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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.

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
turf. 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 Sobradode-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 Walkíria
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.
		Na década de 1970, com a abertura da Avenida Anita Garibaldi, passando pelo
antigo percurso dos bondes, a chácara foi transformada pela família Villas Boas
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 oito 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.

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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