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João Henrique garante
Memorial Caramuru

Na noite de 24 de março, durante a solenidade de
lançamento do livro Diogo Álvares, o Caramuru, o
prefeito João Henrique Carneiro fez um pronunciamento em que anunciou a construção do Memorial
Caramuru. Logo depois do importantíssimo discurso, o chefe do Executivo foi agraciado pela Central
das Entidades do Rio Vermelho com um diploma de
Honra ao Mérito e recebeu um exemplar do livro
Família Taboada na Bahia, entregue (foto) pelo empresário Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, patrocinadora da obra que
resgatou a saga de uma família símbolo do Rio Vermelho. Página 5.

O lançamento de Diogo Álvares,
o Caramuru

Corrida da Cidade, início e fim no Rio Vermelho
Na manhã de 29 de março, dia do 460º
aniversário da Fundação da Cidade do Salvador, o Rio Vermelho foi palco de uma prova
de atletismo, que reuniu mais de mil participantes. Eles saíram do Largo da Mariquita
e no Farol da Barra fizeram o retorno ao
ponto de partida, num percurso de 10 km.
Durante a festa das premiações, o vicepresidente da Central das Entidades do Rio
Vermelho, Roberto Menezes, foi chamado
ao palco para entregar (foto) ao vice-prefeito, Edvaldo Brito, um documento contendo reivindicações do bairro. Página 6.

Na presença de centenas de pessoas, o livro Diogo Álvares, o Caramuru foi festivamente lançado no
Salão Paroquial do Rio Vermelho.
O evento representou o início das
celebrações na Bahia pelos 500 anos
da chegada ao Brasil de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, descobridor
do Rio Vermelho, co-fundador da
Cidade do Salvador e patriarca da
Bahia. Página 4.

O autor, Ubaldo Marques Porto Filho,
autografando um exemplar.

Família Taboada na Bahia fez sucesso na
Bienal do Livro
O livro Família Taboada na Bahia,
primeira obra patrocinada pela Casa
de Cultura Carolina Taboada, foi
muito elogiada durante a realização
da 9ª Bienal do Livro na Bahia. Na foto
a leitora Adelina Fragueiro Almofrey,
filha de galegos, ao lado da obra que
narra a saga de uma família oriunda
da Galícia e que se inseriu de forma
relevante na história do Rio Vermelho.
Página 7.

Noticiário da Casa de Cultura Carolina Taboada
(Página 7)
			

Câmara festejará 500 Anos do Rio
Vermelho com Sessão Especial
Por iniciativa do vereador Pedro Godinho, a Câmara Municipal de
Salvador vai realizar, às 9 horas do dia 18 de junho (quinta-feira), uma
Sessão Solene em homenagem aos 500 Anos do Rio Vermelho. Caberá
à Central das Entidades do Rio Vermelho indicar os palestrantes desse
importante acontecimento, onde a figura central será Diogo Álvares
Corrêa, o Caramuru, descobridor do bairro.
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Tribuna da Comunidade
Praia de Santana, uma vergonha para o turismo
A Praia de Santana, local da realização da famosa Festa de Yemanjá, se transformou num cartão-postal muito negativo para
o bairro do Rio Vermelho. Virou garagem para barcos que não
são da pesca profissional e serve de abrigo para um covil de
desocupados (falsos pescadores). Os sem-tetos que a invadiram
e lá moram, transformaram a bela praia num cortiço, onde se
drogam, escondem objetos roubados, fazem as necessidades
fisiológicas e até as sexuais. Tudo isso em plena luz do dia e à
vista dos que transitam pela balaustrada, muitos deles turistas
que chegam atraídos pela fama da Casa de Yemanjá. Na praia
existe um criatório de galinhas e um verdadeiro exército de
cães (dei-me ao trabalho de contá-los e vi 53 cachorros), que
atacam quem se aproxima dos barracos improvisados nos barcos que lá se encontram. Segundo informações, vários foram
abandonados há anos pelos seus proprietários. Uma outra
aberração é a colocação de isopores na balaustrada dessa
praia famosa, num comércio de bebidas alcoólicas, onde o
desrespeito impera.
Urge, pois uma ação enérgica por parte da Prefeitura, para sanear o local turístico e dar segurança aos turistas e soteropolitanos que por lá circulam.
Afrânio Teixeira
Rua Conselheiro Pedro Luiz
N. da R. – A reclamação, totalmente procedente, está sendo
encaminhada aos órgãos competentes da Prefeitura, especialmente à Saltur e Sesp.
Rua do Canal Fétido
No trecho que vai do Largo da Mariquita até a confluência do
Rio Lucaia com o Camorogipe, a Avenida Juracy Magalhães
Júnior é conhecida como “Rua do Canal”, por onde exala um
fedor insuportável, que incomoda os moradores desse trecho
e das ruas vizinhas. Tudo ocasionado pelas descargas que a
Embasa constantemente lança no leito do rio, por onde os dejectos são levados ao mar. Por que o Programa do Bahia Azul
não acabou com essa terrível fonte poluidora do ar e das águas
marítimas?
José Carlos Andrade
Av. Juracy Magalhães Júnior
N. da R. – A reclamação, totalmente procedente, está sendo
encaminhada à Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), para os devidos esclarecimentos.
Fechamento do Canal
Seria de bom alvitre que a Prefeitura também fizesse na chamada Rua do Canal, o mesmo trabalho de urbanização executado
recentemente na Avenida Centenário, onde a valeta entre as
duas pistas foi canalizada, fechada e deu lugar a uma área
de lazer. No Rio Vermelho, no trecho entre as duas pistas de
veículos, onde se concentra uma importante área comercial, e
também residencial, o rio que está extinto poderá ser coberto
e transformado num belíssimo jardim.
Antônio Alves Correia
Av. Juracy Magalhães Júnior
N. da R. – A sugestão está sendo encaminhada à Secretaria
Municipal do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham).
E o Centro Cultural?
Tenho informações de que tramitou pela Procuradoria Jurídica
do Estado, no final do governo de Paulo Souto, a seguinte proposta: o proprietário do amplo e valioso terreno onde existiu a
Maternidade Nita Costa, localizado na Rua Marquês de Monte
Santo (quase defronte do Posto Chaminé) incluiria no empreendimento imobiliário projetado para aquela área a construção de
um pequeno centro cultural, que seria entregue ao Estado como
pagamento de um débito fiscal.
Não tenho mais nenhuma informação sobre esse assunto, desde
que Jaques Wagner se tornou governador. A Central das Entidades do Rio Vermelho sabe de alguma coisa?
Ana Maria Borges
Av. Cardeal da Silva
N. da R. – A Central vai investigar, inclusive pedindo informações à Sucom, o órgão municipal encarregado da análise dos
projetos e da liberação dos alvarás para construções.
Agradecimentos
Através deste jornal, desejo externar publicamente os meus
agradecimentos ao presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, Nelson Almeida Taboada, pelo empenho junto ao seu
primo, Nestor Taboada Rivas, superintendente administrativofinanceiro do Hospital Espanhol, por ocasião do internamento
hospitalar da minha genitora, Celina Ferreira Freire. Aos dois a
minha sincera gratidão.
Antônio Carlos Ferreira Freire
Diretor do Conselho de
Cultura e Turismo do Rio Vermelho
Nota da Redação - As informações para esta coluna deverão ser enviadas, com o nome e endereço postal do remetente, para o e-mail
central@acirv.org
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Central das Entidades do Rio Vermelho
		

Comissão Gerenciadora dos Festejos dos 500 Anos do Rio Vermelho
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho - Conturv
Conselho Paroquial do Rio Vermelho - Conparv
Academia dos Imortais do Rio Vermelho - Acirv
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

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, Eulírio Menezes, Antonino Oliveira Viana, Gilson Alves dos Santos e Jorge Amorim.

A UNIÃO QUE FAZ A FORÇA
CONSELHO DE CULTURA E TURISMO
DO RIO VERMELHO (CONTURV)
Presidente
Ubaldo Marques Porto Filho
Vice-Presidente
Sydney Gomes de Rezende
Diretor Administrativo-Financeiro
Layrtton Chaves Borges
Diretor de Cultura
Eduardo Ávila de Oliveira
Diretor de Turismo
Antônio Carlos Ferreira Freire
Conselho Fiscal
Edgar Viana Filho
Ângelo Magno Carmo Lopes
Santiago Coelho Rodriguez Campo
Rita de Cássia Santos Souza
Eulírio Menezes
Gildásio Vieira de Freitas
CONSELHO PAROQUIAL DO
RIO VERMELHO (CONPARV)
Presidente
Pe. Ângelo Magno Carmo Lopes
Coordenador Administrativo-Financeiro
Ítalo Dattoli
Coordenador Litúrgico
Miguel Dratovsky Júnior
Coordenador de Ação Social
Dercy Souza Datolli
Coordenador de Eventos
Eny Alves Braga Duran
Coordenador de Relações Comunitárias
Ubaldo Marques Porto Filho
Coordenador Jurídico
Raul Affonso Nogueira Chaves Filho
Coordenador de Comunicação
Rosana Ramos Araújo
Conselho Fiscal
Antonino Oliveira Viana
Antônio Lobo Leite Filho
Alyrio João Damasceno
Elisabete Palácio
Anna Maria Alves
Aurora Maria Nascimento Gomes
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
CARAMURU (ASCAR)
Presidente
Ítalo Dattoli
Vice-Presidente
Antônio Lobo Leite Filho
Diretor Administrativo-Financeiro
Antonino Oliveira Viana
Diretor de Relações Comunitárias
Alyrio João Damasceno
Diretor de Comunicação Social
Rosana Ramos Araújo
Conselho Fiscal
Ubaldo Marques Porto Filho
Elisabete Palácio
Vanilde Araújo Souza
Luciano Souza Santos
Eduardo Ávila de Oliveira
Luiz Fernando de Castro Monteiro
ACADEMIA DOS IMORTAIS DO
RIO VERMELHO (ACIRV)
Presidente
Ubaldo Marques Porto Filho
Vice-Presidente
Luciano José Costa Figueiredo
Diretor Administrativo Financeiro
Roberto Farias de Menezes
Diretor Cultural
Clóvis Cavalcanti Bezerril
Diretor Social
Nelson Hanaque Esquivel
Conselho Fiscal
Márcio Santos Souza
Flávio Damásio de Paula
Hélio José Bastos Carneiro de Campos
Giuseppe Talento
Roberto Falcão de Almeida Souza
Gildásio Vieira de Freitas

COLÔNIA DE PESCA Z-1
(SOB INTERVENÇÃO)

ASSOCIAÇÃO YEMANJÁ DO RIO VERMELHO
Presidente
Mário Augusto Oliveira Barreto (Mário da Moto)
Vice-Presidente
Jorge Amorim (Azul)
Diretor Executivo
Sydney Gomes de Rezende
Diretor Administrativo-Financeiro
Luiz Carlos Flores Ramos
Diretor do Presente Principal
Joaquim Manoel dos Santos (Manteiga)
Diretor da Festa de Yemanjá
Gilson Alves dos Santos (Comprido)
Conselho Fiscal
Valdimiro Soares Zoanny (Vavá)
Walter Reis de Freitas Júnior
Ubaldo Marques Porto Filho
Henrique Bispo da Silva
Januário Moreira dos Santos (Januba)
Norberto Manoel de Souza (De Pano)

PARÓQUIA DE SANT’ANA
DO RIO VERMELHO
Pároco: Padre Ângelo Magno
Carmo Lopes

CASA DE CULTURA
CAROLINA TABOADA
Presidente
Nelson Almeida Taboada
Vice-Presidente
Cláudio Pinheiro Taboada
Diretor Administrativo-Financeiro
Jaguaraci Xavier Araújo
Diretor Cultural
Ubaldo Marques Porto Filho
Conselho Fiscal
José Guido Grimaldi
Luiz Clóvis Santos Pereira
Maria Flávia Pinheiro Taboada
Emanuel Macedo Nuno de Souza
Roberto Farias de Menezes
Roberto Pinheiro Taboada
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Jornal Editado pela Central das Entidades do Rio Vermelho
E-mail: central@acirv.org
As edições anteriores podem ser lidas nos sites:
www.acirv.org e www.casataboada.com.br
Conselho Editorial
Clóvis Cavancanti Bezerril
Antonino Oliveira Viana
Eulírio Menezes
Ítalo Dattoli
Nelson Almeida Taboada
Ângelo Magno Carmo Lopes
Roberto Farias de Menezes
Sydney Gomes de Rezende
Ubaldo Marques Porto Filho
Consultores e Colaboradores
Affonso José Taboada Filho, Antônio Carlos
Ferreira Freire, Edgar Viana Filho, Eduardo
Ávila de Oliveira, Eneida de Almeida
Cavalcanti, Flávio Damásio de Paula, José
Hamilton da Silva Bastos, Layrtton Chaves
Borges, Luiz Carlos Flores Ramos,
Nelson Hanaque Esquivel, Roberto
Falcão de Almeida Souza, Rosana Ramos
Araújo e Vânia Kátia Sacramento Haute.
E-mail da Redação
folha@acirv.org
Processamento de Dados
Ubaldo Marques Porto Neto
Projeto Gráfico
José Carlos Baião
Editoração Eletrônica
Artemapas Ilustrações
Impressão
Press Color
Locais de Distribuição
Biblioteca Juracy Magalhães Júnior
Igreja Matriz de Senhora Sant´Ana
Barbearia Edson & Lucas
Eventos realizados no Rio Vermelho

COMISSÃO GERENCIADORA DOS FESTEJOS DOS 500 ANOS DO RIO VERMELHO
Presidente: Sydney Rezende. Membros: Barretto Júnior, Cláudio Barreto, Clóvis Bezerril, Dina Rachid,
Ítalo Dattoli, Marco Gavazza, Nelson Taboada, Otto Pipolo, Pedro Costa, Reginaldo Santos,
Renato Lima, Ricardo Franco, Roberto Menezes, Santiago Campo, Sônia Morelli e Ubaldo Porto.
Praça Geraldo Walter 3, Rio Vermelho. Salvador - Bahia. Cep 41950-350
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Prefeito do Viana do Castelo esteve em Salvador
Para uma permanência de três dias, o prefeito de Viana do Castelo, o médico Defensor Oliveira Moura, chegou à capital baiana ao meio dia do domingo 15 de março. Desembarcou acompanhado pela esposa Maria Joana, da filha Maria
Helena e do genro Hugo Alves Martins. Para ciceroneá-los em suas andanças por Salvador, a empresa oficial do turismo
municipal (Saltur) designou um assessor especial, Moisés Cafezeiro.

V

iana do Castelo é onde teria nascido Diogo Álvares Corrêa, que ficaria celebrizado com o nome de Caramuru, dado pelos índios tupinambás do Rio Vermelho logo após o tiro de espingarda que desferiu da Pedra da
Concha, em 1509. Viana do Castelo foi quem deu início às celebrações pelos 500 anos da chegada de Diogo
Álvares à Bahia, com a inauguração, nos primeiros minutos de 2009, pelo prefeito Defensor Moura, de uma
gigantesca estátua de bronze colocada na Praça da República, a principal da cidade localizada no norte de Portugal, a 25 minutos do Aeroporto Internacional da Cidade do Porto. Situada na foz do Lima, Viana do Castelo é
a terra de destemidos e destacados navegadores.
As boas-vindas do Rio Vermelho – No ano das comemorações pelos 500 anos do nascimento do personagem
Caramuru, o prefeito Defensor Moura fez questão de vir a Salvador. Poucas horas depois de desembarcar, recebeu no hotel a visita de dois representantes do Rio Vermelho: Ubaldo Marques Porto Filho, presidente do
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, e Sydney Rezende, presidente da Comissão Gerenciadora dos
Festejos dos 500 Anos do Rio Vermelho.
Além dos votos de boas-vindas, os dois dirigentes fizeram um relato sobre as providências para as comemorações dos 500 anos de Caramuru na Bahia, cujas ações iniciais partiram da Academia dos Imortais do Rio
Vermelho, um dos organismos filiados à Central das Entidades do Rio Vermelho. Falaram também do projeto do
Memorial Caramuru e manifestaram a esperança de que o importante empreendimento seja inaugurado pelo
prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, em 5 de outubro, Dia do Rio Vermelho e Dia de Caramuru.

Defensor Moura entre o escritor Ubaldo Marques Porto Filho (à direita)
e o publicitário Sydney Rezende.

Encontro com o Prefeito de Salvador
Reprodução/DOM

Defensor Moura com João Henrique Carneiro.

No dia seguinte à sua chegada, o chefe
do executivo vianense esteve com o cônsul
de seu país na Bahia, João Paulo Marques
Sabido da Costa, com quem trocou informações visando o estreitamento dos laços
de fraternidade existente entre os povos da
Bahia e de Portugal, além do incremento
das atividades industriais, comerciais e de
serviços.
Na terça-feira, dia 17, em reunião no
Palácio Thomé de Souza, Defensor Moura e
João Henrique colocaram na pauta das con-

versas diversas ações de intercâmbio para uma maior aproximação entre Viana do Castelo e
Salvador, através da colaboração cultural e artística. Trataram também das homenagens a
Caramuru. No final, ficou pactuado que os dois prefeitos assinarão um convênio que tornará
Viana do Castelo e Salvador cidades-irmãs. A assinatura ocorrerá em junho, em Viana do
Castelo, quando João Henrique retribuirá a visita do prefeito português.

Almoço no Mercado Modelo
Assim que saiu do Palácio Thomé de Souza, Defensor Moura dirigiu-se ao Mercado
Modelo, para almoçar no Restaurante Camaféu de Oxossi, pertencente a um patrício,
o lisboeta Rui Mendes. Entre os presentes,
um diretor da Saltur, Arlindo Medrado, integrantes do trade turístico soteropolitano e
dirigentes das entidades do bairro descoberto por Caramuru, dentre eles o presidente e
vice-presidente da Central das Entidades do
Rio Vermelho, Clóvis Bezerril e Roberto Menezes, além do publicitário Sydney Rezende
e do escritor Ubaldo Marques Porto Filho,
especialista na história de Caramuru.

O prefeito de Viana do Castelo no Mercado Modelo,
entre Moisés Cafezeiro e o cantor-compositor Gereba.

Visita ao berço de Caramuru
Ao anoitecer do dia 17, o prefeito vianense esteve no Rio Vermelho para conhecer o sítio
histórico da chegada de Diogo Álvares Corrêa, onde será erguido o Memorial Caramuru, que
ficará na Praça Caramuru, bem defronte à famosa Pedra da Concha, uma ilhota na Enseada da
Mariquita (que tem a cavaleiro, no Morro do Conselho, os hotéis Blue Tree Towers e Pestana),
onde o náufrago vianense se abrigou e teve tempo de preparar sua estratégia de defesa e sobrevivência.
Sabe-se que ao ser avistado pelos nativos, Diogo Álvares imediatamente usou o arcabuz
para disparar um certeiro tiro numa ave em pleno vôo. Espantados, pois desconheciam armas
de fogo, os nativos começaram a exclamar “Caramuru! Caramuru! Caramuru!”, que na língua
tupi significa “homem do fogo; filho do trovão; dragão saindo do mar”. Assim foi descoberto o
Rio Vermelho e assim nasceu o personagem Caramuru.
Do Morro do Conselho, donde teve a visão panorâmica para o mar de Caramuru e a Pedra
da Concha, o prefeito foi levado ao Largo de Santana para conhecer o mais famoso tabuleiro da
Bahia, da Dinha do Acarajé, onde foi recepcionado pela baiana Cláudia Assis, filha e sucessora
de Dinha, que terá a sua biografia lançada em 20 de maio próximo, quando Dinha faria 58 anos.
A obra foi escrita pelo historiador do Rio Vermelho, Ubaldo Marques Porto Filho.
Ainda no Rio Vermelho, depois de
ter degustado e gostado do acarajé
e do abará do tabuleiro da Cláudia,
Defensor Moura foi ao Tarrafa assistir
uma apresentação de forró comandada pelo compositor e cantor Carlos
Pita. Localizado na Rua da Paciência,
o estabelecimento oferece do seu balcão uma belíssima vista para a Praia
de Santana, a Casa de Yemanjá e os
barcos dos pescadores da Colônia de
Pesca Z-1. O prefeito gostou tanto
do show musical que dançou com a
esposa e a filha. Por serem exímios
na dança, roubaram a cena e foram
aplaudidos pelos espectadores.

Defensor Moura no Largo de Santana, com
a baiana Cláudia, sucessora de Dinha do Acarajé.

Representantes do Rio Vermelho reuniram-se com o secretário Abreu

A partir da esquerda: Ubaldo Porto, Clóvis Bezerril, Pedro
Godinho, Flávio de Paula, Roberto Menezes e o secretário Antônio Abreu.

Uma comitiva do Rio Vermelho, capitaneada pelo vereador Pedro Godinho, esteve na Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, onde foi recebida, no dia 18 de março, pelo secretário
Antônio Eduardo dos Santos Abreu. Na reunião com o titular da Sedham foram tratados dois assuntos de
suma relevância para o Rio Vermelho: a construção do Memorial Caramuru e a preservação dos atuais limites
geográficos do Rio Vermelho, conforme delimitação feita em 1986.
Com relação a este último item, foi entregue um dossiê em que a Central das Entidades se posiciona contra
toda e qualquer modificação na geografia do bairro. O secretário informou que os estudos que se encontram
em andamento na Sedham, para formalização dos limites de todos os bairros de Salvador, irão respeitar os
limites históricos do bairro, fixados há 23 anos. “Não existe nenhuma razão para qualquer alteração, pois
prevalecerá o desejo da comunidade, representada pela Central das Entidades do Rio Vermelho”, enfatizou
Abreu.
Da reunião participaram os seguintes dirigentes de entidades do bairro: Ubaldo Marques Porto Filho,
presidente do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Roberto Farias de Menezes, diretor da Academia dos Imortais do Rio Vermelho, Sydney Gomes de Rezende, presidente da Comissão Gerenciadora dos
Festejos dos 500 Anos do Rio Vermelho, e Clóvis Cavalcanti Bezerril, presidente da Central das Entidades do
Rio Vermelho.
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A festa do lançamento do livro sobre Caramuru
O livro “Diogo Álvares, o Caramuru”, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, foi lançado no dia
24 de março com um coquetel no Salão Paroquial do Rio Vermelho. A sua publicação foi incluída
nas comemorações dos 500 anos da descoberta do Rio Vermelho, pelo célebre Caramuru, e também das festividades pelo primeiro aniversário de fundação da Casa de Cultura Carolina Taboada,
patrocinadora da obra.
Além das principais lideranças do Rio Vermelho, o evento contou com a presença de importantes autoridades, empresários, professores, historiadores, jornalistas, moradores, ex-moradores
e amigos do histórico bairro, além de dois descendentes de Caramuru e Catharina Paraguassú, o
engenheiro Christóvão Dias de Ávila Pires Júnior e a jornalista Maria Cecília Pires e Albuquerque
Penna, que vieram do Rio de Janeiro, onde residem.
O prefeito João Henrique chegou acompanhado pelo chefe do Cerimonial da Prefeitura, Jairo
João de Carvalho, do secretário de Comunicação, André Curvello, do secretário de Desenvolvimento Urbano, Antônio Abreu, da presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Vilma Lage, e do
vereador Pedro Godinho. A comitiva municipal foi recebida na entrada do Salão Paroquial por uma
Comissão do Rio Vermelho, liderada pelo presidente da Central das Entidades desse bairro, Clóvis
Bezerril, e integrada pelos senhores Layrtton Chaves Borges, Edgar Viana Filho e Sydney Rezende.
					
Fotos: Andréa Llago.

Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Jr, presidente do Instituto Genealógico da Bahia.

Vera Rocha e Sydney Rezende.

Pedro Godinho e Nelson Taboada.

Sônia Morelli Rodrigues, diretora da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior.

Virgílio Paim.

Nelson Taboada entre Eduardo Morais de Castro, presidente da Associação
Comercial da Bahia, e o autor do livro.

Miriam e Jorge Mascarenhas.
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O autor com Christóvão de Ávila e Maria Cecília Penna.

Nelson Taboada com Maria Aparecida, Yma e Paulo Keller, respectivamente
mãe, irmã e cunhado de Ubaldo.

Altamirando Nogueira da Fonseca.

Ubaldo com Thereza Lima, Gibson Júnior e Miraldete Lima.

Nelson Taboada entre Clóvis Bezerril e Layrtton Borges.

Newton Carneiro Monte Alegre.

Arilda Cardoso Souza e José Roberto Casqueiro.

O cônsul de Portugal na Bahia, João Sabido Costa, entre Clóvis Bezerril e
Ubaldo.

Carlos Kertész.

Prefeito João Henrique e o escritor.

Pedro Godinho, Roberto Menezes e o secretário Antônio Abreu.

Edgar Viana Filho e Roberto Menezes.

O autor entre Valter Lessa e Valentin Beloso.

O prefeito João Henrique entre dirigentes de entidades representativas do
Rio Vermelho.
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João Henrique no Rio Vermelho
No dia 24 de março, o prefeito esteve no lançamento do livro “Diogo Álvares, o Caramuru”, realizado no Salão Paroquial
do Igreja Matriz. Na chegada de João Henrique Carneiro, houve uma interrupção na solenidade dos autógrafos para que todos pudessem acompanhar a saudação que foi feita ao prefeito e o seu pronunciamento, em que anunciou a construção do
Memorial Caramuru, cujo projeto havia sido elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira, órgão integrante da estrutura da
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

O mestre de cerimônias, Roberto Menezes.

Sydney Rezende lendo a saudação ao prefeito.

O prefeito João Henrique, o escritor Ubaldo Porto, a
arquiteta Vilma Lage e o padre Ângelo Magno.

Presenças na recepção ao prefeito: Francisco Sales,
Luciana Barreto, Nelson Taboada, Raul Barreto,
George Barreto e Haroldo Aragão.

O prefeito João Henrique exibindo um exemplar
do livro “Diogo Álvares, o Caramuru” ao anunciar a
construção do Memorial Caramuru.

A saudação ao Prefeito
Hoje é um dia muito especial para o Rio Vermelho, que entrará para os anais da história do
nosso bairro. Trata-se de uma elevada honra ter a presença de Vossa Excelência, Senhor Prefeito
João Henrique, no lançamento do livro “Diogo Álvares, o Caramuru”, editado sob o patrocínio
da Casa de Cultura Carolina Taboada. Esse livro, pioneiro no gênero, passa a se constituir num
documento de suma relevância na historiografia do Descobridor do Rio Vermelho e do CoFundador da Cidade do Salvador.
O Presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho escreveu no final do Posfácio desse
livro o seguinte parágrafo:
Caso a decisão da construção do Memorial Caramuru ocorra, o prefeito João Henrique estará fazendo história e entrando para a história como autor do resgate de
uma secular dívida que Salvador tem para com Diogo Álvares Corrêa, o célebre
Caramuru.
E essa dívida a que se referiu o Presidente Clóvis Bezerril, é realmente secular, pois até a
chegada do Doutor João Henrique Carneiro ao comando do governo municipal nada, absolutamente nada, havia sido feito para homenagear a figura ímpar do primeiro habitante branco do
território que faz parte do município de Salvador, local do início da miscigenação racial, dentre
outros atributos creditados a Caramuru.
No Brasil, a única homenagem pública de vulto prestada a Caramuru ocorreu no Rio de Janeiro, onde ele nunca pôs os pés. Mas foi lá, na Praça Floriano, em pleno coração da Cinelândia,
onde se encontram os prédios do Teatro Municipal e da Biblioteca Nacional, que foi inaugurado, em 21 de abril de 1910, um monumento alusivo à História do Brasil. E nele Caramuru foi
inserido numa posição de destaque, perpetuado em obra de Eduardo de Sá, que o esculpiu com
a famosa espingarda e ao lado de um índio tupinambá.
Aqui na Bahia, somente 114 anos após a posse do primeiro Prefeito de Salvador, que na
época era chamado de Intendente, foi que a municipalidade começou a resgatar a dívida com
Caramuru, pois no dia 5 de outubro de 2007, quando reverenciávamos os 450 anos do falecimento de Caramuru, a arquiteta Kátia Carmelo, então Secretária Municipal do Planejamento,
esteve aqui, neste Salão Paroquial, para anunciar que o Prefeito João Henrique tinha determinado que a Fundação Mário Leal Ferreira elaborasse um projeto para a reurbanização da Praça
Caramuru, no Rio Vermelho, onde também deveria ser construído o Memorial Caramuru.
O projeto foi efetivamente elaborado e, diga-se de passagem, com grande competência
pelos técnicos da Fundação Mário Leal Ferreira, agora presidida pela arquiteta Vilma Lage e
tendo o administrador Antônio Abreu como Secretário do Desenvolvimento Urbano, Habitação
e Meio Ambiente. E hoje Vossa Excelência vem ao Rio Vermelho com o propósito de anunciar
a execução do Projeto do Memorial Caramuru, pagando assim a segunda parcela da histórica
dívida de Salvador para com o Patriarca da Bahia, que vem desde 1893.
Rogamos agora a Deus no sentido de que no dia 5 de outubro deste ano, quando estaremos solenemente comemorando o Dia de Caramuru, os 500 Anos da chegada de Diogo Álvares
Corrêa, os 500 Anos do nascimento do personagem Caramuru e os 500 Anos do Rio Vermelho,
o Senhor Prefeito possa pagar a terceira e última parcela da dívida deixada pelos prefeitos que o
antecederam no comando de Salvador. O resgate total da dívida dar-se-á com a inauguração do
Memorial Caramuru, uma justa e impostergável valorização daquele que é, sem dúvida alguma,
um dos personagens exponenciais da história brasileira.
Aliás, a importância de Caramuru extrapola os limites do território nacional. Esse persona-

gem é tão notável que a cidade de Viana do Castelo, localizada na região norte de Portugal,
inaugurou nos primeiros minutos de 2009, em seu principal logradouro público, que é a
Praça da República, uma monumental escultura de Caramuru ao lado da esposa Catharina
Paraguassú, dando, assim, partida às celebrações dos 500 anos da chegada do vianense
Diogo Álvares Corrêa ao Brasil.
O Prefeito de Viana do Castelo, o médico Defensor Oliveira Moura, esteve em Salvador na
semana passada e foi recebido no Palácio Thomé de Souza pelo nosso Prefeito. Logo depois,
fez questão de conhecer o local da chegada do famoso conterrâneo. Na companhia de quatro
cicerones – os presidentes Clóvis Bezerril e Sydney Rezende, o escritor Ubaldo Porto e um assessor especial da Saltur, Moisés Cafezeiro, o ilustre visitante foi conduzido ao Morro do Conselho,
donde descortinou o mar de Caramuru, a Pedra da Concha e a área da Praça Caramuru onde
será construído o Memorial. Entusiasmado com o que viu, confidenciou:
Com o Memorial Caramuru, essa área do Rio Vermelho poderá se transformar
numa grande atração para o turismo histórico e cultural, tanto para os brasileiros
como para portugueses e europeus em geral.
O Prefeito Defensor Moura revelou ainda que em junho o Prefeito João Henrique vai estar
em Portugal, oportunidade em que estarão firmando convênios de cooperação técnica e um
protocolo formalizando Salvador e Viana do Castelo como cidades-irmãs. Finalmente disse o
seguinte:
O Memorial Caramuru e a Igreja da Graça, onde se encontra o jazigo de Catharina
Paraguassú, serão de vital importância para o incremento do turismo histórico e
a vinda de portugueses à Bahia.
A comunidade do Rio Vermelho, representada pelas nove entidades filiadas à Central das
Entidades, aproveita esta oportunidade para também agradecer o relevante apoio do Vereador
Pedro Godinho, representante político do nosso bairro, por dois importantíssimos projetos de
sua autoria: A instituição do 5 de Outubro como o Dia de Caramuru no Município de Salvador,
e a Indicação ao Senhor Prefeito para a Construção do Memorial Caramuru.
A Central das Entidades do Rio Vermelho destaca também a importância da obra escrita
por Ubaldo Marques Porto Filho, que está sendo lançada num momento de grande significado
e que inaugura oficialmente o ciclo baiano das celebrações pelo 5º Centenário da chegada de
Diogo Álvares Corrêa, cujo clímax festivo deverá ocorrer no dia 5 de outubro, quando também
será lançado o livro “Rio Vermelho Cronológico, 1509-2009, 500 Anos de História”, também
escrito pelo Ubaldo, o historiador do Rio Vermelho.
Por último, a Central das Entidades enaltece o empresário Nelson Taboada, mecenas do Rio
Vermelho. Sem a sua participação não haveria esta importante festividade, pois não teríamos o
produto motivador, que é o livro. A publicação de “Diogo Álvares, o Caramuru”, foi totalmente
patrocinada pela Casa de Cultura Carolina Taboada, entidade com finalidades beneficentes e
culturais, criada e presidida pelo senhor Nelson Taboada.
Rio Vermelho, aos 24 dias de março do ano do seu Quinto Centenário e da honrosa visita
do Excelentíssimo Prefeito João Henrique Carneiro.
Diretoria da Central das Entidades do Rio Vermelho
(Discurso lido por Sydney Rezende)
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CENTRAL DAS ENTIDADES HOMENAGEOU
PERSONALIDADES
Durante o lançamento do livro “Diogo Álvares, o Caramuru”, a Central das Entidades do Rio Vermelho prestou significativa homenagem a cinco personalidades que
prestaram ou estão prestando relevantes serviços ao Projeto do Memorial Caramuru, que irá transformar a Praça Caramuru, localizada no setor da Mariquita, numa
grande atração de cunho histórico-cultural, para atrair grandes fluxos de turistas nacionais e internacionais. O vice-presidente da Central, Roberto Farias de Menezes, foi
o mestre de cerimônias, cabendo ao presidente, Clóvis Cavalcanti Bezerril, promover a entrega das honrarias a João Henrique de Barradas Carneiro, Antônio Eduardo
dos Santos Abreu, Vilma Emília Gomes Barbosa Lage, Pedro Luiz da Silva Godinho e Nelson Almeida Taboada.
Fotos: Andréa Llago.

Corrida da Cidade começou e terminou na Mariquita
Reprodução/DOM

João Henrique Carneiro, prefeito de Salvador, entre Nelson Taboada
e Clóvis Bezerril.

Antônio Abreu, secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação
e Meio Ambiente, entre Roberto Menezes e Clóvis Bezerril.

O Rio Vermelho sempre foi utilizado como passagem para corridas de rua. Mas, pela primeira
vez, no dia 29 de março, o bairro sediou uma competição. A Corrida Cidade do Salvador, em comemoração aos 460 anos da capital baiana, teve como
palco central o Largo da Mariquita, donde partiram
os mil atletas inscritos no evento promovido pela
Prefeitura com a supervisão técnica da Federação Bahiana de Atletismo. Os corredores foram até o Farol
da Barra, donde retornaram ao Largo da Mariquita,
num percurso total de 10 km.
Marily dos Santos, maratonista alagoana radicada na Bahia, e única representante brasileira nas
Olimpíadas de Pequim, obteve o primeiro lugar na
prova feminina. No masculino, o campeão foi Edson
Arruda. Foram ainda realizadas duas competições
especiais, tendo como vencedores Osmar de Freitas Nascimento, na categoria triciclo, e Domingos
Marinho da Cruz, na cadeira padrão.

Praça Geraldo Walter de roupa nova
Vilma Lage, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira.

Instituída pela Lei 5.625, sancionada pelo prefeito Antônio Imbassahy, em 25
de outubro de 1999, a Praça Geraldo Walter é um pequeno espaço público localizado no lado direito da subida da Rua Almirante Barroso. A praça foi registrada na Prefeitura sob o codilog nº 0223 e a sua toponímia é uma homenagem
a Geraldo Walter de Souza Filho, grande nome do marketing político no Brasil,
falecido aos 42 anos, em 14 de março de 1998.

Vereador Pedro Godinho, tendo ao lado o prefeito João Henrique.

Após anos sem nenhuma benfeitoria, a pracinha foi totalmente reurbanizada com
recursos oriundos da família, de alguns moradores do local e, principalmente, de
empresários amigos de Geraldão, como o publicitário baiano era conhecido.
A inauguração das melhorias, conforme projeto das arquitetas Nanci Uchôa,
Marília Cavalcante e Maria da Graça Rohrs, que incluiu uma escultura feita por Darlan Rosa, ocorreu na manhã de 28 de março, na presença do vereador Pedro Godinho, autor do projeto de lei que redundou na Lei 5.625. O ato contou também
com a participação de familiares e inúmeros amigos de Geraldo Walter, alguns
vindos de outros estados, que atenderam aos convites de Maria Augusta Souza
(Guta) e Sydney Rezende, coordenadores da Comissão de Reforma da Praça.

Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada.
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Rio Vermelho foi destaque na 9ª Bienal do Livro
Realizada em Salvador, de 17 a 26 de abril, no Centro de Convenções, a
9ª Bienal do Livro da Bahia foi um sucesso de público. Considerado o maior
evento do mercado livreiro no Norte-Nordeste, a 9ª Bienal teve a participação das mais destacadas editoras do país e mobilizou centenas de autores
brasileiros, com dezenas de baianos e nordestinos presentes.
Além das vendas nos estandes das editoras e livrarias, a Bienal foi palco
de uma série de atividades ligadas à poesia, ao cordel e à literatura infantil,
em seus variados espaços, dentre eles a Praça da Poesia, Espaço Cordel,
Arena Jovem, Circo das Letras e Café Literário. Nos dias 22 e 23 aconteceu
o I Fórum do Livro Nordeste, que deu ênfase às discussões sobre a cadeia
produtiva do livro.

Estande da Câmara Bahiana do Livro.

As três obras sobre o Rio Vermelho em evidência.

Ubaldo autografando um de seus livros.

A recepcionista Marli e algumas das obras no estande da
Cbal, dentre elas as publicações sobre o Rio Vermelho.

Um dos destaques do estande da Câmara Bahiana do Livro (Cbal) foram
as publicações impressas na Press Color, que expôs entre seus trabalhos três
obras patrocinadas pela Casa de Cultura Carolina Taboada: Família Taboada
na Bahia; Dois de Fevereiro no Rio Vermelho; e Diogo Álvares, o Caramuru.
O autor desses três livros, Ubaldo Marques Porto Filho, como convidado
especial da Cbal, participou de uma tarde de autógrafos, tendo assinado
dezenas dos dois últimos títulos.
Dentre os muitos livros colocados no concorrido espaço da Cbal, o que
mais chamou a atenção foi, sem dúvida alguma, Família Taboada na Bahia,
muito elogiado pelo refinamento da produção gráfica e pela riqueza da
caixa dupla do acondicionamento, uma novidade na Bahia.
Verdadeiro hors-concours, Família Taboada na Bahia não foi colocado à
venda, sendo apenas exposto ao conhecimento e consulta do público. Uma
leitora, Adelina Fragueiro Almofrey, dizendo-se entusiasmada com o conteúdo da obra, comentou: “É o primeiro livro que vejo historiando a saga
de uma família de origem galega. Meus pais, que também são galegos,
ficariam muito emocionados se vissem essa biografia que valoriza uma família vinda da região deles”.

Prefeito autorizou
reurbanização
da pracinha
ao lado da Igreja
A presença do prefeito João Henrique
no Rio Vermelho, durante a festa do lançamento do livro “Diogo Álvares, o Caramuru”, foi decisiva para a liberação do
projeto de requalificação urbanística da
Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira,
situada ao lado do Salão Paroquial do Rio
Vermelho.
Atendendo pedido do padre Ângelo
Magno Carmo Lopes, imediatamente avalizado pelo vereador Pedro Godinho e por

duas entidades do bairro, a Academia dos
Imortais do Rio Vermelho e a Central das
Entidades do Rio Vermelho, representadas
pelos diretores Roberto Menezes e Clóvis
Bezerril, o prefeito João Henrique, na presença de todos, acionou pelo celular o presidente da Desal, Euvaldo Jorge Miranda de
Oliveira, para autorizar o imediato início das
obras. Em seguida, o prefeito comunicou:
“Padre Ângelo, vamos inaugurar em maio
as benfeitorias”.

Noticiário da Casa de
Cultura Carolina Taboada
Therezinha Cardozo
(A Tarde, 1º de fevereiro 2009)
De Paris, a doutora Katya de Queirós Mattoso, aposentada como mestra de
História do Brasil na Sorbonne, disse aos amigos que gostaria de ler com mais
atenção o livro “Família Taboada na Bahia”, que ela consultou rapidamente e
aprovou. Vai ver, o volume poderá ser incluído na biblioteca que leva o nome
da mestra, em fase de instalação na Faculdade de Filosofia da Ufba. Ubaldo
Marques Porto Filho, autor da obra, e Nelson Taboada, mecenas que a viabilizou, devem estar exportando editoria baiana para as cabeças francesas.
Carta da Academia Brasileira de Letras
(10 de fevereito 2009)
Senhor Nelson Taboada,
Parabenizo-o pela iniciativa da edição que relata a importância do bairro do Rio
Vermelho no desenvolvimento da cidade de Salvador e rememora a saga da
família Taboada e sua contribuição à história da Bahia.
Cícero Sandroni
Presidente
Carta de Norberto Odebrecht
(23 de março 2009)
Prezado Nelson Taboada,
Recebi o belo exemplar do livro “Família Taboada na Bahia”. A edição primorosa nos remete não só à história diferenciada de uma família galego-baiana,
como a passagens que nos fazem refletir sobre a saga de imigrantes galegos
que aqui chegaram e fizeram significativa diferença, não só para a Bahia como
para o Brasil.
Um ano de atividades
No dia 25 de março, a Casa de Cultura Carolina Taboada comemorou um ano de
fundada. Esse período foi cheio de profícuas realizações. Na área social desenvolveu várias ações de beneficência destinadas à classe dos mais carentes, que o
presidente faz questão de manter sem publicidade. No setor cultural o balanço
das atividades nesse primeiro ano apresenta como destaque o patrocínio de
quatro livros: Família Taboada na Bahia, Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho, Dois de Fevereiro no Rio Vermelho e Diogo Álvares, o Caramuru.
A entidade custeou também a colocação de todo o piso na área externa do
Salão Paroquial do Rio Vermelho.
Aniversário de Carolina Taboada
Carolina Soussa Taboada, inspiradora
da criação da Casa de Cultura Carolina Taboada, completou oito anos no
dia 25 de março. A data foi comemorada com uma festa no High School
Musical.
Therezinha Cardozo
(A Tarde, 29 de março 2009)
Enfim, um mecenas assíduo injeta
energia na cultura baiana. Em foco
Nelson Taboada, que já havia surpreendido as cabeças pensantes com
a edição de luxo do livro “Família TaCarolina entre os pais, Patrícia e Nelson Taboada.
boada na Bahia”, escrito por Ubaldo
Marques Porto Filho. Do mesmo autor, outro lançamento, dia 24, “Diogo Álvares, o Caramuru”, patrocínio da Casa de Cultura Carolina Taboada.
The Library of Congress
( 07 de abril 2009)
Senhor Nelson Almeida Taboada,
A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos tem a grande satisfação de informar que as publicações “Família Taboada na Bahia; Dois de Fevereiro no Rio
Vermelho; e Diogo Álvares, o Caramuru” foram enviadas para compor o acervo
da Biblioteca em Washingto, D.C.
Debra Mckern
Diretora
Rio de Janeiro Office
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Bônus do Rio Vermelho:

Campanha entra na segunda fase

Lançada no final do ano passado, já rendeu frutos a campanha para arrecadar fundos visando a execução de projetos culturais alusivos às comemorações dos 500 anos da descoberta do Rio Vermelho, representada pela chegada de Diogo Álvares Corrêa à Pedra da Concha, local do nascimento do
personagem Caramuru.
Graças à campanha, intitulada “Bônus para os 500 Anos do Rio Vermelho”, foram arrecadados R$ 45.074,00, oriundos dos seguintes parceiros/
colaboradores:
1. R$ 20.000,00 da Terra Norte S.A. (Mantenedora da Casa de Cultura Carolina Taboada).
2. R$ 13.400,00 da Vale Sul S.A. (Mantenedora da Casa de Cultura Carolina Taboada).
3. R$ 7.574,00 da Casa da Dinha do Acarajé
4. R$ 2.500,00 da Press Color Gráficos Especializados Ltda.
5. R$ 1.600,00 do publicitário Sydney Gomes de Rezende
Os recursos obtidos foram aplicados na viabilização dos seguintes projetos literários:
livro Dois de Fevereiro no Rio Vermelho, lançado no dia 27 de janeiro; livro Diogo Álvares, o Caramuru, lançado em 24 de março; livro Dinha do Acarajé, que será lançado no
dia 20 de maio; e duas edições do jornal Folha do Rio Vermelho, órgão oficial do bairro,
com objetivos de cunho histórico, cultural e turístico.
A campanha continua em pleno vapor, pois ainda há a necessidade de se arrecadar
mais R$ 56.110,00, para as seguintes destinações:
1. Livro Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado
2. Livro Rio Vermelho Cronológico: 1509-2009, 500 Anos de História
3. Mapa Ilustrado do Rio Vermelho
4. Revista Rio Vermelho 500 Anos
5. Duas exibições no Rio Vermelho de uma filarmônica do interior

COMO DEPOSITAR O BÔNUS
Qualquer pessoa jurídica, ou física, poderá colaborar com os 500 Anos do Rio Vermelho, depositando
qualquer valor na conta corrente arrecadadora:
Nome: Academia dos Imortais do Rio Vermelho
Banco: Bradesco (237)
Agência: 3651-0 (Jorge Amado-USA, Rio Vermelho)
Conta Corrente: 14.817-2
E-mails para informar as contribuições:
acirv@acirv.org – central@acirv.org

Nessa segunda fase da campanha, o sistema da arrecadação continua o mesmo, através do bônus depositado na conta corrente da Academia dos
Imortais do Rio Vermelho (Acirv), que é a entidade responsável pelos projetos.
A busca de novos parceiros/colaboradores é de fundamental importância para que se possa completar os registros do mais antigo bairro de Salvador, cuja história antecede em 27 anos a Vila do Pereira, primeira povoação portuguesa na região da Baía de Todos os Santos, e em 40 anos à
fundação da Cidade do Salvador, primeira capital brasileira.

Inaugurado o Pestana Bahia Lodge
O Grupo Pestana, o maior investidor português em turismo no Brasil, inaugurou no dia 31 de março, depois de 14 meses de obras, o Pestana Bahia Lodge, anexo ao Pestana Bahia Hotel, localizado no
Morro do Conselho, bairro do Rio Vermelho. O empreendimento marca a chegada ao Brasil da primeira
unidade da divisão Pestana Residence.
O conceito Residence conjuga lazer com investimento, pois as unidades habitacionais são vendidas
e garantem, no caso do Pestana, as seguintes vantagens para os adquirentes: utilização gratuita do
apartamento durante três semanas anuais; flexibilidade no uso do imóvel, podendo o proprietário
utilizar as suas três semanas em hotéis da rede Pestana; não existência de custos condominiais e de
manutenção; recebimento de um rendimento garantido pela integração do apartamento no pool hoteleiro Pestana no restante do ano; garantia de um rendimento mínimo de 6% nos primeiros cinco
anos, o que assegura a recuperação de 30% do investimento; transparência na renda paga ao proprietário, equivalendo sempre a 50% da receita das diárias hoteleiras.
Enfim, a proposta do Residence Pestana é oferecer retorno garantido e as vantagens de uma segunda casa para fins de lazer anual, sem os habituais inconvenientes da manutenção de uma segunda
residência, utilizada somente nas férias e que durante o período da ociosidade gera apenas despesas.
Com investimentos totalizando R$ 28 milhões, o Pestana Bahia Lodge possui 98 apartamentos com
vista para o mar. Localizados em pequenos edifícios de três andares, as unidades, com um ou dois
quartos, têm áreas que variam de 30 a 180 metros quadrados, com preços entre R$ 206 mil e R$ 1,4
milhão. Trinta por cento das unidades foram vendidas antes da inauguração.
Todos os 98 apartamentos foram decorados e equipados com o que há de melhor e de mais moderno
na hotelaria. Integram o empreendimento diversos equipamentos exclusivos do Pestana Bahia Lodge,
tais como uma piscina com vista panorâmica para o mar de Caramuru, um lounge bar e um health club,
dentre outras comodidades. Os proprietários e hóspedes também poderão aproveitar todos os serviços
disponibilizados pelo Pestana Bahia Hotel: restaurante internacional, lojas, etc.

GRUPO PESTANA
O Pestana tem raízes na Ilha da Madeira,
onde em 1972 foi fundada a M&J Pestana – Sociedade de Turismo da Madeira. Hoje, é o maior
grupo português no setor hoteleiro, controlador de 85 unidades, que operam com duas bandeiras, Pestana Hotels & Resorts e Pousadas de
Portugal.
Segundo a revista americana “Hotels”, com
essas duas marcas, o Grupo Pestana ocupa a 93ª
posição entre as 100 maiores redes hoteleiras do
mundo, com presença em oito países: Portugal,
Brasil, Argentina, Venezuela, Moçambique, São
Tomé e Príncipe, Cabo Verde e África do Sul.
Encontram-se em curso os preparativos para
a abertura de unidades em mais três países: Inglaterra (Pestana Chelsea Bridge, em Londres),
Alemanha (Pestana Berlin) e Estados Unidos
(Pestana Miami).
No Brasil, o primeiro hotel surgiu em 1999.
Foi o Pestana Bahia Hotel, localizado em Salvador, no bairro do Rio Vermelho. Atualmente, a
rede possui unidades em mais seis cidades: São
Luís, Natal, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, São
Paulo e Curitiba.

Foto: Divulgação

