.03.2010
Ofício ao Chefe da Casa Civil da Prefeitura, encaminhando
a Edição Extra - Nº 9 (Fevereiro 2010) da Folha do Rio Vermelho, integralmente dedicada às manifestações contrárias
à mutilação da área histórica do Rio Vermelho, e solicitando
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o apoio do doutor João Carlos da Cunha Cavalcanti.
Anexo 23: 20.04.2010
Ofício ao Chefe da Casa Civil da Prefeitura, encaminhando a
Edição Nº 10 (Abril 2010) da Folha do Rio Vermelho, com a
continuidade das manifestações contrárias à mutilação da
área histórica do Rio Vermelho.
Anexo 24: 20.04.2010
Ofício ao Vice-Prefeito de Salvador, encaminhando a Edição
Nº 10 (Abril 2010) da Folha do Rio Vermelho, com a continuidade das manifestações contrárias à mutilação da área
histórica do Rio Vermelho.
Anexo 25: 28.07.2008
Ofício enviado à Coordenação da Equipe de Estudos dos
Bairros, apresentando o historiador do Rio Vermelho, Ubaldo
Marques Porto Filho, como representante da Central das Entidades do Rio Vermelho e do bairro nos estudos da delimitação do Rio Vermelho.
Resultado: Nenhuma resposta foi enviada e nenhum convite
o historiador recebeu para participar de qualquer reunião.
Anexo 26: 31.07.2008
Ofício encaminhado à Secretária da Seplam, solicitando
uma cópia do Mapa proposto para o Rio Vermelho.
Resultado: Sem resposta da Secretária Kátia Carmelo.
Anexo 27: 18.03.2009
Ofício encaminhado ao Secretário da Sedham, solicitando a
manutenção dos limites de 1986.
Resultado: Verbalmente, o secretário Antônio Abreu garantiu, perante os representantes da comunidade do Rio Vermelho, que a Prefeitura respeitaria a delimitação de 1986,
conforme foi registrado na Folha do Rio Vermelho, Edição
Nº 5, Maio 2009.
Anexo 28: 19.08.2009
Ofício encaminhado ao Assessor-Chefe da SMA, formalizando o pedido da proposta da delimitação para o Rio
Vermelho.
Resultado: Nada, absolutamente nada foi respondido.
Silêncio total, fechando definitivamente qualquer entendimento da equipe encarregada dos trabalhos com a Central
das Entidades do Rio Vermelho.
Anexo 29: 12.01.2010
Ofício encaminhado ao Secretário da Sedham, historiando
todos os acontecimentos e solicitando a manutenção da
delimitação de 1986.
Resultado: O Secretário Antônio Abreu não garantiu mais
nada, pois deu, verbalmente, uma notícia evasiva: “Estamos
reestudando o assunto”.
Anexo 30: 18.02.2010
Ofício encaminhando ao Secretário da Sedham cópias dos
ofícios que o Pároco do Rio Vermelho, padre Ângelo Magno
Carmo Lopes, e o historiador Cid Teixeira enviaram ao Prefeito João Henrique Carneiro, ambos argumentando e solicitando a manutenção dos limites de 1986.
Resultado: O Secretário Antônio Abreu nada respondeu.
Anexo 31: 22.02.2010
Ofício encaminhando ao Secretário da Sedham a Edição Extra (Nº 9, Fevereiro 2010) da Folha do Rio Vermelho, totalmente dedicada à campanha pela manutenção dos limites
de 1986.
Resultado: Também sem nenhuma resposta do Secretário
Antônio Abreu.
Anexo 32: 12.03.2010
Ofício encaminhado ao Subsecretário da Sedham, reiterando
a discordância das entidades filiadas à Central das Entidades
do Rio Vermelho, a qualquer alteração nos limites fixados
em 1986 para o Rio Vermelho.
Resultado: Na visita que uma comitiva do Rio Vermelho havia feito ao Subsecretário Edson Pita Lima, no dia 11 de
janeiro de 2010, o mesmo se comprometeu a encaminhar o
assunto ao Secretário Antônio Abreu.
Anexo 33: 20.04.2010
Ofício encaminhando ao Secretário da Sedham a Edição Nº
10 ( Abril 2010) da Folha do Rio Vermelho, onde foi dada
a continuidade às manifestações contrárias à mutilação do
Rio Vermelho.
Resultado: Mais uma vez, sem nenhuma resposta do Secretário Antônio Abreu.
Anexo 34: 21.05.2010
Ofício da Central encaminhando a Presidente da Fundação
Mário Leal Ferreira o Dossiê das manifestações contrárias à
mutilação do Rio Vermelho.
Anexo 35: 14.06.2010
Ofício encaminhando à Assessora de Estratégica de Gestão
e Planejamento da Sedham o Dossiê das manifestações contrárias à mutilação do Rio Vermelho.
Anexo 36: 19.06.2010
Ofício encaminhando ao Secretário da Sedham o Dossiê
contendo as manifestações contrárias à mutilação do Rio
Vermelho.
Resultado: Sem resposta do Secretário Paulo Sérgio Damasceno
Silva.
Anexo 37: 13.10.2010
Ofício ao Secretário da Sedham, solicitando cópia do trabalho

pelo bem da verdade histórica, a Central arregimentou apoios relevantes, de
conceituadas entidades, de dentro e de fora do bairro.
A campanha pela preservação da totalidade da área histórica do Rio Vermelho, conta também com a participação de dois importantes vereadores, Pedro Godinho e Sandoval Guimarães, este último autor da Indicação Nº 181/10,
em tramitação na Câmara Municipal de Salvador. Trata-se de um projeto que
defende a delimitação de 1986, feita de forma responsável, criteriosa, transparente e que representa o verdadeiro Rio Vermelho. Já se constitui inclusive
num direito adquirido, juridicamente assegurado.
Com 193 páginas, o dossiê possui 55 anexos, além de um adendo composto por um livro, dois mapas e dez edições da Folha do Rio Vermelho, sendo
três especiais, dedicadas exclusivamente à manutenção dos limites históricos
do Rio Vermelho, conforme mapa elaborado em 1986.

de delimitação do Rio Vermelho.
Resultado: Aguardando a resposta.
Anexo 38
Depoimento da professora e historiadora Eneida de Almeida Cavalcanti, antiga moradora do Rio Vermelho, publicado
na página 3 das Edições 8 e 9 da Folha do Rio Vermelho.
Anexo 39
Depoimento do empresário Márcio Santos Souza, antigo
morador do Rio Vermelho, publicado na página 3 das Edições
8 e 9 da Folha do Rio Vermelho.
Anexo 40
A história vai para o lixo?, artigo do engenheiro civil Layrtton
Chaves Borges, morador do Rio Vermelho há 51 anos, publicado nas Edições 8 e 9 da Folha do Rio Vermelho.
Anexo 41
Quando os técnicos levam as autoridades ao erro, artigo
do administrador de empresas Ubaldo Marques Porto Filho,
morador do Rio Vermelho há 51 anos, publicado na Edição
9 da Folha do Rio Vermelho.
Anexo 42
Querem repetir o clamoroso erro de 1960, passando por
cima da história e do direito adquirido, artigo do escritor Ubaldo Marques Porto Filho, autor de dez livros sobre
o Rio Vermelho, publicado na Edição 10 da Folha do Rio
Vermelho.
Anexo 43
Para assegurar Direito Adquirido, moradora propõe
ação na Justiça, e-mail de Isabel Meireles, publicado na
Edição 10 da Folha do Rio Vermelho.
Anexo 44
Um exemplo de seriedade e respeito e outro de total
desrespeito ao Rio Vermelho, artigo de Ubaldo Marques
Porto Filho, presidente da Academia dos Imortais do Rio
Vermelho, publicado na Folha do Rio Vermelho, Edição Nº
11, Junho 2010.
Anexo 45
Senhor Prefeito, não deixe que a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho seja jogada na lata do lixo, artigo
de Nelson Almeida Taboada, presidente da Casa de Cultura
Carolina Taboada, publicado na Folha do Rio Vermelho, Edição
Nº 11, Junho 2010.
Anexo 46
A retaliação dos técnicos que querem mutilar o Rio Vermelho, artigo da Diretoria da Central das Entidades do Rio
Vermelho, publicado na Folha do Rio Vermelho, Edição Nº
12, Julho 2010.
Anexo 47
A história da delimitação de 1986 e a luta para sua
oficialização, artigo elaborado por quatro fundadores
da Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho
(Amarv), publicado na Folha do Rio Vermelho, Edição Nº
12, Julho 2010.
Anexo 48
Por que os “técnicos” não querem a delimitação de
1986?, artigo elaborado por Antônio Carlos Ferreira Freire,
diretor do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho,
publicado na Folha do Rio Vermelho, Edição Nº 13, Julho
2010.
Anexo 49
Subtrair logradouros do Rio Vermelho é um estelionato
contra sua história, artigo elaborado por Nelson Hanaque
Esquivel, diretor da Central das Entidades do Rio Vermelho,
publicado na Folha do Rio Vermelho, Edição Nº 13, Julho
2010.

Anexo 50
Em defesa da tradição e dos limites de 1986, artigo
elaborado pelo jornalista Edgar Viana Filho, membro do
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, publicado
na Folha do Rio Vermelho, Edição Nº 13, Julho 2010.
Anexo 51
Assim eu vi o Rio Vermelho, uma aula do historiador Cid
Teixeira, artigo elaborado por Nelson Taboada, presidente
da Casa de Cultura Carolina Taboada, publicado na Folha do
Rio Vermelho, Edição Nº 13, Julho 2010.
Anexo 52
A delimitação do Rio Vermelho chegou à Câmara Municipal, matéria da equipe de editoria da Folha do Rio Vermelho, publicada na Edição Nº 13, Julho 2010.
Anexo 53
Quero voltar para residir no Rio Vermelho e não na Federação, artigo do empresário Roberto Villas Boas Pinto, publicado
na Folha do Rio Vermelho, Edição Nº 14, Setembro 2010.
Anexo 54
Existem provas documentais, artigo do empresário Eduardo
Villas Boas Pinto, publicado na Folha do Rio Vermelho, Edição
Nº 14, Setembro 2010.
Anexo 55
Família Villas Boas Pinto não aceita a retirada do Parque
Primavera do Rio Vermelho, matéria da equipe de editoria da Folha do Rio Vermelho, publicada na Edição Nº 15,
Setembro 2010.

SÚMULA DO ADENDO
Livro
Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho
Mapas
Mapa 1: A prova histórica
Mapa da parte ocidental do Rio Vermelho, preparado pelo
Mosteiro de São Bento da Bahia, comprovando um direito
histórico.
Mapa 2: O verdadeiro Rio Vermelho
Mapa total do Rio Vermelho, contendo a delimitação de
1986, com as assinaturas que consolidam a aprovação pelas
entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho
pelos historiadores Cid Teixeira, Eneida Cavalcanti e Ubaldo
Porto, que foram consultores durante os estudos para a sua
elaboração.
Folha do Rio Vermelho
Edição Nº 5, Maio 2009
Página 3
Edição Nº 7, Dezembro 2009
Página 3
Edição Nº 8, Fevereiro 2010
Página 3
Edição Nº 9 , Fevereiro 2010
Todas as quatro páginas da Edição Extra
Edição Nº 10, Abril 2010
Páginas 11 e 12
Edição Nº 11, Junho 2010
Páginas 1, 8 e 12
Edição Nº 12, Julho 2010
Sete páginas da Edição Extra
Edição Nº 13, Julho 2010
Páginas 1, 4, 5, 11 e 12
Edição Nº 14, Setembro 2010
Todas as quatro páginas da Edição Extra
Edição Nº 15, Setembro 2010
Página 3

PÁG. 12, EDIÇÃO 20 - ABRIL 2011

Folha do

Rio Vermelho

Prova histórica incontestável:

Mosteiro de São Bento emite Certificado
que comprova áreas pertencentes ao Rio Vermelho
Em solenidade no Mosteiro de São Bento da Bahia, o arquiabade dom Emanuel d’Able do Amaral, entregou ao
presidente do Instituto Genealógico da Bahia e membro do
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, professor e
historiador Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior, um Certificado que relaciona como pertencentes ao Rio Vermelho
áreas que foram doadas a essa instituição em 20 de janeiro
de 1724, pelo padre Agostinho Ribeiro, também conhecido
como Frei Agostinho de São Gonçalo.
Dentro dessas áreas, conforme anotações feitas no Livro
Velho do Rio Vermelho, a partir de 12 de março de 1896, constam como pertencentes ao Rio Vermelho o Canjira, a Pedra
da Marca e o Alto de São Gonçalo. São setores que técnicos
da Prefeitura, vinculados à Secretaria do Desenvolvimento
Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham), querem retirar do Rio Vermelho, transferindo-os para o bairro da Federação, sem qualquer fundamentação histórica.

Porto Filho

O historiador Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior e o arquiabade de São Bento da Bahia,
dom Emanuel d’Able do Amaral, no instante da entrega do Certificado que atesta e comprova
terras pertencentes ao território do Rio Vermelho desde o século XVIII.

O Certificado fornecido pelo Mosteiro de São Bento da Bahia é a confirmação
textual e oficial do histórico mapa ao lado, elaborado pela Ordem de São Bento
para mostrar visualmente as terras no Rio Vermelho foreiras ao Mosteiro.
Inexplicavelmente, os técnicos da Prefeitura, encarregados do trabalho da
delimitação dos bairros de Salvador, se recusaram a enxergar a verdade histórica
estampada no mapa, que foi publicado em tamanho ampliado, em página inteira
de três edições da Folha do Rio Vermelho: Nº 8 (fevereiro 2010), Nº 9 (Extra,
fevereiro 2010) e Nº 12 (julho 2010).
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No silêncio das respostas negadas,
a prova do desrespeito ao Rio Vermelho
Numa conduta antiética, sem transparência e de total desrespeito aos integrantes
da Central das Entidades do Rio Vermelho, os órgãos municipais encarregados do
trabalho da Delimitação dos Bairros de Salvador baniram as entidades mais representativas do Rio Vermelho do processo das reuniões sobre o desenvolvimento do
importante trabalho. Evidentemente que a discriminação premeditada foi com
o propósito de não haver nenhuma oposição ao pacote predatório dos limites
históricos do bairro descoberto por Caramuru.

Primeiro ofício, julho 2008
Sabedora de que os estudos se encontravam em andamento, a Central das Entidades do Rio Vermelho, com as assinaturas de três de suas filiadas, conforme
fac-símile ao lado, enviou à então secretária da Seplam, Kátia Carmelo, em 31
de julho de 2008, um ofício solicitando cópia do mapa proposto para o bairro do
Rio Vermelho. Não houve qualquer resposta da secretária.

Segundo ofício, agosto 2009
O presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho ficou sabendo de uma
reunião que um grupo de técnicos da Prefeitura (que sempre teve uma conduta
parcial na questão da Delimitação Rio Vermelho), promoveria na igrejinha do
Largo de Santana uma reunião para um pequeno e restrito grupo de pessoas
descompromissadas com a verdade histórica do bairro e que, por isso, davam
amém à mutilação do Rio Vermelho. Mesmo sem ser convidado, o presidente da
Central compareceu à referida reunião e solicitou ao chefe do evento, realizado
às escondidas das entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho,
uma cópia do mapa que estava sendo apresentado num telão, mostrando um
Rio Vermelho mutilado na sua geografia territorial. Presente ao local, o assessor-chefe da Superintendência Municipal do Meio Ambiente (SMA), Adalberto
Bulhões Filho, retrucou dizendo que o pleito da Central deveria ser oficializado
mediante ofício, que foi protocolado no dia seguinte, 19 de agosto de 2009,
conforme fac-símile abaixo.
Resultado: a SMA ignorou completamente o pedido, pois não deu nenhuma resposta.

Terceiro ofício, outubro 2010
A última tentativa de se obter uma cópia do trabalho foi endereçada ao secretário da Sedham, a nova secretaria à qual se encontravam vinculadas a COPI e a
SMA, órgãos encarregados dos trabalhos da Delimitação dos Bairros de Salvador.
O ofício, dirigido ao secretário Paulo Sérgio Damasceno Silva, foi protocolado em
14 de outubro de 2010, conforme o terceiro fac-símile nesta página. Ele também
nada respondeu.

ÓRGÃO PÚBLICO QUE NADA TEM A TEMER, NÃO SONEGA INFORMAÇÕES À COMUNIDADE ORGANIZADA
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Cartilha dos Logradouros
do Rio Vermelho
Com base na delimitação feita em
1986, o escritor Ubaldo Marques
Porto Filho escreveu a Cartilha
dos Logradouros do Rio Vermelho,
obra inédita na capital baiana em
nível de bairro. Patrocinado pela
Casa de Cultura Carolina Taboda, o
livro foi publicado em 2008, com
Prefácio de Nelson Taboada, presidente da entidade patrocinadora,
e Posfácio de Clóvis Cavalcanti
Bezerril, presidente da Central das
Entidades do Rio Vermelho.

PREFÁCIO
Nelson Taboada
Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada
Idealizada pela Academia dos Imortais do Rio Vermelho – Acirv, apoiada pela Casa de Cultura
Carolina Taboada e escrita pelo pesquisador e historiador do bairro, Ubaldo Marques Porto Filho,
a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho é de suma importância para a nossa comunidade,
pelas seguintes razões:
1. Visualiza o Rio Vermelho pelo ângulo de uma tradição imorredoura, o da divisão territorial, segmentada em regiões e setores.
2. Distribui os logradouros por cada uma das nove regiões que formam a área geográfica
do bairro.
3. Também apresenta os 176 logradouros por ordem alfabética, acompanhados pelos
respectivos códigos, municipal e postal.
Os 176 logradouros, com as toponímias oficiais, de acordo com a legislação municipal em
vigor, encontram-se contidos numa área de 2.270.800 metros quadrados, conforme mapa produzido em 1986, pela Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv) e com o apoio
técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Mapa do Rio Vermelho foi o instrumento que orientou, neste mesmo ano, o Censo do Rio
Vermelho uma iniciativa pioneira no país em nível de bairro. Realizado numa parceria entre a Amarv,
o IBGE, o Colégio Estadual Manoel Devoto e a Agência de Publicidade D&E, o recenseamento
demonstrou que a população do bairro era de 37.974 habitantes.
Enfim, respaldado nessa base, o historiador do bairro pesquisou, organizou e escreveu a
Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho. Trata-se de um trabalho de notável utilidade pública,
destinado também ao resgate das denominações antigas, quando eram dadas pelo povo. Contém ainda uma gama de curiosidades históricas e de informações da mais alta relevância.

POSFÁCIO
Clóvis Cavalcanti Bezerril
Presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho
Ubaldo Marques Porto Filho é, indiscutivelmente, o maior conhecedor dos assuntos da
história do Rio Vermelho. Pesquisa e escreve sobre o bairro desde 1965. É dono de um valioso
acervo documental, formador de um verdadeiro banco de dados, que cobrem cinco séculos do
Rio Vermelho.
Em 1991, deu-nos o livro Rio Vermelho, que resgatou um importante período da história
do rincão descoberto por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru. Para que se tenha uma idéia da
grandeza da publicação, transcrevo um trecho do depoimento extraído do prefácio, escrito pelo
bacharel em direito Tarquínio de Oliveira Gonzaga, um dos moradores mais ilustres e antigos do
Rio Vermelho, onde residia desde 1917:
Pesquisador incansável e dono de memória prodigiosa, Ubaldo foi capaz,
além da riqueza das narrativas, de registrar quase 3 mil nomes completos. O
livro encontra-se dividido em 17 capítulos, sendo o final de cada ilustrado por
fotografias, num total de 166, dezenas das quais raríssimas, de grande valor
histórico.
Com essa importante obra, Ubaldo Marques Porto Filho consagra-se como
historiador do Rio Vermelho. É, hoje, a maior autoridade em assuntos relacionados com o meu querido e tradicional bairro.
Em 2006, a Academia dos Imortais do Rio Vermelho colocou na internet o site <www.acirv.
org>, com todo o texto escrito por Ubaldo. É o portal oficial do Rio Vermelho, que vem prestando
inestimáveis serviços na divulgação dos fatos históricos, culturais e turísticos do Rio Vermelho,
com repercussões nacionais e internacionais.
É também o autor de ‘Família Taboada na Bahia’, uma obra de grande porte e pioneira no
Estado, pois se trata da primeira biografia de uma família galego-baiana. O pesquisador foi buscar na Espanha as origens dessa família milenar e centrou a narrativa em José Taboada Vidal, o
imigrante pioneiro que desembarcou em Salvador no ano de 1892, para se fixar no Rio Vermelho,
onde construiu uma vitoriosa vida profissional e familiar. A família Taboada foi o mais importante
clã familiar que o Rio Vermelho teve no século XX. Quem ler o livro terá a comprovação dessa
afirmativa.
Agora, Ubaldo nos brinda com a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho. Quando comparada com seus livros anteriores, todos volumosos, dá-nos a falsa impressão de se tratar de um
trabalho modesto e muito simples. Mas é de uma riqueza ímpar, de inestimável valor histórico,
pelo ineditismo do seu conteúdo e, fundamentalmente, por conter informações que já estavam
sepultadas na memória dos moradores mais antigos. Graças ao historiador do nosso bairro foram
resgatadas e registradas para a posteridade. A obra termina com a relação dos nomes oficiais de
todos os logradouros que formam a área territorial do Rio Vermelho.

A CARTILHA DOS LOGRADOUROS DO RIO VERMELHO
É O ESPELHO TOPONOMÁSTICO DO VERDADEIRO RIO VERMELHO,
CONSAGRADO PELA TRADIÇÃO E PELA HISTÓRIA DE SEUS 500 ANOS
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TODOS OS LOGRADOUROS
DO VERDADEIRO RIO VERMELHO
O Rio Vermelho fica no litoral norte de Salvador, distante 25 km do aeroporto e 9 km do centro-histórico da cidade. Com três quilômetros de orla
marítima, entre Ondina e Amaralina, e área de 2.270.800 metros quadrados
(227,08 hectares), faz divisa com Amaralina, Nordeste de Amaralina, Vale das
Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz, Horto Florestal, Brotas, Engenho Velho da Federação, Federação, Ondina e o Oceano Atlântico.
Uma característica marcante do Rio Vermelho (desde os tempos que se constituía num reduto de veranistas, cujo ciclo áureo foi de meio século, de 1880 a 1930)
sempre foi a sua divisão setorial. Dos três núcleos iniciais – Mariquita, Santana
e Paciência –, outros surgiram à medida que as pequenas fazendas, chácaras
e sítios foram sendo ocupados e surgindo novos núcleos habitacionais e loteamentos. Hoje, o bairro encontra-se dividido em 9 regiões, com 34 setores e
176 logradouros.
1. REGIÃO DA SEREIA

1.1 - Setores
Pedra da Sereia
Alto da Sereia
Morro da Paciência
Avenida Oceânica
1.2 – Logradouros
Avenida Alto da Sereia*
Avenida Maria Rosa*
Avenida Merice*
Avenida Oceânica (da Rua da Paciência até entroncamento com
Rua Manoel Rangel)
Avenida Romão*
Praça Tarquínio Gonzaga
Rua Aióca
Rua Alto da Sereia
Rua Morro da Paciência
Rua Pedra da Sereia
Travessa Pedra da Sereia
_________________
(*) – Avenida de casas

2. REGIÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO

2.1 – Setores
Paciência
Santana
Conselheiro Pedro Luiz
Mariquita
Morro do Conselho
2.2 - Logradouros
Avenida Anita Garibaldi (trecho final do lado par: a partir da
entrada da Vila Matos)
Avenida Cardeal da Silva (do Largo de Santana ao viaduto)
Largo da Mariquita
Largo de Santana
Praça Caramuru
Praça Colombo
Praça Geraldo Walter
Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas
Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira
Rua Alexandre de Gusmão
Rua Almirante Barroso
Rua Borges dos Reis
Rua Conselheiro Pedro Luiz
Rua da Paciência
Rua do Meio
Rua Doutor Odilon Santos
Rua Eurycles de Mattos
Rua Guedes Cabral
Rua João Gomes
Rua José Reis
Rua José Taboada Vidal
Rua Monte Conselho
Rua Odorico Odilon
Rua Osvaldo Cruz (do Largo da Mariquita à Praça Brig. Faria da
Rocha)
Rua Professora Almerinda Dultra
Rua Santa Ângela
Rua Vieira Lopes (trecho entre as ruas Cons. Pedro Luiz e João
Gomes)
Travessa Arquelano Pompílio de Abreu
Travessa Bartholomeu de Gusmão
Travessa Basílio de Magalhães
Travessa Eurycles de Mattos
Travessa Garibaldi
Travessa Lydio de Mesquita
Travessa Miguel Arcanjo de Santana
Travessa Prudente de Moraes
Travessa Visconde de Cachoeira

LOGRADOUROS
COMPARTILHADOS COM
OUTROS BAIRROS
O Rio Vermelho não dispõe de nenhuma avenida
restrita aos seus limites geográficos. As existentes, em número de cinco, são compartilhadas
com outros bairros, juntamente com quatro ruas.
Portanto, de um total de 176 logradouros, 9 não
são exclusivos do Rio Vermelho. Ei-los:
• Avenida Anita Garibaldi: Termina no Rio
Vermelho
• Avenida Cardeal da Silva: Termina no
Rio Vermelho
• Avenida Juracy Magalhães Júnior:
Começa no Rio Vermelho
• Avenida Oceânica: Termina no Rio
Vermelho
• Avenida Vasco da Gama: Termina no
Rio Vermelho
• Rua Mundo Novo: Começa no Rio
Vermelho
• Rua Professora Natália Vinhais:
Começa no Rio Vermelho
• Rua São Pedro: Começa no Rio
Vermelho
• Rua Waldemar Falcão: Termina no Rio
Vermelho

3. REGIÃO NORTE

3.1 – Setores
Fonte do Boi
Morro do Menino Jesus
Marquês de Monte Santo
Osvaldo Cruz
3.2 – Logradouros
Praça Brigadeiro Faria da Rocha
Praça dos Capoeiristas
Rua Archibaldo Baleeiro
Rua Barro Vermelho
Rua da Fonte do Boi
Rua do Mirante
Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz
Rua Marquês de Monte Santo
Rua Osvaldo Cruz (da Praça Brig. Faria da Rocha até Rua
Professora Natália Vinhais)
Rua Professor Francisco da Conceição Menezes

4. REGIÃO NORDESTE

4.1 – Setores
Conjunto Barão do Rio Vermelho
Morro das Vivendas
Parque Ipase
Jardim Caramuru
Chapada
4.2 – Logradouros
Alameda Caetité
Avenida Juracy Magalhães Júnior (lado par: do Largo da
Mariquita ao Hospital Aliança)
Praça da Santa Cruz
Praça Nelson Fonseca
Praça Professora Expedita Teixeira
Praça São Benedito
Rua Aimorés
Rua Belmonte
Rua Caetés
Rua Caetité
Rua Carijós
Rua Deputado Cunha Bueno
Rua Escritor Nelson Gallo
Rua Francisco Rosa
Rua Frederico Edelweiss
Rua Ipirá
Rua Jacobina
Rua Macaúbas
Rua Maracás
Rua Maragogipe
Rua Mundo Novo (trecho inicial)
Rua Potiguares
Rua Professora Natália Vinhais (lado que faz parte do Conjunto
Barão do Rio Vermelho)
Rua Rodrigo Argolo
Rua Rogério de Faria
Rua Santa Clara
Rua São Pedro (trecho inicial)
Rua Tamoios
Rua Theodomiro Baptista
Rua Tupinambás

5. REGIÃO DO PARQUE

5.1- Setor
Parque Cruz Aguiar
5.2 – Logradouros
Avenida Juracy Magalhães Júnior (lado impar: da Rua Lucaia até
Praça Marques Porto)
Praça Carlos Batalha
Praça Marques Porto
Praça Rios de Azevedo
Rua Alagoinhas

REGIÕES DO RIO VERMELHO
1. SEREIA
Setores: Pedra da Sereia, Alto da Sereia, Morro da Paciência e Avenida Oceânica.
2. NÚCLEO HISTÓRICO
Setores: Paciência, Santana, Conselheiro Pedro Luiz, Mariquita e Morro do Conselho.
3. NORTE
Setores: Fonte do Boi, Morro do Menino Jesus, Marquês de Monte Santo e Osvaldo Cruz.
4. NORDESTE
Setores: Conjunto Barão do Rio Vermelho, Morro das Vivendas, Parque Ipase, Jardim Caramuru e Chapada.
5. PARQUE
Setor: Parque Cruz Aguiar.
6. LUCAIA
Setores: Parque Lucaia, Juracy Magalhães Júnior e Waldemar Falcão.
7. VASCO DA GAMA
Setores: Morro das Lusíadas, Parque Santa Madalena, Conjunto São João, Parque João
XXIII, Canjira e Vasco da Gama.
8. SÃO GONÇALO
Setores: Cardeal da Silva, Condomínio Pedra da Marca, Parque Primavera e Garibaldi.
9. VILA MATOS
Setores: Vila Matos e Corte Grande.

Rua Canavieiras
Rua Conquista
Rua Feira de Santana
Rua Ilhéus
Rua Irará
Rua Itabuna
Rua Jequié
Rua Juazeiro
Rua Lucaia (lado par: na margem direita do rio Lucaia)
Rua Remanso
Rua Vieira Lopes (da Praça Marques Porto até Rua Cons. Pedro
Luiz)
Travessa Remanso

6. REGIÃO DA LUCAIA

6.1 – Setores
Parque Lucaia
Juracy Magalhães Júnior
Waldemar Falcão
6.2 – Logradouros
Avenida Juracy Magalhães Júnior (lado impar: da Rua Lucaia até
a Alameda dos Ypês)
Praça Doutor Jorge Calmon
Rua Barachísio Lisboa
Rua Deputado Fernando Wilson Magalhães
Rua Desembargador Plínio Guerreiro
Rua Estácio Gonzaga
Rua Lucaia (lado impar: na margem esquerda do rio Lucaia)
Rua Rosa dos Ventos
Rua Waldemar Falcão (da Vasco da Gama até 2ª confluência da
Estácio Gonzaga)

7. REGIÃO DA VASCO DA GAMA

7.1 – Setores
Morro das Lusíadas
Parque Santa Madalena
Conjunto São João
Parque João XXIII
Canjira
Vasco da Gama
7.2 – Logradouros
Alto do Canjira
Avenida Anita Garibaldi (trecho final das duas pistas: a partir
do viaduto)
Avenida Calogi*
Avenida Dival *
Avenida Vasco da Gama (lado par: do Centro Comercial Santa
Madalena até o final)
Avenida Vasco da Gama (lado impar: da garagem da Verdemar
até o final)
Ladeira Canjira
Ladeira de Zazi
Primeira Travessa Vasco da Gama
Primeira Travessa Waldemar Falcão do Horto
Primeira Vila Waldemar Falcão
Quarta Travessa Waldemar Falcão
Quinta Travessa Waldemar Falcão
Rua Alice Silveira
Rua Canjira
Rua Cardoso de Oliveira
Rua Deputado Newton Moura Costa
Rua Doutor Flaviano Guimarães
Rua Doutor Rômulo Serrano
Rua Jardim Lucaia
Rua José Ferreira Dias
Rua Mário Piva
Rua Ministro Amarílio Benjamin
Rua Padre Raimundo Machado
Rua Paulo Brejano
Rua Santa Isabela

LOGRADOUROS COM NOMES DE ANTIGOS MORADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praça Caramuru (Diogo Álvares Corrêa)
Praça Carlos Batalha (Carlos da Costa Batalha)
Praça Marques Porto (Ubaldo Marques Porto)
Praça Menezes França (Alberto Menezes França)
Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira
Praça Nelson Fonseca (Nelson Nogueira Fonseca)
Praça Professora Expedita Teixeira (Expedita Madalena de Oliva Teixeira Cavalcante)
Praça Rios de Azevedo (Adaltro Rios de Azevedo)
Praça Tarquínio Gonzaga (Tarquínio de Oliveira Gonzaga)
Rua Coronel José Galdino de Souza
Rua Deputado Fernando Wilson Magalhães (Fernando Wilson Araújo Magalhães)
Rua Doutor Flaviano Guimarães (Flaviano da Silva Guimarães)
Rua Doutor Odilon Santos (Odilon Octaviano dos Santos)
Rua Escritor Nelson Gallo (Nelson Barbosa Gallo)
Rua Estácio Gonzaga (Estácio de Oliveira Gonzaga)
Rua Eurycles de Mattos (Eurycles Félix de Mattos)
Rua Frederico Edelweiss (Frederico Grandchamp Edelweiss)
Rua João Gomes (João Gomes da Costa Júnior)
Rua José Reis (José Miranda dos Reis Neto)
Rua José Taboada Vidal
Rua Maestro Carlos Lacerda (Carlos Alberto Freitas de Lacerda)
Rua Padre Raimundo Machado (Raimundo Machado da Rocha Filho)
Rua Professora Almerinda Dultra
Rua Professor Francisco da Conceição Menezes
Travessa Eurycles de Mattos (Eurycles Félix de Mattos)
Travessa Lydio de Mesquita (Lydio Pereira de Mesquita)
Travessa Miguel Arcanjo de Santana (Miguel Archanjo Barradas Santiago de Sant’Anna)

Rua São João
Rua Sátiro Brandão
Travessa Canjira
Travessa Vasco da Gama
Travessa Waldemar Falcão
Vila Canjira
Vila Lopes
Vila Waldemar Falcão
_________________
(*) – Avenida de casas

8. REGIÃO DO SÃO GONÇALO

8.1 – Setores
Cardeal da Silva
Condomínio Pedra da Marca
Parque Primavera
Garibaldi
8.2 – Logradouros
Avenida Anita Garibaldi (lado impar: do viaduto até o Hospital
Jorge Valente)
Avenida Cardeal da Silva (do viaduto até Rua Cel. José Galdino
de Souza)
Avenida Mendes*
Avenida Sete de Junho*
Praça Menezes França
Rua Barão do Triunfo
Rua Coronel José Galdino de Souza
Rua do Pinheiro
Rua Ismael de Barros
Rua Maestro Carlos Lacerda
Rua Parque Primavera
Rua Pedra da Marca
Rua Ponciano Oliveira
Travessa Barão do Triunfo
Travessa Cardeal da Silva
Travessa Pedra da Marca
_________________
(*) – Avenida de casas

9. REGIÃO DA VILA MATOS

9.1 – Setores
Vila Matos
Corte Grande
9.2 – Logradouros
Avenida Anita Garibaldi (lado par: do Corte Grande até entrada
da Vila Matos)
Avenida Manoel Rangel*
Avenida Pedro*
Avenida Rangel*
Avenida Vila Matos*
Ladeira Pinto Machado
Quarta Travessa Manoel Rangel
Quinta Travessa Manoel Rangel
Rua Capitão Aristéu
Rua Conselheiro Antônio Seabra
Rua João Gonçalves Tourinho
Rua Manoel Rangel
Rua Paulo Fontes
Rua Teófilo Falcão
Segunda Ladeira do Corte Grande
Terceira Ladeira do Corte Grande
Terceira Travessa Manoel Rangel
Travessa do Corte Grande
Travessa João Gonçalves Tourinho
Travessa Leopoldino Tantú
Travessa Pinto Machado
Vila Corte Grande
Vila Matos
_________________
(*) – Avenida de casas

LOGRADOUROS
DOS DESCOBRIDORES
Praça Colombo
Inaugurada em 12 de outubro de 1892, durante as festividades do IV
Centenário do Descobrimento da América, a Praça Colombo é toda a área
situada na margem direita da foz do Camorogipe. A estátua do descobridor da América, Cristóvão Colombo, e o microposto de combustíveis ficam
nessa praça, onde desembocam as ruas Borges dos Reis, João Gomes e
Conselheiro Pedro Luiz.
A Praça Colombo une-se ao Largo da Mariquita (margem esquerda
do rio) por meio de duas pontes e uma passarela.

Praça Caramuru
A área da Praça Caramuru compreende o aterro que surgiu na Enseada da Mariquita, sacrificada em 1972 para permitir a construção do
emissário submarino, espinha dorsal do sistema de esgotamento sanitário
de Salvador. Com o aterro, de 20 mil metros quadrados, nasceu o que
tecnicamente é chamado de “terreno acrescido de marinha”, automaticamente integrado ao patrimônio da União.
Com projeto de autoria do vereador Gilberto José dos Santos Filho,
transformado na Lei 6.126, sancionada pelo prefeito Antônio Imbassahy
em 31 de maio de 2002, o terreno acrescido de marinha recebeu a denominação de Praça Caramuru.
A Praça Caramuru faz parte do mais importante sítio histórico do
bairro, pois fica defronte à Pedra da Concha, uma minúscula ilha na foz
do Camorogipe. Foi nela que em 1509 os tupinambás encontraram o náufrago Diogo Álvares Corrêa.
Por causa de um tiro de bacamarte, desferido dessa ilhota, que
atingiu uma ave, deixando os índios perplexos com o poder mortífero da
arma de fogo, o jovem europeu recebeu dos nativos o nome de Caramuru
e entrou para a história como descobridor do Rio Vermelho.

NÃO DEIXEM QUE ESSA FORMATAÇÃO ESPACIAL DO RIO VERMELHO SEJA ALTERADA PELOS
TECNOCRATAS QUE QUEREM CONSUMAR UM ESTELIONATO HISTÓRICO NO BAIRRO DE CARAMURU
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