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Presidente da Galícia esteve no Rio Vermelho
A Galícia, uma comunidade autônoma da Espanha, é formada por quatro províncias (estados): A Coruña, Pontevedra, Ourense e Lugo. Seu governante, o presidente
Alberto Núñez Feijóo, esteve em Salvador durante dois dias, em visita oficial, para
receber o título de Cidadão Baiano, conferido pela Assembléia Legislativa, para tratar
de uma agenda de negócios com o governador Jaques Wagner e para cumprir contatos com as instituições da importante colônia galega na capital baiana.

No Rio Vermelho, o presidente da Galícia foi recebido na Associação Cultural Caballeros de Santiago na manhã do dia 4 de dezembro, onde foi condecorado com a
Medalha Gran Cruz Caballeros de Santiago. O dignitário também recebeu, entregue
pelo presidente de Caballeros de Santiago, um documento da Academia dos Imortais
do Rio Vermelho sugerindo, com base em fatos históricos, a oficialização de uma
cidade galega como local do nascimento de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.

Xede Lu Ganen

O presidente Alberto Núñez com um exemplar do livro Família Taboada na Bahia, entregue pelo
empresário Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada.

Xede Lu Ganen
O presidente da Galícia folheando o livro José Taboada Vidal, Benemérito do Rio Vermelho,
ofertado por Santiago Campo, presidente de Caballeros de Santiago e prefaciador da obra.

Livro sobre a história do bairro foi lançado na
inauguração do Espaço Caramuru
Jorge Ritter

O livro Rio Vermelho, de Caramuru
a Jorge Amado, foi lançado durante
a inauguração do Espaço Caramuru,
projeto idealizado e implantado pelo
professor Ubiratan Castro de Araújo
(foto), diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, que coordena as atividades das bibliotecas públicas do Estado, dentre elas a Juracy Magalhães
Júnior, localizada no Rio Vermelho.

Páginas 8 e 9.

Biografia do Benemérito do Rio Vermelho foi
lançada na festa de aniversário de Caballeros
de Santiago. Páginas 6 e 7.

Xede Lu Ganen

Alberto Núñez, Nelson Taboada, Ubaldo Porto e Santiago Campo, tendo atrás Manuel Sanchez,
primeiro presidente de Caballeros de Santiago.

Xede Lu Ganen
O escritor Ubaldo Marques Porto Filho ofereceu ao ilustre visitante um exemplar do seu último livro,
Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado.

Pedro Galvão tomou
posse na Abav

Abav

O empresário Pedro Galvão (foto) é o
novo presidente da Associação Brasileira
de Agências de Viagens da Bahia, que
tem sede própria no Rio Vermelho.

Casa de Cultura Carolina Taboada vai digitalizar
fotos do bairro
Um convênio firmado com a Fundação Pedro Calmon, vai permitir que a Casa de Cultura Carolina Taboada digitalize o valioso acervo fotográfico que a Biblioteca Juracy
Magalhães Júnior possui sobre o Rio Vermelho. O trabalho possibilitará que as imagens
históricas possam ser disponibilizadas aos pesquisadores, estudiosos, jornalistas, etc.

Página 8.
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Tribuna da Comunidade
Detrator da história do Rio Vermelho

Foi um festival de asneiras os artigos que o jornalista
Tasso Franco publicou no jornal Tribuna da Bahia,
nas edições dos dias 13 e 27 de julho passado. Além
de ter agredido a história do nosso bairro, tentando
desmentir registros perpetuados por historiadores
renomados, dentre eles o conceituadíssimo Pedro
Calmon, ele teve a audácia de querer transferir o local da chegada de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, para outro bairro. E isso me deixou muito preocupado, pois em face da fantástica evolução dos
equipamentos tecnológicos, ele poderá, na calada
de uma noite, arrastar a Pedra da Concha para outro
trecho do litoral soteropolitano. Aproveito também
a oportunidade para parabenizar o historiador do Rio
Vermelho, Ubaldo Marques Porto Filho, pelas respostas contundentes e bem fundamentadas, publicadas
na própria Tribuna da Bahia, respectivamente nos
dias 21 de julho e 1º de agosto, desmascarando o
detrator do Rio Vermelho.
José de Freitas Nascimento
Rua Conselheiro Pedro Luis
N. da R. – E tem mais, se o mar fosse até Serrinha,
cidade natal do senhor Tasso Franco, ele certamente
rebocaria a Pedra da Concha para o seu sertão.

Saída de veículos do Bompreço

A saída dos veículos do estacionamento coberto do
supermercado Bompreço é muito problemática, pois
o ingresso na movimentadíssima Rua Osvaldo Cruz
se faz antes da sinaleira. Muitas vezes os motoristas
ficam numa verdadeira sinuca de bico: se entram na
Osvaldo Cruz com o sinal verde a favor dos veículos, correm o risco de provocar acidentes, o que tem
acontecido com relativa freqüência; se esperam pelo
sinal vermelho, não podem entrar na Osvaldo Cruz
por causa dos pedestres que estão atravessando. A
solução do problema é muito simples, pois depende
exclusivamente da boa vontade da direção do Bompreço em relocar a saída do estacionamento para o
módulo imediatamente após o poste do semáforo,
num custo de transferência baixíssimo. Com isso, o
supermercado estará oferecendo uma maior segurança aos clientes que fazem uso do estacionamento em sua área coberta.
Climério Guimarães
Rua Alagoinhas
N. da R. – A sugestão é muito boa e será encaminhada
à direção do Bompreço.

Descaso com a saúde dos vizinhos

O Edifício Morada do Rio Vermelho, com entrada
social pela Rua Tamoios nº 312, está com um vazamento no seu sistema de esgoto, formando uma
poça de dejectos na Rua Tupinambás, onde o prédio possui um portão de serviço. Estive duas vezes
na portaria desse edifício para comunicar o fato e
pedir providências. Na última, falei inclusive com o
próprio síndico, que se identificou pelo nome de Arlindo. Infelizmente nada foi feito. Por isso, solicito
que esse comunicado seja levado ao conhecimento
das autoridades competentes, que têm por obrigação zelar pela saúde pública.
Maria José Silva Marques Porto
Rua Tupinambás, Rio Vermelho
N. da R. – O assunto está sendo encaminhado ao
Serviço de Esgoto da Embasa e à Vigilância Sanitária
da Prefeitura de Salvador.

As calçadas não são mais dos pedestres

Os passeios, em quase todas as ruas do Rio Vermelho, viraram estacionamento para veículos. É
incrível o desrespeito para com o direito do povo,
de circular livremente pelas vias a ele destinadas.
E quem mais sofre são os idosos, que estão sendo
obrigados a andar pelos espaços destinados à circulação dos veículos, expondo-se aos atropelamentos. Isso é um absurdo.
Amélia Martins
Rua Osvaldo Cruz, Rio Vermelho
N. da R. – A reclamação, muito justa e oportuna,
será encaminhada à Transalvador, com a solicitação para uma imediata ação de fiscalização diária
no Rio Vermelho e aplicação de multas aos veículos
infratores, que forem encontrados estacionados nas
calçadas, que são áreas públicas para uso exclusivo
dos pedestres.
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

2

dezEMBRO 2009
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A UNIÃO QUE FAZ A FORÇA

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
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
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LIVROS SOBRE O RIO VERMELHO,
ESCRITOS PELO HISTORIADOR DO BAIRRO,
UBALDO MARQUES PORTO FILHO
1.Rio Vermelho
2.Família Taboada na Bahia
3.Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho
4.Dois de Fevereiro no Rio Vermelho
5.Diogo Álvares, o Caramuru
6.Dinha do Acarajé
7.José Taboada Vidal, Benemérito do Rio Vermelho
8.Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado
DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NO
ESPAÇO CARAMURU
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RIO VERMELHO
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A quem interessa a mutilação do Rio Vermelho?
É incompreensível a razão que levou um grupo de trabalho, vinculado à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a querer passar por cima dos
limites estabelecidos para o Rio Vermelho em 1986. Não se entende o porquê
da pirraça dos técnicos em redesenhar a geografia do Rio Vermelho. Trata-se
de um desrespeito e de uma agressão à história do nosso bairro, que no passado já foi vítima da ação nefasta desses predadores, que se arvoram donos da
verdade e cometem verdadeiras atrocidades contra as tradições populares e a
história.
Mais estranha ainda é a razão do grupo de trabalho ter marginalizado completamente de suas “reuniões técnicas” a parcela mais representativa da comunidade riovermelhense, formada pela Paróquia, pela Academia dos Imortais,
pela Casa de Cultura Carolina Taboada e por outras entidades que integram o

elenco de filiados à Central das Entidades do Rio Vermelho.
Na verdade, o grupo de trabalho agiu de forma parcial, premeditada e discriminatória. Por saber que a orientação do prefeito João Henrique, e do secretário de Desenvolvimento Urbano, é no sentido dos trabalhos serem sempre
realizados em parceria com as comunidades, foi que a Central das Entidades
do Rio Vermelho enviou ao Senhor Prefeito, datada de 31 de agosto de 2009,
um ofício denunciando a agressão que se quer praticar contra o bairro. Foi assinado pelos presidentes das entidades filiadas e pelo pároco do Rio Vermelho,
padre Ângelo Magno Carmo Lopes.
A Folha transcreve, na íntegra (abaixo), o conteúdo do ofício e também o
parecer técnico-histórico assinado pelos historiadores Cid Teixeira e Ubaldo
Marques Porto Filho, também enviado ao prefeito de Salvador.

Senhor Prefeito,

balhos em nosso bairro. Também é inexplicável o fato da total marginalização da Paróquia
de Sant’Ana do Rio Vermelho, que em momento algum foi convidada para qualquer reunião
técnica onde pudesse reafirmar a área da sua atuação territorial.
No nosso julgamento trata-se evidentemente de uma ação isolada de um grupo de trabalho, uma vez que a atual administração municipal tem se pautado pela transparência das
ações laboriosas e pelas parcerias com as comunidades. E o fato mais marcante disso ocorreu
durante todo o processo elaborativo do Projeto do Memorial Caramuru, desenvolvido, numa
parceria com a Central das Entidades do Rio Vermelho, pela Fundação Mário Leal Ferreira,
órgão da estrutura da SEDHAM. Tivemos várias reuniões com a ex-secretária, Dra. Kátia Carmelo, e com o atual secretário, Dr. Antônio Eduardo Abreu. E para a execução desse projeto,
pela SESP, o secretário, Dr. Fábio Rios Motta, também numa demonstração de efetiva e sadia
parceria com a comunidade, solicitou uma reunião com a Central das Entidades para expor
detalhes da implementação desse importante projeto.
Infelizmente, a equipe que coordena os trabalhos de delimitação do nosso bairro, não
teve esse mesmo procedimento, haja vista que afastou do processo as entidades mais importantes e mais representativas do Rio Vermelho, as quais se encontram filiadas à Central das
Entidades do Rio Vermelho. E isso não poderia ter ocorrido, pois envolve todo o futuro do Rio
Vermelho.
Ademais, com o agravante de ter sido realizada, na noite do dia 18 de agosto deste ano,
uma reunião na igrejinha do Largo de Santana sem que a Central das Entidades e suas principais filiadas, dentre elas a mais importante, que é a Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho,
tenham sido convidadas. Como ficamos sabendo do evento, lá estivemos e ficamos estarrecidos com o objetivo: os prepostos do SMA/COPI pediram aos pouquíssimos presentes (que
não refletem, em hipótese alguma, a vontade de todo o bairro) que aprovassem a delimitação
que mutila a história do Rio Vermelho.
Fomos contrários e solicitamos uma cópia do mapa proposto, para que pudesse ser
analisado num fórum muito mais amplo, convocado pela Central das Entidades do Rio
Vermelho. Solicitaram que o pedido fosse formalizado, conforme cópia anexa, protocolada
no dia imediato. Não recebemos qualquer resposta, o que caracteriza um procedimento
sem transparência e que, voltamos a repetir, não condiz com a postura da administração do
Prefeito João Henrique.
Feita essa sintética exposição de motivos, recorremos aos bons ofícios do Senhor Prefeito,
e também do Senhor Secretário da SEDHAM, no sentido de pedir que não permitam que a
redução da área territorial do Rio Vermelho seja concretizada. Solicitamos que sejam mantidos os limites fixados pela delimitação de 1986.

Em 1986, num trabalho inédito no Município de Salvador, um bairro teve a sua delimitação geográfica definida com base na sua história, em documentos antigos, na tradição
popular transmitida de geração à geração, na jurisdição paroquial e em depoimentos de moradores com profundo conhecimento do espaço territorial da sua comunidade, dentre eles a
professora Eneida de Almeida Cavalcante e o advogado Tarquínio de Oliveira Gonzaga. Como
definidor da área paroquial, participou o padre Jahir Britto de Souza, então pároco local e
titular da entidade legalmente constituída mais antiga do bairro.
O bairro delimitado foi o nosso Rio Vermelho, num trabalho criterioso, que contou com
a participação consultiva dos seguintes historiadores: Aurélio Ângelo de Souza, autor do
livro ‘Nas Bandas do Rio Vermelho’, Licídio Lopes, autor de “Rio Vermelho e Suas Tradições’,
Ubaldo Marques Porto Filho, pesquisador que preparava o livro ‘Rio Vermelho’ e Cid Teixeira,
que morou no Rio Vermelho durante duas décadas e que se constituia na maior autoridade
em assuntos da história territorial de Salvador, sendo inclusive um dos autores da enciclopédia
‘A Grande Salvador, Posse e Uso da Terra’, publicada em 1975 pelo Governo do Estado da
Bahia e que no Capítulo III trata das terras do Rio Vermelho, desde a época do fundador de
Salvador, Thomé de Souza.
O trabalho da delimitação do Rio Vermelho foi realizado em atendimento ao projeto Censo do Rio Vermelho, outra iniciativa pioneira, pois pela primeira vez no país seria feita uma
contagem de moradores de um bairro. E isso somente seria viável se a área a ser recenseada
tivesse um mapa.
Foi então elaborado, na escala 1.2000, o Mapa do Rio Vermelho, desenhado por uma
especialista do IBGE na Bahia, cuja Delegacia Regional deu todo o suporte técnico, orientou
e supervisionou, através do delegado-regional, Fernando Antônio Flach Loureiro, tanto na
preparação do Mapa como na realização do Censo, que demonstrou, em novembro de 1986,
que a população do Rio Vermelho era de 37.974 habitantes.
A partir da existência do Mapa do Rio Vermelho, todos os trabalhos passaram a ter como
referência territorial a delimitação de 1986. O exemplo mais recente foi a publicação da ‘Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho’, escrita por Ubaldo Marques Porto Filho e editada sob
o patrocínio da Casa de Cultura Carolina Taboada, já fartamente distribuída entre moradores,
autoridades e bibliotecas públicas e privadas.
Agora, vinte e três anos após o advento do Mapa do Rio Vermelho, um grupo de trabalho
formado por técnicos da SMA e COPI, órgãos da estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SEDHAM) – que se encontra executando
um trabalho importantíssimo, que é a delimitação de todos os bairros de Salvador – está
querendo redesenhar os limites do Rio Vermelho. Estamos nos opondo a isso, pois o trabalho
não levou em consideração os fatores históricos e os limites definidos em 1986. Por exemplo,
querem deixar de fora do nosso bairro setores historicamente pertencentes ao Rio Vermelho,
tais como o Alto de São Gonçalo, a Pedra da Marca e a área da antiga Chácara do Pinheiro
(área do atual Parque Primavera), que passariam para o bairro da Federação, bem como a área
da antiga Chácara de Ubaldino Gonzaga, na Lucaia, que passaria para Brotas.
Também julgamos muito estranho o fato da Central das Entidades do Rio Vermelho não
ter sido convidada para participar e colaborar tecnicamente com o desenvolvimento dos tra-

DESCRITIVO DOS LIMITES ESTABELECIDOS EM 1986,
COM INÍCIOS E FINS DO RIO VERMELHO,
PELOS CANAIS DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS
Divisas com Ondina
• Pela orla, a partir do entroncamento com a Rua Manoel Rangel (frontal à Praia da Sereia e entrada
para o Alto da Vila Matos), a Avenida Oceânica passa a pertencer ao Rio Vermelho.
• Internamente, a Avenida Anita Garibaldi passa a pertencer ao Rio Vermelho a partir do trecho
localizado defronte ao Hospital Jorge Valente.
Divisas com Amaralina
• Pela Rua do Barro Vermelho, o Rio Vermelho termina no muro do antigo Quartel do Exército, atual
Centro de Amaralina.
• Pela Rua Marquês de Monte Santo, o Rio Vermelho termina na Praça dos Capoeiristas, defronte
ao supermercado Bompreço, construído na área da antiga Fábrica de Papel do Rio Vermelho.
• Para quem procede de Amaralina, o Rio Vermelho começa na confluência da Rua Osvaldo Cruz
com a Rua Professora Natália Vinhais, defronte ao Posto Shell, onde fica o Conjunto Barão do Rio
Vermelho. Como o próprio nome sugere, esse conjunto habitacional pertence ao bairro do Rio
Vermelho.
Divisas com Santa Cruz e o Parque Florestal
• Pela Avenida Juracy Magalhães Júnior, o Rio Vermelho termina onde começa a área do Hospital
Aliança, que utiliza como endereço o bairro do Rio Vermelho (vide anexo 1).
• Pela outra pista da Avenida Juracy Magalhães Júnior, para quem procede do Iguatemi, o Rio Ver-

___________________
Anexos:
1. Mapa do Rio Vermelho, em vigor desde 1986.
2. Pág. 1, 2 e 3 do Jornal do Rio Vermelho, novembro 1986, com notícias do censo, da área a ser receseada
e um artigo do delegado-adjunto do IBGE na Bahia.
3. Ofício (sem resposta) endereçado ao assessor-chefe da SMA que promoveu no bairro uma reunião em
que as principais entidades representativas do Rio Vermelho não foram convidadas e nem puderam ter voz.
4. Descritivo dos limites estabelecidos em 1986, assinado por Cid Teixeira e por Ubaldo Marques Porto Filho.

melho começa na confluência com a Alameda dos Ypês, entrada para o Horto Florestal.
Divisas com Brotas
• Pela Rua Waldemar Falcão, no trecho da antiga Ladeira das Pedras ou do Cabuçu, o Rio Vermelho
termina onde fica a segunda confluência com a Rua Estácio Gonzaga, limite da Chácara Lucaia, que
pertenceu a Tarquínio Gonzaga e que desde 1972 integra o loteamento Parque Lucaia.
• Pela Avenida Vasco da Gama, o Rio Vermelho termina na garagem da Verdemar, empresa de
transporte urbano, localizada imediatamente após o supermercado Bompreço.
Divisas com o Engenho Velho da Federação
• Pela Avenida Vasco da Gama, o Rio Vermelho começa a partir do Centro Comercial Santa Madalena, na confluência com a Rua Neide, entrada para a Baixa da Égua, no Engenho Velho da Federação.
• Pela Avenida Cardeal da Silva, o Rio Vermelho termina na confluência com a Travessa Assis,
primeira entrada para o Engenho Velho da Federação.
Divisas com a Federação
• Pela Avenida Cardeal da Silva, o Rio Vermelho vai até a Rua Cel. José Galdino de Souza, antiga
Ladeira de São João, que desemboca na Avenida Anita Garibaldi, na área da antiga Chácara do
Pinheiro.
• Pela Avenida Anita Garibaldi, o Rio Vermelho termina no Hospital Jorge Valente, que utiliza
como endereço o bairro do Rio Vermelho (vide anexo 2).
Salvador, 30 de agosto de 2009.
Cid Teixeira
Professor, historiador e escritor
Ex-morador do Rio Vermelho

Ubaldo Marques Porto Filho
Autor de livros sobre o Rio Vermelho
Morador do Rio Vermelho há 51 anos
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Prefeito inaugurou melhorias na
Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira
Fotos: Andréa Llago

O prefeito João Henrique foi carinhosamente
recebido pelo povo assim que entrou no Salão Paroquial.

PATRONO DA PRAÇA

No dia da Santa Padroeira do Rio Vermelho, 26 de julho, o prefeito João Henrique Carneiro esteve no bairro para inaugurar as obras que requalificaram a Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira, situada bem ao lado da Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana.
Exatamente às 11 horas, a comitiva do prefeito chegou para o início das solenidades que
constaram de duas partes: no interior do Salão Paroquial, com os discursos de saudações e
agradecimentos, e na parte externa, na pracinha, com o descerramento da placa inaugural
instalada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), que foi a
responsável pela execução do projeto de reurbanização do espaço público. O texto da
placa, de autoria da diretoria da Central das Entidades do Rio Vermelho, foi o seguinte:
O Rio Vermelho
agradece a reurbanização
da Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira
ao Prefeito João Henrique.
Salvador, 26 de julho de 2009
Central das Entidades do Rio Vermelho
Pelo Termo de Adoção, firmado com a Prefeitura, a Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho ficou responsável pela manutenção da Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira,
cabendo-lhe as seguintes obrigações: limpeza do espaço adotado; os tratos culturais do
gramado e da vegetação ornamental arbustiva; a molhação da grama e das plantas; a
erradicação das ervas daninhas; o replantio das espécies danificadas ou atingidas por pragas; o zelo pela utilização sadia do espaço público; e o combate à qualquer tentativa de
ocupação indevida. E seguindo o bom exemplo da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba,
os portões de acesso serão fechados à noite e abertos pela manhã.

Baiano de Cruz das Almas, Antônio da Rocha Vieira nasceu no
dia 30 de maio de 1924. Ordenouse sacerdote em 17 de junho de
1951. Após de ter sido secretário
particular do cardeal Augusto Álvaro da Silva, arcebispo da Bahia,
e vice-reitor do Seminário Central
da Bahia, foi designado pároco
do Rio Vermelho, onde exerceu o
múnus episcopal por 18 anos.
Com o apoio do benemérito
José Taboada Vidal, o Padre Vieira, como era chamado
pelos paroquianos, realizou a proeza de construir a nova
Igreja Matriz de Sant’Ana do Rio Vermelho, inaugurada no
dia 26 de julho de 1967, exatos seis anos após a solene
colocação da pedra fundamental.
Na manhã de 7 de agosto de 1974, aos 50 anos de
idade, o monsenhor Antônio da Rocha Vieira sofreu um
enfarte logo após ter celebrado uma missa na igreja que
havia edificado, falecendo poucos minutos depois, quando era socorrido pelos pescadores Flaviano dos Santos e
Eulírio Menezes.
Através da Lei 6.071, de 7 de janeiro de 2002, a pracinha
existente ao lado do novo templo, recebeu a toponímia de
Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira, inscrita no cadastro municipal dos logradouros sob o número 23.450.

O vice-presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, Roberto
Menezes, foi o mestre de cerimônias da solenidade.

Em nome do Rio Vermelho, bairro que representa na Câmara Municipal, o
vereador Pedro Godinho fez o discurso de saudação ao prefeito.

O prefeito fazendo o agradecimento.

Instante que o prefeito descerrava a placa inaugural das benfeitorias na
Praça Monsenhor Antônio da Rocha Vieira.

O prefeito e o vereador com membros da comunidade riovermelhense. A
partir da esquerda: Padre Ângelo, Antônio Bonifácio, Luciano Figueiredo,
João Henrique, Roberto Menezes, Clóvis Bezerril, Nelson Taboada, Ubaldo
Porto, Pedro Godinho e Ítalo Dattoli.

A Filarmônica Minerva, de Morro do Chapéu, fez uma
apresentação na nova praça e à noite puxou a Procissão de
Senhora Sant’Ana por importantes ruas do trecho litorâneo
do bairro.
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O Conselho Paroquial do Rio Vermelho e a
Central das Entidades do Rio Vermelho homenagearam, com a entrega de diplomas
de beneméritos, cinco personalidades que
contribuíram com a reurbanização da Praça
Monsenhor Antônio da Rocha Vieira e com
as festividades em louvor à Padroeira do
Rio Vermelho, Senhora Sant’Ana.
Fotos: Andréa Llago

O diploma para o prefeito João Henrique foi entregue pelo paroquiano Ítalo Dattoli, diretor do Conselho Paroquial do Rio Vermelho.

O empresário Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, fez a
entrega do diploma ao vereador Pedro Godinho, lider do Prefeito na Câmara Municipal.

Coube ao padre Ângelo Magno Carmo Lopes, pároco do Rio Vermelho, proceder a
entrega do diploma ao secretário da Sesp, Fábio Rios Mota.

A Clóvis Bezerril (à direita), presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, coube
a entrega do diploma concedido a Euvaldo Jorge Miranda de Carvalho, presidente da
Desal.

Ubaldo Marques Porto Filho, presidente da Academia dos Imortais do Rio Vermelho, fez
a entrega dos diplomas outorgados à Sociedade Filarmônica Minerva, representada pelo
diretor Antônio Barreto Dantas Júnior, à esquerda.

Igreja de Sant’Ana do Rio Vermelho
Rua Guedes Cabral 143 - Fones: 3335.2012 / 5794

Terça à sexta: das 8 às 11:45 horas
Funcionamento da Secretaria Sábado: das 8 às 11 horas

Horário das
Missas

Terça à sexta: 7 horas
Sábado: 7 e 16 horas
Domingo: 7:30 e 19 horas
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Caballeros de Santiago, uma história de 49 anos
Fotos: Laércio Brasil e Jorge Ritter

Na noite de 21 de novembro, um sábado, a Associação Cultural Caballeros de Santiago festejou seus 49 anos de fundação. Num breve discurso, o presidente Santiago
Coelho Rodríguez Campo enalteceu a importância da data e assegurou que a festa seria uma pequena demonstração de como será a grandiosa comemoração do cinqüentenário, já em fase de montagem dos trabalhos.
A primeira atração foi um show típico galego, proporcionado pelo Grupo de Gaita
Los Celtas e pelo Grupo de Dança de Caballeros de Santiago. Em seguida, ocorreu o lançamento do livro ‘José Taboada Vidal, Benemérito do Rio Vermelho’, escrito por Ubaldo
Marques Porto Filho. A obra é a primeira biografia de um imigrante galego na Bahia, que
se transformou numa personalidade emblemática do bairro onde Caballeros construiu sua
sede, inaugurada em 25 de julho de 1989.
No terceiro bloco, o presidente Santiago Campo condecorou, com a Medalha Gran
Cruz Caballeros de Santiago, Joaquin Francisco Niclos Albarracin, secretário-geral do
Conselho do Trabalho e Emigração da Embaixada da Espanha no Brasil. Por relevantes

serviços prestados à entidade, também foram homenageados alguns dos parceiros que
a Associação Cultural Caballeros de Santiago teve ao longo de quase meio século de
atividades. Subiram ao palco os senhores Manuel Rivera Duran (Café Bahia), José Faro
Rua (Perini), José Raimundo de Souza (Frigorífico Scar), Nelson Almeida Taboada (Casa de
Cultura Carolina Taboada) e Manuel Cima Duran (Los Celtas).
Na continuação da programação, apresentou-se a cantora argentina de origem galega, Lorena Lores, que faz muito sucesso na Galícia e que veio especialmente para essa
única exibição em Salvador. Brindou a platéia com músicas galegas e tangos, numa performance muito elogiada e aplaudida pelo público que superlotou o Teatro Caballeros
de Santiago.
Por fim, houve a abertura da exposição Memória Gráfica de la Emigración Española,
montada pelas áreas de circulação do prédio, e foi oferecido um coquetel de confraternização, que inaugurou o espaço de eventos no terraço do edifício-sede, donde se descortina belíssima vista panorâmica para o mar.

Lorena Lores, a atração internacional.

Nelson Taboada recebendo a homenagem.

Os parceiros homenageados: Manuel Rivera Duran, José Faro
Rua, José Raimundo de Souza, Nelson Almeida Taboada e
Manuel Cima Duran.

Francisco Niclos entre o primeiro presidente de Caballeros,
Manuel Sanchez, e o atual, Santiago Campo.

O escritor Ubaldo Porto entregando a Santiago Campo uma
mensagem da Academia dos Imortais do Rio Vermelho.

Nelson Esquivel, Clóvis Bezerril, Nelson Taboada, Pedro Godinho,
Santiago Campo, Pedro Galvão e Roberto Menezes.

Coquetel de confraternização.

Maria Aparecida e a filha Eneida Marques Porto Bouzas: contemplando quadros fotográficos da exposição histórica da emigração galega.

Regina Mello Padilha (centro), musa inspiradora da música
‘Morena do Rio Vermelho’ (1962), entre as irmãs Amélia
Taboada Gomes da Costa e Élida Taboada Silva.

Nelson Taboada, Nelson José de Carvalho, Manuel Antas Fraga
e Nestor Taboada Rivas.

Maribel Amoedo, coordenadora de cursos de Caballeros de
Santiago e uma das responsáveis pelo sucesso do evento.

Lorena Lores entre Francisco Niclos e Santiago Campo.

Associação Cultural Caballeros de Santiago

Aprenda espanhol com quem tem 49 anos de tradição e qualidade

Rua da Paciência 441, Rio Vermelho. Salvador, Bahia. Cep 41950.010. Fones: (71) 3334.0241 / 4342. E-mail: sociedade@caballeros.com.br
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A primeira biografia de um imigrante espanhol na Bahia
foi lançada na casa da cultura galega em Salvador
O lançamento do livro ‘José Taboada Vidal, Benemérito do Rio Vermelho’ foi num ano de grande
importância histórica. Primeiro por ser comemorativo dos 500 anos da descoberta do Rio Vermelho e
segundo por fazer parte das festividades do 49º aniversário de fundação da Associação Cultural Caballeros de Santiago, que coincide com o 117º aniversário da chegada de José Taboada Vidal ao Brasil. É
também o ano do 42º aniversário de falecimento do benemérito e do 20º aniversário da inauguração
da sede de Caballeros de Santiago no Rio Vermelho.

‘José Taboada Vidal, Benemérito do Rio Vermelho’, foi prefaciado por Santiago Campo, presidente de
Caballeros de Santiago. A seguir, a transcrição, na íntegra, dos discursos proferidos por Nelson Taboada,
presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada e neto do biografado, e pelo escritor do livro.

Laércio Brasil

Discurso de Nelson Taboada,
presidente da entidade
patrocinadora da obra

Neste dia muito especial, congratulo-me com
a Associação Cultural Caballeros de Santiago por
estar comemorando os 49 anos de sua fundação.
Os parabéns são extensivos aos diretores, conselheiros, beneméritos e associados de um modo
geral.
Aos fundadores falecidos rendo as homenagens eternas e aos vivos apresento as felicitações
pela criação do mecanismo para valorização e
difusão na Bahia da cultura hispânica e da galega
em particular. E tudo começou com o senhor Manuel Nemésio Sanchez Suarez, primeiro Presidente de
Caballeros de Santiago, aqui presente, para o qual solicito uma salva de palmas.
Meu avô, José Taboada Vidal, hoje também homenageado, com o lançamento do seu livro biográfico, nasceu em Cerdedo, na província de Pontevedra. Desembarcou no porto de Salvador em 22 de
novembro de 1892, faltando quatro dias para completar 15 anos de idade. Foi o primeiro membro da
Família Taboada que saiu da Galícia em busca do futuro na terra abençoada por Nosso Senhor do Bonfim.
José Taboada chegou e venceu. Em Salvador estruturou a vida profissional numa trajetória iniciada
como balconista num armazém de um patrício, localizado no Rio Vermelho, onde também se tornou
empresário e construiu a vida familiar. Nesse bairro, então no auge como balneário turístico sofisticado,
foi dono de dois importantes estabelecimentos, o Armazém Rio Vermelho e a Confeitaria Oceânica.
José Taboada casou-se com Amália Martinez Souza, nascida em Salvaterra de Minho, na província
galega de Pontevedra. Tiveram sete filhos, seis nascidos em Salvador e um em Vigo, a cidade portuária
da Galícia onde os galegos embarcavam em busca da realização de seus sonhos. E os sonhos dos meus
avós galegos foram concretizados no Rio Vermelho, onde ambos também faleceram, como desejaram,
no sobrado em que residiam, no Largo de Santana. Ela em 1941, de diabetes, aos 64 anos, e ele em
1967, de velhice, aos 89 anos.
Quero ainda relembrar um fato histórico, relacionado com a área onde se encontra o Hospital Espanhol, que inclusive acaba de ganhar um modelar Centro Médico, em cuja inauguração, no dia 17 de
setembro deste ano, estive presente. Aproveito aqui a oportunidade para renovar as congratulações
ao seu presidente, empresário Manuel Antas Fraga, que estendo aos demais membros da Diretoria,
conselheiros, executivos e corpo médico.
Mas, voltando ao fato histórico do Hospital Espanhol, ele diz respeito a uma estima muito grande
que meu avô devotava a Manuel Martinez Vazquez, padrinho do seu casamento. Parente da minha
avó, o senhor Martinez tinha sido presidente da Sociedade Espanhola de Beneficência. Sua gestão foi
marcada pela compra do imóvel na Barra, que deu origem ao hospital, hoje uma referência nacional em
se tratando de unidade hospitalar.
Por ter participado da comissão encarregada de levantar fundos para viabilizar a segunda ampliação
do Hospital Espanhol, José Taboada recebeu, no dia 30 de dezembro de 1925, o diploma de Sócio
Benemérito da Real Sociedade Espanhola de Beneficência.
O lançamento do livro sobre o meu avô, com o qual tive o privilégio de conviver intimamente, até o
seu falecimento, quando eu tinha 26 anos de idade, não poderia ser fora do bairro que ele tanto amou
e onde residiu durante 75 anos.
E dentro do Rio Vermelho, o lançamento teria de ser no espaço representativo da cultura da sua
região natal, que ele também muito amava. O amor era tanto que jamais admitiu a possibilidade de se
naturalizar brasileiro, pois o seu coração nunca deixou de pulsar pela querida Galícia. Inclusive, sempre
cultivou alguns hábitos e algumas tradições galegas.
Ressalto também uma coincidência muito grande, coisa traçada pelo destino. Amanhã, 22 de novembro, é o dia dos 49 anos de fundação da Associação Cultural Caballeros de Santiago e dos 117 anos
da chegada de José Taboada em Salvador.
Registro a presença neste recinto de vários parentes meus, descendentes de José Taboada Vidal e de
José Ramón Taboada Dominguez, o segundo galego da nossa família a se estabelecer na Bahia, onde
obteve êxito como comerciante e industrial. Por se constituir no único fabricante no Norte e Nordeste
do Brasil, Ramón Taboada ficou conhecido como “O Rei do Guarda Chuva”. Também era dono da famosa loja La Favorita, localizada na Praça da Sé.
Para fechar o ciclo da presença na Bahia de um Taboada genuinamente galego, em 1961, aos 15
anos, chegou Nestor Taboada Rivas, cujo avô era primo do meu avô. A exemplo do meu avô, Nestor
começou como balconista, também num estabelecimento de um patrício. Sua brilhante jornada laboriosa o transformou num empresário que ocupou a vice-presidência da Empresa de Transportes Sul
América Sociedade Anônima.
Nestor Taboada, que para minha grande satisfação se encontra nesta solenidade, é conselheiro de
Caballeros de Santiago e atualmente desempenha, com eficiência exemplar, o cargo de Superintendente Administrativo-Financeiro do Hospital Espanhol, que é o mais importante empreendimento colocado
pela colônia galega à disposição da comunidade baiana.
Quero fazer ainda uma referência especial à Carolina Soussa Taboada, minha única filha e última
bisneta de José Taboada Vidal. Ela foi a fonte inspiradora para a criação da casa de cultura que batizei
com o seu nome e que no decurso de um ano, de novembro de 2008 a novembro de 2009, patrocinou a
publicação de sete livros, sendo dois voltados ao resgate da memória da nossa família e cinco dedicados
ao bairro do Rio Vermelho.
Por ter permitido que o livro sobre o meu avô fosse lançado dentro da programação dos 49 anos
de Caballeros de Santiago, em nome da Casa de Cultura Carolina Taboada agradeço ao Presidente Santiago Coelho Rodríguez Campo. Tenho o privilégio de ser seu amigo, como fui do seu saudoso pai, José
Rodríguez Campo, o Pepe da Loja Campomar.
Por último, agradeço aos membros da Diretoria da Associação Cultural Caballeros de Santiago pela
honraria a mim concedida, com a outorga do título de Sócio Honorário desta venerável instituição, que
há quase meio século vem sendo o centro irradiador das manifestações culturais e artísticas da Espanha
e, particularmente, da região autônoma da Galícia.
Muito obrigado a todos.

Discurso de
Ubaldo Marques Porto Filho,
autor da obra

Jorge Ritter

Coube a mim a honrosa missão de escrever a odisséia de José Taboada Vidal. Utilizei no livro, como subtítulo, o designativo “Benemérito do Rio Vermelho”.
Quem instituiu essa outorga foi o saudoso e conceituado professor Aurélio Ângelo de Souza, conhecedor das
benemerências praticadas pelo biografado, que foi
protetor dos pescadores do Rio Vermelho, benfeitor da
Festa de Yemanjá e principal baluarte na construção da
nova Igreja Matriz de Sant’Ana do Rio Vermelho.
A honraria, como “Benemérito do Rio Vermelho”,
constou inclusive na justificativa do projeto de lei, também de autoria do professor Aurélio, que propôs à Câmara
Municipal de Salvador o nome de José Taboada Vidal para designar um logradouro público do Rio Vermelho.
A oficialização, após aprovação na Câmara, deu-se por meio da Lei 1998, sancionada pelo Prefeito Antônio
Carlos Magalhães, em 7 de julho de 1967, dois meses após o falecimento do homenageado. A título de informação,
a Rua José Taboada Vidal é o logradouro que faz a ligação do Largo de Santana com a Rua Conselheiro Pedro Luiz.
Um fato que reputo como dos mais relevantes, na vida de José Taboada Vidal, não tem nenhuma relação direta
com suas boas ações praticadas na comunidade do Rio Vermelho. O fato diz respeito ao enfrentamento que o
comerciante do Rio Vermelho teve com um fiscal federal, com conseqüências que refletiram na comunidade galega no
comércio de toda Salvador.
Ocorreu em 1926, quando, repentinamente, estourou um problema que alcançou repercussão nacional, pois,
além dos jornais da capital baiana, foi notícia na imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo. No centro da questão
encontravam-se José Taboada e um inspetor federal que estava perseguindo, chantageando e extorquindo comerciantes na Bahia.
Naquele tempo, os inspetores federais eram poderosos, com força inclusive para fechar estabelecimentos e levar
comerciantes à falência. Todos sofriam em silêncio, principalmente os galegos, que tinham o receio de serem mandados de volta à Espanha, caso fizessem qualquer denúncia contra os abusos praticados pelos até então intocáveis
agentes federais.
José Taboada Vidal, exemplo de correção nos negócios, não teve medo de protestar no local de trabalho do
inspetor Carlos Soares, que, em violenta represália, o agrediu dentro da repartição federal, gerando um escândalo
público. Em face da gravidade, o caso foi exaustivamente investigado pelas autoridades. No final, a honra do comerciante espanhol foi restaurada e o inspetor truculento e corrupto afastado da Bahia.
No capítulo quinto do livro, que todos vocês terão em mãos no final desta solenidade, eu conto em detalhes
a trama que acabou servindo como um divisor de águas. Antes do episódio, a comunidade comercial galega era
tratada com desprezo pelas autoridades. Depois, ficou mais valorizada e respeitada.
Em suma, a partir de uma ocorrência sem precedentes na Bahia, a colônia galega ganhou peso, voz e muito se
fortaleceu. Essa foi, sem dúvida alguma, a grande contribuição que José Taboada Vidal deu para a honrada classe
dos galegos trabalhadores e íntegros.
Conheci José Taboada Vidal aos 13 anos, quando cheguei ao Rio Vermelho em 1958. Ele era um senhor com 80
anos, ainda forte, ativo e trabalhador. Também não foi difícil constatar que se tratava de uma pessoa muito querida
no bairro, chegando mesmo a ser uma personalidade venerada pelos moradores.
Inclusive, posso afiançar que José Taboada encarnava a figura de um verdadeiro ‘coronel do bem’. Em meus 51
anos de Rio Vermelho, jamais ouvi de qualquer morador antigo sequer um comentário desfavorável ao benemérito.
Ele foi realmente uma unanimidade no Rio Vermelho. O professor Aurélio Souza o chamava de “juiz de paz e conselheiro do Rio Vermelho”.
Hoje, sinto-me gratificado com o lançamento do livro que contém a história desse homem que foi presença
marcante na história do Rio Vermelho e que foi o principal destaque da comunidade galega no bairro, que era muito
importante e representativa. José Taboada também foi, porque não dizer, um referencial para toda colônia galega
na Bahia durante a primeira metade do século XX.
Mas a concretização do projeto desse livro somente foi possível graças ao apoio irrestrito de um dos doze netos
do benemérito, o empresário Nelson Almeida Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, instituição
patrocinadora da obra.
Além de se preocupar com o registro da memória de seus antepassados, pois este é o segundo livro que se
publica sobre a sua família, Nelson Taboada tem priorizado o resgate da história do Rio Vermelho. Graças à entidade
que preside, já foram produzidos outros cinco livros, todos tendo como núcleo o bairro onde a Família Taboada é
um de seus símbolos imorredouros.
Num preito de reconhecimento, por tudo que tem feito, e por não medir esforços para a publicação das obras
sobre o bairro de José Taboada Vidal, a Central das Entidades do Rio Vermelho, que congrega seus organismos mais
representativos, acaba de conceder ao empresário Nelson Taboada o diploma de Benemérito da Cultura.
Por último, registro que o ano de 2009 é muito significativo para a nossa história, pois assinala os 500 anos da
descoberta do Rio Vermelho por Diogo Álvares Corrêa. O episódio da sua chegada foi em 1509, tendo como palco
a Pedra da Concha, uma ilhota localizada na Enseada da Mariquita, onde o europeu recebeu dos índios tupinambás
o nome de Caramuru.
Ele é tido como português, mas pode ter nascido na Espanha, ou até mesmo na França. Sobre a possibilidade
da variante espanhola, que no meu julgamento representa 45% das probabilidades, existe uma carta do donatário
da Capitania de Porto Seguro, Francisco Pereira Coutinho, português de Viana do Castelo, que se constitui num
autêntico atestado da naturalidade galega de Diogo Álvares Corrêa.
Especula-se que ele poderia ter nascido em A Coruña, no norte da Galícia, um dos dois portos autorizados às embarcações que saiam para buscar especiarias na Índia ou riquezas no Novo Mundo. Existe também a possibilidade do
personagem ser de Baiona, o outro porto oficial, localizado na província de Pontevedra, bem próximo de Portugal.
Embora inexista qualquer comprovação do local onde efetivamente Diogo Álvares Corrêa tenha nascido, em
Portugal a cidade de Viana do Castelo foi instituída como sendo o berço lusitano do célebre personagem dos primórdios da história brasileira.
E dentro do terreno das hipóteses, a Espanha também poderia fazer o mesmo, ou seja, instituir oficialmente
uma cidade como local do nascimento do galego Diogo Álvares Corrêa.
Por isso, e com esse objetivo, vou proceder agora, em nome da Academia dos Imortais do Rio Vermelho, a
entrega de um documento ao senhor Santiago Coelho Rodríguez Campo, Presidente de Caballeros de Santiago,
instituição que atua na Bahia como autêntico consulado da cultura e da história da Galícia.
Muito obrigado pela atenção de todos.
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A inauguração do
Espaço Caramuru
Fotos: Jorge Ritter

ACERVO DOCUMENTAL SOBRE O
RIO VERMELHO E SEU DESCOBRIDOR

Representando o último ato das celebrações pelos 500 anos do Rio Vermelho, foi inaugurado no dia 25 de novembro, o Espaço Caramuru, localizado na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior. Trata-se de um setor criado para ser especializado na história
de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, bem como na historiografia do próprio bairro. Ou seja, o Espaço Caramuru passa a ser na
Cidade do Salvador um local recomendado para pesquisadores, jornalistas, professores e estudantes que queiram informações
sobre o bairro e seu descobridor.
A solenidade da inauguração foi dividida em três blocos. O primeiro constou de uma mesa redonda, presidida pelo professor
Ubiratan Castro de Araújo, diretor-geral da Fundação Pedro Calmon. Sobre o tema ‘O Bairro do Rio Vermelho, Ontem e Hoje’,
falaram Eneida Cavalcanti, professora de História e coordenadora do Espaço Caramuru, Clóvis Bezerril, presidente da Central das
Entidades do Rio Vermelho, e a arquiteta Arilda Cardoso.
Na segunda parte, foi firmado um convênio de cooperação técnica entre a Casa de Cultura Carolina Taboada, representada pelo
seu presidente, economista Nelson Almeida Taboada, a Fundação Pedro Calmon, representada pelo diretor-geral, professor Ubiratan Castro de Araújo, e a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, representada pela diretora, bibliotecária Sônia Morelli Rodrigues
Gomes. Como testemunhas assinaram a professora Eneida de Almeida Cavalcanti e o escritor Ubaldo Marques Porto Filho. Pelo
convênio, a Casa de Cultura Carolina Taboada assumiu o compromisso de digitalizar, às suas expensas, todo o acervo fotográfico
sobre o Rio Vermelho que existe na Biblioteca vinculada à Fundação Pedro Calmon.
No último bloco da programação ocorreu o lançamento do livro ‘Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado’, que contém uma
síntese dos fatos históricos de maior destaque no transcurso dos cinco séculos do bairro descoberto em 1509, por Diogo Álvares
Corrêa, o Caramuru. A obra foi patrocinada pela Casa de Cultura Carolina Taboada.

Espaço Caramuru, onde qualquer pessoa tem acesso aos livros sobre a
história do Rio Vermelho e do seu descobridor.

No Espaço Caramuru o público também poderá assistir palestras,
vídeos e ver o acervo fotográfico que será digitalizado pela Casa de
Cultura Carolina Taboada.

O ator Dodi Só circulou no Espaço Caramuru lendo um poema do frei
José de Santa Rita Durão, autor do livro ’Caramuru, Poema Épico do
Descobrimento da Baía’.

Sônia Morelli, Nelson Taboada e Ubiratan Castro, signatários do convênio para digitalização do acervo fotográfico sobre o Rio Vermelho.

A professora Eneida Cavalcanti e o escritor Ubaldo Porto assinaram
como testemunhas do convênio.

Uma das estantes expositoras dos livros encontrados no Espaço
Caramuru.

PÃOZINHO DELÍCIA SANTO ANTÔNIO
TAXI PROGRAMADO
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ATENDIMENTO PERSONALIZADO

12 ANOS FAZENDO FESTAS
NELSON: 71 9949.8733

71 3242.4253 - 9985.9468
evianafilho@bol.com.br

PRODUÇÃO TOTALMENTE ARTESANAL
EXCLUSIVAMENTE PARA EVENTOS

Translados para: Aeroporto • Rodoviária • Shoppings • City-tours • Viagens • Eventos • Outros deslocamentos
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Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado
Fotos: Jorge Ritter

Um escritor recordista
Com o lançamento, no dia de hoje, de ‘Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado’, Ubaldo
Marques Porto Filho passa a somar oito livros dedicados ao nosso querido Rio Vermelho.
Passa também a ser um recordista, pois não se tem notícia de nenhum outro escritor com
igual ou maior número de obras sobre um único bairro de cidade brasileira.
O recorde é estabelecido justamente no ano em que se celebra o quinto centenário do Rio
Vermelho. E tem a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior como referencial histórico, uma vez que
foi nessa casa de difusão do saber e da cultura o lançamento, em 20 de dezembro de 1991,
do seu primeiro livro, ‘Rio Vermelho’.
	Dezoito anos depois, o escritor retorna à Biblioteca para lançar, na inauguração do Espaço
Caramuru, o oitavo livro centrado no bairro descoberto por Diogo Álvares Corrêa, o célebre
Caramuru.
A Casa de Cultura Carolina Taboada sente-se honrada em ter colaborado, patrocinando
sete dos oito livros, para que fosse alcançado esse marco importante, que coloca o historiador
do Rio Vermelho no olimpo de um destaque nacional.
Rio Vermelho, 25 de outubro de 2009.
Nelson Taboada
Presidente da
Casa de Cultura Carolina Taboada
O historiador do Rio Vermelho.

Santiago Campo, Sônia Morelli e Nelson Taboada, tendo ao fundo o
banner com as capas dos oito livros de Ubaldo sobre o Rio Vermelho.

Luiz Clóvis Santos Pereira, Santiago Campo, Ubaldo Porto, Nelson
Taboada, Haroldo Aragão e Roberto Menezes.

Pedro Godinho, líder do prefeito na Câmara Municipal, parabenizando
Ubaldo pelo recorde de livros sobre um bairro.

Dois historiadores: o do futebol baiano, Aloildo Gomes Pires,
e o do Rio Vermelho.

Maria Amélia de Sá Borges e Mercedes Pereira.

Luiz Widmer.

Clóvis Bezerril e José Hamilton Bastos.

Gibson Júnior, diagramador do livro.

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior

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

Calçadão da Rua Borges dos Reis - Rio Vermelho

bjmjr_rv@yahoo.com.br - 3116.5364 / 3116.5360
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O mistério na nacionalidade de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru
Ubaldo Marques Porto Filho
Autor do livro ‘Diogo Álvares, o Caramuru’
ubaldo@acirv.org

A origem de Diogo Álvares Corrêa sempre foi um mistério indevassável. Nunca se conseguiu descobrir o local e nem a data do
seu nascimento. No livro ‘História da Fundação da Bahia’, o historiador Pedro Calmon, reportando-se ao chefe dos jesuítas no Brasil
(que conviveu com o célebre personagem) cita um registro deixado
pelo padre Manoel da Nóbrega: “Diogo deve ter nascido por volta
de 1490”. E pronto, não se conhece mais nada até 1509, ano em que
o jovem surgiu na Bahia.
Embora os sobrenomes Álvares e Corrêa fossem comuns no no-

Diogo seria vianense?
No livro ‘Os Vianenses na Construção do Novo Mundo, Séc. XVI-XVII’, editado em 2008, pela
Câmara Municipal de Viana do Castelo, o autor, Manuel António Fernandes Moreira, fez o seguinte
registro:
A. Machado Vilas-Boas, historiador inquestionável de Viana, no princípio do século XVIII
escreveu: “Diogo Álvares, natural desta nossa Villa Viana”.
Pelo livro de Fernandes Moreira, ficamos sabendo que essa é a mais antiga citação em favor de
um Diogo Álvares Corrêa nascido em Viana do Castelo, no norte de Portugal. Mas o historiador não
revelou qualquer fonte comprobatória, fez apenas uma simples referência.
Em 1797, talvez estribada no que foi escrito por Machado Vilas-Boas, a Casa da Torre de Garcia
D’Ávila colocou na Igreja de Nossa Senhora da Graça uma lápide junto ao túmulo de Catharina
Álvares Paraguassú, onde seu marido, Diogo Álvares Corrêa, foi inserido como ‘natural de Vianna’.
A Casa da Torre encontrava-se em poder dos descendentes de dois personagens marcantes na
história baiana do século XVI: Garcia D’Ávila e Diogo Álvares Corrêa. Isabel D’Ávila, filha única do
fundador do feudo, casou-se com Diogo Dias, neto de Diogo Álvares Corrêa e de Catharina Paraguassú. Dessa união nasceu Francisco Dias D’Ávila, que consolidou o império feudal. E a Casa da
Torre, no momento em que pôs a lápide na Igreja da Graça, ‘oficializou’ na Bahia a naturalidade
vianense do Descobridor do Rio Vermelho, Co-Fundador da Cidade do Salvador e Patriarca da Bahia.
Em suma, tanto em Portugal como no Brasil o culto a um Diogo Álvares Corrêa vianense ganhou
corpo e se fortaleceu, mesmo sem qualquer comprovação. O próprio escritor Manuel António Fernandes Moreira, português de Póvoa de Varzim, teve o cuidado de se precaver quanto ao nascimento
de Diogo Álvares Corrêa em Viana do Castelo. Eis o que disse:
...é difícil detectar restos deste ilustre filho da terra. Tudo o que é possível levantar, não
passa de meras hipóteses.
Mas, em que pese a inexistência de provas definitivas, Viana do Castelo assumiu oficialmente
a paternidade de Diogo Álvares Corrêa e o reverencia como uma de suas grandes personalidades
históricas, juntamente com Pero de Campo Tourinho, que foi capitão-donatário no Brasil.
Nos primeiros minutos de 1º de janeiro de 2009, foi inaugurada na Praça da República, a principal da cidade de Viana do Castelo, uma gigantesca estátua de Caramuru com Catharina Paraguassú, colocada para simbolizar os 500 Anos da chegada ao Brasil do mítico herói vianense. Também foi procedida a inauguração de uma exposição denominada ‘Caramuru, o Vianense Criador da
Brasilidade’ e lançado o livro ‘Caramuru, Poema Épico do Descobrimento da Bahia’, do professor
Amadeu Rodrigues Torres.

Diogo seria galego?
Diogo Álvares Corrêa esteve em Porto Seguro para conversar com Francisco Pereira Coutinho,
deposto da Capitania da Bahia de Todos os Santos por um levante dos índios tupinambás. Foi oferecer garantias para o retorno do capitão-donatário ao comando da sua Capitania. Testemunha do
encontro, o donatário de Porto Seguro, Pero de Campo Tourinho, enviou ao rei de Portugal, D. João
III, uma carta datada de 28 de julho de 1546, onde num trecho aludiu:
... e ora sou informado por um Diogo Álvares, o Gallego, língua que lá era morador...
Por causa da carta do capitão-donatário de Porto Seguro, que se encontra em Lisboa, surgiu a
versão de que Diogo Álvares Corrêa teria nascido na Galícia. Trata-se de uma hipótese respaldada
num documento oficial emitido por um vianense, que antes de ser donatário praticara, como armador e navegador, um intenso comércio com portos europeus, especialmente com os da Galícia. Por
ser do norte de Portugal, ele conhecia muito bem os habitantes do lado esquerdo do Rio Minho, os
portugueses, e os do lado direito, os galegos.
Somente alguém dessa região limítrofe, onde as línguas galega e portuguesa pouco se diferenciavam, poderia ter a capacidade de distinguir um galego do português ou vice-versa. E Pero de
Campo Tourinho possuía essa qualificação, reforçada pela vasta experiência em lidar com marinheiros portugueses e galegos. Por isso, teria adicionado ao Diogo Álvares o indicativo ‘o Gallego’.
Esse designativo foi a munição utilizada por alguns historiadores para fundamentar a teoria
da origem galega de Diogo Álvares Corrêa. Mas ‘o Gallego’ era de qual cidade? Também não há
qualquer comprovação. Existem especulações, sendo que uma aponta para A Coruña, no norte da
Galícia, um dos dois portos autorizados à saída das embarcações que iam buscar especiarias na
Índia ou riquezas no Novo Mundo. O outro porto oficial ficava em Baiona, no sul da Galícia, vizinho
a Portugal e freqüentado por embarcações de aventureiros.
É possível que em Baiona o jovem Diogo tenha sido admitido como tripulante do barco que o
conduziu à costa brasileira. É ainda factível que de Baiona tenha se dirigido a Saint-Malo, na França, famoso porto de corsários, onde teria embarcado para o Atlântico Sul, em direção à ‘terra dos

brasis’. É possível até que da Galícia ele tenha ido para Viana do Castelo, centro portuário muito
freqüentado por comerciantes, navegadores e marinheiros, onde inclusive residiam vários galegos.
Em Viana era comum as pessoas vindas do outro lado do Minho aparecerem nos livros de recolhimento de impostos, do controle alfandegário, da movimentação do pescado e noutros registros
com seus nomes complementados pela localidade de origem ou simplesmente pelo genérico ‘galego’.
A título ilustrativo, retirei do livro de Manuel António Fernandes Moreira, dentre outros nomes, as
seguintes citações da época quinhentista: Gonçalo de Vigo; Gonçalo Vaz, galego; Pero Afonso Galego;
Nicolau Galego; e Fernão Afonso, o Galego.
Essa praxe também serve para consubstanciar a atitude do donatário de Porto Seguro em inserir na carta, que enviou ao rei, o nome do visitante seguido do complemento ‘o Gallego’. Tudo
indica que ele seguiu o hábito que exercitou durante o período que atuou no comércio marítimo,
quando nominava dessa forma os marinheiros galegos.
Enfim, um vianense serviu de referência para a hipótese de Diogo Álvares Corrêa ter nascido
na Galícia. Os espanhóis poderiam até ter seguido o exemplo dos portugueses, que instituíram
Viana do Castelo como local do nascimento de Diogo Álvares Corrêa. Poderiam, por exemplo, ter
escolhido Baiona como cidade natal do ‘Gallego’ identificado por Pero de Campo Tourinho. E nessa
cidade poderiam ter colocado um monumento alusivo ao personagem e reverenciar sua memória,
no dia do seu falecimento, 5 de outubro.

Diogo seria francês?
Embora com pequena porcentagem na escala das probabilidades, existe a variante da
nacionalidade francesa. É uma hipótese urdida na esteira dos fortes laços comerciais que
o personagem manteve com a França, onde inclusive viveu por três anos, de 1527 a 1530.
Aliás, é nesse país que se encontra a única prova efetiva da presença de Diogo Álvares Corrêa no continente europeu, haja vista que Saint-Malo preserva, datada de 30 de julho de
1528, a certidão do batismo de Catharina Paraguassú, a índia que Diogo conheceu na Ilha de
Itaparica, ou na região da foz do Paraguaçu, e que levou para morar com ele nas imediações
do atual Largo da Graça, no bairro de Salvador. O casal foi conduzido à França por Jacques
Cartier.
Em ‘História da Fundação da Bahia’, Pedro Calmon faz uma pequena referência: “... e
até um jesuíta o apelidasse de Francês...”. Na ‘História da Companhia de Jesus no Brasil’, o
historiador português dessa ordem religiosa, padre Serafim Leite, cita uma carta em que o
jesuíta Antônio Gomes se refere à Catharina Paraguassú como “casada com um francês”. O
mérito dessa afirmativa reside na circunstância do missivista a ter conhecido pessoalmente,
já viúva de Diogo Álvares Corrêa.
Caso a origem do marido da Matriarca da Bahia seja realmente francesa, uma coisa pode
ser considerada como certa: ele inventou a toponímia Diogo Álvares Corrêa para esconder a
verdadeira identidade e com o nome adotado ficou conhecido e foi sepultado. Nos arquivos da
Sé da Bahia, o frei Antônio Santa Maria Jaboatão, encontrou o registro do óbito, com o seguinte
assentamento:
Aos cinco dias do mês de outubro de 1557 faleceu Diogo Álvares Corrêa, Caramuru, da
Povoação do Pereira; foi enterrado no Mosteiro de Jesus, ficando por testamenteiro João
de Figueiredo, seu genro.

Uma certeza: o personagem Caramuru é baiano
Seja português, espanhol ou francês de nascença, o que há de concreto é o fato da embarcação em que Diogo Álvares Corrêa viajava ter naufragado próximo ao Morro do Conselho. Levado pelo impulso da correnteza, o náufrago abrigou-se na Pedra da Concha, uma
minúscula ilha rochosa situada na Enseada da Mariquita, bem ao lado do Morro do Conselho
e defronte à foz do Camorogipe, donde derivou o nome Rio Vermelho.
E foi da Pedra da Concha que o europeu efetuou o certeiro tiro de bacamarte numa
ave que voava à vista dos tupinambás. 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, em 1509, nasceu o personagem Caramuru, tendo como berço o Rio Vermelho, hoje
um bairro de Salvador. Enfim, um personagem soteropolitano, baiano e brasileiro.
Agora, 500 anos depois, no sítio do seu nascimento, será implantado o Memorial Caramuru, uma reivindicação conjunta das entidades mais representativas da comunidade riovermelhense, prontamente atendida pela Prefeitura. O Memorial será mais uma referência
dentro do elenco que compõe o riquíssimo acervo histórico e cultural da Cidade do Salvador.
A Associação Brasileira das Agências de Viagens da Bahia (Abav-Bahia), reconhecendo
o valor desse equipamento, assegura que, convenientemente administrado, o Memorial
Caramuru poderá se constituir num importante atrativo para os turistas nacionais e internacionais, especialmente para portugueses, espanhóis e franceses.

Comunidade recepciona Fábio Mota no Zank Hotel e oficializa
aprovação do Projeto de Requalificação da Praça Caramuru
No dia 14 de julho passado, convocados especialmente para receber o Secretário Municipal da Sesp, Fábio Rios
Mota, estiveram no Zank Hotel, além de todos os diretores da Central das Entidades do Rio Vermelho, os dirigentes das seguintes e principais entidades representativas do Rio Vermelho: Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho,
Conselho Paroquial do Rio Vermelho, Academia dos Imortais do Rio Vermelho, Casa de Cultura Carolina Taboada,
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Associação Comunitária Caramuru, Associação Yemanjá do Rio Vermelho, Associação Cultural Caballeros de Santiago, Biblioteca Juracy Magalhães Júnior e Comissão Gerenciadora dos
Festejos dos 500 Anos do Rio Vermelho.
O objetivo principal da reunião foi a apresentação oficial, pelo titular da Sesp, do Projeto de Reurbanização da
Praça Caramuru, que prevê a implantação do Memorial Caramuru, a construção do novo Mercado Municipal e a
requalificação do Núcleo de Pesca da Mariquita.
Elaborado pela equipe técnica da Fundação Mário Leal Ferreira, que tem na presidência a arquiteta Vilma Lage e
na gerência de Projetos Urbanísticos a arquiteta Telma Brito, o Projeto da Praça Caramuru, depois de ter sido, a partir
de outubro de 2007, exaustivamente discutido em várias reuniões com representantes do Rio Vermelho, teve a sua
aprovação final no encontro com o secretário Fábio Mota, a quem coube coordenar a parte executiva do projeto que
será viabilizado em parceria com a iniciativa privada.
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roeste da Espanha e no norte de Portugal, os pesquisadores e historiadores jamais encontraram qualquer atestado ou referência a um
Diogo Álvares ou Diogo Álvares Corrêa que pudesse ser identificado
como o europeu que recebeu no Rio Vermelho o batismo tupi de
Caramuru.
No livro ‘Diogo Álvares, o Caramuru’, lançado em 24 de março
de 2009, registrei que dentro das probabilidades, sob a minha ótica
analista, a origem portuguesa de Diogo Álvares Corrêa representa
50%, a espanhola 45% e a francesa 5%.

Porto Filho

A partir da esquerda, sentados: Ítalo Dattoli, Padre Ângelo, Clóvis Bezerril e Fábio Mota.
Em pé, na mesma ordem: José Arruti, Santiago Campo, Nelson Esquivel, Antônio Carlos
Freire, Luciano Figueiredo, Sydney Rezende, Roberto Menezes, Nelson Taboada, Alyrio
Damasceno, Layrtton Borges e Eneida Cavalcanti. Embora não estejam na foto,
Antonino Oliveira Viana, Eduardo Ávila de Oliveira e Ubaldo Marques Porto Filho também participaram da importante reunião.
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Registros

Rio Vermelho

Coluna da Casa de
Cultura Carolina Taboada

Palestra sobre a Família Taboada
Sob os auspícios do Instituto Genealógico da Bahia, o biógrafo da Família
Taboada, Ubaldo Marques Porto Filho, proferiu no dia 15 de setembro, no
auditório da Fundação João Fernandes da Cunha, uma palestra sobre o conteúdo do livro ‘Família Taboada na Bahia’, publicado em novembro de 2008.
Comandada pelo presidente do Instituto Genealógico da Bahia, Álvaro
Pinto Dantas de Carvalho Júnior, a mesa dos trabalhos foi composta com
Silvoney Sales, presidente da Fundação João Fernandes da Cunha, Eduardo
Morais de Castro, presidente da Associação Comercial da Bahia, e por três
representantes da família homenageada, Nelson Almeida Taboada, Nestor
Taboada Rivas e Amélia Taboada Gomes da Costa.
Índio

Fundação João Fernandes da Cunha
Índio

O presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, Nelson Almeida Taboada, entre o superintendente administrativo-financeiro do Hospital Espanhol, Nestor Taboada Rivas, e o odontólogo
e jornalista Nelson José de Carvalho, em foto no dia 15 de setembro, logo após a palestra de
Ubaldo Marques Porto Filho no auditório da Fundação João Fernandes da Cunha, localizada num
belíssimo prédio do Campo Grande, que foi a sede do Clube Cruz Vermelho.

Tribuna da Bahia

O palestrante ao lado do presidente do Instituto Genealógico da Bahia, Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior, que exibe um exemplar do livro ‘Família Taboada na Bahia’.

Posse na Abav
Foram empossados, em cerimônia
no Salão Vitória do Hotel da Bahia,
no dia 25 de novembro, os membros
da Diretoria, do Conselho Fiscal e do
Conselho Deliberativo da Associação
Brasileira de Agências de Viagens da
Bahia, eleitos para o biênio 2009/2011.
O empresário Pedro Galvão é o presi-

dente da Diretoria.
Aumentar a freqüência de vôos internacionais e nacionais para o Estado,
impulsionar novamente o turismo receptivo, criar novos circuitos turísticos,
como o religioso e o gastronômico,
além da implantação de um programa
de guias mirins em Salvador, são algumas das metas do novo presidente.

Abav
O presidente Pedro
Galvão entre Roberto
Menezes e Clóvis
Bezerril, respectivamente vice-presidente e presidente da
Central das Entidades
do Rio Vermelho,
presentes na posse
dos novos dirigentes
da Abav-Bahia.

Nelson Taboada foi o nome
escolhido pela Central das
Entidades do Rio Vermelho
para representar o bairro na
festa dos 40 anos da Tribuna
da Bahia, realizada no dia 21
outubro, com um show de
Carlinhos Brown, no Teatro
Castro Alves. O mega evento
foi assistido por personalidades, autoridades, políticos,
empresários, associações classistas e pessoas de relevante
importância na sociedade
baiana.

Fac-símile da matéria publicada na Tribuna da
Bahia, edição de 23 de outubro de 2009, na
página sobre as presenças ilustres na festa dos
seus 40 anos.

Câmara Municipal de Salvador
O empresário Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina
Taboada, representou a Família Taboada e o Rio Vermelho na solenidade da
entrega do título de Cidadão de Salvador ao desembargador José Olegário
Monção Caldas. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal, em 27 de outubro de 2009.
Juscelino

Ano da França no Brasil
Numa iniciativa de seus governos, 2009 foi declarado o Ano da França
no Brasil, tendo como objetivo o aprofundamento das relações bilaterais
entre os dois países. E para festejar esse ano, foram chancelados mais de
200 projetos, que permitiram a realização, de abril a novembro, de várias
manifestações culturais e artísticas em todos os estados brasileiros, em suas
principais cidades.
Em Salvador esqueceram-se completamente do Rio Vermelho, onde tudo
começou, com Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, que instalou na Enseada
da Mariquita, em 1509, o primeiro entreposto comercial entre o Brasil e a
França, representado pelo escambo do pau brasil, entre os tupinambás e os
franceses. Por causa disso, o primeiro nome do Rio Vermelho foi Aldeia dos
Franceses.
A designação Aldeia dos Franceses aparece inclusive numa petição de
abril de 1552, em que a Câmara de Salvador solicita ao governador-geral,
Thomé de Souza, a doação de um território para a criação de gado, com a
seguinte delimitação pela costa: “Da Aldeia dos Franceses até o Rio Joanes”.
Arquivo Ubaldo

Vista parcial da Praia da Mariquita, em foto antes do aterramento de 1972.
Foi esse o local primitivamente chamado de Aldeia dos Franceses.

O empresário com desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. A partir da esquerda:
Jerônimo dos Santos, 2º vice-presidente do TJB; Nelson Taboada; José Olegário Monção
Caldas, o homenageado; e Antônio Pessoa Cardoso, presidente da Comissão Organizadora
das Comemorações do IV Centenário do TJB.

Câmara dos Deputados
Nelson Taboada participou
em Brasília, no dia 11 de novembro, das homenagens que foram
prestadas ao ministro do Superior
Tribunal de Justiça, Paulo Furtado,
que passou a adolescência e parte da juventude no Rio Vermelho.
Colega de Nelson no Colégio
Nossa Senhora das Mercês, o
ministro Paulo Furtado, ex-presidente do Tribunal de Justiça da
Bahia, foi condecorado com a
Medalha do Mérito Legislativo
da Câmara dos Deputados, num
reconhecimento aos relevantes
serviços prestados pelo magistrado baiano à Justiça Nacional.

Fac-símile da nota publicada na Coluna Janete
Freitas, Tribuna da Bahia, edição de 18 de
novembro de 2009.
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Viação Rio Vermelho, uma história de sucesso
Fundada em 26 de abril de 1991, por Carlos Knittel, de famí-

lia de origem alemã, mas com raízes brasileiras no bairro do
Rio Vermelho, a Viação Rio Vermelho tornou-se a primeira
empresa de transporte urbano da Bahia a conquistar a certificação internacional de qualidade total ISO 9001.
ADMINISTRAÇÃO – Como diferencial no mercado do
transporte do povo soteropolitano, a Viação Rio Vermelho
adotou, desde a sua fundação, como missão básica, a oferta
de serviços em nível de excelência. Para tanto, investiu e
mantém investimentos contínuos na tecnologia, na logística
operacional e em seus recursos humanos.
Hoje, com um quadro de pessoal formado por 780 profissionais, denominados de colaboradores, a VRV encontra-se
dentro do patamar classificado como excelência. Seu comando é exercido por um Presidente que coordena os trabalhos de quatro Diretorias: Administrativa e Recursos Humanos; Operação e Manutenção; Comercial e Tecnologia da
Informação; e Financeira.
OPERAÇÃO – Com uma frota de 194 ônibus e 12 viaturas
de apoio (socorro mecânico e supervisão), a VRV atende 38
linhas no município de Salvador, assim distribuídas: 30 urbanas, 5 de integração, 2 com serviço executivo e 1 com
minibus, que no total transportam uma média mensal de 2
milhões e 700 mil passageiros.
Para atender as necessidades operacionais, a empresa
dispõe de duas garagens, localizadas em pólos opostos da
cidade. A principal (G1) fica numa área de 13 mil metros
quadrados, próxima ao Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, na Avenida Dorival Caymmi nº 18270, bairro
de São Cristóvão, onde também se localiza a sede administrativa. A segunda (G2) encontra-se na Rua São Gonçalo do
Retiro nº 2, bairro do Retiro, próxima à BR-324, ocupando 5
mil metros quadrados.
RESPONSABILIDADE SOCIAL – A empresa cultiva uma intensa interatividade com as comunidades servidas por suas
linhas de transporte, principalmente com as mais carentes.
Com vistas à redução nos índices dos acidentes de trânsito e
também visando a conscientização do papel do cidadão na
sociedade, a VRV mantém programas de Educação para o
Trânsito e de Conceito da Cidadania para jovens estudantes.
Na grande garagem de São Cristóvão, tida como modelo
entre as empresas de transporte urbano de Salvador, as portas estão sempre abertas para as visitas dos grupos de alunos das escolas da rede pública. E como apoio à classe dos
estudantes das camadas mais pobres, a VRV criou o Ônibus
Cultural, veículo destinado exclusivamente ao transporte de
estudantes nas visitações programadas aos parques, bibliotecas, museus, teatros e outros núcleos difusores do saber e
indispensáveis à formação cultural das novas gerações.
Uma outra grande preocupação da empresa é no concernente ao meio ambiente. Tem acompanhado os avanços
tecnológicos e implantado as ações e programas que têm
sido recomendados às empresas transportadoras de passageiros.
SELO DE QUALIDADE – Após seis anos de um meticuloso
trabalho de reestruturação administrativa e de modernização dos métodos gerenciais, voltados à qualidade total dos
serviços prestados ao público usuário do transporte coletivo,
a VRV conquistou em abril de 2009, quando completou 18
anos existência, o ISO 9001. Foi a primeira transportadora
urbana de passageiros a obter essa importante certificação
no território baiano. Trata-se de um selo de qualidade regido
por normas internacionais e controlado pelo Bureau Veritas
Certification.
INFORMAÇÕES E OUVIDORIA – Além de uma série de informações úteis, o portal www.vrv.com.br oferece, no bloco LINHAS E ITINERÁRIOS, detalhes dos itinerários cumpridos pelos ônibus de cada uma das 38 linhas urbanas.
O site disponibiliza ainda uma Ouvidoria. É o FALE
CONOSCO, um canal para comunicação direta com a Diretoria da VRV, por onde qualquer pessoa poderá encaminhar
sugestões e postar possíveis reclamações, que serão rigorosamente apuradas, pois a satisfação dos usuários de seus
serviços é a prioridade maior da empresa.
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HISTÓRIA
Tudo começou em 1958, no Rio Vermelho, onde
nasceu a Empresa de Transportes Jordão Ltda., fundada por três empresários espanhóis, Fidel Nunez
Nunez, Benjamim Fernandez Nunez e Olegário Martinez Perez. A linha pioneira foi Vila Matos / Praça da
Sé. A segunda, ainda partindo do Rio Vermelho, foi
Largo da Mariquita / Praça da Sé.
No dia 23 de julho de 1963, a Jordão foi transformada na Viação Beira Mar S.A. (Vibemsa), com 22
ônibus, 100 empregados, uma garagem no bairro
de Ondina e linhas restritas aos ramais do Rio Vermelho e Nordeste de Amaralina. Dois anos depois,
ocorreu um grande salto com a aquisição de parte
do acervo da Transpeninsular, então a maior empresa particular do sistema de transporte urbano na
capital baiana.
		A Vibemsa não parou mais de crescer e foi absorvendo outras grandes empresas. Enfim, tornou-se
uma gigante. Em 26 de abril de 1991, quando houve
a cisão que deu origem a quatro novas empresas,
dentre elas a Viação Rio Vermelho, a Vibemsa possuía uma frota de 550 ônibus, 4 garagens e 3.100
empregados.

Historiador do Rio Vermelho
ubaldo@acirv.org

www.vrv.com.br
3251.8800

AS LINHAS
1003: Aeroporto / Lapa
5002: Aeroporto / Praça da Sé
1018: Alto do Coquerinho / Campo Grande
1023: Alto do Coqueirinho / São Joaquim
1020: Bairro da Paz / São Joaquim
0611: Barra / Barra Avenida R1
H009: Barra Avenida / CAB
H030: Barra Avenida / Federação / CAB

FUNDADOR DA VRV
Antônio Carlos Melgaço Knittel nasceu no bairro
do Rio Vermelho, sendo o primeiro dos três filhos
de Walter e Walkyria Melgaço Knittel. Sua mãe, uma
das maiores organistas sacras que a Bahia teve no
século passado, era uma conceituada professora de
piano e violino. Foi fundadora da Escola de Música
Heitor Villa Lobos, por onde passaram várias gerações de jovens do Rio Vermelho.
A vida profissional de Carlos Knittel foi toda
construída no setor de transportes urbanos de Salvador. Começou bem jovem, na Jordão, sendo que
na sua sucessora, a Vibemsa, galgou todos os postos
técnicos e administrativos, chegando a Diretor Administrativo e ajudando a transformar essa empresa
na maior do setor privado de transportes urbanos no
Norte e Nordeste do país. Executivo dos mais bemsucedidos, foi presidente do Sindicato das Empresas
de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps).
Com a cisão da Vibemsa, Carlos Knittel fundou e
passou a presidir a Viação Rio Vermelho. A escolha
do nome foi uma homenagem que prestou ao local
do nascimento e onde passou toda a infância e adolescência. Uma homenagem também ao bairro que
foi o ponto de partida para o seu ingresso no setor
de transportes, numa trajetória de muito trabalho,
mas vitoriosa.
Rose Marx

0612: Barra Avenida / Barra R2
0522: Brotas / Comércio R2
0905: Conjunto Marback / São Joaquim
1053: Estação Mussurunga / Barra 3
1061: Estação Mussurunga / Brotas
1050: Estação Mussurunga / Lapa
1032: E. Mussurunga / Praia do Flamengo R2
0213: Ribeira / Federação
0605: Graça / Praça da Sé
1004: Itapuã / Campo Grande
1005: Itapuã / Lapa
1007: Jardim das Margaridas / Lapa
1014: Abaeté / Alto do Coqueirinho
1031: Parque São Cristóvão / Circular
N011: Lapa / São Cristóvão
1216: Mata Escura / Barroquinha
1220: Mata Escura / Pituba
1010: Estação Mussurunga 1 / Lapa
1059: Estação Mussurunga / Campo Grande
1034: Parque São Cristóvão / Barroquinha
1046: P. São Cristóvão / Estação Mussurunga
1044: Piatã / Bairro da Paz
1072: Praia do Flamengo / São Cristóvão
1015: Saúde / Tororó
0423: Pero Vaz / Lapa
M001: Praia do Flamengo / Jardim de Alah
S011: Praia do Flamengo / Praça da Sé
0220: Ribeira / Sabino Silva
0233: Vila Rui Barbosa / Eng. Velho de Brotas R1
0234: Vila Rui Barbosa / Eng. Velho de Brotas R2

Carlos Knittel na época de diretor da Vibemsa, em foto publicada
na página 246 do livro ‘Rio Vermelho’, editado em 1991, escrito
pelo mesmo autor deste artigo.

___________
1. As linhas em vermelho passam pelo bairro do Rio
Vermelho
2. Para saber os itinerários de cada linha consulte o
www.vrv.com.br

