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Nelson Taboada recebeu a mais alta honraria
concedida pela Câmara de Salvador
Em solenidade realizada
na noite de 25 de março,
o economista Nelson Almeida Taboada, presidente
da Casa de Cultura Carolina
Taboada e personalidade
de relevo na comunidade
do Rio Vermelho, recebeu
a Medalha Thomé de Souza, a mais importante condecoração outorgada pela
primeira casa legislativa do
Brasil. Páginas 3, 4, 5 e 6.
Instante da entrega do diploma da Medalha Thomé de Souza, em Sessão Solene da Câmara Municipal de Salvador, presidida pelo vereador Pedro Godinho. A partir da esquerda: ministro Paulo Furtado, do Superior Tribunal de Justiça, senador
Mão Santa (Piauí), empresário Nelson Taboada, vereador Pedro Godinho, senador César Borges (Bahia) e o prefeito de
Salvador, João Henrique Carneiro.

Ubaldo completou dez livros
sobre o Rio Vermelho
O escritor com maior número de obras sobre
um único bairro de cidade brasileira, ampliou
o seu recorde com a publicação de mais dois
livros sobre o Rio Vermelho, lançados na Câmara Municipal de Salvador. Ubaldo Marques
Porto Filho (foto) soma agora dez títulos sobre
o bairro descoberto por Diogo Álvares Corrêa, o
Caramuru. Página 7 e 8.

Cid Teixeira lançou no Rio Vermelho
mais um livro. Página 9
A história da Press Color. Página 10
A campanha contra a mutilação
do Rio Vermelho. Páginas 11 e 12
Salvador, 26 de março de 2010.

Agradecimentos ao Rio Vermelho

Visita ao vice-prefeito Edvaldo Brito

Por convite de Sante Scaldaferri, uma comitiva de dirigentes de entidades representativas do Rio Vermelho acompanhou o consagrado
artista plástico numa visita ao vice-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito,
no centro da foto. Página 9.

		Pelas honrosas presenças na solenidade realizada ontem, na Câmara Municipal de Salvador, quando recebi a Medalha Thomé de Souza, agradeço aos moradores, ex-moradores
e amigos do querido bairro do Rio Vermelho.
		Agradeço também pelo comparecimento dos dirigentes das seguintes entidades, coirmãs da Casa de Cultura Carolina Taboada na Central das Entidades do Rio Vermelho: Academia dos Imortais do Rio Vermelho, Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Associação Comunitária Caramuru, Conselho Paroquial do Rio Vermelho, Paróquia de Sant’Ana
do Rio Vermelho, Associação Cultural Caballeros de Santiago e Associação Brasileira de
Agências de Viagens da Bahia (Abav).
		Nesta oportunidade, reitero a minha gratidão à Academia dos Imortais do Rio Vermelho, pela concessão, em agosto de 2005, do diploma como integrante do seleto grupo
da Galeria dos Imortais do Rio Vermelho, e à Central das Entidades do Rio Vermelho, pela
outorga, em março de 2009, do titulo de Benemérito do Rio Vermelho.
		Essas duas láureas foram importantes no processo da justificativa que o vereador Pedro Godinho encaminhou à Câmara Municipal de Salvador, anexa à Resolução em que o
meu nome foi apresentado como merecedor da Medalha Thomé de Souza. Para a minha
grande honra, a aprovação foi pela unanimidade dos edis da primeira casa legislativa do
Brasil.
		Também fiquei muito sensibilizado com a edição número seis do ‘Boletim da Academia’, editado pela Academia dos Imortais do Rio Vermelho. Essa edição foi inteiramente
dedicada aos preparativos para a entrega da Medalha Thomé de Souza e aos trabalhos
culturais que vêm sendo desenvolvidos pela Casa de Cultura Carolina Taboada.
Muito obrigado a todos.
Nelson Taboada
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Tribuna da Comunidade
Parabéns à Central e ao Professor
Cid Teixeira. Mas qual é a posição do
vereador Godinho?
		
A Central das Entidades do Rio Vermelho
está de parabéns pela campanha de defesa da área
geográfica do Rio Vermelho, conforme delimitação
de 1986. Parabéns também à Associação Comercial da Bahia, à Associação Brasileira de Agências
de Viagens da Bahia, à Associação Caballeros de
Santiago, à Casa de Cultura Carolina Taboada e
demais entidades que se engajaram nessa causa
justíssima.
Mas quero parabenizar de um modo especial o conceituado e querido Professor Cid Teixeira,
pela sua carta-parecer publicada na edição número 9 deste jornal. O mestre é realmente a maior
autoridade que existe sobre as questões de áreas
territoriais no município de Salvador. O seu arrazoado diz tudo e é incontestável. Trata-se também
de uma lição exemplar para os burocratas que
agridem as tradições e querem jogar na lata do
lixo a história do nosso bairro.
Nessa campanha, que certamente será
vitoriosa, pois tenho a certeza que o bom senso
acabará prevalecendo, só senti a falta de dois pronunciamentos: do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, sem dúvida alguma uma instituição
de peso e prestígio secular, e do vereador Pedro
Godinho, que é o representante político do Rio
Vermelho e líder do prefeito na Câmara. Não li
qualquer manifestação dele nas edições anteriores
desse jornal.
Francisco Antônio Silva Aragão
Nascido no Rio Vermelho,
onde resido há 46 anos
N. da R. – Com relação ao Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia, já foi feito um contato com a
professora Consuelo Pondé de Sena, presidente
dessa honrada instituição, que é a casa depositária do saber geográfico e histórico da Bahia,
com 116 anos de atuação na defesa e na valorização da história baiana. A Central das Entidades
do Rio Vermelho está no aguardo da resposta do
IGHB. Quanto ao vereador Pedro Godinho, ele já
se posicionou contra a mutilação da área histórica
do Rio Vermelho e está articulando as providências
necessárias à manutenção dos limites que foram
definidos em 1986, pela própria comunidade do
Rio Vermelho, com o aval da Paróquia de Sant’Ana
do Rio Vermelho e dos historiadores, dentre eles o
renomado professor Cid Teixeira.
Nota da Redação - As informações para esta coluna deverão ser
enviadas, com o nome e endereço postal do remetente, para o e-mail
central@acirv.org
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Sessão Solene em homenagem a Nelson Taboada
		Reunida em Sessão Solene, especialmente convocada para
a entrega da Medalha Thomé de Souza ao presidente da Casa
de Cultura Carolina Taboada, economista Nelson Almeida
Taboada, a Câmara Municipal de Salvador viveu uma noite de
gala no dia 25 do mês passado.
		Cerca de trezentas pessoas, muitas vindas do interior da Bahia e de outros estados, entre membros dos poderes executivo,
legislativo, judiciário e militar, autoridades federais, estaduais e
municipais, políticos, profissionais liberais, jornalistas, intelectuais, escritores, artistas, industriais, empresários, produtores
rurais, representantes de entidades de classe, integrantes da
comunidade do Rio Vermelho, amigos e familiares do homenageado.
		Foi a solenidade mais concorrida na história dos últimos
dez anos da entrega da maior honraria que a primeira casa
legislativa do Brasil concede às personalidades com relevantes
serviços prestados à primeira capital brasileira. O plenário
Cosme de Farias foi pequeno para abrigar todos que foram
prestigiar o evento e abraçar o empresário benemérito da cultura.
Entrada de Nelson Taboada no Plenário Cosme de Farias, conduzido pelos vereadores Pedrinho Pepê e Teo Senna.

O plenário das sessões da Câmara Municipal ficou superlotado. Dezenas de
convidados não puderam adentrar no recinto da solenidade.

No primeiro plano, à esquerda: Eduardo Morais de Castro, presidente da
Associação Comercial da Bahia, e Cláudio Tinoco, presidente da Saltur, órgão
oficial do turismo em Salvador.

No primeiro plano, à direita: João Lopes Araújo, presidente da Associação dos
Produtores de Café da Bahia, e Nartir Dantas Weber, presidente da Associação
dos Magistrados da Bahia.

No primeiro plano, no centro: Elísio e Juca Lisbôa, Luciana Lisbôa Taboada
e Solange Carneiro.

Importantes nomes compuseram a Mesa presidida pelo vereador Pedro Godinho. A partir da esquerda: Humberto Santa Cruz, prefeito de Luís Eduardo Magalhães; Raimundo
Moreira, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia; José Gomes Brito, procurador-adjunto do Ministério Público da Bahia; Carlos Alberto Dultra Cintra, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia; Paulo Furtado, ministro do Superior Tribunal de Justiça; Mão Santa senador pelo Piauí; Nelson Taboada, o homenageado; Pedro
Godinho, autor do Projeto de Resolução outorgando a Medalha Thomé de Souza; César Borges, senador pela Bahia; João Henrique Carneiro, prefeito de Salvador; Arnon
Lima Barbosa, vice-almirante comandante do 2º Distrito Naval; e Sérgio Carneiro, deputado federal pela Bahia.

3

Folha do

Rio Vermelho

ABRIL 2010

Discurso de
Pedro Godinho
Senhoras e Senhores,
		Hoje, 25 de março de 2010, é um dia muito especial porque é o dia da entrega da
Medalha Thomé de Souza ao economista e empresário Nelson Almeida Taboada, ícone
da cultura e das boas ações sociais.
		A data para a entrega da Medalha Thomé de Souza, a maior honraria que a Câmara
Municipal de Salvador concede a uma personalidade, foi marcada com o propósito de
também estender a homenagem à Casa de Cultura Carolina Taboada, que hoje está
completando dois anos de fundada e dois anos de bons serviços prestados à nossa Cidade, especialmente, ao nosso querido bairro do Rio Vermelho.
		Quero registrar que Carolina Taboada, a musa inspiradora do nome da Casa de Cultura, também está aniversariando hoje, completando nove anos de vida. Ela é a única
filha do nosso homenageado, Nelson Almeida Taboada, de quem tenho o privilégio de
ser amigo.
		Tive a honra de ser o autor do Projeto de Resolução que tramitou nesta Casa, o qual
teve a aprovação unânime dos meus ilustres pares, transformando-se na Resolução Número 1.969/2009, cujo objetivo foi o de homenagear uma personalidade com destaque no
meio empresarial e cultural da Bahia.
		Refiro-me ao Senhor Nelson Almeida Taboada, nascido em Salvador, a 17 de maio
de 1941. Nelson iniciou seus estudos no Jardim de Infância Osvaldo Cruz, no bairro do
Rio Vermelho. Fez o curso primário no Colégio Nossa Senhora das Mercês e o ginásio no
Colégio Antônio Vieira. O curso científico foi iniciado em São Paulo, no Colégio Mackenzie, e concluído em Salvador, no Colégio Antônio Vieira.
		Ainda muito jovem, Nelson Taboada ficou conhecido dos baianos como astro do automobilismo,
na época das corridas disputadas no Circuito de Rua do bairro da Barra, que atraiam multidões de
espectadores.
		No dia 18 de março de 1964, o jovem desportista baiano recebeu o diploma de Bacharel em
Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia. Em 1967, como economista, Nelson foi selecionado pela Confederação Nacional da Indústria para um curso destinado a executivos, promovido
pela Organização Mundial do Trabalho, no Centro Internacional de Aperfeiçoamento Profissional e
Técnico da OIT, localizado em Turim, na Itália.
		Ainda em Turim, como delegado da Confederação Nacional da Indústria, Nelson representou a
classe industrial brasileira nas discussões com a OIT visando a renovação dos convênios para aperfeiçoamento técnico de executivos dos países em desenvolvimento.
		Empresário bem sucedido, nos segmentos comercial, industrial e financeiro, Nelson Almeida
Taboada chegou a dirigir um conglomerado formado por 26 empresas. Atualmente, concentra suas
atividades no agronegócio. Comanda a Terra Norte Empreendimentos Rurais e Comerciais Sociedade
Anônima, controladora de fazendas que se dedicam ao cultivo e comercialização de soja, algodão,
arroz e milho, localizadas na Bahia e no Piauí.
		Na presidência da Casa de Cultura Carolina Taboada, Nelson vem desenvolvendo uma série de
ações sociais voltadas aos mais carentes e também na área cultural. Em dois anos de atividades, a
Casa de Cultura Carolina Taboada patrocinou a publicação de nove livros, todos de resgate da historiografia do Rio Vermelho, bairro que foi o primeiro balneário turístico da Bahia e onde se deu, em
1509, a chegada de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
		O Rio Vermelho é também o bairro da Família Taboada, onde o pioneiro, José Taboada Vidal, avô
do nosso homenageado, chegou em 1892, quatro dias antes de completar 15 anos de idade, vindo
da Galícia, região localizada no noroeste da Espanha. O jovem galego foi imediatamente levado para
trabalhar no Rio Vermelho, que se encontrava no auge do ciclo como balneário turístico.
		No Rio Vermelho, donde nunca mais sairia, José Taboada construiu uma brilhante trajetória profissional e constituiu a família que se transformaria num dos símbolos do bairro. Falecido aos 89 anos,
em 1967, José Taboada deixou um importante legado de serviços prestados ao Rio Vermelho, tendo
inclusive sido o principal baluarte na construção da atual Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana.
		O Benemérito do Rio Vermelho, como foi cognominado pelos moradores, deixou como sucessor

de suas benemerências o filho Nelson Taboada Souza, pai do nosso homenageado e também uma
das mais expressivas personalidades do setor industrial, que presidiu a Federação das Indústrias do
Estado da Bahia por seis anos, de 1971 a 1977.
		E num resgate da memória desse galego-baiano, nascido no Rio Vermelho, que também presidiu
a Confederação Nacional da Indústria, e que faleceu em 1983, aos 71 anos, o biógrafo da família,
Ubaldo Marques Porto Filho, escreveu o livro ‘Nelson Taboada Souza, Benemérito da Indústria’, que
para nossa imensa satisfação está sendo lançado hoje, aqui na Câmara Municipal.
		E na condição de fiel continuador da tradição familiar, na prestação de bons serviços ao Rio Vermelho e à Bahia, encontra-se agora Nelson Almeida Taboada, representante da terceira geração dos
Taboada no Rio Vermelho.
		Enfim, as relevantes contribuições prestadas por Nelson Almeida Taboada, ao fomento da cultura
baiana, iniciadas na década de 1970, quando dirigiu na Bahia a rede dos Diários e Emissoras Associados, foram cristalizadas no momento em que fundou e implantou a Casa de Cultura Carolina
Taboada, que se transformou rapidamente numa referência para a cultura baiana, tendo o Rio Vermelho como pólo irradiador de suas ações.
		Isso foi determinante para que a Central das Entidades do Rio Vermelho concedesse ao presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada o diploma de Benemérito da Cultura. Mas, antes desse título,
Nelson já participava da Galeria dos Imortais do Rio Vermelho, um quadro de honra instituído pela
Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv), para o registro perpétuo das ilustres personalidades
do bairro descoberto por Caramuru.
		Além de incentivador da cultura e de empresário vitorioso, Nelson notabilizou-se ainda como
dirigente classista. Durante três biênios consecutivos, de 1970 a 1976, presidiu o Sindicato das Indústrias de Cerâmica do Estado da Bahia. Foi vice-presidente do Centro das Indústrias da Bahia e
membro, por dois períodos, do Conselho da Indústria da Associação Comercial da Bahia.
		Nesta noite festiva, abrilhantada com a presença de destacadas autoridades, por ilustres
representantes dos diversos segmentos de Salvador e de outras cidades, por seus familiares, por
seus amigos e por seus colaboradores, realiza-se esta Sessão Solene, que tenho a honra e o
prazer de presidir, para a entrega oficial da Medalha Thomé de Souza ao nosso homenageado,
o Benemérito da Cultura Baiana, meu querido amigo Nelson Almeida Taboada, para quem peço
uma salva de palmas.
Muito obrigado.

Discurso de Nelson Taboada

Minhas Senhoras, Meus Senhores, Meus Amigos:
		Hoje é um dia muito especial para mim, por três motivos.
		O primeiro é por receber a Medalha Thomé de Souza, a maior honraria que a Câmara Municipal
da Cidade do Salvador outorga a um cidadão soteropolitano. A Medalha Thomé de Souza é uma
condecoração que me deixa envaidecido e ao mesmo tempo com a responsabilidade redobrada em
continuar prestando meus modestos serviços à cultura e ao social na minha cidade e no meu querido
bairro, o Rio Vermelho.
		O segundo motivo especial é o fato da Casa de Cultura Carolina Taboada, entidade sem fins
lucrativos, estar completando hoje dois anos de fundada. E nesse curto período, já promoveu diversas ações beneficentes dirigidas à classe dos menos favorecidos, patrocinou nove edições da Folha
do Rio Vermelho, que é o jornal oficial do bairro da minha família, e patrocinou a publicação nove
livros. Os dois últimos, então sendo lançados simultaneamente, hoje, aqui na Câmara Municipal.
Um, denominado NOTÁVEIS DO RIO VERMELHO, relaciona 4.561 nomes de pessoas que ajudaram
a construir a história dos 500 anos do Rio Vermelho. O outro, intitulado NELSON TABOADA SOUZA,
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BENEMÉRITO DA INDÚSTRIA, registra a biografia do meu saudoso pai. As duas obras foram escritas
por Ubaldo Marques Porto Filho, biógrafo da família Taboada e historiador do Rio Vermelho.
		O terceiro motivo, também muito especial, é a minha única filha Carolina Soussa Taboada, que
hoje aniversaria, faz nove anos de idade. Ela foi a fonte inspiradora para o surgimento da Casa de
Cultura Carolina Taboada e da canção ‘Ode à Carolina Taboada’, de autoria do compositor, músico e
cantor José Alberto Morais Silva, com arranjo do maestro Fred Dantas. Essa composição faz parte do
repertório do CD ‘Ode à Carolina Taboada’, que será lançado dentro de poucos dias.
		Nesse momento solene, que ficará marcado para sempre na história da minha vida, não posso
deixar de falar no meu avô, José Taboada Vidal, no meu pai, Nelson Taboada Souza, e na minha mãe,
Maria Antonieta Almeida Taboada, que passaram a vida inteira praticando benemerências, tendo
como foco principal o Rio Vermelho, onde inclusive participaram ativamente da epopéia que foi a
construção da atual Igreja Matriz, inaugurada em 26 de julho de 1967, dia de Senhora Sant’Ana,
Padroeira do Rio Vermelho. Deles recebi a herança da fraternidade e tenho procurado ser o continuador da tradição familiar, de disseminar o bem, de colaborar com as atividades culturais, de cultivar
a religiosidade e de contribuir, de forma desinteressada e discreta, para minorar os sofrimentos dos
mais carentes.
		Portanto, ao meu avô e aos meus pais, devo repartir os loiros da vitória que hoje se materializa
com a Medalha Thomé de Souza. Que sirva também de mais um exemplo para a minha filha, que
irá, com fé em Deus, em Senhor do Bomfim e em Senhora Sant’Ana, trilhar os mesmos caminhos das
boas ações praticadas pelos seus ascendentes paternos.
		Senhoras e Senhores, reitero os agradecimentos ao ilustre vereador Pedro Godinho, que, dentre
tantas personalidades, merecedores da Medalha Thomé de Souza, optou pela minha indicação. Os
agradecimentos são extensivos aos demais edis que, por decisão unânime, aprovaram a homologação do meu nome para a outorga da Medalha Thomé de Souza. Agradeço ainda a essa augusta Casa
Legislativa pelo privilégio que me foi concedido em receber essa importante láurea, que dignifica e
enobrece o homenageado.
		Enfim, agradeço aos componentes da Mesa diretora desta Sessão, às autoridades, aos amigos
e parentes, aos que vieram de outros estados, aos companheiros produtores de soja e algodão do
oeste baiano e a todos que se encontram neste plenário histórico. A presença dos senhores e senhoras, nesta Sessão Solene da mais antiga Câmara Municipal do Brasil, constituiu-se num motivo de imensa
alegria, de muita satisfação e de uma grande honra para mim.
Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos aqui presentes.
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O homenageado com algumas personalidades

Adalgisa e o marido, senador Mão Santa, ex-governador do Piauí, Walter Pinheiro, presidente da Tribuna da Bahia, Nelson Taboada, jornalista
Nelson José de Carvalho, e os vereadores Teo Senna e Pedro Godinho.

Professor Sérgio Schlanger, ministro Paulo Furtado, ex-presidente do
Tribunal de Justiça da Bahia, Nelson Taboada, desembargador Carlos
Alberto Dultra Cintra, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, e o
juiz Everaldo Amorim.

Prefeito João Henrique Carneiro e Nelson Taboada.

O ex-governador da Bahia, senador César Borges, e Nelson Taboada.

O cônsul da Espanha na Bahia, marquês Jacobo González-Arnao, entre
Nelson Taboada e Walter Pinheiro.

Nelson Taboada e o juiz José Olegário Monção Caldas.

Juíza Nartir Dantas Weber, presidente da Associação dos Magistrados
da Bahia, e Nelson Taboada.

Nelson Taboada e Therezinha Cardozo, colunista do jornal A Tarde.

Nelson Taboada entre Nonita Silva e o juiz de direito Ivanilton Santos
da Silva.

Nelson Taboada entre João Lopes Araújo e Humberto Santa Cruz,
respectivamente presidente da Associação dos Produtores de Café da
Bahia e prefeito de Luís Eduardo Magalhães, grande produtor de soja
no oeste baiano.

Nelson Taboada entre o vice-almirante Arnon Lima Barbosa e o capitãode-mar-e-guerra Paulo Ricardo Girão Garcia, respectivamente comandante do 2º Distrito Naval e chefe do Estado Maior do 2º Distrito Naval.

Nelson Taboada entre o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Humberto
Santa Cruz, e o deputado federal Sérgio Carneiro.

Empresário Marcos Busato, um dos maiores plantadores de soja da
Bahia, e Nelson Taboada.

João Roma, advogado no Amapá, economista Cláudio Taboada, expresidente da Bahiatursa, senador Mão Santa e Nelson Taboada.

Casal Adalgisa e Mão Santa, Nelson Taboada, comandante Marival
Oliveira e a esposa Glória e João Falcão, ex-prefeito de Cristino Castro,
município piauiense produtor de soja.

Todos com o sobrenome Taboada: Roberto, Eneida, Fernando, Nelson,
Cláudio, Affonso e André.

Nelson Taboada, Nelson José de Carvalho, advogado Nilson Castelo
Branco, Marcos Busato e Oziel Alves Oliveira, ex-prefeito de Luís Eduardo Magalhães.

Nelson Taboada entre Manuel Antas Fraga e Nestor Taboada Rivas,
respectivamente presidente e superintendente administrativo-financeiro
do Hospital Espanhol.
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A presença do Rio Vermelho
O bairro do Rio Vermelho esteve oficialmente representado na

Taboada, Clóvis Cavalcanti Bezerril, Edgar Viana Filho, Eduardo

Sessão Solene da entrega da Medalha Thomé de Souza ao em-

Ávila de Oliveira, Ítalo Dattoli, Layrtton Chaves Borges, Nelson

presário Nelson Almeida Taboada pelos seguintes dirigentes das

Hanaque Esquivel, Pedro Galvão, Raul Chaves Filho, Roberto Farias

entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho: Alyrio

de Menezes, Santiago Coelho Rodríguez Campo e Ubaldo Marques

João Damasceno, Antônio Carlos Ferreira Freire, Cláudio Pinheiro

Porto Filho.

A partir da esquerda: vereador Pedro Godinho, senador Mão Santa; Roberto Menezes, vice-presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho; Clóvis Bezerril, presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho; Nelson Taboada, o homenageado da noite; ministro Paulo Furtado; Layrtton Borges, diretor do Conselho de Cultura e
Turismo do Rio Vermelho; e Ubaldo Porto, presidente da Academia dos Imortais do Rio Vermelho.

O senador Mão Santa com antigos moradores do Rio Vermelho: Clóvis
Bezerril, Roberto Menezes, Layrtton Borges, Paulo Furtado e Ubaldo
Porto.

Ubaldo Porto, Santiago Campo (presidente da Associação Cultural
Caballeros de Santiago), Nelson Taboada, Roberto Menezes, Layrtton
Borges e Clóvis Bezerril.

Capitão-de-mar-e-guerra Paulo Ricardo Girão Garcia , Ubaldo Porto,
Clóvis Bezerril, Layrtton Borges, Roberto Menezes, vice-almirante Arnon
Lima Barbosa e Santiago Campo.

Roberto Menezes, Layrtton Chaves, Clóvis Bezerril, Ubaldo Porto, senador Mão Santa e o presidente da Saltur, Cláudio Tinoco.

Cláudio Taboada (vice-presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada),
Ítalo Dattoli (presidente da Associação Comunitária Caramuru), Pedro
Galvão (presidente da Abav-Bahia), Ubaldo Porto (presidente da Acirv)
e Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior, presidente do Instituto Genealógico da Bahia.

Ubaldo Porto, Nelson Taboada, Ítalo Dattoli e Antônio Carlos Ferreira
Freire, diretor do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho.

Prefeito João Henrique, Nelson Taboada, Clóvis Bezerril, Ubaldo Porto,
Cláudio Tinoco e os senadores Mão Santa e César Borges.
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Coquetel e livros completaram
a festa na Câmara
No encerramento da Sessão Solene dedicada ao empresário Nelson Almeida Taboada, o vereador
Pedro Godinho convidou os participantes para um coquetel oferecido pelo homenageado, no pátio
localizado na parte térrea da Câmara Municipal de Salvador.
Em seguida, a Casa de Cultura Carolina Taboada ofereceu a cada convidado um kit contendo um
exemplar do Boletim da Academia dos Imortais do Rio Vermelho, especialmente produzido para
registrar a importância da Medalha Thomé de Souza e do laureado, e dois livros escritos por Ubaldo
Marques Porto Filho: ‘Notáveis do Rio Vermelho’, contendo 4.561 nomes de moradores que ajudaram
a construir a história dos 500 anos do bairro; e ‘Nelson Taboada Souza, Benemérito da Indústria’,
biografia do pai do homenageado com a Medalha Thomé de Souza.

O vereador Pedro Godinho entre Ubaldo Marques
Porto Filho e Nelson Taboada, respectivamente autor
dos livros e presidente da instituição patrocinadora
da publicação das obras.

A partir da esquerda: cineasta argentino Carlos Pronzato, autor de um filme sobre Caramuru; Santiago
Campo, presidente da Associação Cultural Caballeros
de Santiago; escritor Ubaldo Porto; e o professor
Antônio Carlos Sanchez Cardoso.

Nelson Taboada entre dois diretores da Associação
Baiana de Imprensa, Nelson Carvalho e Valter Lessa.

O administrador José Celino Neto entre a esposa Rita
e Nelson Taboada.

Edgar Viana Filho, conselheiro do Conselho de
Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Nelson Taboada e
Luíza Pondé de Sena Viana.

Nelson Carvalho e Nelson Taboada entre dois
membros da Diretoria Executiva da Associação
Comercial da Bahia: o secretário José Pedro Daltro Bittencourt e o presidente Eduardo Morais
de Castro.

Ubaldo Porto e o advogado Antônio Jorge
Nolasco Beltrão.

Os casais Isaura e Nelson Esquivel, Ubaldo e Maria
José, com Ítalo Dattoli e Antônio Carlos Freire.

Recepcionistas encarregadas da distribuição dos kits contendo os dois livros patrocinados pela Casa
de Cultura Carolina Taboada e um exemplar do Boletim da Academia dos Imortais do Rio Vermelho.
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CD Ode à Carolina Taboada

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior

Em comemoração aos dois anos de fundação
da Casa de Cultura Carolina Taboada, está
sendo lançado o CD ‘Ode à Carolina Taboada’ (capa ao lado). Idealizado por Ubaldo
Marques Porto Filho, que coordenou a escolha do repertório e a execução do projeto,
todas as composições são interpretadas por
Zé Alberto, compositor e músico possuidor
de discos no mercado fonográfico. Zé Alberto canta acompanhado pela Banda Neblina
Rural, exceto a primeira música, que teve a
participação da Orquestra Fred Dantas. Eis o
histórico das músicas deste CD:

1. Ode à Carolina Taboada
Canção que dá título ao CD, composta pelo próprio intérprete, Zé
Alberto, que se inspirou em Carolina Soussa Taboada, e em sua
ascendência paterna, após ter lido o livro ‘Família Taboada na Bahia’, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, historiador do Rio
Vermelho.
2. Carolina
Uma adaptação que Zé Alberto fez na letra de ‘Caroline’, samba de
Luís Carlos, do grupo Raça Negra.
3. Morena do Rio Vermelho
Toada romântica feita em 1962, pelo músico e cantor Osvaldo Fahel, que se inspirou numa jovem que tinha sido Rainha do Rio Vermelho. No ritmo das serestas, além de exaltar a beleza da mulher
riovermelhense, a música transformou-se num verdadeiro hino do
bairro descoberto em 1509, por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
4. Hino à Senhora Sant’Ana
Hino composto pelo monsenhor José Trabuco, que se inspirou na
Mãe da Mãe de Jesus, Padroeira do Rio Vermelho. É um dos mais
belos cânticos do hinário religioso, sendo muito entoado nas missas solenes no Rio Vermelho e na procissão do Dia da Padroeira,
em 26 de julho.
5. Ode ao Rio Vermelho
Marcha composta pelo poeta e escritor Flávio Damásio de Paula,
que se inspirou na história do bairro de Caramuru e na trajetória
da Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv). A melodia é do
trompetista e maestro Celso Xavier Marques.
6. Dois de Fevereiro
Canção praieira, no gênero de samba, que Dorival Caymmi compôs
em 1957, louvando a Sereia do Mar. A fonte inspiradora foi a Festa
de Yemanjá, realizada na Enseada de Santana do Rio Vermelho desde 1924, sempre no dia 2 de fevereiro. É a manifestação religiosa
e popular mais importante que se celebra no mundo em homenagem à Rainha do Mar.

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.
2. Rio Vermelho Cronológico, 1509-2009
Fatos marcantes, registrados por datas, da história dos 500 anos
do bairro descoberto por 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 descoberta do bairro, das agressões do poder público,
da Festa de Yemanjá, da delimitação geográfica e de outros segmentos, envolvendo disputas, erros e acertos, com o elenco de
seus heróis e vilões.

Associação Cultural Caballeros de Santiago
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ACERVO DOCUMENTAL SOBRE O
RIO VERMELHO E SEU DESCOBRIDOR
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 6ª, das 8 às 17 horas
Fones: 3116.5360 e 3116.5364
bjmj_rv@yahoo.com.br

Aprenda espanhol com quem tem 49 anos de tradição e qualidade

Rua da Paciência 441, Rio Vermelho. Salvador, Bahia. Cep 41950-010. Fones: (71) 3334.0241 / 4342. E-mail: sociedade@caballeros.com.br

ARTEMAPAS ILUSTRAÇÕES
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O encontro com o vice-prefeito de Salvador

A partir da esquerda: Leonardo Pokor, produtor artístico, Layrtton Borges, diretor do Conselho de
Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Sante Scaldaferri, autor dos projetos para os monumentos da
Praça Caramuru, vice-prefeito Edvaldo Brito, Clóvis Bezerri, presidente da Central das Entidades
do Rio Vermelho, Roberto Menezes, diretor da Academia dos Imortais do Rio Vermelho, e Ubaldo
Marques Porto Filho, historiador do Rio Vermelho.

		No dia que Salvador completou 461 anos de fundada, em 29 de março, o artista plástico Sante Scaldaferri, uma referência nacional, foi recebido em audiência concedida pelo vice-prefeito Edvaldo Brito. Acompanhado por representantes
do Rio Vermelho, o autor das propostas para os monumentos que farão parte do
Memorial Caramuru, foi levar ao conhecimento do professor Edvaldo os respectivos
projetos, que resgatam a história do Rio Vermelho: um é dedicado aos Índios Tupinambás, primitivos habitantes da região, e o outro ao Descobridor do Rio Vermelho, Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
		Adicionalmente, como complementação da história do bairro, Sante preparou
mais dois projetos: um é a Escultura dos Pescadores, homenageando os primeiros habitantes do Rio Vermelho após Caramuru. O outro é dedicado às Águas de
Oxalá, para simbolizar uma das representações da religiosidade afro-baiana.
		Participante da reunião, o presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, Clóvis Cavalcanti Bezerril, aproveitou a oportunidade para fazer um breve
pronunciamento:
Digníssimo Professor Edvaldo Brito,
		Em primeiro lugar agradeço, em nome de todas as onze entidades que
integram o pool formado pela Central das Entidades do Rio Vermelho,
todo o apoio que Vossa Senhoria tem dado ao nosso bairro. Sabemos inclusive da importante participação do Senhor na viabilização da parceria
entre a Prefeitura e a Schincariol, a cervejaria que está patrocinando todo
o projeto de reurbanização da Praça Caramuru, com obras já iniciadas e
que, segundo o secretário da Sesp, doutor Fábio Mota, grande baluarte
do empreendimento, a primeira etapa será concluída no dia 30 de maio,
quando será inaugurado o novo Mercado Municipal. A segunda etapa
será concluída com o Memorial Caramuru.
		O diretor do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Layrtton Chaves
Borges, engenheiro civil e artista plástico, prestou o seguinte depoimento:
Senhor Vice-Prefeito,
		O Sante Scaldaferri, consagrado artista baiano que dispensa apresentações, como não poderia deixar de ser, preparou dois excelentes projetos para o Rio Vermelho, que foram aprovados, sem qualquer restrição,
num fórum promovido pela Central das Entidades do Rio Vermelho, no
qual fui o relator das propostas para o Memorial Caramuru.
		Os monumentos idealizados pelo professor Sante irão, sem dúvida
alguma, valorizar a área do Memorial Caramuru. Afinal, o autor é uma
referência nacional nas artes plásticas.
O diretor da Academia dos Imortais do Rio Vermelho, odontólogo Roberto Farias
de Menezes também falou, fazendo o seguinte registro:
Prezado Doutor Edvaldo Brito,
		Os técnicos em turismo estão dizendo que o Memorial Caramuru será
mais um point do turismo histórico e cultural da nossa cidade, pois o
apelo do personagem Caramuru é muito forte.
		Posso também afiançar que pelo prestígio do nome Sante Scaldaferri,
suas esculturas também se constituirão numa atração artística, contribuindo para o direcionamento de visitantes para a Praça Caramuru.

		No prosseguimento da reunião, que durou uma hora e meia, foram tratados
com o vice-prefeito de Salvador diversas outras importantes questões históricas e culturais relacionadas com o Rio Vermelho. Dentre elas a proposta de um
grupo de carnavalescos para a extensão do Carnaval ao Rio Vermelho, assunto
que ficou para ser analisado pela Central das Entidades do Rio Vermelho, que
apresentará um parecer técnico. Também foi levado ao conhecimento do viceprefeito o problema da área geográfica do Rio Vermelho e solicitado o seu apoio
no sentido de não permitir que a delimitação de 1986 sofra qualquer alteração,
pois representa o verdadeiro Rio Vermelho. Por último, foi debatido o futuro
da Festa de Yemanjá, a maior manifestação religiosa-popular que se realiza no
mundo em louvor à Rainha do Mar.
Como maior autoridade na história da Festa de
Yemanjá, que acompanha ininterruptamente há
51 anos, e como autor do livro ‘Dois de Fevereiro
no Rio Vermelho’, o escritor Ubaldo Marques Porto
Filho manifestou ao professor Edvaldo Brito a sua
preocupação quanto ao futuro da famosa festa,
que se encontra em franco processo de desvirtuamento na sua base organizativa e que poderá levála ao descrédito junto aos milhares de adeptos, que
são os responsáveis pela grandiosidade da manifestação religiosa.

Cid Teixeira resgatou a história
do petróleo na Bahia
		Numa concorrida noite de autógrafos, no dia 30 de março, foi lançado o livro ‘História do Petróleo na Bahia’, escrito pelo professor Cid
Teixeira. O evento aconteceu na Galeria do Livro, localizada na Travessa
Bartholomeu de Gusmão, Rio Vermelho.
		A portentosa publicação, uma enciclopédia bilíngüe, teve a coordenação do editor Fernando Oberlaender, a participação do pesquisador
Daniel Rebouças e a versão do texto para o inglês por Jennifer Lingerfelt
de Azevedo. Com projeto editorial da EPP Publicações e Publicidade, a
obra contou com o patrocínio da Petrobras.
		‘História do Petróleo na
Bahia’ foi o nono livro escrito por Cid Teixeira, todos de
grande porte. Os anteriores
foram: História da Energia
Elétrica na Bahia; História
da Mineração na Bahia;
Bahia em Tempo de Província; Caminhos, Estradas e
Rodovias; Nordeste Histórico Monumental; Histórias,
Minhas e Alheias; Salvador,
O historiador do Rio Vermelho, Ubaldo Marques Porto Filho,
Posse e Uso da Terra (parabraçando o historiador da Bahia, Cid Teixeira, com Daniel
ticipante e organizador); e
Rebouças e Fernando Oberlaender nas extremidades da mesa
dos autógrafos na Galeria do Livro.
Salvador, História Visual.
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Press Color,

tradição
e qualidade

HISTÓRIA

No dia 9 de março, a Press Color
completou 23 anos de trabalhos
com o mais alto padrão de qualidade exigido pelo mercado. Com
tecnologia de ponta, tem contribuído para qualificar a indústria gráfica na Bahia.

		Localizada no Rio Vermelho, a Press Color iniciou suas
atividades no bairro de Nazaré, a partir do idealizador Francisco Sales Souza Gomes, baiano de Serrinha, que na época
possuía 19 anos de participação no ramo gráfico. Tinha sido
fundador e diretor industrial da Bureau Gráfica e Editora.
		Chico da Bureau, como ficou conhecido, era dono de uma
imagem consolidada na seriedade e no profissionalismo de
suas ações. E para a implantação do novo empreendimento
ele se associou ao economista Luciano Maurício Bastos Santos, baiano de Vitória da Conquista, com larga experiência

em finanças e gestão de negócios.
		A união dos dois empresários, fez surgir na Bahia uma
empresa sólida, que rapidamente se credenciou junto a um
público cliente que exigia trabalhos cada vez mais diversificados. E a nova indústria passou a atender esse segmento e
a oferecer as soluções gráficas que o mercado baiano procurava, sem a necessidade de recorrer a outros estados.
		A Press Color é uma empresa familiar, hoje gerenciada
pelos sócios Francisco Sales, diretor industrial, e Márcia
Santos, diretora administrativa-financeira.

PRODUTOS & SERVIÇOS

Com 42 anos no mercado, Francisco Sales é um dos mais
conceituados empresários do setor gráfico baiano. É também um líder classista, sendo atualmente vice-presidente
do Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado da Bahia.

		A Press Color tem se destacado no mercado com impressos promocionais, que envolvem cartazes, folders e folhetos. É
também especialista na produção de jornais, revistas e livros.
Nesse último segmento, que Francisco avalia como muito especial, ele destaca que a Bahia se constitui num terreno fértil
para a produção de obras literárias e assegura que “nunca se
produziu tanto livro como agora. Porém, a maioria dos autores não é formada por escritores profissionais, que vivem
de livros, mas por professores, poetas, técnicos, biógrafos,
historiadores, etc., que querem levar seus trabalhos ao conhecimento de um seleto grupo de leitores. É o caso, por exemplo, do historiador do Rio Vermelho, Ubaldo Marques Porto
Filho, que no curto espaço de um ano e meio teve nove livros

inéditos impressos em nossa gráfica”.
		Francisco afirma ainda que o computador e a internet
têm sido ferramentas facilitadoras para a grande
produção editorial e diz
textualmente: “O livro
não vai morrer! Chegaram as novas tecnologias,
mas a palavra no papel
continuará tendo o seu Com a japonesa Ryobi, série 780E,
lugar, pois nada substituirá última novidade em máquinas quatro
cores (só existem duas na Bahia), a Press
o cheiro e o folhear de um Color passou a oferecer mais qualidade
e maior rapidez nas impressões.
livro novo! ”

SEDE PRÓPRIA
		Em 1988, a Presscolor inaugurou sua sede própria, construída na Rua Waldemar Falcão 335,
bairro do Rio Vermelho, perto da divisa com Brotas. Historicamente essa área era a antiga ladeira
do Cabuçu, defronte ao Parque Lucaia, um loteamento que surgiu da Chácara Lucaia, onde ficava
a fonte do Cabuçu, antiga fornecedora de água de beber para os veranistas e moradores do Rio
Vermelho.
		O Edifício Empresarial Press Color, que abriga a empresa, possui uma localização privilegiada,
em área nobre e de fácil acesso para seus fornecedores e clientes.

MISSÃO DA EMPRESA
		Desde a sua fundação, em 9 de março de 1987, a empresa tem mantido como foco principal
a missão de articular soluções gráficas para promover positivamente a imagem do seu cliente.
		Faz parte ainda da filosofia da empresa conquistar e manter os seus clientes através do atendimento diferenciado, do bom relacionamento e, principalmente, na satisfação do cliente com
o produto recebido.
		Segundo Francisco, a empresa sempre procura oferecer algo a mais e cita como um dos
vários exemplos, na marcante trajetória da Press Color, o livro ‘Família Taboada na Bahia’, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho e publicado pela Casa de Cultura Carolina Taboada:
		O presidente da instituição, empresário Nelson Taboada , queria um acabamento primoroso no livro da sua família. Sobre a capa normal, ele desejava uma capa dura de
produção sofisticada e uma caixa dupla de papelão em policromia, para acondicionar
cada unidade da obra.
		Acabamentos diferenciados, como o empresário exigia, eram tradicionalmente produzidos fora da Bahia. Mas o presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada desistiu de
levar o trabalho para São Paulo quando soube que a Press Color tinha a solução para o
seu projeto. E a solução foi dada.
		Com ‘Família Taboada na Bahia’, totalmente impresso na Press Color, tivemos a primazia de, pela primeira vez na Bahia, produzir um livro com o acabamento final no gênero
do que foi feito. E o fizemos com competitividade de preço, eficiência e qualidade.
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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.

