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Casa de Cultura Carolina Taboada garantiu o patrocínio do
livro que resgata a história de Caramuru
Em solenidade na sede da Casa de Cultura Carolina Taboada, seu
presidente, empresário Nelson Taboada (no centro), assinou as
autorizações que garantiram a produção do livro “Diogo Álvares,
o Caramuru”: com a Artemapas (editoração eletrônica), representada pelo diretor Haroldo Aragão, à esquerda, e com a Press
Color (impressão), representada pelo diretor Francisco Sales, à
direita.

Dia de Caramuru
e Memorial Caramuru
No dia 16 de fevereiro, o vereador Pedro Godinho
deu entrada na Câmara Municipal de Salvador do
Projeto de Lei Nº 16/09, que institui o 5 de outubro como Dia de Caramuru. É também o autor da
Indicação 18/09, que pede ao prefeito João Henrique
a construção do Memorial Caramuru, cujo projeto
se encontra pronto na Fundação Mário Leal Ferreira,
órgão integrante da estrutura do governo municipal.
Na foto o vereador encontra-se entre Clóvis Bezerril e
Roberto Menezes, respectivamente presidente e vicepresidente da Central das Entidades do Rio Vermelho.
Página 7.

História da Festa de
Yemanjá
Aproximadamente 400 pessoas compareceram
ao lançamento do livro “Dois de Fevereiro no Rio
Vermelho”, escrito pelo historiador do bairro, Ubaldo Marques Porto Filho. A obra, publicada sob
o patrocínio da Casa de Cultura Carolina Taboada,
registra a história da Festa de Yemanjá. O evento
foi realizado no dia 27 de janeiro, no restaurante
Casa da Dinha do Acarajé, localizado no Largo de
Santana, onde pulsa o coração do Rio Vermelho.
Página 4.

A festa para a Rainha
do Mar
A 86ª edição da Festa de Yemanjá, a exemplo das
anteriores, foi uma grande demonstração da fé
que o povo baiano tributa à Rainha do Mar, cujos
poderes avançam terra adentro. É onde milhares
de pessoas cumprem obrigações religiosas e se divertem pra valer, nas ruas e largos do Rio Vermelho.
Página 5.

Secos & Molhados, sucesso no Rio Vermelho
Por iniciativa da Academia
dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv), o bloco Secos
& Molhados desfilou no Rio
Vermelho durante a Festa
de Yemanjá. Veio formando
parceria com outro bloco famoso, o Cortejo Afro, e tendo
como patrocinadores a Valle,
Uranus2 e Brahma Fresh.
Página 5.
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Central das Entidades do Rio Vermelho

Editorial
Godinho, o representante
do Rio Vermelho
Com a posse, em janeiro, dos novos vereadores, o Rio Vermelho teria de escolher um deles para representá-lo junto ao
legislativo municipal e que também fosse o canal político para
o encaminhamento das reivindicações do bairro junto à Prefeitura.
Como não poderia deixar de ser, a escolha recaiu no vereador
Pedro Godinho, antigo conhecido da comunidade riovermelhense,
onde inclusive tinha a seu crédito o fato de ter prestado relevantes
serviços ao longo dos últimos vinte anos.
Visando oficializar a escolha, o presidente e o vice-presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, estiveram no
gabinete do vereador para a entrega de um ofício vazado nos
seguintes termos:
Senhor Vereador,
Temos o prazer de comunicar à Vossa Senhoria que por
decisão unânime do plenário de conselheiros da Central das
Entidades do Rio Vermelho, o nome de Vossa Senhoria foi
escolhido para ser o representante político oficial do nosso
bairro junto à Câmara Municipal e Prefeitura de Salvador.
A escolha referendou o reconhecimento aos bons serviços
prestados no passado à comunidade riovermelhense, que nos
últimos quatro anos sentiu a vossa ausência nos quadros do
legislativo municipal.
Agora, com o retorno de Vossa Senhoria à primeira casa
legislativa do nosso país, desejamos que os laços da representatividade política sejam restabelecidos e que tenham continuidade os bons serviços, principalmente nesse ano de 2009,
muito significativo para o Rio Vermelho, quando se comemora
os 500 anos da sua descoberta pelo legendário Caramuru.
Enfim, Senhor Vereador, estamos certos que a nossa parceria será sólida e honrosa para o Rio Vermelho, pois o vosso
nome é muito respeitado e querido em nossa comunidade.
Clóvis Cavalcanti Bezerril
Presidente

MARÇO 2009

Roberto Farias de Menezes
Vice-Presidente

Com data de 12 de fevereiro, o vereador Pedro Godinho
endereçou ao presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho um ofício de agradecimento, a seguir transcrito:
Prezado Presidente,
Honrado, agradeço o reconhecimento dispensado a
minha pessoa pelos serviços prestados, prometendo dar continuidade a esta antiga parceria, colocando-me à disposição
da comunidade riovermelhense para, juntos, lutarmos pelos
interesses e anseios desse tão querido bairro.
Agradecendo a deferência, reitero expressões de estima e
consideração.
Pedro Godinho
Vereador

Dentre as primeiras providências em prol do bairro que
representa oficialmente, o vereador Pedro Godinho ficou de
agendar um encontro dos diretores da Central das Entidades
do Rio Vermelho com o prefeito João Henrique Carneiro. Na
pauta da reunião dois assuntos prioritários serão analisados:
a implantação do Memorial Caramuru e a manutenção dos
limites fixados para o Rio Vermelho em 1986. A Central não
aprova as alterações que a equipe que trabalha na proposta
da delimitação dos bairros de Salvador pretende fazer em relação ao Rio Vermelho. “Qualquer mudança nos limites de 1986
representa uma inominável agressão às tradições do Rio Vermelho”, é o que afirma a pessoa que mais conhece a história
do Rio Vermelho, o pesquisador e escritor Ubaldo Marques
Porto Filho, que preside o Conselho de Cultura e Turismo do
Rio Vermelho.
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500 ANOS DE CARAMURU

Nelson Taboada

Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada
Fundada no dia 25 de março de 2008, a Casa de Cultura Carolina Taboada, com sede no Rio Vermelho, tem entre seus objetivos propagar a saga da minha família, de origem galega e
com presença marcante na comunidade do Rio Vermelho durante o século passado. É o que atesta o historiador do Rio Vermelho, Ubaldo Marques Porto Filho, autor do livro Família Taboada
na Bahia.
A Casa de Cultura Carolina Taboada também foi criada com a missão de contribuir com ações de beneficência e de fomento cultural no Rio Vermelho, onde passei a infância e a adolescência. Nesse bairro querido freqüentei o jardim de infância da Escola Osvaldo Cruz, dirigida pela renomada professora Isolina Diniz. Foi onde aprendi a ler e escrever.
Ao cursar o primário aprendi também alguma coisa sobre Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru. Mas as referências transmitidas pelos professores e pelos livros didáticos eram superficiais,
sem qualquer aprofundamento. Por exemplo, não informavam que o local do naufrágio ficava no Rio Vermelho. Registravam apenas ter ocorrido na costa de Salvador, ou da Bahia. Por essa
razão, freqüentava a Praia da Mariquita sem saber que me encontrava no sítio da chegada do náufrago que recebeu dos índios o nome de Caramuru após o tiro de espingarda desferido da
Pedra da Concha.
Agora, a trajetória desse homem de feitos épicos consta de uma obra que resgata a sua presença no cenário da história brasileira da primeira metade do século XVI. Trata-se, sem dúvida
alguma, de um registro sem similar, pois nenhum outro estudioso, em tempo algum, se preocupou em escrever uma obra inteiramente consagrada a Caramuru. Neste livro pioneiro, além de demonstrar a real importância desse personagem
na historiografia baiana, Ubaldo evidencia e elucida fatos com relação ao Rio Vermelho, local por onde o misterioso europeu ingressou na nossa história.
Por tudo isso, sinto-me honrado por ter colaborado na viabilização deste livro. Sinto-me também muito feliz por ser a obra que marca mais uma participação da Casa de Cultura Carolina Taboada num projeto cultural. A publicação deste
trabalho ocorre inclusive num momento histórico, no ano do quinto centenário do aparecimento no Rio Vermelho do náufrago mais famoso de toda a história brasileira.
(Transcrito do Prefácio do livro “Diogo Álvares, o Caramuru”)

OS FESTEJOS
DOS 500 ANOS

Sydney Rezende
Presidente da Comissão
Gerenciadora dos Festejos
dos 500 Anos do Rio Vermelho

Apesar do muito que se escreveu nos últimos três séculos, e que continua sendo escrito
sobre Caramuru, ele nunca foi distinguido com um livro exclusivamente centrado nele. Somente agora – há exatos 500 anos do seu espetacular aparecimento na Pedra da Concha, uma
ilhota na Enseada da Mariquita –, é que surge a primeira obra de resgate da memória desse
personagem ímpar da nossa história, que implantou no Rio Vermelho o primeiro estabelecimento comercial da América portuguesa.
“Diogo Álvares, o Caramuru” está sendo lançado dentro da programação comemorativa dos 500 anos do Rio Vermelho, coordenada pela Comissão Gerenciadora dos Festejos
dos 500 Anos do Rio Vermelho, que tenho a honra de presidir, por escolha da comunidade
desse histórico bairro, através das entidades que compõem a Central das Entidades do Rio
Vermelho.
Além de planejar e administrar todas as fases da programação, à Comissão Gerenciadora

Clóvis Cavalcanti Bezerril

também foi delegada a responsabilidade pela captação dos recursos financeiros necessários à viabilização das festividades e da construção do Memorial Caramuru. A inauguração
desse empreendimento de cunho histórico-cultural-turístico constituir-se-á no clímax do
calendário de eventos previstos para o transcorrer de 2009.
O Memorial Caramuru ficará na parte posterior da Praça Caramuru, num setor totalmente esquecido e desprezado. Por causa da degradação dessa área situada num sítio
histórico da maior importância, foi que a Academia dos Imortais do Rio Vermelho tomou
a iniciativa de propor a sua reurbanização. Passou inclusive a propugnar, em parceria com
o Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho e a Central das Entidades do Rio Vermelho, que no contexto da requalificação a praça fosse provida do referido Memorial.
No projeto elaborado pela Prefeitura, o Memorial Caramuru enfeixa os seguintes
atrativos e vetores de apoio: Monumento a Caramuru; Monumento aos Tupinambás;
Quiosque para exposição e difusão do artesanato indígena; Mirante para contemplação
da Pedra da Concha e o mar de Caramuru; Arena para shows folclóricos ao ar livre; Restaurante panorâmico; Módulo administrativo; e área para a colocação dos créditos dos
patrocinadores da implantação do projeto e os marcos simbolizando as homenagens que
poderão ser prestadas a Caramuru pelo Bairro do Rio Vermelho, Cidade do Salvador, Estado da Bahia, Brasil, Portugal, Espanha e França.
(Transcrito do Posfácio 2 do livro “Diogo Álvares, o Caramuru”)

Presidente da Central das Entidades
do Rio Vermelho

MEMORIAL CARAMURU,
UMA NECESSIDADE IMPOSTERGÁVEL
Na última página desta edição da FOLHA DO RIO VERMELHO
encontra-se o artigo “Caramuru – 500 anos depois”, escrito pela
renomada historiadora e professora Consuelo Pondé de Sena, que
desde 1996 preside o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia,
conceituada instituição fundada em 13 de maio de 1894. Ao
longo de seus quase 115 anos, o IGHB tem prestado relevantes
serviços aos estudos, à difusão e valorização da história baiana.
Logo no segundo parágrafo do seu excelente artigo, a professora Consuelo – referindo-se às homenagens que em janeiro
deste ano começaram a ser prestadas em Portugal pelos 500 anos
de Caramuru –, fez o seguinte registro:
Nada mais justo, pois, que darmos sequência às comemorações ocorridas recentemente, em Viana do Castelo,
Norte de Portugal, onde, segundo consta, teria nascido
Diogo Álvares, por volta de 1475.
Isso nos remeteu ao seguinte julgamento: enquanto lá em
Portugal, mesmo sem se ter 100% de certeza que Caramuru era
português, a nacionalidade lusitana foi assumida, valorizada e
cultivada. Na Praça da República, a principal da cidade de Viana
do Castelo, foi inaugurada, aos primeiros minutos de 2009, uma
gigantesca escultura representando Caramuru e sua esposa, Catharina Paraguassú, a matriarca da Bahia. Já no Brasil, onde, comprovadamente, Caramuru construiu a sua espetacular trajetória,
as autoridades governamentais, dos setores cultural e histórico,
infelizmente nada fizeram, até então, para dignificar, com a importância merecida, os 500 anos do nascimento do personagem
Caramuru.
Em suma, enquanto que em Viana do Castelo foi erigido uma
monumental escultura em local público de destaque, perpetuando
definitivamente Caramuru, em Salvador nada foi ainda de concreto
produzido. Até 16 de fevereiro de 2009, dia que o vereador Pedro
Godinho deu entrada na Câmara Municipal de Salvador do Projeto
de Lei 16/09 e do Projeto de Indicação 18/09, as únicas ações partiram exclusivamente da comunidade do Rio Vermelho, cujas entidades mais representativas têm lutado tenazmente nos últimos

anos para a construção de um memorial no sítio da chegada de
Diogo Álvares Corrêa à Bahia, em 1509.
No Brasil, a única homenagem tributada ao legendário personagem data de 1910, quando foi inaugurado, no Rio de Janeiro,
onde ele nunca esteve, um monumento onde Caramuru divide o
espaço com outros vultos da história brasileira. E no ano do V Centenário de Caramuru, a escola de samba Unidos de Santa Rita, da
cidade de Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro,
desfilou no domingo de carnaval apresentando o enredo “Caramuru, 500 Anos da Fundação Mítica do Brasil”. Já a Coordenação
do Carnaval de Salvador – por descaso de seus membros com a
nossa história, ou mesmo desconhecimento dos fatos históricos
–, optou por não homenagear o emblemático patriarca da Bahia,
pois preferiu escolher outro tema para o Carnaval 2009.
No sábado de carnaval, durante a apresentação do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, o jornalista Ancelmo
Gois falou nos 500 anos de Caramuru e na miscigenação racial iniciada por ele. Também integrando o corpo dos jurados do quadro
Concurso Musa do Carnaval encontrava-se Durval Lelys, cantor e
líder da banda baiana Asa de Águia, que se absteve de dar continuidade ao tema puxado pelo colunista do jornal O Globo. Por
não ter falado absolutamente nada sobre Caramuru, o vocalista
baiano demonstrou total desconhecimento sobre o nosso lendário
personagem. As pessoas cultas estão asseverando que, salvo raríssimas exceções, o desprezo do baiano pelo seu patrimônio histórico é assustador. Fala-se também na falta do saber da história nos
gestores públicos encarregados de cuidar da nossa memória cultural.
Mas, de volta ao artigo da professora Consuelo, ele foi centrado nas várias narrativas sobre a figura de Caramuru, pois são
muitas as conjecturas a respeito do descobridor do Rio Vermelho.
Os historiadores do passado defenderam versões diferentes e até
alimentaram as fantasias que surgiram em torno da origem do
Diogo Álvares Corrêa e da sua chegada à terra dos tupinambás.
E foi no mar revolto, provocado pelas divergências e incertezas históricas, que Ubaldo Marques Porto Filho navegou
durante duas décadas para recompor a odisséia de Caramuru,

seguindo um curso que o levasse aos destinos mais próximos
possíveis dos verdadeiros fatos históricos. Os resultados da longa
viagem do historiador do Rio Vermelho estão contidos no livro
“Diogo Álvares, o Caramuru”, que será lançado agora, no dia
24 de março, mês das comemorações do aniversário da Cidade
do Salvador, da qual Caramuru foi co-fundador. Acho que esse
livro, pioneiro no gênero, chega para ser um divisor de águas e
se transformar numa referência na historiografia de Caramuru.
Ubaldo o apresenta despido das fantasias e das lendas absurdas,
resgatando a verdade histórica, principalmente no concernente ao
Rio Vermelho.
Voltando novamente ao artigo da professora Consuelo, ele
termina com um alerta, que pode ser também traduzido como
um diplomático puxão de orelhas nas nossas autoridades, pois a
historiadora foi categórica:
Por todos esses motivos, homenagear a figura emblemática
de Caramuru é um dever impostergável de todos os baianos.
E foi justamente pensando nisso que em 9 de agosto de
2003, quando foi fundada a Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv), que seus idealizadores colocaram no Estatuto,
como um de seus objetivos, a seguinte finalidade primordial:
Propugnar pela reconfiguração urbanística da Praça Caramuru, localizada no aterro do emissário submarino, defronte à Pedra da Concha, com a implantação de um Memorial dedicado
ao legendário Caramuru, personagem de relevo nas histórias
do Rio Vermelho, de Salvador, da Bahia e do Brasil.
Realmente, a partir de agosto de 2003, a Acirv iniciou um
sistemático trabalho de divulgação para que os governantes elaborassem uma programação festiva visando celebrar os 500 anos de
Caramuru, evento que ocorreria em 2009, infelizmente até agora
sem qualquer programação oficial. Passou também a reivindicar a
implantação do Memorial previsto em seu Estatuto, como homena-

COLABORE COM OS EVENTOS ALUSIVOS AOS 500 ANOS DO RIO VERMELHO,
DEPOSITANDO QUALQUER VALOR NA CONTA DA ACADEMIA DOS IMORTAIS DO RIO VERMELHO (ACIRV).

gem perene ao personagem ímpar da nossa história e que também
transformasse o histórico local da sua chegada num centro de visitações, carreando para o Rio Vermelho fluxos de turistas nacionais
e internacionais.
Na época, ainda sob a gestão do prefeito Antônio Imbassahy, o secretário municipal do Planejamento (Seplam), arquiteto
Manoel Lorenzo, ignorou solenemente a reivindicação da representação cultural do Rio Vermelho. E para inviabilizar o Memorial,
encomendou a elaboração de um projeto que iria contemplar o
local com quadras esportivas.
Ora, quadras para esportes podem ser construídas em
qualquer área, menos no sítio dos acontecimentos de 1509, sob
pena de banimento definitivo da memória histórica. Felizmente, já
no final do primeiro mandato do prefeito João Henrique Carneiro,
a secretária Kátia Carmelo desfez o absurdo, cancelando o projeto
do doutor Lorenzo e determinando que a Fundação Mário Leal
Ferreira, órgão vinculado à Seplam, fizesse um novo projeto, desta
feita direcionado à implantação do Memorial Caramuru.
O projeto encontra-se pronto, faltando tão somente a vontade política e a decisão do prefeito em ordenar a construção do
Memorial, a tempo de ser inaugurado em 5 de outubro, Dia do Rio
Vermelho e Dia de Caramuru. É o que a Academia dos Imortais do
Rio Vermelho, o Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho,
a Comissão Gerenciadora dos Festejos dos 500 Anos do Rio Vermelho e a Central das Entidades do Rio Vermelho esperam. Temos
também a certeza que esse é também o desejo da ampla maioria
dos baianos, pois a capital baiana ganhará um novo e importante
espaço de referência histórica, cultural e turística, localizado no
sopé do Morro do Conselho, tendo a cavaleiro os hotéis Blue Tree
Towers e Pestana.
Caso a decisão da construção ocorra, o prefeito João Henrique estará fazendo história e entrando para a história como autor do resgate de uma secular dívida que Salvador e a Bahia têm
para com Diogo Álvares Corrêa, o célebre Caramuru.

(Transcrito do Posfácio 3 do livro “Diogo Álvares, o Caramuru”)

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 3651-0 CONTA 14.817-2
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Dois de Fevereiro no
Rio Vermelho:

O lançamento na Casa
da Dinha do Acarajé
O livro “Dois de Fevereiro no Rio Vermelho”, escrito por
Ubaldo Marques Porto Filho”, foi lançado no dia 27 de
janeiro com um coquetel no restaurante Casa da Dinha
do Acarajé. Editada sob o patrocínio da Casa de Cultura
Carolina Taboada, a obra resgatou a história da Festa de
Yemanjá desde o seu início, em 1924, até 2008, já gozando da fama de ser a mais importante das que se realizam

Ubaldo e Manoel do Bomfim, autor da escultura
símbolo do culto à Yemanjá e da festa do dia 2 de
fevereiro, no Rio Vermelho.

pelo mundo em homenagem à Rainha do Mar. Das 85 festas até então promovidas, o autor esteve
presente em 50, a partir de 1959. A renda oriunda da vendagem dos 135 exemplares autografados
pelo escritor foi totalmente destinada à Academia dos Imortais do Rio Vermelho.
As fotos são de Andréa Llago.

Syd Brandão, Ubaldo e Luiz Santos Souza.

Nelson Taboada com Janete Freitas, colunista do jornal Tribuna da Bahia.

Raul Chaves, Antonino Oliveira, Rosana Araújo, Nelson Taboada e Ítalo
Dattoli.

Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, e Cláudio Tinoco, presidente da Saltur.

Nelson Taboada, Clóvis Bezerril, Edgar Viana e a esposa Luíza.

O presidente da Saltur, Cláudio Tinoco, com Layrtton Borges, diretor do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho.

Os livros estão sendo vendidos em benefício da Acirv, nos seguintes locais do Rio Vermelho: Livraria Tom do Saber, Casa da Dinha do Acarajé, Select do Posto Chaminé, Taboada Bistrot, Restaurante
Dona Mariquita, Bar Plim Plim, Borracharia da Pedro Luiz e nas bancas de revistas do Largo de Santana, da Rua do Canal/segunda ponte e da Rua Osvaldo Cruz/ladeira da Nelson Gallo.
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Festa de Yemanjá:

FOTOS ANDRÉA LLAGO

A grandiosa fé do povo nos poderes da Rainha do Mar

Em que pese o 2 de fevereiro, que não é feriado em Salvador, ter caído num dia útil (segunda-feira), uma multidão calculada entre 150 e 200 mil pessoas
esteve no Rio Vermelho para homenagear Yemanjá: levou presentes e também participou das manifestações populares nas ruas do trecho litorâneo do
bairro onde a Rainha do Mar fixou a sede do seu reino.
No livro “Dois de Fevereiro no Rio Vermelho”, lançado cinco dias antes da festa, o historiador da Festa de Yemanjá, Ubaldo Marques Porto Filho, inseriu
cinco quadras (Dois de Fevereiro) que sintetizaram tudo que aconteceu no dia do mais importante evento que se realiza no mundo em louvor ao orixá
que os baianos sincretizam com Nossa Senhora da Conceição.

Dois de Fevereiro:
É dia de festa no Rio Vermelho/Tem
foguetório na Casa de Yemanjá/Tem
obrigações na Praia de Santana/Tem procissão no Mar de Yemanjá.

O bloco que foi a sensação
no final da festa
R. Garrafa

É dia de pedir bênção e proteção/Tem
pagamento de promessas/Tem rituais e
cânticos religiosos/Tem devoção à Rainha
do Mar.
É dia de agradecimentos à divindade/
Tem presente dos pescadores/Tem flores
e oferendas dos devotos/Tem tudo pra
Deusa das Águas.
É dia do povo de Yemanjá/Tem música
e alegria nas ruas/Tem confraternização
nos bares/Tem saudação à Senhora do
Mar.
É dia de feriado no Reino de Yemanjá/
Tem multidão de fiéis/Tem milhares de
turistas/Tem gente de todo o mundo.

R. Garrafa

O bloco Secos & Molhados foi a outra novidade na festa de
2009. A mentora da sua vinda para o bairro foi a Academia dos
Imortais do Rio Vermelho (Acirv). Para não interferir na parte religiosa da festa, o desfile somente foi iniciado após o encerramento
da procissão marítima que levou para Yemanjá os presentes do
povo e o presente dos pescadores, representado pela alegoria de
um Mero, peixe que corre perigo de extinção.
Quando saiu da concentração, no trecho final da Rua da
Paciência, já no lusco-fusco do entardecer, puxando centenas de
foliões, Secos & Molhados arrastaram o povo como nos antigos
carnavais de Salvador, época em que os blocos saiam sem cordas.
Secos & Molhados lembraram ainda um pouco da fase áurea
do célebre Bloco do Jacu, tanto na cor azul turquesa como na
alegria contagiante e democrática. A animação foi comandada
por três vocalistas posicionados no alto de uma estrutura metálica
puxada por um pequeno trator, que também serviu de palco para
os músicos do instrumental. O sucesso do bloco garantiu o seu
retorno às ruas do Rio Vermelho em 2010.

Uma das novidades da festa de 2009 foi o
Camarote Receptivo, instalado num ônibus especial da Salvador Bus, onde os representantes das
principais entidades do bairro recepcionaram autoridades, dirigentes do turismo, jornalistas, empresários e profissionais dos meios artístico e cultural.
Aproveitando a localização estratégica do camarote, nele se abrigou uma equipe da Web Mais
TV, que fez a transmissão ao vivo, via internet, da
Festa de Yemanjá para o mundo. O trabalho foi
comandado pelo diretor Sandro Soares, tendo Juliana Suaid como produtora e entrevistadora. O
cinegrafista foi Conrado Marques e acompanhando o grupo encontrava-se o cantor Robert Jah.
Diversas personalidades que estiveram no camarote prestaram depoimentos sobre a famosa
festa. Pela comunidade do Rio Vermelho, foram
entrevistados Clóvis Bezerril, Roberto Menezes,
Sydney Rezende e Ubaldo Porto.
Andréa Llago

AGRADECIMENTOS

CONSELHO DE CULTURA E TURISMO DO RIO VERMELHO
NOTA DE CONGRATULAÇÕES
O Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho congratula-se com os responsáveis pela viabilização do projeto do Camarote Receptivo, que pela primeira vez foi instalado no monumental evento religioso-popular que se realiza em homenagem à Rainha do Mar no
dia 2 de fevereiro.
Foi nesse equipamento que os representantes do Rio Vermelho recepcionaram as autoridades, personalidades e profissionais da imprensa, especialmente da televisão que fez a transmissão da Festa de Yemanjá para a América do Sul, América Central, América do Norte,
Europa e Ásia.
O sucesso do Camarote Receptivo, uma iniciativa pioneira no Rio Vermelho, deve-se à inestimável colaboração das seguintes pessoas:
		
1. Antônio Barretto Júnior, Roberto Farias de Menezes e Clóvis Cavalcanti Bezerril, membros da Comissão Gerenciadora
		
dos Festejos dos 500 Anos do Rio Vermelho.
		
2. Cláudio Tinoco, presidente da Salvador Turismo (Saltur), órgão oficial do turismo municipal.
		
3. Gilson Benzota de Carvalho, diretor da Salvador Bus, que disponibilizou um dos ônibus, da linha turística dos sight		
seeings, para a instalação do camarote que proporcionou uma privilegiada vista panorâmica para a Casa de Yemanjá,
		
Enseada de Santana e o trecho principal da orla marítima, da Paciência à Rua Guedes Cabral.
Salvador, 3 de fevereiro de 2009.
Ubaldo Marques Porto Filho
Presidente

Camarote Receptivo

Sydney Rezende
Vice-Presidente

Venho de público externar os agradecimentos pela inestimável colaboração
prestada ao Rio Vermelho pelos senhores Antônio Barretto Júnior, Cláudio Tinoco,
Gilson Benzota, Cassiano Santana e Renato Lima. Sem a participação direta deles não
teria sido possível colocar no Largo de Santana o inédito Camarote Receptivo e
nem trazer o Bloco Secos & Molhados, que pela primeira vez se apresentou em nosso
bairro.
Agradeço também aos amigos e companheiros da Academia dos Imortais do Rio
Vermelho (Acirv), do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, da Comissão
Gerenciadora dos Festejos dos 500 Anos do Rio Vermelho e da Central das Entidades
do Rio Vermelho, sem os quais não seriam exeqüíveis os projetos do camarote e do
bloco.
Espero poder repetir essas duas promoções no próximo ano, aprimorando as
performances e corrigindo as falhas ocorridas, plenamente normais nas iniciativas pioneiras.
Salvador, 5 de fevereiro de 2009.

Roberto Farias de Menezes
Diretor da Acirv
Vice-Presidente da Central
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PERSONALIDADES HOMENAGEADAS
PELA CENTRAL DAS ENTIDADES
Durante o lançamento do livro “Dois de Fevereiro no Rio Vermelho”, a Central das Entidades do Rio Vermelho prestou significativa homenagem aos
personagens vivos que muito colaboraram com a Festa de Yemanjá e que fazem parte do enredo da obra escrita pelo historiador do importante
evento. Tendo como mestre de cerimônias o vice-presidente, Roberto Menezes, que fez uma breve apresentação do perfil biográfico de cada laureado,
o presidente Clóvis Bezerril entregou-lhes os diplomas de Honra ao Mérito. Fotos de Andréa Llago.

Nelson Almeida Taboada

Sydney Gomes de Rezende

Manoel Augusto do Bomfim

Empresário e membro de uma família com
presença marcante na história do Rio Vermelho e da Festa de Yemanjá. É o presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada,
entidade patrocinadora do livro. Além de ser
personagem na obra, Nelson é um mecenas
com inestimável contribuição à publicação de
livros que têm o Rio Vermelho como foco.

Publicitário e destacado colaborador da Festa
de Yemanjá. Foi um dos responsáveis por importantes melhorias realizadas no entorno da
Casa de Yemanjá, inauguradas no dia 2 de fevereiro de 1988, quando recebeu o título de
Sócio Benemérito da Colônia de Pesca Z-1.

Artista plástico, filho do grande mestre Manoel do Bomfim. É de sua autoria a ilustração,
publicada no livro, que resgatou a imagem
de Flaviano dos Santos, o maior baluarte
da história da Festa de Yemanjá, promovida
desde 1924.

Eulírio Menezes

Joaquim Manoel dos Santos

Manoel do Bomfim

Mais conhecido como Tenente, é o pescador
que mais vezes presidiu a Festa de Yemanjá
depois do legendário mestre Flaviano dos
Santos.

Mais conhecido pelo nome de Manteiga, é o
pescador mais antigo que participa da Festa
de Yemanjá.

Artista plástico consagrado que criou e confeccionou a Estátua de Yemanjá. Inaugurado
em 2 de fevereiro de 1967, o monumento virou símbolo da Festa de Yemanjá e ilustra a
capa do livro escrito por Ubaldo Porto.

RIO VERMELHO HOMENAGEOU PEDRO GODINHO
O histórico do vereador Pedro Luiz da

do ficado sem mandato legislativo por quatro anos (2005-

Silva Godinho com o Rio Vermelho é an-

2008), ele nunca deixou de trabalhar pela comunidade

tigo. É anterior ao seu ingresso na Câmara

riovermelhense.

Municipal de Salvador. Vem desde 1988,

Por causa das duas décadas de afinidades, a Central das

quando era secretário de Esportes e

Entidades do Rio Vermelho decidiu conceder-lhe uma diplo-

Recreação, na gestão do prefeito Mário

ma de Honra ao Mérito. A entrega foi no dia 12 de fevereiro,

Kertész.

durante uma visita que o presidente e o vice-presidente da

De lá para cá os laços de Pedro Godinho

Central, respectivamente Clóvis Bezerril e Roberto Menezes,

com o bairro foram se estreitando e a presta-

fizeram ao ilustre vereador, em seu gabinete na Câmara Mu-

ção de serviços se avolumando. Mesmo ten-

nicipal.

TAXI PROGRAMADO
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NELSON: 71 9949.8733

Pedro Godinho, exibindo o diploma, ladeado por Clóvis Bezerril
(à esquerda) e Roberto Menezes.
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500 Anos de Caramuru

VIANA DO CASTELO SAIU NA FRENTE
Considerado pelos portugueses como nascido em Viana do Castelo, Diogo Álvares Corrêa já foi
homenageado, pelos 500 anos da sua chegada ao Brasil, pelas autoridades dessa cidade localizada
no norte de Portugal.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo deu início às festividades no dia 30 de dezembro
passado, com a inauguração, no Museu do Traje, da exposição “Caramuru, o Vianense Criador
da Brasilidade”. Logo depois, na Biblioteca Municipal, foi apresentado o livro “Caramuru, Poema
Épico do Descobrimento da Bahia”, do professor Amadeu Torres. Trata-se de uma edição crítica
do poema épico escrito pelo frei José de Santa Rita Durão, publicado no Brasil em 1781.
A segunda e principal parte da programação foi na noite do último dia de 2008, iniciada com
um show musical do conjunto Arco Iris, na Praça da República, a principal da cidade. Ainda nessa
praça, perante centenas de vianenses, que também puderam assistir um espetáculo pirotécnico
montado no Morro de Santa Luzia, o ano de 2009 foi saudado com a inauguração, comandada

Monumento a Caramuru, na Praça da República, a “sala de visitas” da cidade
de Viana do Castelo. A foto, tirada logo após a inauguração, nos primeiros
minutos de 2009, é do fotógrafo vianense Carlos Rocha.

pelo presidente da Câmara Municipal, Defensor Moura, de uma grande escultura simbolizando Caramuru. O autor, mestre José Rodrigues, colocou o mítico herói “vianense”
ao lado da índia Catharina Paraguassú, com quem formou o primeiro casal cristão do Brasil. O conjunto escultórico, fundido em bronze, é monumental, pois mede cinco metros
de altura por três de largura.

Memorial Caramuru
Por demanda da Academia dos Imortais do Rio Vermelho, Conselho de Cultura e Turismo
do Rio Vermelho e da Central das Entidades do Rio Vermelho, a Fundação Mário Leal Ferreira
– órgão vinculado a Secretaria Municipal do Planejamento – elaborou o projeto arquitetônico para a construção do Memorial Caramuru no sítio histórico da chegada de Diogo Álvares
Corrêa ao Rio Vermelho. Referendando a importância da sua implantação, o vereador Pedro
Godinho procedeu o encaminhamento da seguinte Indicação:

5 de Outubro, Dia de Caramuru
A exemplo da Igreja Católica, que na maioria das vezes celebra seus santos nos dias das
mortes, o Rio Vermelho adotou em 1988 o 5 de outubro (Caramuru faleceu em 5 de outubro de 1557) como sendo o Dia do Rio Vermelho. Agora, por iniciativa do vereador Pedro
Godinho, o 5 de outubro passará a ser o Dia de Caramuru em todo o município da capital
baiana. Eis na íntegra o Projeto de Lei de sua autoria:

PROJETO DE LEI Nº 16/09

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 18/09
Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Salvador a construção do Memorial Caramuru.
Considerando que Diogo Álvares Corrêa, o célebre Caramuru, é o Descobridor do
Rio Vermelho, Co-Fundador da Cidade do Salvador e Patriarca da Bahia;
Considerando a importância que o Caramuru tem na historiografia brasileira, especialmente na baiana e em particular na do Rio Vermelho, onde fica a Pedra da Concha, local da sua chegada em 1509;
Considerando que o Caramuru, iniciador da miscigenação do sangue branco com
o tupi, que deu origem às primeiras famílias baianas, tem uma relevante participação
na história do século XVI;
Considerando que a Bahia deve um tributo ao Caramuru, pois a única grande
homenagem que lhe foi conferida ocorreu no Rio de Janeiro, aonde ele nunca esteve.
Na então capital brasileira foi inaugurado, em 21 de abril de 1910, um monumento em
que o Caramuru figura como um dos quatro expoentes da história do Brasil;
Considerando que na Fundação Mário Leal Ferreira, órgão da estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, encontra-se
pronto um projeto para a construção do Memorial Caramuru, na Praça Caramuru,
localizada no sítio da chegada de Diogo Álvares Corrêa;
Considerando que 2009 é o ano em que se comemora o V Centenário da chegada
de Diogo Álvares Corrêa e do nascimento do personagem Caramuru, cujo clímax da
programação ocorrerá no Dia do Rio Vermelho, 5 de outubro;
Considerando a importância do Memorial Caramuru para o turismo histórico-cultural;
Considerando que o Memorial Caramuru será, indiscutivelmente, uma referência
nacional e se transformará num grande centro de visitações;
Considerando finalmente que a Cidade do Salvador resgatará uma dívida histórica
com o seu Co-Fundador;
A CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR INDICA:
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Salvador, a construção do Memorial Caramuru,
na Praça Caramuru, no bairro do Rio Vermelho.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2009.
Pedro Godinho
(Publicado na página 10 do Diário Oficial do Legislativo, edição de 18 de fevereiro de 2009)

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 transformouse 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,
consequentemente, 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 (1509-2009), 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
(Publicado na página 7/8 do Diário Oficial do Legislativo, edição de 18 de fevereiro de 2009)
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Consuelo Pondé de Sena
Presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia
e membro da Academia de Letras da Bahia.
consueloponde@terra.com.br

Caramuru - 500 anos depois
Este ano, sob o ponto de vista histórico, inicia
seu calendário com as homenagens ao patriarca
da família brasileira, Diogo Álvares, o Caramuru,
legendário povoador desta terra, que nela foi
acolhido, nela viveu grande parte de sua vida,
sentindo-se prestigiado e honrado pelos seus
habitantes, como se nela houvesse nascido.
Nada mais justo, pois, que de darmos seqüência às comemorações ocorridas, recentemente,
em Viana do Castelo, Norte de Portugal, onde,
segundo consta, teria nascido Diogo Álvares,
por volta de 1475.
Nesse terreno movediço de conjecturas são
muitas as narrativas. Discute-se, por exemplo,
se Diogo Álvares realmente naufragou ou se foi,
conforme informa Cândido Mendes de Almeida
“algum grumete desertor ou esquecido de algum
navio”. Sugere Pedro Calmon que se tratava de
um dos tripulantes da nau São Gabriel, que saíra
de Lisboa em 20 de abril de 1507 e naufragara
em 15 de janeiro de 1509.
Teodoro Sampaio se inclina para outra versão
a de que teria sido ele um tripulante contratado
por algum barco francês que afundara à entrada
da Baía de Todos os Santos e que, por conveniência própria, aqui permanecera “a serviço do tráfico do contrabando”. Parece que ele próprio relatou sua aventura, contando que a caravela em
que viajava havia naufragado no litoral da Bahia,
mas não se tem detalhes precisos sobre o acontecimento, inclusive, desconhece-se o nome da
embarcação em que atravessou o Atlântico.

O que, particularmente, interessa aos baianos, e de resto aos brasileiros, é a sua vinculação
à terra em que passou a viver, constituir família
e tornar-se um líder reconhecido pelos indígenas, com os quais se entendia perfeitamente.
Era uma espécie de Embaixador de Portugal na
Pindoretama.
Segundo o baiano, Frei Vicente, autor da
primeira história do Brasil, que ainda alcançou
viva a viúva indígena de Caramuru, Catarina
Paraguaçu, foi seu marido salvo por sua intermediação, porquanto seu destino poderia ser igual
a de outros estrangeiros que caíram em mãos
dos antropófagos tupinambás. Assim, graças ao
amor que ambos passaram a nutrir, acrescido do
fato de ser Paraguaçu filha do maioral da tribo,
o chefe Taparica, Diogo Álvares teve o seu destino transformado.
São muitas as versões sobre a sua chegada à
Bahia, considerando alguns ter ele naufragado
próximo aos arrecifes do Rio Vermelho, enquanto outros acham que teria aqui chegado para
cuidar de assuntos da França.
Quanto à alcunha Caramuru, são muitas as
versões. Uma delas diz respeito ao fato de Diogo Álvares ter sido encontrado pelos indígenas
no fundo de uma loca, onde se abrigara, razão
pela qual os nativos o apelidaram de Caramuru,
por viver essa espécie de peixe no meio das pedras. Inúmeros navegantes que aqui aportaram
tiveram contato com Caramuru a ele se referindo
e comentando o seu relacionamento com os habitantes da América Portuguesa.
Assim, por exemplo, Oviedo
y Valdés, em livro publicado na Espanha, em 1852, relata que Diogo
Álvares vivia, com “su mujer, que era
índia, de la qual tênia muchos hijos
y dos hijas casadas com espanõles”.
Alude à povoação em que vivia aquele
povoador, onde existiam cerca de 300
casas, nas quais viviam cerca de mil índios .
Circula a lenda de que Caramuru
teria se imposto ao respeito dos índios
porque, ao ser por eles descoberto,
teria dado um tiro de arcabuz, com o
qual se atemorizaram os nativos. Varnhagen não acreditou nessa versão,
do mesmo modo que Cândido Mendes de Almeida. Este último valeu-se

da informação encontrada na História Universal
de César Cantú, segundo a qual o arcabuz foi
usado, pela primeira vez, pelas tropas do imperador Carlos V, em 1521, argumento que
não se sustenta, desde quando o arcabuz foi
inventado 100 nos antes do naufrágio de Caramuru.
Certo é que, por esse ou aquele motivo, Diogo Álvares se impôs à admiração dos habitantes
da terra, entre os quais era muito considerado.
O grande patriarca da família baiana teve numerosa família e muitas mulheres, sendo, naturalmente, Paraguaçu a principal. Em sua companhia viajou para a Europa.
O jesuíta Simão de Vasconcellos narra o que se
segue: “nestes termos estava” quando uma náu
francesa chegou à Bahia e ele, com o propósito de passar a Portugal via França, carregou-a
de pau-brasil e nela embarcou, com a “a mais
querida de suas mulheres, dotada de formosura
e princesa daquela gente (....) e não sem grande
inveja das que ficaram”, pois “delas contam
alguns que chegaram a lançar-se a nado, com
perda de uma, que ficou afundada nas ondas”.
História ou lenda, tais relatos povoam o ao
imaginário do povo brasileiro, que se delicia
com suas origens indígenas e delas tem muita
honra.
Vale lembrar que Paraguaçu foi, efetivamente, batizada no dia 30 de julho de 1528, em
Saint Malo, França, em cujo arquivo se encontra
o assentamento ou registro oficial, tendo por
padrinho Guyon Jamyn por madrinha Catherine
des Granches, esposa de Jacques Cartier, o
descobridor do Canadá. Na ocasião, recebeu o
nome de Katherine du Brésil. Ali também o casal
se consorciou e viveu cerca de um ano, pouco
mais ou menos, voltando em seguida à Bahia.
Tão significativa era a presença de Caramuru em nossa terra que, quando da chegada do
Primeiro Governador Geral, Tomé de Souza, em
1549, a pedido de D. João III, muito colaborou
para a fundação da Cidade. O papel que, então desempenhou, como intermediário entre os
representantes da Coroa e os tupinambás, foi
de fundamental importância para o bom andamento dos trabalhos que naquele momento
foram realizados.
Por todos esses motivos, homenagear a figura emblemática de Caramuru é um dever impostergável de
todos os baianos.

Em 1900, aos 37 anos, o pintor baiano Tito Weidinger Baptista retratou Caramuru num
óleo sobre tela (0,50x0,40). A obra pertence ao acervo do Instituto Geográfico e Histórico
da Bahia, doada pelo próprio artista. Foto: Andréa Llago.
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