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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.

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-
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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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Moradores não aprovam 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
Edição Nº 7 (dezembro 2009) da Folha do Rio Vermelho. 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 (fac-símile nesta página), assinado pelo grande historiador da Bahia, professor Cid Teixeira, e pelo historiador
do Rio Vermelho, escritor Ubaldo Marques Porto Filho, que define os limites,
pelas vias de entrada e saída do Rio Vermelho, que nortearam os trabalhos
da elaboração do Mapa do Rio Vermelho, para que pudesse ser realizado,
em novembro de 1986, o recenseamento da população do bairro. Abaixo, a
Folha transcreve alguns dos depoimentos de repúdio à redução da área territorial do Rio Vermelho.

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.
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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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