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As luzes do novo Mercado do Rio Vermelho
Foi inaugurado, pelo prefeito João
Henrique Carneiro, o novo e belíssimo
Mercado Municipal do Rio Vermelho.
Fica localizado na Praça Caramuru.
A foto é da noite da inauguração,
no dia 10 deste mês.
Páginas 8 e 9.

Foto: Prefeitura/Secom

A presença do Rio Vermelho na homenagem
ao desembargador Carlos Cintra
Foto: Ailton Souto

Em Sessão Solene da Câmara Municipal de
Salvador, na noite do dia 10 deste mês, o desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra recebeu a Medalha Thomé de Souza.
Na foto, o homenageado ao lado do empresário Nelson Taboada, presidente de uma
das instituições filiadas à Central das Entidades
do Rio Vermelho. Páginas 4 e 5.

Santiago Campo apresentou na Espanha o
Projeto Caramuru Galego

Foto: Xede Lu Ganem

Os presidentes Alberto Núnez e Santiago Campo,
na sede de Caballeros de Santiago, no Rio Vermelho.

Em Santiago de Compostela, capital da Galícia, onde esteve no início deste mês, Santiago
Coelho Rodríguez Campo, presidente da Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros
de Santiago, entregou à Xunta de Galicia, que
governa essa região autônoma da Espanha, o
Projeto Caramuru Galego.
As articulações para o projeto, que se propõe
a incrementar o intercâmbio histórico, cultural
e turístico entre a Bahia e a Galícia, e vice-ver-

sa, foram iniciadas em Salvador, no dia 4 de dezembro do
ano passado, durante a visita que o presidente da Galícia,
Alberto Núnez Feijóo, fez à sede de Caballeros de Santiago.
Nas páginas 6 e 7, a Folha reproduz na íntegra a versão
do projeto em espanhol, conforme foi entregue ao governo
da Galícia, traduzido pela coordenadora de cursos de Caballeros de Santiago, professora Maribel Amoedo Fontenla, do
original escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, autor do
livro ‘Diogo Álvares, o Caramuru’.

Folha do

Rio Vermelho

SETEMBRO 2010

Central das Entidades do Rio Vermelho
A REPRESENTAÇÃO MÁXIMA DO RIO VERMELHO - FUNDADA EM 8 DE MAIO DE 2004

A UNIÃO QUE FAZ A FORÇA
DIRETORIA DA CENTRAL

Presidente: Clóvis Cavalcanti Bezerril - Vice-Presidente: Roberto Farias de Menezes - Diretor Administrativo-Financeiro: Ubaldo Marques Porto Filho - Diretor de Relações Comunitárias: Nelson
Hanaque Esquivel. Conselho Fiscal: Ítalo Dattoli, Layrtton Chaves Borges, Antonio Carlos Ferreira
Freire, Antonino Oliveira Viana, Eduardo Ávila de Oliveira e Roberto Falcão de Almeida Souza.

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DO MERCADO DO RIO VERMELHO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS DA BAHIA - ABAV
ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DO CEASA DO RIO VERMELHO
CONSELHO DE CULTURA E TURISMO DO RIO VERMELHO – CONTURV
ACADEMIA DOS IMORTAIS DO RIO VERMELHO – ACIRV
CONSELHO PAROQUIAL DO RIO VERMELHO-CONPARV
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CABALLEROS DE SANTIAGO
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CARAMURU – ASCAR
PARÓQUIA DE SANT’ANA DO RIO VERMELHO
ASSOCIAÇÃO YEMANJÁ DO RIO VERMELHO
CASA DE CULTURA CAROLINA TABOADA
COLÔNIA DE PESCA Z-1

Sede: Rua Borges dos Reis 46, Rio Vermelho Ed. Rio Vermelho Boulevard, Sala 105
Salvador - Bahia. Cep 41950-600 - E-mail: central@acirv.org
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Família Villas Boas Pinto
não aceita a retirada do Parque
Primavera do Rio Vermelho

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

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

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

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

Biblioteca passou a abrir
aos sábados
Com a palestra “Momento da Poesia”, proferida pelo professor, poeta, contista e escritor Adriano Eysen, na manhã de 7 de agosto, a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior passou a abrir aos sábados, das 8h30 às 13
horas.
Realizado no Espaço Caramuru, o evento inaugural das atividades aos
sábados, contou com as presenças, dentre outras pessoas, dos seguintes
escritores: Clara Maciel, Márcio Ferreyra, Ramon Moraes, Waldeck Almeida, Elvino Almir Tosta, Ivone Alves Sol, Gabriel Francisco Maciel e Ubaldo
Marques Porto Filho.
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Desembargador Carlos Cintra foi agraciado com a Medalha Thomé de Souza
Fotos: Ailton Souto

Uma parte da mesa da solenidade: vereador Doutor Pitangueira, que presidiu a Sessão Solene;Telma Britto,
presidente do Tribunal de Justiça da Bahia; Graciliano Bonfim, procurador da Assembléia Legislativa da
Bahia; João Cavalcanti, chefe da Casa Civil da Prefeitura de Salvador; e Nartir Dantas Weber, presidente da
Associação dos Magistrados da Bahia.

O desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra recebendo do
vereador Doutor Pitangueira o diploma de concessão da Medalha
Thomé de Souza.

Convocada especialmente para a entrega da Medalha Thomé de
Souza ao desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra, ex-presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ex-presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, a Câmara Municipal de Salvador viveu uma noite
de gala no dia 10 de setembro deste ano.
Centenas de pessoas estiveram presentes à entrega da maior honraria que a primeira casa legislativa do Brasil somente outorga às
personalidades com relevantes serviços prestados à primeira capital
brasileira.
O magistrado recebeu os cumprimentos de inúmeros membros dos
poderes judiciário, legislativo e executivo, além de diversas outras
autoridades federais, estaduais e municipais. Políticos, advogados,
profissionais liberais, jornalistas, intelectuais, escritores, industriais,
empresários, representantes de entidades de classe, integrantes da
comunidade do Rio Vermelho, amigos e familiares do homenageado
também contribuíram para o brilhantismo do evento.
Após a solenidade no Plenário Cosme de Farias, o vereador José
Carlos Carvalho Pitangueira (Doutor Pitangueira), autor do projeto
da concessão da Medalha, convidou os presentes para o coquetel oferecido aos convidados no pátio da parte térrea da Câmara Municipal de
Salvador.

O desembargador Carlos Cintra com as filhas Alice e Larissa.

O desembargador Cintra recebendo os cumprimentos da desembargadora Telma Britto.

Desembargadores Cintra e Paulo Furtado.
Desembargadores Cintra e Daisy Lago.
Desembargadores Cintra e Gilberto Caribé.

Procurador-geral de Justiça Wellington César Lima e Silva (chefe do
Ministério Público do Estado da Bahia), empresário Nelson Taboada, juiz Pedro Rogério Castro Godinho, desembargador Paulo
Furtado e o jornalista Nelson Carvalho.

Nelson Taboada, Nelson Carvalho, Paulo Furtado, Claudelino
Miranda e Manoel Castro, conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado da Bahia.

Nelson Taboada, Nelson Carvalho e o desembargador Olegário
Monção Caldas.

Nelson Taboada, Lidivaldo Britto (ex-procurador-geral de Justiça
do Ministério Público do Estado da Bahia), desembargador Sinésio
Cabral e o juiz Horácio Moraes Pinheiro.

Nelson Taboada, juiz Everaldo Cardoso de Amorim e os advogados Dalvo Jorge e Samuel Matos.

Desembargador Nilson Castelo Branco, Nelson Taboada e o juiz
Horácio Moraes Pinheiro.

Juiz Ivanilton Santos da Silva e Nelson Taboada.

Médica Analuzia Moscoso de Carvalho entre Lygia Dourado e
Flávia Nogheira.

Desembargador Cintra, vereador Doutor Pitangueira e o empresário Nelson Taboada.
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A presença do Rio Vermelho
O bairro do Rio Vermelho esteve oficialmente representado na Sessão Solene da entrega da Medalha Thomé de Souza ao desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra pelos
seguintes dirigentes de instituições filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho:
economista Nelson Almeida Taboada (presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada),
empresário Ítalo Dattoli (diretor do Conselho Paroquial do Rio Vermelho), empresário
Pedro Galvão (presidente da Abav Bahia), administrador Ubaldo Marques Porto Filho

(presidente da Academia dos Imortais do Rio Vermelho) e o empresário Antônio Carlos
Ferreira Freire (diretor do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho).
Com raízes no Rio Vermelho encontravam-se as seguintes personalidades: desembargador Paulo Furtado (ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça) e o economista Nei Bandeira (ex-secretário de Governo do Estado
da Bahia), diretor da TV Aratu e presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário.

A partir da esquerda: Pedro Galvão, Ubaldo Porto, Antônio Carlos
Freire, Nelson Taboada, desembargador Carlos Cintra, Ítalo Dattoli
e Nei Bandeira.

Antônio Carlos Freire, Ubaldo Porto, desembargador Carlos Cintra e Ítalo Dattoli.

Italo Dattoli, Manoel Castro (conselheiro do Tribunal de Contas do Estado), Paulo Furtado,
Ubaldo Porto e Antônio Carlos Freire.

Antônio Carlos Freire, Ubaldo Porto, cel. Nilton Mascarenhas (comandante-geral da Polícia
Militar da Bahia), Ítalo Dattoli e Nei Bandeira.

Nei Bandeira, Everaldo Cardoso de Amorim (juiz do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia),
Ítalo Dattoli, Antônio Carlos Freire, Ubaldo Porto e Pedro Galvão.

Ítalo Dattoli, João Carlos Cunha Cavalcanti (chefe da Casa Civil da Prefeitura), Pedro Galvão, Antônio Carlos Freire e Ubaldo Porto.
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PROYECTO
CARAMURU
GALLEGO
Diogo Álvares Corrêa, el Caramuru
El origen de Diogo Álvares Corrêa
fue siempre un misterio impenetrable.
Nunca logró descubrir la ubicación ni
la fecha de su nacimiento. En el libro
“História da Fundação da Bahia”, el historiador Pedro Calmon, refiriéndose
al jefe de los jesuitas en Brasil (que
vivía con el famoso personaje) cita
un registro del Padre Manoel da Nóbrega: “Diogo debe haber nacido alrededor de 1490”. No se sabe nada más
hasta 1509, año en que el joven ha surgido en Bahía.
Aunque los apellidos Álvares y
Corrêa eran comunes en el norte de
Portugal y el noroeste de España, los
investigadores y los historiadores no
han encontrado todavía ninguna declaración oficial o referencia a un Diogo
Álvares o Álvares Corrêa que pudiera
ser identificado como el portugués o el
gallego que recibió en Rio Vermelho el
bautismo tupi de Caramuru.
¿Sería Diogo vianense?
		En el libro “Os Vianenses na Construção do Novo
Mundo, Séc. XVI-XVII”, publicado en 2008 por la Cámara Municipal de Viana do Castelo, el autor, Manuel
Antonio Fernandes Moreira, hizo el siguiente registro:
A. Machado Vilas-Boas, historiador inquestionável de Viana, no princípio do século XVIII
escreveu: “Diogo Álvares, natural desta nossa
Villa Viana”.
En el libro de Fernandes Moreira, nos enteramos
de que esta es la más antigua citación en favor de un
Diogo Álvares Corrêa, que nació en Viana do Castelo,
al norte de Portugal. Pero el historiador no reveló
ninguna fuente de comprobación, ha hecho sólo una
referencia pasajera.
		En 1797, tal vez anclados en lo que ha sido escrito por Machado Villas Boas, la Casa da Torre de Garcia
D’Avila ha colocado en la Iglesia de Nuestra Señora de
Gracia una lápida en la tumba de Catharina Álvares
Paraguassú, donde su esposo, Diogo Álvares Corrêa,
se consignó como “natural de Viana”.
La Casa da Torre estaba en poder de los descendientes de dos personajes notables de la historia
baiana del siglo XVI: García D’Ávila y Diogo Álvares
Corrêa. Isabel D’Ávila, hija del fundador del feudo, se
casó con Diogo Dias, nieto de Diogo Alvares Correa y
Catharina Paraguassú. En esta unión nació Francisco
Dias D’Ávila, quien consolidó el imperio feudal. Y la
Casa da Torre, cuando pusieron la lápida en la Iglesia
de la Gracia, “oficializó” en Bahía la naturalidad vianense del Descubridor del Rio Vermelho, Co-Fundador
de la ciudad de Salvador y Patriarca de Bahía.
En definitiva, tanto en Portugal como en Brasil,
la adoración de un Diogo Álvares Corrêa vianense se
hizo más fuerte y se fortaleció, incluso sin ninguna
comprobación. El propio escritor Manuel António Fernandes Moreira, portugués de Povoa de Varzim, tomó
el cuidado de prevenirse respecto al nacimiento de
Diogo Álvares Corrêa en Viana do Castelo. He aquí lo
que escribió:
...é difícil detectar restos deste ilustre filho da
terra. Tudo o que é possível levantar, não passa
de meras hipóteses.
Pero, a pesar de la ausencia de pruebas concluyentes, Viana do Castelo asumió oficialmente la paternidad
de Diogo Álvares Corrêa y lo reverencia como uno de
las grandes figuras históricas, junto a Pero de Campo
Tourinho, que era capitán donatario de Bahía.
En los primeros minutos del 1 de enero 2009, se inauguró en la Plaza de la República, la principal de la ciudad de Viana do Castelo, una gigantesca estatua de
Caramuru con Catharina Paraguassú colocada como
símbolo de los 500 años transcurridos desde la llegada a Brasil del héroe mítico de Viana. Fue precedida
también la inauguración de una exposición llamada
‘Caramuru, o Vianense Criador da Brasilidade” y el
libro “Caramuru, Poema Épico do Descobrimento da
Bahia”, del profesor Amadeu Rodrigues Torres.
¿ Diego era gallego?
Diogo Álvares Corrêa estuvo en Porto Seguro
para hablar con Francisco Pereira Coutinho, quien fue
expulsado de la capitanía de Bahía de Todos los Santos
por una sublevación de los indios Tupinambás. Ofreció garantías para el retorno del capitán-donatario de
las órdenes de su capitanía. Testigos del encuentro, el
donatario de Porto Seguro, Pero de Campo Tourinho
envió al rey de Portugal, D. Juan III, una carta con
fecha de 28 de julio 1546, que ha mencionado:
... e ora sou informado por um Diogo Alvares, o
Gallego, língua que lá era morador...
Debido a la carta del capitán-donatario de Porto
Seguro, que está en Lisboa, se produjo la versión que
Diogo Álvares Corrêa nació en Galicia. Esto es una
hipótesis respaldada en un documento oficial expedido por un vianés que había practicado antes de ser
donatario, como armador y navegante, un gran volumen de intercambios con los puertos europeos, especialmente los de Galicia. Por ser del norte de Portugal,
conocía muy bien a las personas al lado izquierdo del
río Miño, los portugueses, y al lado derecho, los
gallegos.
Sólo una persona de las regiones vecinas, donde
el gallego y portugués poco se diferenciaban, podría
tener la capacidad de distinguir un gallego de un portugués o viceversa. Y Pero de Campo Tourinho poseía
este título, realzado por una amplia experiencia en el
trato con los marineros gallegos y portugueses. Esto
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habría añadido a Diogo Álvares el apodo “el Gallego”.
En Viana do Castelo era común que las personas de todo el Minho aparecieran en los libros de la
recaudación de impuestos, el control aduanero, la
manipulación del pescado y otros registros con sus
nombres complementados por localidad de origen o
simplemente por el genérico “gallego”. El libro “Os
Vianenses na Construção do Novo Mundo, Séc. XVIXVII”, Manuel Antonio Fernandes Moreira, entre otros
nombres, hace las siguientes citas de la decimoquinta
vez:
Gonçalo de Vigo; Gonçalo Vaz, galego; Pero
Afonso Galego; Nicolau Galego; e Fernão Afonso, o Galego.
Esta práctica también sirve para justificar la actitud del donatario de Porto Seguro, al inscribir en la
carta que envió al rey, el nombre del visitante seguido
por la adición “Gallego”. Todo indica que él siguió la
costumbre ejercidas y practicadas durante el periodo
se actuó en el comercio marítimo, cuando nominaba
así los marineros gallegos.
Por último, un vienés fue un fuerte e irrefutable
de referencia muy a la tesis de Diogo Álvares Corrêa
nació en Galicia.
La carta de certificación de Gallego
CARTA AO REI DE PORTUGAL
(grafia original)
Senhor,
A Bahia, capitania de Francisco Pereira
Coutinho, se despovoou por razão do gentil
d’ella lhe dar guerra haverá um anno, e elle
se veio aqui onde ora está, sem nunca pôr nenhuma diligencia acêrca de a povoar; e ora
sou informado por um Diogo Alvares, o Gallego, lingua que lá era morador (que d’aqui
foi em um caravelão á dita Bahia) que se fôra
d’ahi uma náo de França havia dois ou tres
dias, os quaes fizeram amizade com os brasís, e levou toda a artilharia e fazenda que ahi
ficou, e concertaram com os brasís de tornarem d’ahi com quatro ou cinco náos armadas,
e muita gente a povoar a terra por causa do
brasil e algodões que n’ella ha, e reedificarem
as fazendas e engenhos que eram feitos, e
por o tal não ser serviço de Deus, nem proveito de V.A., antes destruição de todo o brasil,
eu mandei ao dito Francisco Pereira da parte
de V.A. logo se embarcar para esse reino, e fazel-o saber a V.A.; e por não ir o faço saber a
V.A., e lhe mando um instrumento d’isso para
com brevidade prover como fôr seu serviço.
E para guarda e conservação do brasil e
de toda esta costa fiz já Manoel Ribeiro portador capitão do mar, por ser pessôa apta e
para o tal habil e pertencente, e para o serviço e cousas que cumprem a V.A. muito deligente.
Beijarei as mãos de V.A. por ser cousa
que tanto cumpre a seu serviço provel-o de
artilharia, polvora, de munição de guerra, que
para o tal serviço é muito necessario; porque
ainda agora ao presente se mostra tão pobre
que não podemos fazer nada sem ter favor
nem ajuda sua: e tanto que os engenhos se
acabarem, espero em Deus aqui um novo reino,
e muita renda em breve tempo. As mais novas d’esta terra por o portador será V.A. na
verdade informado por ser para isso. D’este
Porto Seguro, onde fico beijando suas reaes
mãos. Hoje 28 dias de Julho de 1546.
Pero de Campo Tourinho.
Fonte: Francisco Adolpho de Varnhagen
In: O Caramuru Perante a História

A Coruña, Baiona, Vigo y Pontevedra?
El designio de “el gallego”, utilizado por Pero
de Campo Tourinho, fue la munición para algunos
historiadores sostener la teoría de origen gallego de
Diogo Álvares Corrêa. Sin embargo, ¿de qué ciudad
era “Gallego”?
No hay ninguna prueba. Hay especulaciones.
Unos designan para A Coruña, en el norte de Galicia,
uno de los dos puertos autorizados a la salida de los
barcos que iban a buscar las especias en India o las
riquezas del Nuevo Mundo (América). Algunos historiadores españoles nombran esta ciudad, capital de la
provincia de A Coruña, como la patria del joven aventurero gallego.

Otro puerto oficial fue en Bayona en el sur de
Galicia. Bayona había entrado para la historia el 1
de marzo de 1493, el día que atracó en su puerto
la carabela La Pinta, comandada por Martín Alfonso
Pinzón, dando a esta ciudad la distinción de ser el
primer lugar del Viejo Mundo para averiguar sobre el
descubrimiento del Nuevo Mundo por la expedición
de Cristóbal Colón. Encuentra explicación, perfectamente lógica, la posibilidad de el joven gallego haber
nacido en Bayona, donde podría haber salido a la
aventura en el Nuevo Mundo.
Cerca de Bayona, existían dos núcleos pesqueros: Vigo, (cuyo puerto más adelante podría eclipsar
el de Bayona) y Pontevedra. Encuentra explicación,
perfectamente lógica, la posibilidad de el joven tripulante de barcos de pesca haber salido de Vigo o Pontevedra, en busca de trabajo en los grandes puertos,
que se encontraban en Bayona y Viana do Castelo,
este último ya en la costa portuguesa.
En resumen, el punto de vista de los supuestos,
es muy factible, por la proximidad de sus puertos, que
el joven Diego naciera en Pontevedra, Vigo o Bayona,
en la actualidad las ciudades que, por carretera, se separan, respectivamente, por sólo 34 y 20 km. Viana do
Castelo, supuestamente la ciudad portuguesa Caramuru
Portugués, se encuentra a 60 km de Bayona.
Incluso la navegación por el vasto mar de hipótesis,
es posible que en Bayona o Coruña, el joven Diogo ha
sido admitido en calidad de tripulante del barco que
lo llevaría directamente a la costa brasileña. Es posible
que se haya dirigido a Saint-Malo, Francia, famoso
puerto de corsarios, donde embarcó para el Atlántico
Sur hacia la “tierra de los brasis”.
		Continuando con el ejercicio de hipótesis, sigue
siendo posible que desde Galicia, o de cualquiera otro
sitio que haya nacido, fue a Viana do Castelo, ciudad
portuaria muy frecuentada por mercaderes, navegantes y marineros, dónde incluso vivían varios gallegos.
Desde ahí habría seguido al Atlántico Sur, pasando o
no por Saint-Malo.
Una ciudad para Caramuru Gallego
		Galicia debe seguir el ejemplo de los portugueses, quienes establecieron Viana do Castelo como la
cuna de Caramuru Portugués.
Podría elegir Bayona, Vigo, Pontevedra o A Coruña
como la ciudad natal del “Gallego” identificado por
Pero de Campo Tourinho.
Encaminamiento de Sugerencia de la Acirv
El documento de la Academia de los Inmortales
del Rio Vermelho, que contiene la sugerencia para
la Asociación Cultural Hispano-Galega Caballeros de
Santiago llevar a cabo la naturalidad Gallego de Diogo
Álvares Corrêa, a fin de elegir una ciudad para adoptar a Caramuru como hijo, fue enviado por el Presidente de Caballeros de Santiago para el Presidente de
la Xunta de Galicia, jefe de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Galicia, formado por cuatro provincias:
A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
		La ceremonia de entrega del documento de la
Acirv llevó a cabo el 4 de diciembre 2009, durante
la visita del presidente Alberto Núñez Feijóo a la
sede de Caballeros de Santiago. En esta ocasión, el
Presidente Santiago Coelho Rodríguez Campo hizo al
presidente de Galicia una exposición de motivos explicando la importancia del gallego Descubridor del
Rio Vermelho, quien también es Co-fundador de la
ciudad de Salvador, Patriarca de Bahía y uno de los
más importantes personajes de la historia de Brasil en
el siglo XVI.
Caballeros de Santiago coordina articulaciones
con Galicia
Como organismo de difusión de la historia, la
cultura y el turismo gallego en Bahía, la Asociación
Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago –
que tiene su sede en el barrio de Rio Vermelho, local de llegada, en 1509, de Diogo Álvares Corrêa y
el nacimiento del personaje Caramuru – está articulando, con el gobierno de Galicia, el proceso para
la institución de una ciudad gallega como la cuna de
Caramuru.
El plan de acción propuesto por el presidente de
Caballeros de Santiago se encuentra en cinco vectores:
•Solicitud, a la Conserjería de Cultura y Turismo
de la Xunta de Galicia, de un proyecto para la
formalización de la ciudad gallega de Caramuru.
•Colocación, por el Concello (Ayuntamiento) de
la ciudad elegida, de un monumento en honor a
Caramuru.
•Proposición para la ciudad elegida, como Salvador, instituya el 5 de octubre como el Día de
Caramuru, con celebraciones anuales para conmemorar y difundir la historia del gallego que
fue una de las figuras más importantes de la historia brasileña del siglo XVI.
•Proposición para que la ciudad elegida sea considerada la Ciudad Hermana de Salvador, por el
protocolo firmado por los dos alcaldes.
•La articulación para el intercambio histórico,
cultural y turístico, entre las dos ciudades hermanas.
En Salvador, el 5 de octubre es el día de Caramuru
A ejemplo de la Iglesia Católica, que muchas
veces celebra el día santo en el día que murió, Rio
Vermelho adoptó en 1988 el 5 de octubre (Caramuru
murió el 5 de octubre 1567) como el Día de Rio Vermelho.
Por iniciativa del concejal Pedro Godinho, el 5
de octubre ha sido también el Día de Caramuru en
la capital bahiana, Salvador. Aquí está el proyecto de
ley;
PROJETO DE LEI No 16/09
Institui o Dia de Caramuru
A CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DECRETA:
Art. 1o. – Fica instituído, em 5 de outubro,
o Dia de Caramuru, nome do batismo tupi
de Diogo Álvares Corrêa, Descobridor do Rio
Vermelho, Co-Fundador da Cidade do Salvador e Patriarca da Bahia.
Art. 2º. – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da verba do orçamento vigente.
Art. 3º. – Esta Lei entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. 4º. – Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 2009.
Pedro Godinho
JUSTIFICATIVA
Para oficializar e valorizar a importância
do significado histórico do dia 5 de outubro,
e incluí-lo no calendário de eventos da Cidade
do Salvador, como o Dia de Caramuru, solicito
aos ilustres colegas Vereadores a aprovação
deste Projeto de Lei. Faço a seguir uma sintética exposição de motivos para justificar a
merecida homenagem.
Náufrago de uma embarcação que em
1509 soçobrou defronte ao Morro do Conselho, na costa do Rio Vermelho, Diogo Álvares Corrêa (tido como português, mas que
alguns historiadores afirmam que pode ter
sido espanhol ou até mesmo francês) foi encontrado pelos tupinambás na Pedra da Concha, uma minúscula ilha rochosa localizada na
Enseada da Mariquita, bem em frente da foz
do Camorogipe, no referido Rio Vermelho.
Foi da Pedra da Concha que o jovem europeu deu um tiro de espingarda que abateu
um pássaro e deixou os nativos perplexos,
pois desconheciam armas de fogo. Por isso,
ganhou o respeito dos indígenas e o nome
de Caramuru, que na língua tupi significa
“homem do fogo; filho do trovão; dragão
saindo do mar”.
Primeiro branco a habitar o território
que faz parte do município de Salvador, o
Caramuru transformou-se numa das personalidades mais marcantes na historiografia baiana e brasileira do século XVI. Além
de ter sido o Descobridor do Rio Vermelho,
muito contribuiu com Thomé de Souza na
construção da primeira cidade portuguesa na
América do Sul, razão pela qual é considerado
como Co-Fundador de Salvador. Pioneiro na
miscigenação racial, teve vários filhos com as
índias que deram origem às primeiras famílias
baianas, sendo, conseqüentemente o Patriarca da Bahia.
De origem misteriosa, mas de vida rica
em fatos que lhe asseguraram um lugar de
destaque na história, o Caramuru morreu
com a idade presumida de 67 anos, no dia
5 de outubro de 1557, em sua casa, junto
da atual Igreja de Nossa Senhora da Graça,
primeiro templo católico do Brasil, cuja capela primitiva foi por ele construída, em 1535,
atendendo um pedido da esposa, Catharina
Paraguassú. Caramuru foi sepultado na Igreja
do Mosteiro de Jesus, atual Catedral Basílica,
com todas as honras da ordem dos padres jesuítas.
O reconhecimento da sua importância
em nível nacional ocorreu em 1910, no Rio
de Janeiro, então a capital brasileira, com a
inauguração de um monumento na Praça
Floriano (Cinelândia), onde o governo federal
homenageou quatro vultos de grande relevo
na formação da nossa história. Caramuru foi
um deles.
Na Bahia o Caramuru permaneceu praticamente esquecido. Afora o bairro do Rio
Vermelho – que a partir de 1988 passou a
comemorar o 5 de outubro como o Dia do
Rio Vermelho, em homenagem ao seu descobridor, e que em 2001 propôs a toponímia
(oficializada em 2002) de Praça Caramuru
para o terreno acrescido de marinha situado
defronte à Pedra da Concha –, nenhuma outra
homenagem significativa foi tributada ao patriarca da baianidade.
Agora, 451 anos do falecimento de Diogo Álvares Corrêa e quando se comemora os
500 anos da sua chegada a Salvador (15092009), proponho que o 5 DE OUTUBRO seja
oficializado no calendário municipal como o
DIA DE CARAMURU.
Esta é a homenagem mínima que se
deve e pode prestar ao célebre personagem
da história da Cidade do Salvador, que muito
contribuirá para o resgate da sua memória,
que passará a ser celebrada e reverenciada
anualmente em nosso município.
Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 2009.
Pedro Godinho
Fonte: Diário Oficial do Legislativo
Pág. 7/8, edição de 18 de fevereiro 2009

Aprobado por la Cámara Municipal de Salvador,
el proyecto de ley dio origen a la Ley N º 7.774/2009,
que establece el 5 de octubre como el Día Municipal de Caramuru, fue sancionada por el Alcalde João
Henrique Carneiro el 15 de diciembre de 2009. Aquí
abajo, el facsímil de publicación, en la página 5 del
“Diário Oficial do Municipio”, edición del 16 de
diciembre de 2009.
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Oficio da la Acirv, origem del Proyecto Caramuru Gallego

Presentación de Caballeros de Santiago

Apoyo de la Casa de la Cultura Carolina Taboada

Apoyo de la Abav Bahia

Rio Vermelho
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Foto: Alcione Santos

O prefeito João Henrique proferindo o discurso inaugural, onde enfatizou a importância da parceria
com a Schincariol, patrocinadora das obras do novo Mercado Municipal do Rio Vermelho.

A inauguração do novo Mercado Municipal do Rio Vermelho
Na presença de inúmeras autoridades e do povo, a Praça Caramuru viveu uma noite de festividades no dia 10 de setembro, com
a solenidade da inauguração do novo Mercado Municipal do Rio Vermelho, iniciada com um culto religioso ministrado pelo pastor
Charlston Soares.
Em seguida, discursaram o presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, Clóvis Cavalcanti Bezerril, o presidente da Associação dos Permissionários do Mercado do Rio Vermelho, Eduardo Bonfim de Jesus, o secretário municipal de Infra-Estrutura Urbana,
Euvaldo Jorge Miranda de Oliveira, o secretário municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (Sesp), Fábio Rios Mota e, por
último, o prefeito João Henrique Carneiro, que foi calorosamente ovacionado pelo público.
Foto: Alcione Santos

A satisfação do prefeito e os
aplausos em retribuição à aclamação do povo pela inauguração
do espaço gastronômico em área
pública, sem similar em Salvador.

Foto: Prefeitura/Secom

Ao lado do presidente da Central
das Entidades do Rio Vermelho,
Clóvis Bezerril, e do secretário da
Sesp, Fábio Mota, o prefeito João
Henrique descerrou a placa inaugural.

Foto: Alcione Santos

A presença do Rio Vermelho:
Nelson Esquivel, diretor da Central; Eliana Mascarenhas, administradora do Siga VII; Roberto
Menezes, diretor da Acirv; Clóvis
Bezerril, presidente da Central; e
Eduardo Bomfim, presidente da
Associação dos Permissionários
do Mercado do Rio Vermelho.

O que disse o blog oficial
do Rio Vermelho
O blog Pró Rio Vermelho parabeniza o prefeito João Henrique e a
cervejaria Schincariol pelo novo Mercado Municipal do Rio Vermelho,
que o povo chama de “Mercado do Peixe”. Afinal de contas, atendendo aos pedidos dos comerciantes do antigo mercado e da Central das
Entidades do Rio Vermelho, o prefeito foi buscar uma parceria forte
que viabilizou a construção do espetacular centro gastronômico.
Pois bem, agora está tudo novo, tudo lindo e limpo e todos estão
adorando o “Mercadão”. Mas, é importante ressaltar que a Prefeitura
e a Associação dos Permissionários do Mercado do Rio Vermelho, bem
como a representação maior dos moradores do Rio Vermelho, que é
a sua Central das Entidades, deverão ficar bem atentas, para que o
sucesso do Mercado do Peixe não seja passageiro, apenas um sonho
de verão.
Se faz necessária uma fiscalização firme e efetivamente preventiva,
além de uma manutenção freqüente dos equipamentos, para combater
a ação corrosiva da maresia, que na Praça Caramuru é muito intensa.
Em suma, é dever de todos cuidar, com a devida responsabilidade, do
novo atrativo da cidade, pois o “Mercadão” é um patrimônio público
muito importante.
Por outro lado, enquanto os boxes estão “bombando”, com inúmeros
clientes todos os dias, as entidades filiadas à Central das Entidades estão
buscando as medidas cabíveis para que o embargo às obras do Centro de
Artesanato seja cancelado e todo o Memorial Caramuru possa ser concluído.
Não podemos esquecer que os equipamentos do Memorial Caramuru
são de fundamental importância para a consolidação do sucesso do novo
Mercado. Com o Memorial, a Praça Caramuru estará completa e será
transformada numa referência turística, qualificada ao recebimento dos
fluxos de visitantes oriundos de todos os estados brasileiros e do exterior, tendo como polarização o binômio Caramuru/Gastronomia.
proriovermelho.blogspot.com
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O alerta para o novo Mercado
continuar brilhando
O Mercado Municipal do
Rio Vermelho é um sucesso indiscutível, um novo point para
soteropolitanos e turistas.
Porém, a preocupação agora
é quanto às medidas preventivas, para evitar a repetição
dos erros do passado, que
muito contribuíram para a
rápida degradação do antigo
mercado, que teve uma vida
útil muito curta, de apenas
20 anos e nove meses, sendo
17 anos já funcionando em
condições deploráveis.
Os integrantes da Central
Foto: Prefeitura/Secom
das Entidades do Rio Vermelho
são testemunhas e profundos conhecedores das principais causas que geraram a vertiginosa queda no nível dos freqüentadores do antigo Mercado e na ocupação do seu entorno por
atividades irregulares, altamente maléficas. Por isso, recomendam a urgente implementação das seguintes ações que julgam
indispensáveis e primordiais:
1. Administração
Sabe-se que a gestão do Mercado é da competência da
Sesp. Porém, é de bom alvitre que o Siga VII tenha uma
sala no Mercado, onde, em articulação com a Associação
dos Permissionários do Mercado do Rio Vermelho possa
colaborar com o administrador do Mercado na árdua tarefa de manter a correta utilização das instalações do equipamento comercial. Mas o papel fundamental do Siga VII
será o de colaborar com a manutenção da ordem pública,
do respeito aos bons costumes, da limpeza de toda a Praça Caramuru e com o zelo no seu uso sadio. A ocupação
indevida do entorno do Mercado é a grande ameaça.
2. Regulamento
É indispensável um Regulamento para reger e disciplinar
as atividades comerciais e a utilização dos boxes e suas
áreas externas, onde ficam as mesas e cadeiras. Enfim,
contendo todos os direitos e deveres dos Permissionários,
inclusive com as penalidades aos infratores. Para conhecimento público, o Regulamento deverá ser publicado no
Diário Oficial do Município.
3. Ambulantes
Com exceção de uma baiana de acarajé, não se deverá
permitir barracas, carrinhos ou qualquer outro tipo de
equipamento do comércio informal no espaço da Praça
Caramuru.
4. Estacionamento
Deverá ser terminantemente proibido o estacionamento,
em qualquer parte da Praça Caramuru, dos caminhões
baú ou de outros tipos de veículos que façam carretos.
Em hipótese alguma, o espaço público turístico deverá ser
utilizado como ponto de caminhões, como depósito de
veículos, como garagem ou oficina estrela, sob pena de
degradá-lo novamente e tornar sem efeito o investimento
que a Schincariol acabou de fazer.
5. Gestão do Estacionamento
Para garantir a utilização correta da Praça Caramuru, é indispensável que seja verificada a viabilidade da rápida implantação do sistema do estacionamento rotativo pago,
com o portal de entrada instalado no início do acesso à
área do estacionamento, na esquina com a subida para
a Rua Monte Conselho. A administração caberia a uma
empresa terceirizada, escolhida mediante concorrência
pública.
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A importância do Siga VII
A presença permanente do Siga VII na nova Praça Caramuru
é defendida pela Central das Entidades do Rio Vermelho como
fórmula de fundamental importância à preservação e manutenção de todos os equipamentos instalados no espaço público, o
Mercado Municipal e seu entorno.
Ademais, à administração regional cabe o papel de promover
as articulações para o bem comum amplo. Além de transitar
(é a sua missão básica) pelos diversos órgãos da administração
municipal (centralizada e descentralizada), é a quem caberá
articular ações com segmentos estratégicos: com o próprio
Mercado; representado pela Associação dos Permissionários do
Mercado do Rio Vermelho e pelo Administrador da Sesp; com
a Comunidade, representada pela Central das Entidades do Rio
Vermelho; com o setor da Segurança Pública, representado
pela 12ª Companhia Independente da Polícia Militar e pela 7ª
Delegacia da Polícia Civil; e com outros organismo públicos ou
privados, com os quais o Administrador da Sesp não possui autonomia suficiente para articular ações em nome da Prefeitura.

Prefeito recebeu o Diploma de
Imortal do Rio Vermelho

No final do discurso que fez na inauguração do novo Mercado Municipal do Rio Vermelho, o presidente da Central das
Entidades do Rio Vermelho, Clóvis Cavalcanti Bezerril, proferiu
as seguintes palavras:
Vamos agora proceder a entrega de um Diploma da
Galeria dos Imortais do Rio Vermelho, honraria que a
Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv) somente
outorga a moradores e ex-moradores que alcançaram grande
destaque em suas atividades.
E neste perfil se encaixa uma das mais ilustres personalidades da nossa Cidade. É o nosso querido Prefeito
João Henrique Carneiro, merecedor da láurea por ser um
destacado ex-morador do Rio Vermelho e por estar, como
Prefeito de Salvador, prestando notáveis serviços à nossa
Cidade e ao nosso bairro.
Além do novo Mercado Municipal, o Prefeito informou que o Rio Vermelho vai ganhar um novo Largo da
Mariquita e a urbanização dos canais dos rios Lucaia e
Camorogipe.
Por essas justificadas razões, convido o senhor Roberto
Farias de Menezes, Diretor da Acirv, para proceder, agora,
a entrega do diploma de membro da Galeria dos Imortais
do Rio Vermelho ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Doutor João Henrique Carneiro, para quem peço uma salva de
palmas.
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ACERVO
DOCUMENTAL
SOBRE O
RIO VERMELHO E SEU
DESCOBRIDOR

Lembranças do Colégio Estadual Manoel Devoto
José Ferreira da Costa
Entrei no Colégio Estadual Manoel Devoto na época em que era uma referência de ensino exemplar, em Salvador e no Estado da Bahia. No início do ano letivo de 1962, ansiosos,
todos os alunos aguardavam a mudança para o novo prédio, onde funciona até hoje, no
Rio Vermelho. E na estação das flores – a Primavera, já instalados no prédio novo, plantamos árvores que iriam não só arborizar, mas também embelezar e trazer mais vida ao nosso
magnífico Colégio.
O diretor, doutor (advogado) Mário Câmera de Oliveira, dirigia o estabelecimento com
total zelo e dedicação. Para ele o Colégio Manoel Devoto tinha que ser o melhor da Bahia,
e o seu amor pelo Devoto ultrapassava os muros do Colégio. Ele dizia sempre: “Onde estiver um aluno com a farda do nosso Colégio, aí estará o próprio Manoel Devoto”. Coitado
daquele que não seguisse à risca as normas disciplinares! Se chegasse ao seu conhecimento
uma transgressão qualquer, o aluno era exemplarmente punido.
Toda quinta-feira, estudante e professores se perfilavam diante do Pavilhão Nacional
com a mão direita sobre o peito em posição de sentido, e como verdadeiros militares, cantavam o Hino Nacional, depois o da Bahia e por último o do Colégio.
Os alunos entravam no Manoel Devoto exatamente no horário, e só saiam quando terminasse a última aula. Zé Pretinho, o porteiro que também era compositor, fazia as honras
da casa e controlava o entra-e-sai. Como toda regra tem exceção, de vez em quando ele
facilitava a saída antecipada de alguns protegidos.
Encontrei recentemente um antigo colega do Devoto, o escritor Ubaldo Marques Porto
Filho, que já escreveu dez livros contando a história do bairro do Rio Vermelho e também
do Colégio Manoel Devoto. Ele me contou que, fundado em 30 de novembro de 1957, o
estabelecimento entrou em funcionamento no ano seguinte com o nome em homenagem
a um médico baiano que se destacou como educador. Chamava-se Manoel Carlos Devoto,
nascido em 25 de dezembro de 1854 e falecido em 20 de outubro de 1931.
Lembro de vários outros colegas do Manoel Devoto que se transformaram em figuras
ilustres, tais como Antônio Carlos Marques Pinto, compositor e cantor, Gustavo Tapioca,
escritor e jornalista, Márcio Santos Souza, empresário do ramo de turismo, hoje residindo
em São Paulo, que foi presidente do Grêmio Silvio Valente, os filhos de Jorge Amado, João
Jorge e Paloma, e Cid Seixas Fraga Filho, escritor com diversas obras literárias publicadas.
Cid Seixas é doutor em letras, jornalista, ex-diretor do Teatro Castro Alves e atual coordenador pedagógico da Universidade Estadual de Feira de Santana. Juntos, fundamos a
primeira e única revista do Manoel Devoto, sendo ele o diretor e eu o redator. Recordo-me
que o professor Aurélio Ângelo de Souza, nosso orientador, tirou-nos de uma fria quando
íamos mandar para a gráfica o primeiro número: ele observou que o título da revista nos
levaria direto para o xadrez.
Em 1964 o Regime Militar tinha sido implantado no Brasil e falar em reforma agrária,
comunismo, revolução, etc., era passaporte para a cadeia. O saudoso Professor Aurélio nos
aconselhou a mudar o nome da revista, que era “Revolução” para “Evolução”. Publicamos
dois números, com matérias e artigos de vários professores, inclusive do próprio diretor,
Mário Câmera de Oliveira. Na segunda edição, incluímos o Hino do Colégio Manoel Devoto,
com letra dele (o diretor) e música de Aurélio Laborda, bisavô da atual diretora, professora
Adriana Fernandes Cotrim. A letra é a seguinte:
Esta casa, onde a vida aprendemos
A enfrentar, a viver sem temor
Da ciência é fonte; aí temos
O estudo o incentivo e o amor.
Não causa temor o ignoto
A cultura aqui é maior
Pois o nosso querido Devoto
Dos melhores é sempre o melhor.

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

Companheiros, façamos do estudo
Baluarte constante e viril
O que hoje aprendemos é tudo
Que daremos depois ao Brasil.

José Taboada Vidal,
Benemérito do
Rio Vermelho

Amanhã vencedores na vida
Desta casa nós vamos lembrar
Que ontem, jovens, nos deu acolhida
E hoje, homens, nos fazem triunfar.

Rio Vermelho,
de Caramuru a
Jorge Amado

Quando fui diretor social do Grêmio Silvio Valente, fizemos uma Festa da Primavera, tendo como rainha uma linda colega de nome Alda, namorada de Jocafi (José Carlos
Figueiredo), que pulou o muro do Devoto para poder participar da festa. Descoberto, foi
intimado a se retirar. Mas se soubéssemos que ele iria nos dar tantas alegrias com suas lindas canções, em parceria com o Antônio Carlos Marques Pinto, que chamávamos de Vieira,
o penetra certamente teria ficado na festa.
Sinto-me orgulhoso de ter estudado no Colégio Manoel Devoto, o melhor colégio público do Estado da Bahia na década de 1960. Sinto-me também orgulhoso por ter contribuído com minha música e pequenas peças teatrais encenadas no luxuoso Cine-Auditório
do Devoto. Sinto saudades do tempo em que o respeito e a educação colegial eram uma
base sólida para a transformação de jovens em adultos responsáveis.
Parabéns, Colégio Estadual Manoel Devoto! Seus antigos alunos guardam lindas e valiosas recordações. Obrigado.

Nelson Taboada
Souza, Benemérito
da Indústria

Notáveis do
Rio Vermelho

www.artemapas.com.br
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Calçadão da Rua Borges dos Reis, Rio Vermelho
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Aberta de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas - Aos sábados das 8h30 às 13 horas
Fones: 3116.5360 e 3116.5364 - E-mail: bjmj_rv@yahoo.com.br
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Próximos livros de Ubaldo

Viação Rio Vermelho

Dr. Antonio Carlos Novaes Rios
Advocacia Cível, Criminal e Trabalhista
acnrios@ig.com.br

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.

9235.2357 - 8828.6372 - 9989.4464

Bar do Bahia

2.

O ponto de encontro dos amigos do Rio Vermelho
Edifício Residencial das Margaridas, Térreo
Avenida Juracy Magalhães Júnior, esquina com Rua Aimorés

Barbearia Edson & Lucas

Avenida Juracy Magalhães Júnior 45, Loja B
Rio Vermelho - Fone 9168.5104
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3.
4.

Nelson Almeida Taboada, Benemérito da Cultura
Biografia do presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, que acaba de receber
da Câmara Municipal de Salvador a Medalha Thomé de Souza. Nelson pertence a
uma família com raízes históricas no Rio Vermelho, desde 1892.
Rio Vermelho Cronológico, 1509-2009
Fatos marcantes, registrados por datas, da história dos 500 anos do bairro descoberto por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
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.
Heróis e Vilões do Rio Vermelho
Histórias da Demolição do Forte, do Aterramento da Praia da Mariquita, da Destruição
da Fábrica de Papel, da Tentativa de Negação dos 500 Anos do Rio Vermelho, da Delimitação Geográfica do Rio Vermelho, do Embargo de Obras do Memorial Caramuru
e de outras agressões e acontecimentos prejudiciais ao bairro, envolvendo erros, acertos, acusações, defesas e conseqüências, com o elenco dos vilões e heróis.
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Fotos: Ailton Souto

Participantes escolhidos pelo
pároco do Rio Vermelho, padre
Ângelo Magno Carmo Lopes, para
o Rito das Ofertas, na Santa Missa
Solene realizada em 26 de julho,
dia da Padroeira do Rio Vermelho,
Senhora Sant’Ana: Ubaldo Porto,
Eliana Mascarenhas, Clóvis Bezerril, Nelson Taboada e Layrtton
Borges. Na fila atrás, Santiago
Campo e Roberto Menezes.

Nelson Taboada com dom
João Carlos Petrini, bispo-auxiliar
da Arquidiocese de São Salvador
da Bahia, que presidiu a Santa
Missa Solene em louvor à Padroeira do Rio Vermelho, logo após ter
recebido, em nome da família, o
Diploma de Benfeitor Emérito que
a Paróquia de Sant’Ana do Rio
Vermelho concedeu post-mortem
a José Taboada Vidal, patriarca da
Família Taboada na Bahia.

Na solenidade da Câmara Municipal, para a entrega da Medalha
Thomé de Souza ao desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra,
o encontro de dois jogadores do
passado: Nei Bandeira e Ubaldo
Porto. Pertenciam ao elenco
do Parque Cruz Aguiar Futebol
Clube, o time verde e branco do
Rio Vermelho, presidido por Clóvis
Cavalcanti Bezerril. Nei Bandeira,
excelente meio-campista, era o
capitão da equipe, e Ubaldo Porto, ponta-direita, foi o artilheiro
dos jogos no período1962/1963.

Francisco Sales Souza Gomes,
um dos mais conceituados empresários da indústria gráfica
baiana, ao lado de Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada. Todos os
trabalhos patrocinados por essa
entidade são impressos na Press
Color, onde a excelência da qualidade é garantida por Francisco
Sales.

Anúncio institucional da Casa de
Cultura Carolina Taboada, criado pela
Artemapas para veiculação, em página
inteira, na Revista da Escola de Magistrados da Bahia, dirigida pela desembargadora Maria do Socorro Santiago.
O órgão mantenedor da Escola é a Associação dos Magistrados da Bahia, entidade presidida pela juíza Nartir Dantas Weber. Impressa no parque gráfico
da Press Color, localizado no Rio Vermelho, a revista da Emab é coordenada
pelo juiz Josefison Silva Oliveira.

Capa da edição número dez do Boletim da Academia, editado pela Acirv,
especialmente produzido para orientar
o voto consciente em favor do Rio Vermelho.

A posse de Pedro Galvão na Devoção do Senhor do Bom Jesus do Bomfim
1

2

3

Em solenidade realizada no dia 5 de setembro deste ano, na Basílica do Bonfim, o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (Abav), Pedro José Galvão Nonato Alves, foi admitido como membro da Devoção do Senhor do Bom
Jesus do Bomfim, entidade fundada em 18 de abril de 1745. É uma das mais antigas e importantes irmandades religiosas do
Brasil. As fotos registram Pedro Galvão com as filhas Sandra (1), Tatiana (2), Alana (3) e entre irmãos da Devoção presidida por
Artur Napoleão Rego, ao seu lado.
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Caballeros de Santiago e Abav pediram a
continuidade das obras do Memorial Caramuru
Abaixo, a Folha reproduz ofícios da Associação Cultural HispanoGalega Caballeros de Santiago, difusora da história, da cultura e do
turismo da Galícia, comunidade autônoma da Espanha, e da Associação
Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (Abav Bahia), representante
da classe brasileira dos agentes de viagens e turismo, responsável pelo
fluxo do turismo exportativo e importativo.
Os ofícios das renomadas e insuspeitas entidades, ambas com sede
no bairro do Rio Vermelho, fundamentaram a importância do Memorial
Caramuru para o desenvolvimento do turismo histórico-cultural-educativo, no âmbito regional, nacional e internacional. A sua implantação
foi projetada para o sítio da chegada, em 1509, do náufrago Diogo
Álvares Corrêa, o Caramuru, onde hoje se encontra a Praça Caramuru,
que também abriga o novo Mercado Municipal do Rio Vermelho, popularmente chamado de “Mercado do Peixe”.
Em face da inconteste importância do Memorial Caramuru, as duas
entidades solicitaram à Doutora Karen Almeida Medeiros, que temporariamente substituiu o Doutor Carlos D’Ávila Teixeira no comando 13ª
Vara da Justiça Federal na Bahia, a liberação das obras que foram em-

bargadas no dia 6 de maio deste ano, após uma denúncia maliciosa
de um professor-urbanista em busca de grande notoriedade pública.
Afinal, conseguir embargar as obras do Memorial Caramuru garantia ao
autor da proeza a inclusão do seu nome na galeria da fama, mesmo que
fugaz e à custa do sacrifício de um projeto de grande utilidade pública.
A Academia dos Imortais do Rio Vermelho, o Conselho de Cultura
e Turismo do Rio Vermelho, a Casa de Cultura Carolina Taboada, a
Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho e a Central das Entidades do
Rio Vermelho, também enviaram ofícios ao Juiz da 13ª Vara da Justiça
Federal na Bahia.
Todas as entidades se posicionaram contrárias à intempestiva e infundada denúncia do urbanista Luiz Antônio de Souza, uma vez que
as obras do Memorial Caramuru estavam sendo executadas de forma
totalmente legal, autorizadas pelos governos Federal, Estadual e Municipal, representados pelo ETELF (Escritório Técnico de Licenciamento
e Fiscalização), IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), SPU (Secretaria do Patrimônio da União) e SUCOM (Superintendência
de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município).

501 anos depois, Caramuru foi atingido
por uma flechada traiçoeira
Pelo que se sabe, os índios tupinambás, que habitavam o Rio Vermelho e o litoral
da Bahia, sempre respeitaram o Caramuru, que nunca foi atingido com qualquer tipo
de flechada.
Depois de séculos, sem qualquer tributo público a esse importante vulto da
história brasileira do século XVI, a Bahia iria finalmente resgatar uma dívida histórica, homenageando-o no local da sua chegada, em 1509, no Rio Vermelho.
Além da merecida homenagem ao Patriarca da Bahia, o Memorial Caramuru iria
revitalizar uma área degradada, transformando-a numa referência histórica, cultural
e educativa.
Porém, intempestivamente, entrou em cena um urbanista malicioso, que maldosamente desferiu uma flechada venenosa no Memorial Caramuru, pois ao enquadrar o Centro de Artesanato no processo das “Barracas de Praia”, provocou a ira
do Juiz da 13ª Vara da Justiça Federal, que imediatamente decretou o embargo da
construção de um equipamento que, em hipótese alguma, nada tinha a ver com as
famigeradas barracas de praia. Uma indução a um erro que ocasionou uma injustiça
sem tamanho, vez que as obras estavam sendo executadas com todas as autorizações legais expedidas, inclusive com publicação no Diário Oficial da União.
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