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Câmara homenageou Rio Vermelho com Sessão Especial

Num fato inédito na historiografia de Salvador, a Câmara Municipal, que jamais havia promovido um sessão para homenagear um bairro, quebrou esse tabu
no dia 18 de junho, quando realizou uma Sessão Especial dedicada aos 500 Anos do Rio Vermelho. Foi requerida pelo vereador Pedro Godinho, que também
presidiu a sessão. A foto mostra a mesa dos trabalhos, na seguinte ordem, a partir da esquerda: Antonino Oliveira, Santiago Campo, Clóvis Bezerril, Inácio
Gomes, Eduardo Morais de Castro, Consuelo Pondé de Sena, Pedro Godinho, Roberto Menezes, Nelson Taboada, Ubaldo Porto e Padre Ângelo. Páginas 4 e 5.

A visita do embaixador da Espanha
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Balcão de Atendimento à Comunidade
A Central das Entidades do Rio Vermelho está ultimando os preparativos para inaugurar, no
início de agosto, o Balcão de Atendimento à Comunidade. Está sendo instalado na Sala 105 do
Edifício Rio Vermelho Boulevard, no calçadão da Rua Borges dos Reis, bem ao lado da Biblioteca
Juracy Magalhães Júnior.
Além de se constituir num posto prestador de serviços de utilidade pública, o Balcão receberá e procederá encaminhamentos de reivindicações, reclamações e sugestões. Funcionará
ainda como centro de convergência para pesquisadores e jornalistas, disponibilizando uma
série de importantes informações históricas e atuais sobre o Rio Vermelho.
A Folha do Rio Vermelho, jornal oficial do bairro, também terá nesse local um birô de
atendimento aos leitores e para a captação de notícias da comunidade.

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior

Aberta de segunda à sexta,
das 8 às 17 horas.

CONVITE
A Prefeitura Municipal de Salvador, a Central das Entidades do Rio Vermelho, a Casa de
Cultura Carolina Taboada, o Conselho Paroquial do Rio Vermelho e o Vereador Pedro
Godinho, têm o prazer de convidar a comunidade do Rio Vermelho e os amigos desse
bairro para a inauguração, pelo Senhor Prefeito João Henrique Carneiro, das obras de
reurbanização da Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira, situada bem ao lado da
Igreja Matriz. A solenidade será às 11 horas de 26 de julho, dia da Padroeira do Rio
Vermelho, Senhora Sant’Ana, com a participação da Sociedade Filarmônica Minerva,
da cidade de Morro do Chapéu.

Calçadão da Rua Borges dos Reis - Rio Vermelho

bjmjr_rv@yahoo.com.br - 3116.5360 / 3116.5369
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Tribuna da Comunidade
Tráfego pelo Parque Ipase
Com os congestionamentos cada vez mais freqüentes na Rua
Osvaldo Cruz, as ruas estreitas do Parque Ipase (um loteamento
de 1949, que surgiu como extensão do Parque Cruz Aguiar),
foram transformadas em vias de escape. Porém, no cotovelo
formado pela confluência da Rua Maracás com a Belmonte se
formou um gargalo que provoca sérios problemas no tráfego e
inferniza a vida de quem mora nas proximidades. Como as ruas
são todas em mão-dupla, está na hora do setor de tráfego da
Prefeitura fazer alguma coisa, inclusive verificando a possibilidade de transformar alguns trechos em mão única.
Maria José Silva
Rua Tupinambás
N. da R. – O tráfego está realmente caótico na interseção da
Maracás com a Belmonte, com o complicador de ser num
trecho ladeirento. A solicitação da solução do problema está
sendo encaminhada à Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).
Mão Inglesa
A Prefeitura necessita oficializar, com sinalização vertical e
horizontal, a mão inglesa nas duas pontes da Avenida Juracy
Magalhães Júnior, no trecho popularmente conhecido como
“Rua do Canal”. Nessas duas pontes, a mão inglesa vem sendo
praticada há mais de vinte anos. Mas, de vez em quando, ocorrem pequenos acidentes envolvendo veículos de outras cidades
ou dirigidas por pessoas que não conhecem direito o tráfego
no Rio Vermelho e aí, se estabelece uma confusão: a mãoinglesa é válida ou não nessas pontes?
Josemar da Paixão
Avenida Juracy Magalhães Júnior
N. da R. – A reivindicação é procedente. A Central das Entidades vai solicitar que a Transalvador coloque as sinalizações
nas duas pontes.
Semáforo do Manoel Devoto
Um procedimento simples poderá solucionar os problemas
atualmente existentes na saída dos veículos da Rua Frederico
Edelweiss, bem na esquina do Colégio Estadual Manoel Devoto.
Bastará a colocação de um semáforo conjugado com o já existente na Rua Osvaldo Cruz, para produzir os seguintes efeitos
disciplinares, que por certo evitarão alguns abalroamentos no
local: quando o sinal vermelho for acionado para os veículos
que descem pela Osvaldo o verde seria automaticamente aberto
para que os veículos procedentes da Frederico Edelweiss possa
adentrar na Osvaldo Cruz com total segurança.
Pedro Pereira
Rua Maragogipe
N. da R. – A reivindicação é procedente e antiga, pois consta
da Carta do Rio Vermelho, elaborada em março de 1999. A
Central das Entidades vai solicitar que a Transalvador instale o
semáforo conjugado.
Muro da Vergonha
Sob este título, foi publicado no extinto Jornal do Rio Vermelho,
na edição de setembro de 2004, uma carta que enviei denunciando a grilagem de um espaço público pelo proprietário do
imóvel onde funciona o bar-restaurante Santa Maria, na esquina do Largo de Santana com Rua da Paciência, bem defronte à
antiga igrejinha. Eis o último trecho da minha carta-denúncia:
“Fiquei pasmo quando descobri que o proprietário do sobrado da esquina ganhou um pequeno jardim em área pública.
Até pouco tempo atrás, a Limpurb mantinha ali um serviço de
apoio à varrição das ruas. Ao demolir o seu depósito, a Limpurb
o fez com o propósito de no local surgir um pequeno jardim.
Mas “esqueceu-se” de demolir o muro. Resultado, o jardim foi
feito e o proprietário do sobrado, que não é bobo, abriu uma
porta, transformando o jardim que deveria ser público em área
particular. Uma delícia de privilégio! O Muro da Vergonha precisa ser demolido pela Prefeitura, urgentemente, antes que o
cidadão requeira o uso capião!”. Pelo visto, decorridos quase
cinco anos, o invasor do colarinho branco já deve ter requerido
o “uso capião”, pois o Muro da Vergonha permanece intacto.
O que é que a Central das Entidades do Rio Vermelho tem a
dizer a respeito disso?
Carlos Pimenta
Rua da Paciência
N. da R. – A Diretoria da Central das Entidades é contra
qualquer usurpação ou ocupação irregular de áreas públicas.
Por essa razão, solicitará um esclarecimento à Superintendência do Controle, Ordenamento e Uso do Solo do Município
(Sucom), para poder repassar à comunidade a real situação
desse terreno. Historicamente, trata-se de uma faixa remanescente do imóvel onde ficava a Panificadora Império, que
foi desapropriado e demolido pela Prefeitura em 1975, para
permitir o alargamento na curva do Largo de Santana com
a Rua da Paciência. Na nesga que sobrou foi que a Limpurb
construiu o seu pequeno depósito.
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
ACADEMIA DOS IMORTAIS DO RIO VERMELHO – ACIRV
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CARAMURU – ASCAR
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CABALLEROS DE SANTIAGO
ASSOCIAÇÃO YEMANJÁ DO RIO VERMELHO
CASA DE CULTURA CAROLINA TABOADA
COLÔNIA DE PESCA Z-1
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
FOLHA DO RIO VERMELHO
PARÓQUIA DE SANT’ANA DO RIO VERMELHO

A UNIÃO QUE FAZ A FORÇA

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
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Rua Borges dos Reis 46, Rio Vermelho
Ed. Rio Vermelho Boulevard, Sala 105
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E-mail: central@acirv.org
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Embaixador da Espanha esteve
no Rio Vermelho
Em sua primeira visita a Salvador, o novo embaixador da Espanha no Brasil, Carlos Alonso
Zaldivar, esteve na sede da Associação Cultural Caballeros de Santiago, no Rio Vermelho, no dia
18 de maio. Acompanhado pelo cônsul da Espanha na Bahia, Antônio Polidura, o embaixador
foi recepcionado pelo presidente da casa anfitriã, Santiago Campo, por dirigentes de diversas
entidades da colônia galega e por associados de Caballeros.
A comunidade riovermelhense esteve representada por Nelson Taboada, presidente da Casa
de Cultura Carolina Taboada, e pelo escritor Ubaldo Marques Porto Filho, autor do livro “Família Taboada na Bahia”. Um exemplar dessa obra, que relata a odisséia de uma família galegobaiana, símbolo do Rio Vermelho, foi o presente que Caballeros de Santiago escolheu para
oferecer ao diplomata.
Entre Nelson Taboada e Santiago Campo, o embaixador Carlos Zaldivar mostra o livro
“Família Taboada na Bahia”, que recebeu na presença de Ubaldo Porto, o autor, à direita.

História da Praça Monsenhor
Antônio da Rocha Vieira
Em virtude do Rio Vermelho possuir várias pequenas praças sem denominação oficial, e em face
também do perigo de receberem toponímias homenageando pessoas que nunca tiveram qualquer
identificação com o bairro, o então administrador regional da Prefeitura, Ubaldo Marques Porto Filho,
tomou a iniciativa de evitar que isso viesse a ocorrer.
A denominação - Depois de identificadas todas as pracinhas ainda sem nomes, o administrador
regional da AR-VII contou com o apoio de José Reis, presidente da Associação dos Moradores e Amigos
do Rio Vermelho (Amarv), que colaborou na seleção dos nomes, todos com forte presença na história
do Rio Vermelho. Em seguida, foi encaminhada pela Amarv uma solicitação ao vereador Gilberto José
dos Santos Filho, pedindo que o mesmo fosse o patrono na oficialização dos nomes escolhidos. Uma
das nove pracinhas anônimas ficava situada no lado esquerdo da Igreja Matriz.
Aprovado pela Câmara Municipal, o Projeto de Lei de autoria de Gilberto José foi transformado
na Lei nº 6.071, sancionada pelo prefeito Antônio Imbassahy em 7 de janeiro de 2002, oficializando
a “Pracinha da Igreja” como Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira, que no cadastro municipal
recebeu o Codilog nº 23.450.
O homenageado - O padre Antônio da Rocha Vieira, nascido em 30 de maio de 1924, na cidade
baiana de Cruz das Almas, foi pároco do Rio Vermelho por duas vezes. A primeira em 1955, mas, nesse
mesmo ano, designado por dom Augusto Álvaro da Silva, arcebispo da Bahia e primaz do Brasil, para
outra missão religiosa, pediu exoneração, sendo substituído pelo padre Waldo Teixeira de Azevedo.
Todavia, por problemas de saúde, o Padre Waldo renunciou em 1956, provocando o retorno do Padre
Vieira à Paróquia do Rio Vermelho, donde nunca mais sairia.
Trabalhador incansável, o Padre Vieira realizou, com o apoio material e financeiro da família Taboada,
a proeza de comandar a edificação da nova Igreja Matriz, inaugurada no dia 26 de julho de 1967, exatos
seis anos após a colocação da pedra fundamental. No dia 7 de agosto de 1974, aos 50 anos de idade, o
monsenhor Antônio da Rocha Vieira foi vitimado por um enfarte, logo após ter celebrado uma missa na
igreja que havia construído. Faleceu quando era levado para um posto de urgência médica, localizado no
próprio bairro do Rio Vermelho.
A adoção - Após o batismo da pracinha com o nome do construtor da nova Igreja de Sant’Ana do
Rio Vermelho, iniciou-se a luta pela reurbanização do espaço público que se encontrava abandonado
há anos e servindo exclusivamente como local de encontro de desocupados e usuários de drogas.
Graças a amizade de Ubaldo Marques Porto Filho com Thelmo Gavazza Queiroz, seu antigo colega
de ginásio e de trabalho na Coelba, que era o superintendente do órgão municipal encarregado dos
parques e jardins da cidade, foi elaborado o projeto de requalificação da Praça Monsenhor Antônio
da Rocha Vieira, que ficou pronto mas não foi executado, pois Thelmo havia deixado o comando da
Superintendência de Parques e Jardins - SPJ. Mas deixou o convênio de adoção da praça pela Paróquia
de Sant’Ana, que foi solenemente assinado em 28 de agosto de 2004.
Visita de João Henrique - Somente no dia 24 de março de 2009, no Salão Paroquial do Rio Vermelho, durante um evento literário, foi que efetivamente se tornou viável a autorização para o início
das obras. Eis como o jornal Folha do Rio Vermelho, na página 7 da edição de maio 2009, anunciou
o fato:
A presença do prefeito João Henrique no Rio Vermelho, durante a festa do lançamento do
livro “Diogo Álvares, o Caramuru”, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, 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 início das obras.
Enfim, a reurbanização - A determinação do prefeito João Henrique foi cumprida, pois a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) realizou a requalificação da área pública:
implantou um mini-parque infantil, colocou dez bancos, recuperou o piso, fez uma pista para eventos,
refez o ajardinamento e reservou um local para a instalação de um oratório em louvor à Senhora
Sant’Ana.
A inauguração da nova praça, que simbolizará o coroamento dos esforços de oito anos, iniciados
em 2001, por Ubaldo Marques Porto Filho, será num dia muito especial para o Rio Vermelho, 26 de
julho, Dia da Festa da Padroeira, Senhora Sant’Ana. Com a participação da Filarmônica Minerva, de
Morro do Chapéu, a solenidade contará com as presenças do prefeito João Henrique, do vereador
Pedro Godinho, de diversas outras autoridades e dos dirigentes das entidades representativas do Rio
Vermelho.
Salvaguarda - Visando evitar a ocupação indevida ou a má utilização do espaço público, e com a
finalidade de garantir os legítimos interesses da coletividade, além de proporcionar condições mais favoráveis à conservação e à integridade dos equipamentos instalados na praça, a Central das Entidades
do Rio Vermelho encaminhou à Prefeitura uma proposta contendo normas para o uso adequado e à
efetiva conservação da Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira.
Foram também sugeridas ações para que a praça tenha realmente uma destinação garantida ao
lazer dos moradores e voltada à realização periódica de eventos do real interesse da comunidade. A
Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho será a zeladora da praça, enquanto que à Central das Entidades
do Rio Vermelho caberá controlar o calendário dos eventos.

BRASÃO DO
RIO
VERMELHO

Em 2003, por solicitação da Academia
dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv), Miguel
Macêdo dos Santos, heraldista e designer gráfico - num estudo em parceria com o historiador do bairro, Ubaldo Marques Porto Filho -,
criou o Brasão do Rio Vermelho. Inspirado nas
raízes históricas do Rio Vermelho, o brasão
está estruturado com três segmentos: timbre,
escudo e listel.
O timbre possui uma figura representativa
do Forte do Rio Vermelho, único baluarte de
defesa de Salvador localizado fora dos limites
da Baía de Todos os Santos. Construído entre 1711 e 1756, fez parte da paisagem do
Rio Vermelho até julho de1953, quando foi
demolido pela Prefeitura.
O campo do escudo, que é a parte principal de um brasão, foi dividido em quatro
quartéis, nas cores que aludem às seguintes
representações: verde (flora); azul (mar); vermelho (rio); amarelo (religião).

• O quartel na cor verde simboliza a Mata Atlântica, onde vicejavam árvores de pau-brasil, o
primeiro produto de exportação brasileira, numa comercialização de escambo, intermediada
por Caramuru, entre os nativos e aventureiros franceses. O entreposto ficava na Mariquita, que
chegou a ficar conhecida como “Aldeia dos Franceses”.
• O azul simboliza o Oceano Atlântico, por onde havia chegado, em 1509, Diogo Álvares Corrêa, que os índios tupinambás cognominaram de Caramuru, primeiro branco a pisar nas terras
da região do Camoroipe.
• O vermelho simboliza o Camoroipe, cujas águas ficavam barrentas nos períodos chuvosos.
Era um rio piscoso, com foz na Praia da Mariquita e que abastecia os nativos com peixes e
mariscos.
• O amarelo simboliza a Missão dos Jesuítas (catequese dos índios) que, por volta de 1580,
erigiu uma ermida no local da atual igrejinha do Largo de Santana, com a frente voltada para
a Enseada de Santana. O amarelo é também a cor de Senhora Sant’Ana, Padroeira do Rio Vermelho.
No listel está inserido o topônimo Camoroipe, donde derivou o nome do bairro. Na língua
tupi significa “Rio Vermelho”. Era como os primitivos habitantes designavam o curso fluvial
que convergia à Enseada da Mariquita, onde fica a Pedra da Concha, local do célebre tiro de
espingarda efetuado por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, Descobridor do Rio Vermelho.

Simbologia dos 500 Anos
do Rio Vermelho
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Câmara festejou os 500 Anos do Rio Vermelho
Num acontecimento marcante, que entrou para a historiografia do bairro descoberto em
1509 por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, a Câmara Municipal de Salvador registrou os
500 Anos do Rio Vermelho com uma Sessão Especial na manhã do dia 18 de junho. Após a
bênção ministrada pelo Padre Ângelo, discursaram (vide página ao lado) o vereador Pedro
Godinho, que presidiu a Sessão Especial, o presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada,
Nelson Taboada, e o presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, Clóvis Bezerril.
Também fizeram uso da palavra os seguintes outros integrantes da mesa dos trabalhos:
Consuelo Pondé de Sena, Eduardo Morais de Castro, Santiago Campo e Inácio Gomes. Em
seguida, o escritor Ubaldo Marques Porto Filho proferiu uma palestra centrada nos cinco
séculos do Rio Vermelho. Fotos: Andréa Llago.

Parte da ala esquerda do plenário.

Sequência da ala esquerda.

Os aplausos para o discurso do vereador Pedro Godinho.

A partir da esquerda: Salim Sahade, Santiago Campo,
Roberto Menezes, Egnaldo Araújo, Ubaldo Porto, Pedro
Godinho, Consuelo Pondé de Sena, Clóvis Bezerril, Eduardo
Morais de Castro, Antônio Araújo Bonifácio, Edgar Viana
Filho e Layrtton Chaves Borges.

Representantes da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior:
Maria José Leal, Isabel Meira Neta e a diretora Sônia
Morelli Rodrigues.

Sydney Rezende, presidente da Comissão Gerenciadora dos
Festejos dos 500 Anos do Rio Vermelho.

O professor Egnaldo Araújo prestou uma homenagem à
educadora Valdette Barreto Martins, que em 1969 fundou
no Rio Vermelho o Centro de Educação Guiomar Muniz
Pereira.

A historiadora Consuelo Pondé de Sena, presidente do
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, pediu para que
constasse na ata uma homenagem ao professor e tupinólogo Frederico Edelweiss, um dos ilustres moradores que o Rio
Vermelho teve, onde inclusive existe um logradouro com seu
nome.

O advogado Inácio Gomes, ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador, parabenizou o Rio Vermelho pelos seus
500 Anos e elogiou a estrutura representativa do bairro,
aglutinada em torno da Central das Entidades do Rio Vermelho. O ex-vereador assegurou que esse tipo de organização era inédito no município de Salvador e que servia de
exemplo para o Brasil.

O empresário Eduardo Morais de Castro, presidente da
Associação Comercial da Bahia, relembrou suas raízes
familiares no Rio Vermelho. Ele é bisneto do comerciante
português João Gomes, um dos grandes vultos da história
do bairro. Em 25 de novembro de 1932, a Rua do Raphael,
eixo da ligação entre a Praça Colombo e o Largo de Santana, passou a se chamar Rua João Gomes.

O Padre Ângelo Magno Carmo Lopes, pároco do Rio Vermelho, abençoou a Sessão Especial.

O especialista na história do bairro, Ubaldo Marques
Porto Filho, fez uma palestra sobre os 500 Anos do Rio
Vermelho, tendo destacado os principais fatos ocorridos
a partir da chegada de Diogo Álvares Corrêa, até o dia da
Sessão Especial.

Parte da ala direita do plenário.

Sequência da ala direita.

O empresário Santiago Campo, presidente da Associação
Cultural Caballeros de Santiago, entidade difusora da cultura galega na Bahia, cuja sede fica no Rio Vermelho, enfatizou a importância que o bairro teve na vitoriosa ascensão
de dezenas de imigrantes espanhóis vindos da Galícia,
especialmente da província de Pontevedra.
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Discurso do vereador Pedro Godinho
Presidente da Sessão Especial
A Sessão Especial de hoje é dedicada ao Rio Vermelho, bairro que foi
descoberto em 1509 por Diogo Álvares
Corrêa, o célebre Caramuru. Isso significa que a história do Rio Vermelho
antecede em 27 anos ao surgimento
da Vila do Pereira, primeiro povoado
português na região da Baía de Todos
os Santos, e em 40 anos à fundação
da Cidade do Salvador, primeira capital
brasileira.
Na construção da Vila do Pereira, bem como na edificação da Cidade do Salvador, a participação de Caramuru
foi de fundamental importância. Além de ter sido o elo entre os colonizadores e os nativos, ele muito ajudou os
fundadores, respectivamente o donatário Francisco Pereira Coutinho e o governador-geral Thomé de Souza. Por
isso, Caramuru é considerado com co-fundador da vila e da cidade.
Hoje é também um dia muito especial para a Câmara Municipal de Salvador, primeira Casa Legislativa do
nosso país, que pela primeira vez abre suas portas para receber ilustres moradores, ex-moradores e amigos do
Rio Vermelho, um bairro histórico e muito querido por todos nós. E a Câmara Municipal os recebe de uma forma
muito especial, em Sessão Especial, comemorativa aos 500 Anos da chegada de Diogo Álvares Corrêa à Pedra da
Concha, localizada na Enseada da Mariquita, onde nasceu para o Brasil o personagem Caramuru.
Para este dia especial, a Câmara de Salvador irmanou-se às entidades filiadas à Central das Entidades do Rio
Vermelho, para que, juntas, pudessem homenagear o descobridor do Rio Vermelho com o destaque que ele
merece. Caramuru é, inquestionavelmente, um personagem de primeira grandeza da nossa historiografia, onde
se destaca também por ser o Patriarca da Bahia. Diogo Álvares Corrêa foi o iniciador das primeiras famílias verdadeiramente baianas, todas nascidas da fusão do sangue do branco com o das índias tupinambás. Em suma, Caramuru foi o iniciador da miscigenação racial no Brasil e tendo o Rio Vermelho como o palco onde tudo começou.
E neste dia ímpar, que entrará para os anais da história de Salvador, tenho a honra de presidir a Sessão Especial dedicada ao bairro que me encontro intimamente ligado há mais de vinte anos, antes mesmo de ser eleito
vereador pela primeira vez, em 1989. O Rio Vermelho sempre foi um núcleo historicamente diferenciado e muito
querido por todos os soteropolitanos, desde os tempos áureos dos veranistas abastados, que o colocaram na
condição de primeiro balneário turístico da Bahia, cujo reinado foi de meio século, de 1880 até 1930.

Passada a fase do veraneio, que deu muito prestígio ao rincão descoberto por Caramuru, o Rio Vermelho ficou
conhecido como “o bairro dos artistas”, pois se tornou reduto preferencial para fixação residencial de inúmeros
pintores, escultores, compositores, cantores e dos artistas das letras, representados pelos poetas, escritores, jornalistas, publicitários, críticos literários e das artes plásticas. Como a relação é muito grande, vou nominar apenas
alguns, que retirei de uma lista elaborada pelo escritor Ubaldo Marques Porto Filho. Começarei com os de saudosa
memória: Aurélio Souza, Carlos Bastos, Carlos Lacerda, Carybé, Dorival Caymmi, Flávio José de Paula, Floriano
Teixeira, Hansen Bahia, Humberto Porto, Jenner Augusto, João Caria, Jorge Amado, José de Dome, José Pancetti,
José Olympio da Rocha, Licídio Lopes, Nelson Gallo, Panela, Pasquale De Chirico, Raimundo de Oliveira, Toninho
Lacerda, Udo Knopf, Willys, Wilson Lins, Wilson Rocha e Zélia Gattai.
Entre os vivos, o historiador do Rio Vermelho destacou Antônio Carlos (da dupla com Jocafi), Antônio Lins,
Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Cid Teixeira, Cravo Neto, Dircêo Villas-Bôas, Flávio Damásio de Paula, Frede
Abreu, Gustavo Tapioca, Hélio Campos, João Garboggini Quaglia, João Ubaldo Ribeiro, Luiz Jasmin, Manoel do
Bomfim, Manoel Augusto do Bomfim, Mário Cravo, Nizan Guanaes, Sérgio Mattos e Wilson Melo.
Por último, presto um tributo especial à memória do compositor-cantor Osvaldo Fahel, autor da toada “Morena do Rio Vermelho”, que se transformou num verdadeiro hino do bairro. Também inesquecível é Dinha do
Acarajé, a mais famosa baiana de acarajé que a Bahia teve e que do Largo de Santana, no Rio Vermelho, irradiou
a fama do seu tabuleiro para o Brasil e o mundo. A brilhante trajetória dessa baiana fenomenal, encontra-se
registrada no livro “Dinha do Acarajé”, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, cujo lançamento ocorreu no dia
20 do mês passado.
O antigo aldeamento dos índios tupinambás, a antiga colônia dos pescadores, o antigo balneário dos
veranistas e o antigo reduto dos artistas, desfruta atualmente do status de ser “o bairro mais boêmio de Salvador”. A boemia também é antiga, pois se trata de uma tradição herdada dos veranistas. Tudo isso foi mesclado
e transmitido no transcorrer dos séculos.
Hoje, o Rio Vermelho é uma grande referência na Cidade do Salvador, pelos seus aspectos históricos, culturais,
festivos e pelos bares, restaurantes e baianas de acarajé. Possui também uma rede hoteleira que atrai milhares de
turistas para o bairro.
Parabéns Rio Vermelho, parabéns aos seus moradores, ex-moradores, escritores e poetas que o retrataram em
versos e prosas, especialmente ao escritor Ubaldo Porto, aos seus personagens históricos, e também às pessoas
que escolheram o bairro como local preferido para trabalhar, seja como empresários, prestadores de serviços ou
simplesmente como empregados.

Discurso de Nelson Taboada
Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada
Hoje é um dia importantíssimo
para o Rio Vermelho e, em particular,
para mim, que passei toda a infância
e uma boa parte da adolescência no
Rio Vermelho, bairro dos meus pais e
avós.
Sou do tempo do Rio Vermelho dos
bondes e do Forte, uma construção
militar de pedras negras, freqüentado
pelos meninos, que aí brincavam e
empinavam arraias. Sou do tempo do
Bando Anunciador, o ponto alto do
calendário dos festejos populares do bairro. Era o dia do desfile dos carros alegóricos, um deles conduzindo a
Rainha e as Princesas do Rio Vermelho, escolhidas anualmente por votação popular, onde os requisitos beleza e
simpatia eram fundamentais. Uma das rainhas foi a Regina Melo, musa do seresteiro Osvaldo Fahel, que nela se
inspirou para compor uma toada famosa, “Morena do Rio Vermelho”, de vasto sucesso e que acabou se transformando num autêntico hino do nosso bairro.
Depois dessas boas recordações, das muitas que tenho do Rio Vermelho, reitero que hoje é um dia muito
especial para todos seus moradores, ex-moradores e amigos. Além de estarmos comemorando os 500 Anos do
seu descobrimento, ocorrido em 1509, estamos também entrando para a história desta augusta Casa Legislativa.
Digo entrando na história porque é a primeira vez que aqui se realiza uma sessão em homenagem ao bairro
descoberto por Diogo Álvares Corrêa, homem de chegada ruidosa ao Rio Vermelho, onde ganhou o apelido de
Caramuru, com o qual se tornaria célebre e ingressaria na história brasileira como Patriarca da Bahia e como um
dos personagens mais marcantes do Século XVI.
E nas comemorações do V Centenário do Rio Vermelho, tenho a honra de, na qualidade de Presidente da Casa
de Cultura Carolina Taboada, estar participando deste momento ímpar, tão relevante, não somente para o Rio
Vermelho, mas também para toda a Cidade do Salvador.
Associando-se às comemorações, a Casa de Cultura Carolina Taboada tem dado a sua contribuição sob a

forma de apoio aos trabalhos que registram a história do Rio Vermelho. Depois do livro “Família Taboada na
Bahia”, que contém a trajetória de uma família com forte identificação com o bairro, a Casa de Cultura Carolina
Taboada tornou-se patrocinadora das seguintes obras pioneiras: “Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho”,
que relaciona os nomes antigos e atuais de suas artérias; “Dois de Fevereiro no Rio Vermelho”, que resgatou a
memória da famosa Festa de Yemanjá; e “Diogo Álvares, o Caramuru”, que narra a odisséia do descobridor do
Rio Vermelho.
Em regime de co-patrocínio, a nossa entidade também participou da editoração da primeira biografia de uma
baiana de acarajé. Foi o livro “Dinha do Acarajé”, que trouxe à lume a vida de Lindinalva de Assis. Celebrizada
como Dinha, foi talvez a personagem mais popular de toda a história dos 500 Anos do Rio Vermelho, onde a
quituteira nasceu e donde se projetou nacional e internacionalmente.
Alguns outros trabalhos, relacionados com a história do Rio Vermelho, ainda serão publicados sob a chancela
da Casa de Cultura Carolina Taboada. Todas as ações da entidade que presido têm como objetivos básicos a
beneficência e a valorização do bairro que está festejando cinco séculos de história, uma primazia que Salvador
somente alcançará em 2049.
O Rio Vermelho é realmente atípico e mítico, rico pelo seu passado e festejado no presente por uma gama de
atrativos e possuindo uma rede hoteleira de classe internacional. Pela presença de muitos restaurantes e bares,
conquistou o status de ser “O Bairro mais Boêmio de Salvador”, uma herança dos tempos em que se constituía
num centro de veraneio, condição que lhe rendeu o título de “Primeiro Balneário Turístico da Bahia”.
Já na década de 1950, o Rio Vermelho se transformou no “Bairro dos Artistas”, passando a desfrutar da fama
como núcleo cultural, onde, entre as dezenas de moradores e ex-moradores ilustres que conheci, destaco Carlos
Bastos, Carybé, José de Dome, Floriano Teixeira, Dorival Caymmi, Jorge Amado, Wison Lins, Zélia Gattai, Mário
Cravo, Manoel do Bomfim e João Ubaldo Ribeiro.
No encerramento dessas breves palavras, deixo aqui consignado os agradecimentos pela iniciativa do Vereador Pedro Godinho, por nos ter proporcionado o privilégio dessa Sessão Especial, que muito dignifica e enaltece
o nosso querido Rio Vermelho.
Por fim, agradeço o convite que me propiciou a honra de participar da mesa dos trabalhos desta histórica
Sessão Especial da Câmara Municipal de Salvador.

Discurso de Clóvis Bezerril
Presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho
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 localizam 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.
Na Bahia, ante o descaso secular das autoridades, a senhora Ana Maria Athayde Ribeiro, em carta publicada no
Jornal do Rio Vermelho, edição nº 10, janeiro de 1988, sugeriu que a área do aterro do emissário, abandonada e
ainda sem nomenclatura oficial, fosse reurbanizada e denominada de Praça Caramuru. Propôs também a realização
de comemorações no dia 5 de outubro, data do falecimento de Caramuru. Essa última proposta foi imediatamente
acatada pela Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), que instituiu o 5 de Outubro como o Dia
do Rio Vermelho.
Vou agora narrar a verdadeira via-crúcis percorrida pela comunidade do Rio Vermelho na busca do reconhecimento, pelas autoridades municipais, da importância de Caramuru na história baiana. Foram 21 anos de um trabalho
intensivo de sensibilização histórica, que divido em três tópicos: Nome da Praça Caramuru, Campanha pelo Memorial
Caramuru e Instituição do Dia Municipal de Caramuru.
Tópico nº 1: Nome da Praça Caramuru
A toponímia Praça Caramuru somente foi oficializada após uma campanha liderada pelo historiador do Rio Vermelho, Ubaldo Marques Porto Filho, que junto com a força reivindicadora da Amarv, então sob a presidência do
senhor José Miranda dos Reis Neto, conseguiu que o vereador Gilberto José dos Santos Filho apresentasse um projeto
de lei que, aprovado pela Câmara Municipal, foi transformado na Lei 6.126, sancionada em 31 de maio de 2002 pelo
prefeito Antônio Imbassahy, que denominou de Praça Caramuru o terreno acrescido de marinha localizado no sítio da
chegada de Diogo Álvares Corrêa, onde ele recebeu dos índios tupinambás o nome de Caramuru.
Pelo menos ficou garantida uma toponímia justa e foi fechada a porta para um batismo oficial com outra designação qualquer, estranha aos fatos históricos ali ocorridos em 1509. Mas ficou somente nisso, pois a Prefeitura sequer
mandou colocar uma placa, para que todos ficassem sabendo que o aterro do emissário submarino se chamava oficialmente Praça Caramuru.
Tópico nº 2: Campanha pelo Memorial Caramuru
Em 9 de agosto de 2003, foi fundada a Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv), tendo entre suas missões
estatutárias o seguinte objetivo: 		

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.
Portanto, o dia 9 de agosto de 2003 constituiu-se no marco inicial de um trabalho que seria árduo, pois consistia em
anular o projeto que a Prefeitura havia elaborado para o espaço onde a Acirv passou a reivindicar que fosse implantado o
Memorial Caramuru. Pelo desejo da administração Imbassahy, felizmente não concretizado, ali seriam construídas quadras
esportivas. Ora, quadras para esportes poderiam ser construídas em qualquer lugar, menos no local da descoberta do Rio
Vermelho.
Finalmente, no dia 5 de outubro de 2007, quando reverenciávamos os 450 anos do falecimento de Caramuru, chegou a
auspiciosa e tão esperada notícia. A arquiteta Kátia Carmelo, Secretária Municipal do Planejamento, esteve no Salão Paroquial do Rio Vermelho para anunciar, numa reunião convocada pela Central das Entidades do Rio Vermelho, que o prefeito
João Henrique tinha determinado que a Fundação Mário Leal Ferreira elaborasse o projeto para a reurbanização da Praça
Caramuru, que incluiria a implantação do Memorial Caramuru e a requalificação do Mercado Municipal.
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 Eduardo dos Santos de Abreu,
Secretário do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, no comando do empreendimento que, sem dúvida
alguma, irá transformar a Praça Caramuru numa excelente opção para o desenvolvimento do turismo cultural, histórico e
educacional.
Na edição de 18 de fevereiro de 2009, precisamente na página dez, o Diário Oficial do Legislativo publicou o Projeto de
Indicação Nº 19/09, de autoria do vereador Pedro Godinho, indicando ao Senhor Prefeito a construção do Memorial Caramuru. Isso representou o aval da Câmara Municipal ao projeto que resgata a dívida secular dos governantes da Bahia, que
começa a ser paga pelo prefeito João Henrique de Barradas Carneiro.
O próprio prefeito esteve no bairro para comunicar a reurbanização da Praça Caramuru, onde está incluída a implantação
do Memorial Caramuru e também a construção de um novo Mercado Municipal, no espaço físico do atual, que se encontra
totalmente degradado. O anúncio oficial do prefeito ocorreu noite de 24 de março de 2009, no Salão Paroquial do Rio Vermelho, durante o lançamento do livro “Diogo Álvares, o Caramuru”, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho.
Tópico nº 3: Instituição do Dia Municipal de Caramuru
Coroando o reconhecimento oficial da importância de Caramuru, o Diário Oficial do Legislativo, também na edição do
dia 18 de fevereiro do ano do V Centenário do Rio Vermelho, publicou o Projeto de Lei Nº 16/09, de autoria do vereador
Pedro Godinho, que institui o 5 de Outubro como o Dia de Caramuru no Município de Salvador. O Projeto, que acaba de ser
aprovado por unanimidade, segue agora, sob a forma de Lei, para a sanção do prefeito João Henrique Carneiro.
Em nome das onze entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho, apresento dois agradecimentos especiais
ao vereador Pedro Godinho, que por delegação da representação máxima do nosso bairro, foi designado para ser o representante político do Rio Vermelho.
O primeiro agradecimento é pela autoria dos dois projetos, o da Indicação da Construção do Memorial Caramuru e o da
Instituição do Dia de Caramuru no Município de Salvador. O segundo agradecimento é por ter proporcionado o privilégio
desta Sessão Especial dedicada aos 500 Anos da chegada de Diogo Álvares Corrêa, que também simboliza a descoberta do
Rio Vermelho e o nascimento do personagem Caramuru.
Finalizo pedindo uma salva de palmas para o ilustre Vereador Pedro Godinho, Presidente desta Sessão Especial.
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Historiador do Rio Vermelho
foi empossado no Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia
Em solenidade realizada no salão nobre do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB),
no dia do seu 115º aniversário de fundação, 13 de maio, foram empossados doze sócios, escolhidos entre personalidades com destaque nas áreas da história, geografia e ciências afins.
Eis, por ordem alfabética, os novos membros do venerável Instituto, guardião do patrimônio
histórico e artístico baiano: Ademir Pereira dos Santos, Anaci Bispo Paim, Antônio Dias Farinha,
Carlos Campos, Carlos D´Ávila Teixeira, Fernando Roth Schimidt, Helen Sabrina Gledhill, João
Paulo Sabido Costa, Josué da Silva Mello, Marcos Roberto Santana, Mário de Mello Kertész e
Ubaldo Marques Porto Filho.
A professora e historiadora Consuelo Pondé de Sena, presidente do Instituto Geográfico
e Histórico da Bahia, foi quem comandou a entrega dos diplomas aos novos associados, que
foram saudados pelo professor Edivaldo Machado Boaventura, presidente da Academia de Letras da Bahia e orador oficial do IGHB. Da mesa dos trabalhos também participaram o professor
Roberto Santos, ex-governador da Bahia, o conselheiro Manoel Castro, presidente do Tribunal
de Contas do Estado, o sociólogo Antônio Lins, presidente da Fundação Gregório de Mattos, a
procuradora Eny Magalhães, representando o Ministério Público do Estado da Bahia, o tenente
Roberto Vivas da Silva, representando a 6ª Região Militar e o chefe de Gabinete do Governo
da Bahia, Fernando Schimidt, que representou o governador Jaques Wagner e fez um discurso
saudando a efeméride.

As últimas reuniões
da Central das
Entidades
do Rio Vermelho

REUNIÃO DE 27.04.09 - Zank Boutique Hotel
Presenças: Antonino Oliveira, Clóvis Bezerril, Ítalo Dattoli, José
Antonio Barcia Arruti, Layrtton Borges, Nelson Esquivel, Padre
Ângelo, Roberto Menezes, Sydney Rezende e Ubaldo Porto.

O desenvolvimento de ações visando a requalificação da Praça Caramuru, a construção
do Memorial Caramuru, as celebrações pelos 500 Anos do Rio Vermelho e várias
reivindicações para a melhoria na prestação dos serviços públicos e na realização de
obras infra-estruturantes no bairro, têm constado das pautas das reuniões mensais
promovidas com dirigentes das onze entidades filiadas à Central das Entidades do Rio
Vermelho. Importantes deliberações têm sido tomadas e encaminhadas aos órgãos
públicos, principalmente os municipais.

REUNIÃO DE 16.05.09 - Salão Paroquial do Rio Vermelho
Presenças: Alyrio Damasceno, Antonino Oliveira,
Antônio Carlos Freire, Clóvis Bezerril, Eduardo Oliveira,
Eneida Cavalcanti, Ítalo Dattoli, Layrtton Borges, Luciano
Figueiredo, Nelson Esquivel, Padre Ângelo, Roberto Menezes,
Santiago Campo, Sônia Morelli, Sydney Rezende e Ubaldo Porto.

Caballeros de Santiago,
a nova filiada da Central
A Associação Cultural
Caballeros de Santiago é
o mais novo membro da
Central das Entidades do
Rio Vermelho. A solenidade da filiação ocorreu
durante a última reunião
da Central, na Biblioteca Juracy Magalhães
Júnior, cabendo ao presidente Santiago Coelho
Rodríguez Campo receber o Diploma de Sócio
Efetivo.

TAXI PROGRAMADO
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A entrega do diploma, por Consuelo Pondé de Sena, presidente do Instituto Geográfico
e Histórico da Bahia, ao historiador do Rio Vermelho, Ubaldo Marques Porto Filho, que
teve o jornalista Edgar Viana Filho como padrinho no processo admissional.

REUNIÃO DE 08.06.09 - Biblioteca Juracy Magalhães Jr.
Presenças: Alyrio Damasceno, Antonino Oliveira, Antônio Carlos
Freire, Clóvis Bezerril, Eduardo Oliveira, Eneida Cavalcanti, Ítalo
Dattoli, Nelson Esquivel, Roberto Menezes, Rosana Araújo, Santiago Campo, Sônia Morelli, Sydney Rezende e Ubaldo Porto.

CONVITE
A Biblioteca Juracy Magalhães Júnior
tem o prazer de convidar a comunidade do Rio
Vermelho e os amigos e admiradores desse bairro,
para uma palestra sobre o tema “500 Anos do Rio
Vermelho”, que será proferida por Ubaldo Marques
Porto Filho no Dia do Escritor, 24 de julho, às 14:30
horas, na sede da BJMJ, no calçadão da Rua Borges
dos Reis, Rio Vermelho.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

NELSON: 71 9949.8733
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O lançamento de “Dinha do Acarajé”

O escritor com Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, co-patrocinadora da obra.

A publicação de “Dinha do Acarajé”, livro que registra a fantástica trajetória da mais famosa
baiana de acarajé do Brasil, foi fruto de uma parceria do autor, Ubaldo Marques Porto Filho, com
a Casa de Cultura Carolina Taboada e a família de Lindinalva de Assis. Esse era o nome do registro
civil da quituteira que faleceu em 16 de maio de 2008, aos 56 anos.
Com um coquetel no restaurante Casa da Dinha do Acarajé, em 20 de maio, dia que a biografada completaria 58 anos, o livro foi lançado na presença de centenas de pessoas, entre empresários,
professores, historiadores, jornalistas, moradores, ex-moradores e amigos do Rio Vermelho, além
dos familiares e um incontável número de antigos clientes da querida e saudosa baiana.
Dentre as autoridades, compareceram à noite de autógrafos o vereador Pedro Godinho, o
presidente da Associação Comercial da Bahia, Eduardo Morais de Castro, o presidente da Associação Cultural Caballeros de Santiago, Santiago Campo, a diretora da Biblioteca Juracy Magalhães
Júnior, Sônia Morelli, o presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, Nelson Taboada, e dois
dirigentes da empresa municipal de turismo, a Saltur, representada pelo presidente Cláudio Tinoco
e pelo diretor George Barreto. Também estiveram presentes o pároco do Rio Vermelho, Padre
Ângelo, o presidente da Associação Comunitária Caramuru, Ítalo Dattoli, e o presidente da Central
das Entidades do Rio Vermelho, Clóvis Bezerril.
					
Fotos: Andréa Llago.

O escritor com Cláudia, filha e sucessora de Dinha no tabuleiro
do Largo de Santana.

Valter Lessa.

Arilda Cardoso.

Moysés Cafezeiro entre os filhos de Dinha, Cláudia e Tinho.

Adelina Almofrey.

José Carlos Baião Ferreira.

Tinho, Cláudia, Isa Oliveira e Felipe Paladino.

Gil Nascimento.

Eduardo Ávila de Oliveira.

Elvira Santana, Sônia Morelli e Eneida Cavalcanti.

Ítalo Dattoli.

Mollie Cerqueira

Roberto Menezes, Pedro Godinho, Gorgônio Loureiro e Sílvio Pessoa.

Klaus e Norma Hafele.

Sydney Rezende

Nelson Taboada ladeado pelos filhos de Dinha, Tinho e Cláudia.

Jacyara Teixeira e Roberto Falcão de Almeida Souza.

Manoel do Bomfim.

Cláudia, Roberto Menezes, Santiago Campo, Pedro Godinho, Tinho e Nelson Taboada.

Luciana e George Barreto.

Clóvis Bezerril, Carlos Farias e Nelson Esquivel.

Família Chaves: José Onofre, Layrtton, Andréa, Lourdes e Vera.
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Filarmônica de Morro do Chapéu
será atração na Festa da Padroeira

Casa da Bahia e memória
Edivaldo M. Boaventura
Diretor-geral de A Tarde
Professor, escritor, presidente da
Academia de Letras da Bahia

Por iniciativa de Luciano José Costa Figueiredo, vive-presidente da Academia dos Imortais do
Rio Vermelho (Acirv), e contando com o apoio da Central das Entidades do Rio Vermelho e do
Conselho Paroquial do Rio Vermelho, a Sociedade Filarmônica Minerva, da cidade de Morro do
Chapéu, estará no Rio Vermelho no dia da Festa de Senhora Sant’Ana, 26 de julho. É a primeira
vez que uma filarmônica se exibirá no bairro desde que foi extinta, na década de 1930, a Filarmônica Lira do Rio Vermelho.
A escolha da Minerva decorreu dos laços históricos que unem Morro do Chapéu ao Rio
Vermelho, que já teve uma influente colônia de moradores oriundos desta cidade da Chapada
Diamantina. Um deles, o jovem Odilésio José Costa Gomes, depois de ter estudado no Colégio
Estadual Manoel Devoto, retornou para ser prefeito de Morro do Chapéu no período 19731977. Seu irmão, Odivaldo, que também morou no bairro, no setor da Paciência, onde era
chamado de Têco, foi músico e depois presidente da Minerva, no biênio 1972-1974.
A Minerva virá a Salvador exclusivamente para fazer duas apresentações públicas no Rio
Vermelho, ambas no dia 26, um domingo. A primeira retreta será às 11 horas, logo após a
solenidade de inauguração da Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira, que fica bem ao lado
da Igreja de Senhora Sant’Ana. A outra ocorrerá às 18 horas, quando a filarmônica morrense
acompanhará a Procissão da Padroeira pelas ruas do bairro.
A Minerva tem uma vasta experiência em
participar de desfiles cívicos, festas religiosas, retretas, inaugurações e outros tipos de
eventos. O regente é o maestro Silas Monteiro da Costa, que comanda 30 músicos,
sendo oito do sexo feminino. Edson Vasconcelos de Oliveira é o 2º regente.
Tendo Antônio Barreto Dantas Júnior
como Presidente de Honra, a Sociedade Filarmônica Minerva está sendo administrada,
desde 21 de janeiro de 2009, pelos seguintes
dirigentes, que cumprem mandato até janeiro de 2011: Presidente – Marcos Bagano
Guimarães; Vice-Presidente – Maria do Carmo
Silva Oliveira; 1ª Secretária – Ilnar Pereira da
Cruz; 2ª Secretária – Sônia Regina Pires de
Souza Barreto Dantas; 1º Tesoureiro – Marce-

Luciano Figueiredo: “A vinda da Minerva é uma
homenagem de Morro do Chapéu aos 500 Anos
do Rio Vermelho”.

lo Santana da Silva; 2º Tesoureiro – Alex Vasconcelos de Oliveira; Diretor de Projetos e Eventos
– Antônio Barreto Dantas Júnior; Diretor Musical – Gledson Souza Silva; Diretor Teatral – Josemar Bento de Oliveira; Diretor de Canto – Tarcísio Coutinho Costa; Diretor de Dança – Pertiano

Em Salvador, há a Casa do Benin, a Casa de Angola e as casas dos municípios
que dão apoio aos estudantes. Mas há também a Casa da Bahia, mantenedora da
tradição, da memória, da cultura e preservadora das relíquias, retratos, papéis,
objetos e, sobretudo, dos símbolos, cujo maior de todos é o Caboclo e a Cabocla,
emblemáticas atrações do pedagógico e patriótico Dois de Julho.
A Casa da Bahia tem o nome científico de Instituto Geográfico e Histórico da
Bahia, organização que ressoa a plenitude da baianidade, do seu passado de frustrações e do presente festivo. Tradição que dá identidade para o futuro.
Quando a comunidade precisa acionar a memória individual, coletiva ou institucional, recorre ao Instituto, que guarda nomes, fotos e registros de eventos que iluminam o presente. Atende os pesquisadores na paciente busca de dados; os repórteres na apressada tomada de notas; o aluno na ânsia de fazer o dever de casa; o
erudito na investigação científica e acadêmica; e o freqüentador habitual da leitura
do jornal diário. A Casa da Bahia é uma instituição prestante.
Como instituição parauniversitária, realiza seminários, cursos, conferências,
lançamentos e exposições e serve à comunidade, pela informação do seu acervo e
uso de suas fontes. Colabora assim para o longo e cumulativo processo de busca
do conhecimento. Se toda organização educa, aprende-se e muito com o Instituto.
Como um dos espaços privilegiados de comunicação da fala, juntamente com
a reitoria da Universidade Federal da Bahia e a Associação Comercial, o Instituto
abre-se, democraticamente, à comunidade, para comemorar uma data, festejar uma personalidade, ministrar cursos e palestras, lançar livros e projetos, disseminar, de vários modos, o saber. Torna-se, por força da prestação contínua de
serviços, uma instituição vivamente útil.
Define-se, pois, a Casa da Bahia pelas múltiplas e complexas funções que exerce
como órgão disseminador do conhecimento, pelo ensino não-formal e pela pesquisa, pela guarda da memória e pela tradição que diferencia. Nele se pesquisa não
axiomas, mas a solução de problemas (problem-solving). Entendendo-se por pesquisa a busca sistemática de solução de um problema não resolvido ou resolvível.
Em suma, é o Instituto um fator de desenvolvimento sustentável e um lugar de
memória.
Todos os anos, o Instituto reúne a comunidade de sócios e amigos na data
aniversária, quando homenageia os companheiros que partiram e abraça os que
chegaram. Chegada e Partida. Eros e Tanatos.
O ano de 2009 assinala o desaparecimento de José Augusto Berbert de Castro, médico e jornalista; José Joaquim de Almeida Neto, magistrado e professor;
Laércio de Andrade Lima, geógrafo; Luiz Carlos Caymmi, advogado; Dulce Mattos,
professora portuguesa de literatura e divulgadora do Brasil; e Nilson Joau e Silva,
engenheiro.
Na dinâmica da vida, o Instituto se renova acolhendo com alegria e entusiasmo
novas lideranças: Anaci B. Paim, ex-reitora da Universidade Estadual de Feira de
Santana (Uefs), ex-secretária da Educação da Bahia e presidente da Academia de
Educação de Feira de Santana; Josué Melo, ex-reitor da Uefs e diretor da Faculdade
2 de Julho; Carlos D’Ávila Teixeira, magistrado; Helen Sabrina Gledhill, estudiosa
da Bahia, dos ingleses e de Manuel Quirino; Ubaldo Marques Porto Filho, alcaide
honorário do Rio Vermelho e biógrafo de Caramuru; Carlos Alberto Reis Campos,
arquiteto e ex-professor da Ufba; Mário de Mello Kertész, publicitário e ex-prefeito
de Salvador; Marcos Roberto Santana, maestro e diretor da Camerata Castro Alves;
e João Paulo Sabido Costa, cônsul-geral de Portugal e amigo da Bahia. Ingressam
como sócios correspondentes Antônio Dias Farinha, professor de história da Universidade de Lisboa, especialista da cultura árabe, e Ademir Pereira dos Santos,
coordenador do projeto Teodoro Sampaio. Na categoria de sócio honorário, Fernando Schimidt, chefe da Casa Civil do governador.
No cumprimento das suas funções, a Casa da Bahia luta por recursos na comunidade a que serve para se manter e crescer. É o desafio constante da sua presidente Consuelo Pondé de Sena, dedicação completa à causa da Bahia.

Souza Santos; Diretor de Esportes – Daniel da Silva Maia; Arquivista – Ismael Marques de Souza.

(Artigo transcrito de A Tarde, edição de 19.06.2009)

Conselho Fiscal: Evandro Oliveira Rocha, Alécio Souza Rodrigues, Jailda Oliveira Miranda, Paulo
Gabriel de Oliveira, Godofredo Simplício Santos Freitas e Antônio Sérgio Barbosa Reis.

Histórico da Minerva
Em sessão solene, realizada em 21 de outubro de 1906, em sua primeira sede (hoje Agência dos
Correios), a pequena banda musical do Grêmio Literário de Morro do Chapéu foi desmembrada e
transformada na Sociedade Filarmônica Minerva, nome dado em homenagem à deusa grega das artes
e da sabedoria.
O principal idealizador e fundador da Minerva foi o coronel Francisco Dias Coelho, que teve a colaboração de destacados membros da comunidade morrense, dentre eles Antônio Gabriel de Oliveira,
Honório Pereira, Odilon da Silveira Costa e Deocleciano Barreto de Araújo.
Através da Lei 4.136, sancionada pelo governador João Durval Carneiro, em 24 de agosto de
1983, a Sociedade Filarmônica Minerva foi declarada de Utilidade Pública Estadual.
Hoje, a instituição constitui-se no principal instrumento na formação da identidade intelectual,
social e cultural do povo de Morro do Chapéu. Sua sede fica na Praça Augusto Públio 131.
A centenária sociedade musical mantém um teatro, uma escola de teatro com o grupo amador
Emocionante, uma escola de música e dança e o grupo de dança Minerva. Ademais, movimenta a
comunidade com uma rica programação de eventos, onde se destacam o Festival de Música Popular, a
Semana Cultural e o Encontro de Filarmônicas, que reúne em Morro do Chapéu filarmônicas de várias
cidades baianas.
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