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Requalificação da Praça Caramuru é uma realidade
O ano de 2010 começou de forma auspiciosa para o Rio Vermelho, pois no dia 11 de janeiro o prefeito João Henrique Carneiro presidiu, no Salão
Paroquial da Igreja de Sant’Ana, a solenidade da assinatura do termo da parceria público-privada que garantiu a construção do novo Mercado Municipal e do Memorial Caramuru. O prefeito também anunciou que as obras começariam no dia seguinte. E começaram mesmo, com a demolição
do antigo mercado. O ministro Geddel Vieira Lima, da Integração Nacional, participou do evento. Páginas 6 e 7, com fotos de Andréa Llago.

O prefeito João Henrique Carneiro anunciando o início imediato das obras de requalificação urbanística da
Praça Caramuru e recebendo os aplausos de Geddel Vieira Lima, Fábio Mota, Padre Ângelo, Nelson José de
Carvalho, Nelson Taboada, Pedro Godinho e Ubaldo Porto.

Assim que chegou ao Salão Paroquial do Rio Vermelho, o prefeito
João Henrique foi cercado pelos jornalistas que queriam informações
sobre o importante empreendimento. A apresentadora Luciana
Fialho (foto), do programa No Ar, veiculado na Band, foi uma das
entrevistadoras.

Antônio Leiro Filho, diretor da Schincariol, e o prefeito João
Henrique, tendo atrás o secretário municipal de Desenvolvimento
Urbano, Antônio Abreu, em cuja secretaria o projeto do Memorial
Caramuru foi desenvolvido a partir de um pré-projeto concebido pela
Academia dos Imortais do Rio Vermelho.

O ministro Geddel Vieira Lima na chegada ao Rio Vermelho, entre
Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, e
Fábio Mota, secretário municipal dos Serviços Públicos e responsável
pela execução das obras da nova Praça Caramuru.

Autoridades que assinaram o termo da parceria, entre a Prefeitura
e a Schincariol, que viabilizou as obras na Praça Caramuru: Aurélio
Leiro Filho, Geddel Vieira Lima, Antônio Abreu, Fábio Mota e João
Henrique Carneiro.
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Tribuna da Comunidade
Detrator da história do Rio Vermelho

Sob o título ‘Detrator da história do Rio Vermelho’, a Folha divulgou na última edição (dezembro 2009), na coluna TRIBUNA
DA COMUNIDADE, uma carta em que o senhor José de Freitas
Nascimento afirmou textualmente: “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”. No final da sua missiva, o leitor parabenizou “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”.
Concordo plenamente com o José Nascimento, pois li todos
os quatro artigos. Não vou pedir que sejam republicados os
quatro artigos que saíram na Tribuna, pois os do Tasso Franco
não têm qualquer valor histórico, mesmo porque as asneiras
não merecem qualquer destaque. Mas os artigos de Ubaldo deveriam ser reprisados, para que fiquem registrados nos anais da
imprensa do nosso bairro. Estranhei que a edição anterior não
os tivesse destacado. Por isso, sugiro que a editoria publique as
duas respostas. Os artigos bons e sérios devem ser priorizados.
Marcelo Carvalho
Nascido há 62 anos, no Rio Vermelho
N. da R. – Reconhecemos o lapso, pois deveríamos ter reproduzido os artigos do historiador do nosso bairro na edição passada. Mas nos redimimos agora, com a republicação, na íntegra,
dos dois artigos na página 8 desta edição.

Viação Rio Vermelho

Excelente a matéria da última página, sobre a Viação Rio Vermelho, verdadeiro serviço de utilidade pública. Recomendo que
matérias desse gênero sejam produzidas nas próximas edições,
contemplando empresas ou instituições com história ou vínculos
no nosso bairro.
Climério Guimarães
Rua Alagoinhas
N. da R. – A primeira matéria dessa espécie foi publicada na
edição nº 5, contemplando, com meia página, o Pestana Bahia
Lodge, construído no Morro do Conselho e inaugurado no dia
31 de março de 2009. Como não houve a repercussão esperada, suspendemos temporariamente a continuação da programação. Na edição nº 7, voltamos à série, agora com uma
página inteira, e fazer uma nova avaliação do produto. Com
o sucesso (recebemos dezenas de e-mails parabenizando) da
reportagem/artigo sobre a Viação Rio Vermelho, tomamos a
decisão de insistir no projeto. Nesta edição a empresa contemplada é a Press Color.

Qualidade Nota Dez

Simplesmente primorosa a edição nº 7 da Folha do Rio Vermelho.
As anteriores também foram muito boas. Mas esta última extrapolou as expectativas, tanto do ponto de vista editorial como
pela qualidade do papel, em couchê (o melhor que existe para
jornais), como pelo primor da impressão gráfica. Com o luxo
dos grampos colocados nesse último número, o periódico se
transformou num jornal-revista. Parabéns! Que essa qualidade
seja mantida nas edições futuras.
Edgar Viana Filho
Jornalista e empresário
N. da R. – Pela importância histórica e cultural que o Rio Vermelho desfruta no cenário da Cidade do Salvador, o jornal
oficial do bairro de Caramuru não poderia ser um jornaleco
qualquer. Buscamos, cada vez mais, o aprimoramento da Folha,
tanto no conteúdo editorial como na qualidade gráfica. Afinal,
o jornal do nosso bairro está sendo enviado para importantes
autoridades e personalidades baianas, brasileiras e do exterior, especialmente portuguesas e espanholas. Devemos tudo
isso aos profissionais da Artemapas (editoração eletrônica),
da Press Color (impressão) e ao apoio dos patrocinadores que
estão acreditando em nosso trabalho, especialmente a Casa
de Cultura Carolina Taboada, parceira desde o lançamento da
primeira edição.

Escritor Recordista

Para mim foi uma grata surpresa ficar sabendo que Ubaldo
Marques Porto Filho, autor de oito livros que registram fatos da
história do Rio Vermelho, tornou-se um recordista em número
de obras dedicadas a um único bairro de cidade brasileira. E
isso é muito bom para divulgação, tanto o escritor como também para colocar em evidência o nosso Rio Vermelho. Sugiro
que Ubaldo se candidate ao ‘The Guinness Book of Records’.
Amélia Martins
Rua Osvaldo Cruz, Rio Vermelho
N. da R. – O escritor nos informou o seguinte: “Neste ano de
2010, com o apoio editorial da Casa de Cultura Carolina Taboada, deverei publicar mais cinco livros sobre o Rio Vermelho,
perfazendo um total de 13 obras. Aí sim, vou preencher a ‘Proposta de Homologação de Recorde no Guinness, o Livro dos Recordes’. A candidatura inicial será em busca da oficialização de
um recorde brasileiro, para mais tarde, quem sabe, concorrer
no patamar internacional. Agradeço tudo isso ao meu querido
Rio Vermelho, fonte inesgotável para pesquisadores interessados na sua história”.
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
ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DO MERCADO DO RIO VERMELHO
CONSELHO DE CULTURA E TURISMO DO RIO VERMELHO – CONTURV
CONSELHO PAROQUIAL DO RIO VERMELHO-CONPARV
PARÓQUIA DE SANT’ANA DO RIO VERMELHO
COLÔNIA DE PESCA Z-1

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

Sede:
Rua Borges dos Reis 46, Rio Vermelho
Ed. Rio Vermelho Boulevard, Sala 105
Salvador - Bahia. Cep 41950-600
E-mail: central@acirv.org

CASA DE CULTURA
CAROLINA TABOADA
Presidente
Nelson Almeida Taboada
Vice-Presidente
Cláudio Pinheiro Taboada
Diretor Administrativo-Financeiro
Jaguaraci Xavier Araújo
Diretor Cultural
Ubaldo Marques Porto Filho
Conselho Fiscal
José Guido Grimaldi
Luiz Clóvis Santos Pereira
Maria Flávia Pinheiro Taboada
Emanuel Macedo Nuno de Souza
Roberto Farias de Menezes
Roberto Pinheiro Taboada
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
CABALLEROS DE SANTIAGO
Presidente
Santiago Coelho Rodríguez Campo
1º Vice-Presidente
José Luís Garrido Hermida
2º Vice-Presidente
Manuel Francisco B. Durán Filho
1º Secretário
José Luís Villariño Garrido
2º Secretário
Luiz Fernando Pereira Bernárdez
1º Tesoureiro
Laurentino Dominguez Cabanelas
2º Tesoureiro
Cláudio Vidal Bahia
1º Diretor Cultural e Artístico
José Antonio Barcia Arruti
2º Diretor Cultural e Artístico
Tomas Puga Lopez
1º Diretor de Patrimônio
Francisco Javier Piñeiro Garrido
2º Diretor de Patrimônio
Luis Alban Corujeira
Comissão Fiscal
Gumercindo Rios Castro
José Fernandez Barreiro
Manuel Lopez Santos
COLÔNIA DE PESCA Z-1
Presidente
Marcos Antônio Chaves dos Santos Souza
Vice-Presidente
Nilo Silva Garrido
Secretário
Hélcio Santos da Silveira
Tesoureiro
Silvano Neves de Jesus
Suplentes
André Lopes Gomes
Edson Nascimento Bomfim
Conselho Fiscal
Geraldo Oliveira da Ressurreição
Samuel Santos Boa Morte
Francisco Xavier dos Reis
Walter Reis de Freitas Júnior
Rui Augusto da Ressurreição
Augusto Conceição de Melo
ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS
DO MERCADO DO RIO VERMELHO
Presidente
Eduardo Bomfim de Jesus
Vice-Presidente
José Batista dos Santos
Secretário Geral
Deijanira da Silva Santos
Tesoureiro
Antônio Nunes Fonseca
Diretor de Eventos
José Batista dos Santos Júnior
Conselho Fiscal
Alex Nunes Santos
Firmino Rocha Neto
Taiana Ferreira dos Santos
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ASSOCIAÇÃO YEMANJÁ DO RIO VERMELHO
Presidente
Mário Augusto Oliveira Barreto (Mário da Moto)
Vice-Presidente
Jorge Amorim (Azul)
Diretor Executivo
Sydney Gomes de Rezende
Diretor Administrativo-Financeiro
Luiz Carlos Flores Ramos
Diretor do Presente Principal
Joaquim Manoel dos Santos (Manteiga)
Diretor da Festa de Yemanjá
Gilson Alves dos Santos (Comprido)
Conselho Fiscal
Valdimiro Soares Zoanny (Vavá)
Walter Reis de Freitas Júnior
Ubaldo Marques Porto Filho
Henrique Bispo da Silva
Januário Moreira dos Santos (Januba)
Norberto Manoel de Souza (De Pano)
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Moradores repudiam redução nos limites do Rio Vermelho
Causou enorme repercussão no Rio Vermelho, e até mesmo indignação entre seus moradores mais antigos, a matéria publicada na página três da última edição da Folha. Sob
o título A QUEM INTERESSA A MUTILAÇÃO DO RIO VERMELHO?, foi levado ao conhecimento público o ofício que a Central das Entidades do Rio Vermelho encaminhou ao
prefeito João Henrique Carneiro e ao secretário municipal da Sedham, Antônio Abreu,
denunciando a tentativa de agressão à história territorial do Rio Vermelho. Foi também
publicado um parecer técnico, assinado pelo grande historiador da Bahia, professor Cid
Teixeira, e pelo historiador do Rio Vermelho, escritor Ubaldo Marques Porto Filho, de apoio
aos limites estabelecidos em 1986, quando foi elaborado o Mapa do Rio Vermelho, para
que pudesse ser realizado o recenseamento da população do bairro.

Tão logo a Folha circulou na comunidade, a Central das Entidades recebeu uma enxurrada de telefonemas, e-mails e cartas dos moradores, repudiando o desrespeito à história
e às tradições do bairro. E na defesa da jurisdição da Paróquia de Sant’Ana, a Central
das Entidades e o Conselho Paroquial promoveram uma consulta popular. O resultado
foi de desaprovação à redução do território do Rio Vermelho. Apenas para exemplificar
o sentimento generalizado, a Folha reproduz (fac-símile abaixo) o ofício (em resposta a
uma consulta do Conselho Paroquial do Rio Vermelho) do Condomínio Residencial Jardim
Primavera, localizado no Parque Primavera, uma das áreas que os técnicos querem deletar
do Rio Vermelho, para agregar ao bairro da Federação.

Fac-símile (abaixo) do descritivo dos limites do Rio Vermelho avalizado pelo professor e
historiador Cid Teixeira, uma das maiores autoridades na questão das terras do município
de Salvador (é um dos autores da enciclopédia ‘A Grande Salvador, Posse e Uso da Terra’,
editada em 1978). Como profundo conhecedor do Rio Vermelho, onde residiu por muito
tempo, o mestre Cid Teixeira desaprova qualquer alteração na área territorial do bairro.

Andréa Llago

Historiadora e professora universitária, Eneida de Almeida Cavalcanti (foto), antiga moradora do Rio Vermelho e participante ativa
de suas atividades culturais, também condena qualquer alteração
nos limites estabelecidos em 1986:

Se mudarem os limites será uma inominável agressão à história do
Rio Vermelho e num desrespeito monstruoso a um trabalho feito
com muita seriedade. Não se justifica qualquer mudança, pois não
há respaldo histórico.

Andréa Llago

Através da FRV, o empresário Márcio Santos Souza (foto), fez um apelo
ao prefeito no sentido de não permitir que a Rua Cel. José Galdino de
Souza seja transferida do Rio Vermelho para o bairro da Federação. Trata-se da antiga Ladeira de São João, último logradouro do setor Alto de
São Gonçalo, que começa na Avenida Cardeal da Silva e termina na Avenida Anita Garibaldi, no limite com a Federação. Eis na íntegra o e-mail
do neto do coronel José Galdino de Souza:
Ao ler, na Folha do Rio Vermelho, a matéria “A quem interessa a mutilação do Rio Vermelho?”, fiquei indignado com o propósito de um grupo
de trabalho vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
que pretende redesenhar os limites do nosso querido bairro, notadamente
da Rua Cel. José Galdino de Souza, homenagem feita ao meu avô, que ali
residiu até a sua morte, sempre orgulhoso em morar no Rio Vermelho. Essa
tentativa de mutilação não tem sentido e em nada vai agregar. Diante disso,
peço ao Prefeito João Henrique para que interceda no sentido de interromper esta infeliz idéia.

Andréa Llago

A Folha reproduz ao lado o artigo do engenheiro civil Layrtton Chaves Borges (foto), profundo
conhecedor do Rio Vermelho, onde reside há
51 anos.

A história vai para o lixo?
Gostei muito do título da matéria da última edição da Folha do Rio Vermelho:
A quem interessa a mutilação do Rio Vermelho? Aposto que interessa únicamente a um pequeno grupo, sem respaldo fora dos gabinetes, pois se for
feito um amplo plebiscito popular os inventores do absurdo perdem de goleada.
Inclusive, eu acho imperdoável que o professor Cid Teixeira e o escritor Ubaldo
Porto, indiscutivelmente os maiores conhecedores do Rio Vermelho, não tenham
sido consultados durante os trabalhos. Sem a participação e a concordância
deles, qualquer trabalho envolvendo a área territorial do Rio Vermelho perde
a confiabilidade.
Aposto ainda que os agressores da história não têm o aval dos moradores
dos bairros vizinhos, para onde eles querem levar pedaços do Rio Vermelho,
tais como o Parque Primavera (antiga Chácara Pinheiro, reduto da família de
Osório Villas Boas), o Alto de São Gonçalo (onde fica a Pedra da Marca, que
aparece em mapas antigos como Rio Vermelho) e o Parque Lucaia (antiga Chácara Lucaia, de Ubaldino Gonzaga, que lá morou por décadas e que sempre
se considerou habitante do Rio Vermelho). Pelo que fiquei sabendo, querem

também retirar do bairro a antiga Ceasinha do Rio Vermelho, cujo nome oficial
é Centro de Abastecimento do Rio Vermelho, estampado na fachada em letras
garrafais. E para onde vai o Hospital Aliança, que usa como bairro de endereço
o Rio Vermelho?
Enfim, também pergunto: A quem realmente interessa a mutilação do Rio
Vermelho? Aposto que não interessa às pessoas de bom senso, que respeitam
as tradições populares e os registros históricos. Um deles, dentre dezenas, é
o trabalho ‘Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho’, escrita pelo pesquisador Ubaldo Porto, que nos legou um trabalho muito importante, assentado
na história e nos limites de 1986, e que, pelo desejo dos “técnicos inovadores”
será jogada no lixo.
Para evitar a consumação da mutilação territorial, aposto na intervenção
do prefeito João Henrique Carneiro, ex-morador do Rio Vermelho, que muito
gosta desse bairro, onde seus filhos cresceram. Tenho a mais absoluta certeza
que o Prefeito, a maior autoridade da nossa Cidade, não permitirá que seja
praticado um estelionato contra a história do Rio Vermelho.
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Medalha Thomé de Souza:
Nelson Taboada receberá a mais alta honraria
concedida pela Câmara de Salvador
Câmara Municipal

Por proposta do vereador Pedro Godinho, a Câmara Municipal
de Salvador aprovou a outorga da Medalha Thomé de Souza ao
empresário Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada. A entrega da mais alta honraria concedida pela
primeira e mais antiga casa legislativa do país, ocorrerá em Sessão Solene marcada para o dia 25 de março, às 19 horas, no
Plenário Cosme de Farias.
Vereador Pedro Godinho: “Pelas contribuições à cultura baiana e ao Rio Vermelho, onde tem
apoiado a publicação de livros que estão resgatando a historiografia desse bairro, Nelson Taboada
fez por merecer a Medalha Thomé de Souza, que a Câmara Municipal de Salvador somente concede
às personalidades com relevantes serviços prestados à nossa Cidade”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 104/09
Concede a Medalha Thomé de Souza ao
empresário Nelson Almeida Taboada
A Câmara Municipal de Salvador Resolve:
Art. 1º - Fica concedida a Medalha Thomé de Souza ao empresário Nelson Almeida
Taboada.
Art. 2º - A Mesa da Câmara Municipal do Salvador providenciará a referida Medalha
que será entregue em Sessão Solene para este fim convocada.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Resolução correrão pela verba
própria do orçamento vigente.
Art.4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2009.
Pedro Godinho
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Resolução tem o objetivo de homenagear uma personalidade com destaque no meio empresarial e cultural da Bahia. Refiro-me ao Senhor
Nelson Almeida Taboada, nascido em Salvador, a 17 de maio de 1941. Ainda muito
jovem, ele ficou conhecido dos baianos como astro do automobilismo, na época
das corridas disputadas no Circuito de Rua da Barra, que atraiam multidões de
espectadores.
Nelson Taboada iniciou seus estudos no Jardim de Infância Osvaldo Cruz, no
bairro do Rio Vermelho. Fez o primário no Colégio Nossa Senhora das Mercês e
o ginásio no Colégio Antônio Vieira. O curso científico foi iniciado em São Paulo,
no Colégio Mackenzie, e concluído em Salvador, no Antônio Vieira. No dia 18 de
março de 1964, recebeu o diploma de bacharel em ciências econômicas, pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia.
Em 1967, o jovem economista e empresário baiano foi selecionado pela Confederação Nacional da Indústria para um curso destinado a executivos, promovido
pela Organização Mundial do Trabalho e realizado no Centro Internacional de
Aperfeiçoamento Profissional e Técnico da OIT, localizado em Turim, Itália. Durante
três biênios consecutivos, de 1970 a 1976, presidiu o Sindicato das Indústrias de
Cerâmica do Estado da Bahia.

Bem sucedido nos segmentos comercial, industrial e de serviços, Nelson Almeida
Taboada chegou a dirigir um conglomerado formado por 26 empresas. Atualmente,
concentra suas atividades no agronegócio. Comanda a Terra Norte Empreendimentos Rurais e Comerciais S.A. e a Vale Sul S.A., controladoras de fazendas que se
dedicam ao cultivo e comercialização de soja, algodão, arroz e milho, localizadas na
Bahia e no Piauí.
Na presidência da Casa de Cultura Carolina Taboada, Nelson vem desenvolvendo
uma série de ações sociais voltadas aos mais carentes e também na área cultural. No
período de um ano, de novembro de 2008 a novembro de 2009, a Casa de Cultura
Carolina Taboada patrocinou a publicação de sete livros: dois sobre a história da
Família Taboada e cinco de resgate da memória do Rio Vermelho, bairro que foi o
primeiro balneário turístico da Bahia e onde se deu, em 1509, a chegada de Diogo
Álvares Corrêa, o Caramuru.
Pelos relevantes serviços prestados ao fomento da cultura baiana, iniciados na
década de 1970, quando dirigiu na Bahia a rede dos Diários e Emissoras Associados,
e, agora, como dirigente da Casa de Cultura Carolina Taboada, fizeram com que a
Central das Entidades do Rio Vermelho concedesse a Nelson Taboada o diploma de
Benemérito da Cultura.
O acima exposto justifica plenamente o Projeto de Resolução que ora proponho,
para cuja aprovação conto com o apoio dos meus pares.
Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2009.
Pedro Godinho
( Transcrito do Diário Oficial do Legislativo, edição de 4 de dezembro de 2009 )

Andréa Llago

A Resolução 104/09 foi aprovada por unanimidade na 79ª Sessão Ordinária do 1º
Período Legislativo da 16ª Legislatura, realizada em 15 de dezembro de 2009, com
ata publicada dois dias depois, na página 7
do Diário Oficial do Legislativo.
O autor do projeto e o homenageado.

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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Câmara Municipal

5 de Outubro,
Dia Municipal de
Caramuru
Vereador Pedro Godinho.

No ano das comemorações pelo V Centenário da chegada ao Rio Vermelho de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, o prefeito João Henrique
Carneiro sancionou a Lei 7.774, que instituiu o Dia Municipal de Caramuru, num justo reconhecimento à importância desse personagem na nossa
historiografia. Além de ter sido o descobridor do Rio Vermelho, Caramuru entrou para a história, dentre uma série de ações significativas, como
co-fundador de Salvador e como patriarca da Bahia, no papel de pioneiro na miscigenação racial e iniciador das primeiras famílias baianas, nascidas
pela fusão do sangue do branco com o das índias tupinambás.
HISTÓRIA - O trabalho para o resgate da memória de Caramuru, que se encontrava relegado ao esquecimento e sem nenhuma homenagem na
Bahia, começou em 1988, quando a Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), então sob a presidência do escritor Ubaldo
Marques Porto Filho, adotou o 5 de outubro (Caramuru faleceu em 5 de outubro de 1557) como sendo o Dia do Rio Vermelho.
Mas a meta era a instituição do 5 de outubro como o Dia de Caramuru em todo o município de Salvador. Somente vinte anos depois, após intensas articulações da Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv) e da Central das Entidades do Rio Vermelho foi que se conseguiu os apoios
necessários para que a proposta encontrasse ressonância na Câmara Municipal. Por iniciativa do vereador Pedro Godinho, um Projeto de Lei foi
apresentado e submetido a aprovação da corte legislativa de Salvador.

TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 16/09
Institui o Dia de Caramuru

Sansionamento
pelo Executivo
Municipal

A Câmara Municipal de Salvador Decreta:
Art. 1o. – Fica instituído, em 5 de outubro, o Dia de Caramuru, nome do batismo tupi de Diogo Álvares Corrêa, Descobridor do Rio
Vermelho, Co-Fundador da Cidade do Salvador e Patriarca da Bahia.
Art. 2º. – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da verba do orçamento vigente.
Art. 3º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. – Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 2009.
Pedro Godinho
JUSTIFICATIVA
Para oficializar e valorizar a importância do significado histórico do dia 5 de outubro, e incluí-lo no calendário de eventos da Cidade do Salvador, como o Dia de Caramuru, solicito aos ilustres colegas Vereadores a aprovação deste Projeto de Lei. Faço a seguir
uma sintética exposição de motivos para justificar a merecida homenagem.
Náufrago de uma embarcação que em 1509 soçobrou defronte ao Morro do Conselho, na costa do Rio Vermelho, Diogo Álvares
Corrêa (tido como português, mas que alguns historiadores afirmam que pode ter sido espanhol ou até mesmo francês) foi encontrado pelos tupinambás na Pedra da Concha, uma minúscula ilha rochosa localizada na Enseada da Mariquita, bem em frente da foz
do Camorogipe, no referido Rio Vermelho.
Foi da Pedra da Concha que o jovem europeu deu um tiro de espingarda que abateu um pássaro e deixou os nativos perplexos,
pois desconheciam armas de fogo. Por isso, ganhou o respeito dos indígenas e o nome de Caramuru, que na língua tupi significa
“homem do fogo; filho do trovão; dragão saindo do mar”.
Primeiro branco a habitar o território que faz parte do município de Salvador, o Caramuru transformou-se numa das personalidades mais marcantes na historiografia baiana e brasileira do século XVI. Além de ter sido o Descobridor do Rio Vermelho, muito
contribuiu com Thomé de Souza na construção da primeira cidade portuguesa na América do Sul, razão pela qual é considerado como
Co-Fundador de Salvador. Pioneiro na miscigenação racial, teve vários filhos com as índias que deram origem às primeiras famílias
baianas, sendo, consequentemente, o Patriarca da Bahia.
De origem misteriosa, mas de vida rica em fatos que lhe asseguraram um lugar de destaque na história, o Caramuru morreu com
a idade presumida de 67 anos, no dia 5 de outubro de 1557, em sua casa, junto da atual Igreja de Nossa Senhora da Graça, primeiro
templo católico do Brasil, cuja capela primitiva foi por ele construída, em 1535, atendendo um pedido da esposa, Catharina Paraguassú. Caramuru foi sepultado na Igreja do Mosteiro de Jesus, atual Catedral Basílica, com todas as honras da ordem dos padres
jesuítas.
O reconhecimento da sua importância em nível nacional ocorreu em 1910, no Rio de Janeiro, então a capital brasileira, com a
inauguração de um monumento na Praça Floriano (Cinelândia), onde o governo federal homenageou quatro vultos de grande relevo
na formação da nossa história. Caramuru foi um deles.
Na Bahia o Caramuru permaneceu praticamente esquecido. Afora o bairro do Rio Vermelho – que a partir de 1988 passou a
comemorar o 5 de outubro como o Dia do Rio Vermelho, em homenagem ao seu descobridor, e que em 2001 propôs a toponímia
(oficializada em 2002) de Praça Caramuru para o terreno acrescido de marinha situado defronte à Pedra da Concha –, nenhuma outra
homenagem significativa foi tributada ao patriarca da baianidade.
Agora, 451 anos do falecimento de Diogo Álvares Corrêa e quando se comemora os 500 anos da sua chegada a Salvador (15092009), proponho que o 5 DE OUTUBRO seja oficializado no calendário municipal como o DIA DE CARAMURU.
Esta é a homenagem mínima que se deve e pode prestar ao célebre personagem da história da Cidade do Salvador, que muito
contribuirá para o resgate da sua memória, que passará a ser celebrada e reverenciada anualmente em nosso município.
Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 2009.
Pedro Godinho
------------------------Transcrito do Diário Oficial do Legislativo, edição de 18 de fevereiro de 2009.

PÃOZINHO DELÍCIA SANTO ANTÔNIO

12 ANOS FAZENDO FESTAS

71 3242.4253 - 9985.9468
evianafilho@bol.com.br
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Um dia histórico para o Rio Vermelho, prefeito traz
ministro para assinatura do convênio com a Schincariol
O Salão Paroquial do Rio Vermelho ficou pequeno para abrigar tanta gente que foi assistir o ato da assinatura do
convênio da parceria público-privada, firmado no dia 11 de janeiro, entre a Prefeitura e a Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A., patrocinadora do projeto de requalificação urbanística da Praça
Caramuru, que inclui a construção do novo Mercado Municipal e o Memorial Caramuru.
Ao ato estiveram presentes vários secretários municipais, vereadores, autoridades diversas, empresários, jornalistas,
moradores do bairro, diretores das dez entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho e vários artistas,
como o pintor e escultor Sante Scaldaferri, autor de um belíssimo projeto para os dois monumentos que farão parte
do Memorial Caramuru. Entre os dirigentes de órgãos municipais, encontravam-se dois ex-moradores do Rio Vermelho: o subsecretário da Sedham, Edson Pita Lima, e o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Antônio Lins
de Albuquerque.
O prefeito João Henrique, que também morou no bairro, na Rua Barro Vermelho, chegou com um convidado
especial, o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, que possui laços familiares com o Rio Vermelho,
pois é neto e filho de antigos moradores do Largo da Mariquita.

Chegada do prefeito João Henrique ao Salão Paroquial do Rio Vermelho, vendo-se à
esquerda Paulinho Boca de Cantor, antigo morador do Rio Vermelho.

O prefeito João Henrique, juntamente com o secretário do Desenvolvimento Urbano,
Antônio Abreu, assinando o convênio da parceria com a Schincariol.

O secretário dos Serviços Públicos, Fábio Mota, assinando o convênio.

Nelson Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, foi o primeiro
orador da solenidade. Em nome da comunidade do Rio Vermelho, saudou o prefeito,
secretários, vereadores, autoridades e demais pessoas que se encontravam no Salão
Paroquial. Ao ministro Geddel Vieira Lima pediu recursos para a cobertura dos canais
dos rios Lucaia e Camogogipe.

O historiador do bairro, Ubaldo Marques Porto Filho, falou sobre os 500 anos do
Rio Vermelho e agradeceu ao prefeito João Henrique pelo Memorial Caramuru, que
resgata uma dívida secular que a Bahia tinha com Caramuru. Ao secretário Antônio
Abreu agradeceu pelo apoio à manutenção da área geográfica do Rio Vermelho,
conforme delimitação feita em 1986.

O vereador Pedro Godinho, líder do governo municipal na Câmara, foi o terceiro
orador da solenidade. Como representante político do Rio Vermelho, reiterou
uma reivindicação da Central das Entidades do Rio Vermelho: a reurbanização
do Largo da Mariquita. À direita, Roberto Menezes e Cristiano Barreto, chefe do
Cerimonial do Prefeito.

Em seu discurso, o secretário Fábio Mota enfatizou a importância da parceria com
a Schincariol, que acreditou na relevância da nova Praça Caramuru para o lazer do
povo de Salvador e para os turistas.

O secretário Antônio Abreu, do Desenvolvimento Urbano, falou do projeto da nova
Praça Caramuru, elaborado por um órgão da sua pasta, a Fundação Mário Leal Ferreira.
E agradeceu a toda sua equipe de arquitetos e técnicos que estiveram envolvidos no
desenvolvimento do trabalho.

O diretor da Schincariol, Aurélio Fernandes Leiro Filho, falou da parceria da
cervejaria com a Prefeitura, com os permissionários do Mercado Municipal e com a
comunidade do Rio Vermelho.

O ministro Geddel Vieira Lima comprometeu-se em liberar verbas federais para a
Prefeitura aplicar em obras de infraestrutura no Rio Vermelho.

Roberto Menezes, Geddel Vieira Lima, Fábio Mota, Clóvis Bezerril e Ubaldo Porto.
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Como nas visitas anteriores, em que o prefeito João
Henrique esteve no Salão Paroquial, em março e
julho do ano passado, Roberto Menezes, vice-presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, foi
o mestre de cerimônias da solenidade.

No encerramento dos discursos, o prefeito João Henrique anunciou que iria fazer
novos investimentos no Rio Vermelho, requalificando o Largo da Mariquita e fazendo
a cobertura do canal do Camorogipe, a exemplo do que fez na Centenário e está
fazendo no Imbuí.

O prefeito João Henrique parabenizou o empresário Nelson Taboada pela excelência do
trabalho que a Casa de Cultura Carolina Taboada vem realizando no resgate da história
do Rio Vermelho.

Dirigentes de entidades sediadas no Rio Vermelho com o prefeito. A partir da
esquerda: Santiago Campo, Nelson Taboada, João Henrique Carneiro, Nelson José de
Carvalho, Ubaldo Porto e Layrtton Borges.

Clóvis Bezerril, presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, com Vilma Lage,
presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, órgão responsável pelo projeto da nova
Praça Caramuru.
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A VISITA DO PREFEITO JOÃO HENRIQUE E DO MINISTRO GEDDEL
Discurso de Nelson Taboada
Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada
Hoje é um dia muito especial para todos nós. Aqui se encontra o Excelentíssimo Prefeito de
Salvador, Doutor João Henrique Carneiro. Veio para cumprir uma promessa feita neste Salão Paroquial, na noite de 24 de março do ano passado, quando anunciou que iria construir o Memorial
Caramuru.
E hoje retorna para assinar, com a Schincariol, o contrato que permite a imediata requalificação
urbanística da Praça Caramuru, que além do Memorial Caramuru inclui também a construção do
novo Mercado Municipal do Rio Vermelho.
Nesta oportunidade também parabenizo Pedro Godinho, Líder do Prefeito na Câmara Municipal,
pelo apoio que deu ao Projeto de Requalificação da Praça Caramuru. Aproveito ainda este momento
para agradecer publicamente ao vereador pela sua generosidade em propor que a Câmara me concedesse a Medalha Thomé de Souza, que terei a honra de receber no próximo dia 25 de março.
Senhor Prefeito, em nome da comunidade do Rio Vermelho, apresento à Vossa Excelência os
agradecimentos do nosso bairro pelo Projeto da Requalificação Urbanística da Praça Caramuru.
Trata-se de um empreendimento da mais alta relevância, que irá transformar o sítio da chegada
de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, em um local para o lazer saudável dos soteropolitanos e em

Discurso de Ubaldo Porto
Presidente da Academia dos Imortais do Rio Vermelho
No ano passado comemoramos os 500 anos da chegada de Diogo Álvares Corrêa à Bahia,
onde o Caramuru, nome tupi, do batismo ocorrido aqui no Rio Vermelho, se notabilizou como
uma das personalidades mais extraordinárias da história brasileira do século XVI.
E ao longo dos 500 anos da história desse personagem, a única homenagem pública de
vulto prestada ao Descobridor do Rio Vermelho, ao Co-Fundador da Cidade do Salvador e ao
Patriarca da Bahia, ocorreu aonde o Caramuru nunca pôs os pés. Foi no Rio de Janeiro, na Praça
Floriano, com a inauguração, em 21 de abril de 1910, de um monumento alusivo à História do
Brasil, onde Caramuru foi inserido numa posição de destaque, perpetuado em obra do escultor
Eduardo de Sá.
Na Bahia, o nosso grande personagem foi completamente esquecido, pois, em cinco séculos
de história, nenhuma homenagem pública foi tributada a Caramuru. Somente agora, graças
ao Prefeito João Henrique, a injustiça histórica será reparada com a implantação do Memorial
Caramuru, que ficará vizinho ao novo Mercado Municipal.
Já que estou falando em resgate da história, registro também um agradecimento muito especial ao Secretário Antônio Abreu, do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente.
Por estar apoiando a manutenção da área geográfica do Rio Vermelho, conforme delimitação
de 1986, o nosso estimado secretário passa a fazer parte da Galeria dos Beneméritos do Rio
Vermelho.
E nesta Galeria de Beneméritos, onde também figura o Secretário Fábio Mota, temos em
lugar de merecido destaque o Prefeito João Henrique Carneiro, autor do resgate da secular
dívida que a Bahia tinha com Diogo Álvares Corrêa. E temos ainda a certeza que o Ministro Geddel Vieira Lima ingressará nessa galeria de imortais na história do Rio Vermelho, onde somente

mais uma referência para o desenvolvimento do turismo histórico-cultural na nossa cidade, com
repercussão nacional e internacional.
A importância da nova Praça Caramuru é tão grande, que o Ministro da Integração Nacional,
Geddel Vieira Lima, aqui se encontra. E é a primeira vez que um Ministro de Estado comparece
ao Rio Vermelho para prestigiar uma solenidade de interesse da coletividade deste bairro. E tenho
certeza que, como parceiro da Prefeitura de Salvador, o Ministro apoiará o Prefeito João Henrique
nos projetos da cobertura dos canais dos rios Lucaia e Camorogipe, em seus trechos terminais,
justamente aqui no nosso querido Rio Vermelho.
Ontem, na Basílica do Senhor do Bonfim, durante a missa em homenagem ao Ministro Geddel
Vieira Lima, e ao Secretário Fábio Mota, o Padre Edson Menezes solicitou a construção de sanitários
para os fiéis da Igreja do Bonfim, provocando entusiásticos aplausos dirigidos ao Secretário Mota.
Seguindo o exemplo do Padre Edson, tomo agora a iniciativa de solicitar ao Ministro Geddel que
libere os recursos para a Prefeitura fechar os canais dos rios Lucaia e Camorogipe, localizados no
Rio Vermelho, bairro da estima do Ministro da Integração Nacional.
O Ministro Geddel Vieira Lima, que é um grande parceiro da Prefeitura, irá ajudar, com certeza,
nos empreendimentos em prol da comunidade do bairro de Caramuru. E o Rio Vermelho saberá
reconhecer o seu trabalho.

Central das Entidades pediu apoio do
ministro Geddel para o fechamento dos
canais dos rios Lucaia e Camorogipe
Com o endosso da Casa de Cultura Carolina Taboada, cujo presidente, Nelson
Taboada, mantém fraternais relações de
amizade com Geddel Vieira Lima, o presidente Clóvis Bezerril, da Central das Entidades do Rio Vermelho, entregou pessoalmente ao ministro Geddel Vieira Lima
(foto ao lado) um ofício solicitando o
apoio do Ministério da Integração Nacional, para que a Prefeitura possa fechar
o canal do Rio Camorogipe, desde o seu
afluente, o Rio Lucaia. Abaixo, em facsímile, a Folha reproduz o ofício.

as personalidades com notáveis serviços prestados ao bairro têm acesso.

Depoimento de Clóvis Bezerril
Presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho
Para desmentir as aves de agouro, que andaram propagando que a construção do novo
Mercado Municipal e do Memorial Caramuru não passava de um sonho impossível de ser transformado em realidade, já começaram as obras da requalificação da Praça Caramuru.
Em nome da Central das Entidades do Rio Vermelho, que congrega os órgãos mais representativos do nosso bairro, parabenizo o Prefeito João Henrique e toda a equipe de auxiliares
envolvidos no grandioso projeto urbanístico. Em especial, congratulo-me com as seguintes pessoas do staff técnico e administrativo da Prefeitura: Vilma Lage, presidente da Fundação Mário
Leal Ferreira, onde o projeto foi desenvolvido; Telma Brito, gerente de Projetos Urbanísticos da
referida Fundação; Antônio Abreu, secretário municipal do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham); Fábio Mota, secretário municipal dos Serviços Públicos (Sesp);
e Iuri Dias, assessor da Sesp.
Quero também parabenizar o vereador Pedro Godinho, autor da Indicação Número 18/09,
publicada no Diário Oficial do Legislativo de 18 de fevereiro de 2009, em que solicitou ao Senhor
Prefeito, e foi atendido, a construção do Memorial Caramuru. Godinho também se empenhou
pela viabilização do novo Mercado Municipal. Sem dúvida alguma, tanto o Memorial como o
Mercado se transformarão em importantes opções para o lazer dos baianos e turistas.
Transmito ainda, aos permissionários dos boxes no Mercado, através dos senhores Eduardo
Bomfim, José Batista e Antônio Nunes, diretores da Associação dos Permissionários do Mercado
do Rio Vermelho, as felicitações pelo novo Mercado Municipal, um presente que está sendo
oferecido pelo Prefeito João Henrique. E esse valioso presente chega com a embalagem da
Schincariol, que, apostando no êxito do empreendimento, e também na importância do Memorial Caramuru, destinou recursos vultosos para requalificar toda a Praça Caramuru. Por isso,
estendo os parabéns aos diretores Assis Carvalho e Aurélio Fernandes Leiro Filho, bem como
aos gerentes Nilton Azevedo e Fabrício Ferreira e demais executivos desta grande indústria
nacional de cervejas e refrigerantes.
Registro também os agradecimentos ao Padre Ângelo Magno Carmo Lopes, pároco do Rio
Vermelho, pela cessão do local onde se realizou a solenidade do dia 11 de janeiro. Foi a terceira
vez que o Salão Paroquial, num espaço de dez meses, recebeu o Prefeito João Henrique em
eventos da mais alta significação para o nosso bairro.
Para concluir, a Central das Entidades do Rio Vermelho, agradece ao Ministro Geddel Vieira
Lima, pela honrosa visita e por ter colocado verbas do Ministério da Integração Nacional à disposição da Prefeitura, para a execução dos projetos de reurbanização do Largo da Mariquita e
da cobertura dos rios Lucaia e Camorogipe.
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Descobrimento do Rio Vermelho:
Respostas ao detrator da sua história

Conforme sugestão do leitor Marcelo Carvalho, veiculada na coluna TRIBUNA DA COMUNIDADE (pág. 2) desta edição, a Folha reproduz, na íntegra, os dois artigos publicados na Tribuna da Bahia, em que o historiador do Rio Vermelho, Ubaldo Marques Porto Filho,
rebateu às agressões que o jornalista Tasso Franco fez ao Rio Vermelho.

Mais respeito ao Rio Vermelho
Berbert de Castro se referiu à fileira de casas que tem início no palacete que hoje abriga o Teatro
Sesi (antiga residência do jurista Carlos Gonçalves Ribeiro) e termina no imóvel onde residiu o jurista
Odilon Santos, na foz do Camorogipe, que atualmente abriga a Pollysom, loja de acessórios para
veículos. Na verdade, a abertura da visão para o mar de Caramuru, sugerida pelo escritor, que
representava a ampliação do espaço da Praça Colombo, chegou a ser planejada pelo prefeito
Clériston Andrade com o objetivo de eliminar o gargalo da Rua Borges dos Reis, visando desafogar o tráfego de veículos.
Iria também, evidentemente, valorizar a vista para o mar, especialmente para a Pedra da Concha. Porém, custaria o sacrifício de importantes casarões, um deles a residência do médico Mário
Augusto Castro Lima, que mais tarde seria ministro da Saúde no governo de João Figueiredo. Talvez
por causa do impacto que causaria na opinião pública a demolição coletiva desses verdadeiros
monumentos arquitetônicos, o projeto urbanístico não saiu do papel.
Voltando ao artigo do senhor Tasso Franco, o seu conteúdo representou uma inominável
agressão à história do Rio Vermelho. Passando-se por dono da verdade histórica, ele tenta vender
aos soteropolitanos uma versão totalmente falsa. Mas o lance mais audacioso foi a insurgência
contra uma plêiade de historiadores da mais alta credibilidade e respeitabilidade, especialmente o
Mestre Pedro Calmon, catedrático de História do Brasil e autor de dezenas de livros sobre a história
brasileira e baiana.
Enfim, não se sabe com quais propósitos o referido senhor tenta subtrair do Rio Vermelho o
privilégio histórico de ter sido escolhido pelo destino como cenário da chegada de Diogo Álvares
Corrêa e do nascimento do personagem Caramuru. Mas não vai conseguir sedimentar a fraude,
pois a mentira não encontra respaldo perante fatos registrados e consagrados pelos verdadeiros
historiadores. E a história de Caramuru no Rio Vermelho foi feita por eles e neles os atuais pesqui-

Ubaldo Marques Porto Filho

“Agressão à história de Salvador”, esse foi o título do artigo desrespeitoso com a história do Rio
Vermelho e com seus moradores, que foram debochadamente chamados de “notáveis”. O autor do
artigo tendencioso e irresponsável foi o senhor Tasso Franco, que o publicou no prestigioso jornal
Tribuna da Bahia, edição de 13 de julho do corrente ano.
A bem da verdade, o articulista não entende absolutamente nada sobre a verdadeira história da
ligação de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, com o bairro do Rio Vermelho. E, o que é pior, além
de mentir tentou, de má fé, jogar honrados representantes do Rio Vermelho contra o Prefeito da
nossa cidade. Tudo por causa das comemorações dos 500 anos do aparecimento de Diogo Álvares
Corrêa no Rio Vermelho e da construção do Memorial Caramuru no sítio da sua inquestionável
chegada.
Caramuru tem tudo a ver com o Rio Vermelho, pois foi onde ocorreu, em 1509, o episódio do
célebre naufrágio da embarcação em que trabalhava. Em livros de vários historiadores renomados,
dentre eles Alberto Silva e Thales de Azevedo, encontramos o registro de que a caravela de Diogo
Álvares Corrêa soçobrou nos recifes, ou, conforme a nomenclatura dos historiadores do passado,
nos escolhos de Mairaquiquiig, vocábulo donde derivou o topônimo Mariquita. No livro ‘História
da Bahia’, o consagrado professor e historiador Luis Henrique Dias Tavares, também se refere ao
náufrago como tendo se abrigado “nos baixios ao norte da Barra, lugar que os tupinambás denominavam Mairaquiquiig” (pág. 44, 2ª edição, 1963).
E para ser bem preciso, o célebre encontro do náufrago com os índios tupinambás foi na Pedra
da Concha, uma ilhota rochosa situada na Enseada da Mariquita, ao lado do Morro do Conselho
e defronte à foz do Camorogipe. Qualquer pesquisadores, estudiosos e escritores sérios se ancoram.
sador honesto, que se dê ao trabalho de consultar
A Pedra da Concha é a jóia da coroa, pois foi o loReprodução /Andréa Llago
‘História da Fundação da Bahia’, do emérito profescal do tiro de espingarda que gerou o nome do batissor baiano Pedro Calmon – um dos mais respeitados
mo tupi do descobridor do Rio Vermelho – Caramuru,
historiadores do Brasil, que inclusive era reitor da Unique significa “homem do fogo; filho do trovão ou
versidade do Brasil e membro da Academia Brasileira
dragão saindo do mar”. É também irrefutável que o
de Letras, tendo sido seu presidente em 1945 – enCaramuru morou durante algum tempo na aldeia que
contrará na página 25 desse livro a foto da Pedra da
os tupinambás tinham nas imediações da Mariquita.
Concha, feita, a pedido do renomado autor, por um
No Rio Vermelho, o futuro Patriarca da Bahia
fotógrafo baiano que ficaria famoso, Leão Rozemaprendeu a língua dos nativos e se transformou no
berg. Essa obra, uma preciosidade histórica, foi pubpioneiro da miscigenação racial baiana, com o naslicada em 1949, ano do IV Centenário de Salvador,
cimento do seu primeiro filho ou primeiros filhos
sendo que um exemplar se encontra franqueado aos
mamelucos. Foi onde também implantou um entrepesquisadores na Biblioteca Ruy Barbosa, do Instituto
posto do comércio de escambo do pau-brasil com os
Geográfico e Histórico da Bahia, a centenária Casa da
aventureiros franceses. Por essa razão, a Mariquita
Memória da Bahia.
ficou conhecida como Aldeia dos Franceses.
Um outro professor, Aurélio Ângelo de Souza –
A toponímia Aldeia dos Franceses perdurou até
primeiro pesquisador da história do Rio Vermelho
1552, quando a Câmara Municipal de Salvador so–, foi quem divulgou que a origem do nome do
licitou a doação de um território para a criação de
bairro provinha do tupi Camoroipe (que evoluiu
gado. Conforme a petição, a sesmaria foi requerida
para Camorogipe e outras formas de se grafar o
com a seguinte delimitação pela costa: “... da Aldeia
Em 1948, Leão Rozemberg fotografou a Pedra da Concha, onde o náufrago Diogo Álvares Corrêa
nome do rio), que significava Rio Vermelho. Ele
dos Franceses até o Rio Joanes...”. No deferimento do
se abrigou e foi encontrado pelos tupinambás, dando origem ao personagem Caramuru. Essa foto
também foi outro avalista da chegada de Caramuru
governador-geral, Thomé de Souza, houve algumas
encontra-se na página 25 do livro ‘História da Fundação da Bahia’, de Pedro Calmon, publicado
na Enseada Mairaquiquiig, ou seja, na Mariquita,
alterações, como a supressão do nome Aldeia dos
em 1949.
que fica no Rio Vermelho. É de sua autoria o livro
Franceses e o aparecimento da toponímia Rio Ver‘Nas Bandas do Rio Vermelho’, publicado em 1961, primeiro trabalho dedicado ao resgate da
melho, uma referência ao rio que desaguava na Aldeia dos Franceses, que foi tomado como ponto
memória do bairro que foi o primeiro balneário turístico da Bahia, com ciclo áureo de meio século,
de medição.
de 1880 a 1930.
Somente após o período que passou com os índios do Rio Vermelho (não se sabe se por um,
No compêndio ‘História da Cidade da Bahia’, do antropólogo Antônio Risério, publicado em
dois, três ou mais anos), foi que Caramuru se transferiu para a enseada junto à barra da Baía de
2000, quando o autor integrava o Conselho Estadual de Cultura, vamos encontrar, na página 58,
Todos os Santos, atual Porto da Barra. Finalmente, fixou-se na área do atual Largo da Graça, onde
uma outra foto da Pedra da Concha, na Praia de Mairaquiquiig. Pertencente ao acervo de Edgar
edificou uma aldeia “euro-tupinambá”, residindo aí com filhos, índios da sua confiança e alguns
de Cerqueira Falcão, constitui-se em mais um atestado comprobatório do exato local onde Diogo
europeus. Foi onde também viveu com Catharina Paraguassú, índia oriunda da Ilha de Itaparica ou
Álvares Corrêa surgiu à vista dos tupinambás do Rio Vermelho.
da região da foz do Rio Paraguaçu. Essa sim, nada tem a ver com o Rio Vermelho, onde talvez nunca
No livro ‘Naquele Tempo Feliz’, do conceituado jornalista José Augusto Berbert de Castro, publitenha posto os pés.
cado em 1990, ele inseriu na página 163, o seguinte registro referente ao Rio Vermelho:
“Acho, por exemplo, que aquelas casas do lado do mar devem ser demolidas e no local construir--------------------------------se uma praça com linda vista para a praia onde Caramuru naufragou, atualmente escondida. Seria
Artigo transcrito da Tribuna da Bahia: Coluna ‘Sr. Redator’, página 21, edição de 20.07.2009
uma atração turística e um ponto histórico”.

500 anos do Rio Vermelho
Ubaldo Marques Porto Filho
Parabenizo Nelson Rocha pela excelente matéria que publicou na Tribuna da Bahia, edição
de 25/26 de julho deste ano. Sob o título Rio Vermelho, 500 Anos de História, o jornalista
enfatizou, com muita propriedade, o ano da chegada (1509) de Diogo Álvares Corrêa à ilhota
Pedra da Concha, localizada na Enseada da Mariquita, no Rio Vermelho.
Qualquer pessoa, não precisa ser historiador ou pesquisador profissional, poderá comprovar essa afirmativa. Bastará procurar uma boa biblioteca, dentre elas a do Instituto Geográfico
e Histórico da Bahia (a entrada é franca) e pedir para consultar o livro História da Fundação
da Bahia, do emérito professor Pedro Calmon, referência na historiografia baiana e nacional.
Entre as páginas 23 e 31 deste livro publicado em 1949, o leitor encontrará informações sobre o náufrago que recebeu dos índios tupinambás, no Rio Vermelho, o nome de Caramuru.
Encontrará também o registro do ano (1509) em que ocorreu o naufrágio da sua embarcação
e também uma foto da Pedra da Concha, com a seguinte legenda: Recifes do Rio Vermelho,
onde naufragou Diogo Álvares.
Pois bem, pasmem senhores e senhoras, nos aparece agora o senhor Tasso Franco fazendo
uma agressiva campanha para tentar desmentir o Mestre Pedro Calmon e outros renomados
historiadores que atestaram ser o Rio Vermelho o local da chegada de Diogo Álvares Corrêa.
Ninguém, muito menos o senhor Tasso Franco, vai conseguir retirar do Rio Vermelho o
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privilégio de ter sido o sítio da chegada de Diogo Álvares Corrêa. Ninguém também retira
do Rio Vermelho o fato da sua história ter começado exatos 40 anos antes da fundação da
Cidade do Salvador e 27 anos antes do surgimento da Vila do Pereira, a primeira povoação
portuguesa na região da Baía de Todos os Santos.
No ‘Blog do Rio Vermelho’, o internauta Jorginho Ramos postou, às 22h30 de 24 de julho
de 2009, o seguinte comentário:
“Independentemente de ser um notável jornalista, Tasso pisa na bola quando tenta ser
‘historiador’. Contesta sem provar, só pelo gosto da polêmica”.
Às 23h54 do mesmo dia, Jorginho Ramos voltou a postar, no mesmo blog, mais um registro, desta vez mais contundente, que reproduzo na íntegra:
“Não é a primeira vez que Tasso tenta, a seu modo e desprovido de conhecimento e técnica adequada, ‘reescrever’ a história. Sem fundamento e sem sequer citar provas em contrário
(apenas na base do ‘achismo’) contesta notórios historiadores e tenta desqualificar livros e
informações fundamentais sobre fatos históricos ligados à Bahia. Êta vocaçãozinha frustrada
de historiador de meia tigela!”.
Dito isso, prometo não mais escrever qualquer resposta aos artigos e provocações do senhor
Tasso Franco, pois não vou ficar polemizando com quem contesta sem provas históricas.
---------------------------------Artigo transcrito da Tribuna da Bahia: Coluna ‘Sr. Redator’, página 20, edição de 01.08.2009
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Biografia do Benemérito da Indústria será
lançada na Câmara Municipal de Salvador
A biografia de um ilustre filho do Rio Vermelho, o industrial Nelson Taboada Souza
(foto), ficou pronta 26 anos depois de sua morte, ocorrida em 30 de julho de 1983, aos
71 anos. O lançamento de ‘Nelson Taboada Souza, Benemérito da Indústria’, escrito por
Ubaldo Marques Porto Filho, será no mesmo dia que seu único filho, Nelson Almeida
Taboada, estará recebendo, no plenário da Câmara Municipal de Salvador, a Medalha
Thomé de Souza. Imediatamente após a outorga da honraria, haverá a solenidade do
lançamento do livro, no Centro de Cultura da Câmara.
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Nascido no Rio Vermelho
Educado para a vida empresarial
Liderança carismática
Sobressaiu-se no comércio
Ocupou-se da indústria
Notabilizou-se na lide classista
Trabalhador exemplar
Administrador vitorioso
Bem-aventurado galego-baiano
Obreiro do ideal rotário
Artífice de causas nobres
Dirigente máximo da Fieb
Abnegado cônsul da Bolívia
Somatório de virtuoses
Orquestrador de empreendimentos
União das forças industriais da Bahia
Zelador do progresso sócio-econômico
Abençoado por Senhora Sant’Ana

21. ICONOGRAFIA

Arquivo Família

Sobre Nelson Taboada Souza
Nelson Taboada Souza herdou a vocação comercial de seu pai, José Taboada Vidal,
próspero comerciante de molhados e tecidos no bairro do Rio Vermelho, em Salvador,
na primeira metade do século XX, que o identificou como seu legítimo sucessor na
condução e liderança dos negócios.
Coube a ele a expansão de suas atividades para além do seu bairro, conquistando,
a partir da sociedade com a conceituada firma José Taboada & Cia, uma expressiva
participação em vários setores da economia baiana. Criou a empresa Irmãos Taboada
& Cia em 1940, para representação de medicamentos e equipamentos cirúrgicos,
marca que ficou registrada na história econômica da Bahia como vitoriosa e idônea.
Embora não tivéssemos muita convivência, ingressamos no Rotary Club da Bahia no
mesmo ano de 1953, o que representava, à época, grande prestígio na sociedade
local.
Sua trajetória empresarial foi brilhante, diversificada e expressiva no cenário da economia baiana. Disciplinado e honrado, foi eleito presidente do Rotary em 1960, sendo
um dos fundadores da Escola Rotary para crianças carentes.
Destacou-se nos ramos imobiliário, de corretagens, de representações e industrial. Fundou a Água Mineral Dias D’Ávila, dando origem para que o local da fonte
fosse transformado em estância hidromineral, a Cerâmica Santa Maria, então maior
fabricante de blocos e telhas do Estado e a Indústria Bahiana de Lajes, pioneira na
produção de peças pré-moldadas para a construção civil na Bahia.
Eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia – Fieb, em 1971 e
reeleito em 1974, com mandato até 1977, comandou o Sistema Fieb/Sesi/Senai/IEL
com probidade e grandes realizações. Seu mandato coincidiu com a implantação
do Pólo Petroquímico de Camaçari e, ao instituir a Medalha de Mérito Industrial Luiz
Tarquínio, honrou-me com a primeira láurea, juntamente com Orlando Moscozo Barreto de Araújo, em 1976.
Exemplo de disciplina, dedicação ao trabalho e pureza de sentimentos, Nelson Taboada Souza deixou sua marca de idoneidade, moral e liderança empresarial, investindo
no progresso da Bahia com dignidade, determinação e altruísmo, ao longo dos seus
setenta e um anos de vida.

Norberto Odebrecht
(Texto extraído da página 199 do livro Família Taboada Na Bahia)

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

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Nelson Taboada Souza, entre os empresários
Orlando Moscozo e Norberto Odebrecht, em Salvador, no dia 25 de maio de 1976.

Arquivo CNI

Nelson Taboada Souza, como presidente da Confederação Nacional da Indústria, dando as boas-vindas ao
Príncipe Charles, na recepção que a CNI ofereceu ao herdeiro do trono inglês, no Rio de Janeiro, em 9 de
março de 1978.

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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Encaminhamentos de reivindicações
Porto Filho

Biblioteca
Juracy Magalhães Júnior

Semáforo na Guedes Cabral
Atendendo reclames generalizados dos paroquianos e
de outros segmentos da comunidade do Rio Vermelho,
que reivindicam a colocação de um semáforo na Rua
Guedes Cabral (foto), bem nas imediações da Igreja
Matriz de Senhora Sant’Ana, a Central das Entidades
encaminhou, logo no primeiro dia útil de 2010, ao
vereador Pedro Godinho, líder do Prefeito na Câmara
Municipal e representante político do RioVermelho, o
ofício abaixo, transcrito na íntegra:

Senhor Vereador Pedro Godinho,
Solicitamos os bons ofícios de Vossa Senhoria no sentido de verificar a possibilidade de encaminhar à TRANSALVADOR um pedido que representa um antigo desejo da
coletividade do bairro do Rio Vermelho e, em especial, da numerosa comunidade católica:
a colocação de um semáforo na Rua Guedes Cabral, defronte à Igreja de Senhora Sant’Ana
do Rio Vermelho, esquina com a Rua Professora Almerinda Dultra.
A Central das Entidades do Rio Vermelho avaliza essa solicitação, e reitera a
urgência na instalação do referido semáforo, pelas seguintes razões:
1.

2.

3.

4.

É numeroso o fluxo de fiéis em demanda às oito missas semanais, e outros
eventos religiosos (missas especiais, casamentos, batizados, novenas, vigílias, etc), na Igreja de Sant’Ana. Tanto na chegada como na saída do templo
é grande o número de pessoas que são obrigadas a atravessar a Rua Guedes
Cabral, uma das mais movimentadas do bairro, com trânsito intenso em
qualquer horário do dia. Calcula-se que, semanalmente, a igreja recebe
uma média de 5 mil pessoas, sendo que mais de 50% do contingente é
formado por pessoas da terceira idade.
O Salão Paroquial da Igreja de Sant’Ana está abrigando uma escola municipal para crianças. Dezenas delas se encontram expostas à perigosa
travessia da Rua Guedes Cabral.
Vizinha à Igreja fica a Casa de Yemanjá e um grupo de peixarias da Colônia
de Pesca Z-1, que juntos também atraem diariamente um grande numero
de pessoas que fazem a travessia da Guedes Cabral.
Do outro lado da Igreja fica um ponto de ônibus, responsável pela polarização de centenas de pessoas, que diariamente fazem a travessia da
Guedes Cabral, em demanda, ou vice-versa, à Biblioteca Juracy Magalhães
Júnior (que fica defronte), ao Teatro Infantil Gil Santana (localizado na Rua
Almerinda Dultra) e aos muitos escritórios e estabelecimentos comerciais existentes nas proximidades. Convém ressaltar que uma significativa
parcela dos transeuntes é formada por jovens estudantes e por crianças.

ACERVO DOCUMENTAL SOBRE O
RIO VERMELHO E SEU DESCOBRIDOR
ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS
OS SEGUINTES LIVROS SOBRE O RIO VERMELHO,
ESCRITOS PELO HISTORIADOR DO BAIRRO,
UBALDO MARQUES PORTO FILHO
Rio
Vermelho

Família Taboada
na Bahia
Cartilha dos
Logradouros do
Rio Vermelho

Em suma, Senhor Vereador, é muito perigoso para os pedestres efetuar a
travessia da Rua Guedes Cabral, comprovadamente um movimentadíssimo eixo de passagem de veículos, vindos da Paciência em direção à Mariquita. Podemos até afiançar
que, por sorte, tem sido bem reduzido o índice de atropelamentos (sim, vez por outra
tem acontecido). Porém, para acabar com a ginástica dos pedestres entre os veículos e
oferecê-los segurança (dever do poder público) para a travessia, é indispensável a colocação de um semáforo no trecho da Igreja, que é o ponto crítico de toda a Rua Guedes
Cabral, onde não existe nenhum outro semáforo.
Ao tempo que agradecemos, pela intermediação de mais um importante serviço de utilidade pública, que certamente será prestado pela Prefeitura ao povo do Rio
Vermelho, reiteramos os votos do nosso apreço por Vossa Senhoria, digno representante
dos interesses coletivos da comunidade riovermelhense.
Atenciosamente,
Clóvis Cavalcanti Bezerril
Presidente
clovis@acirv.org

Porto Filho

Dois de Fevereiro
no Rio Vermelho
Diogo Álvares,
o Caramuru

Dinha do
Acarajé

Desobstrução das calçadas
Também com data de 4 de janeiro, a Central das Entidades,
conforme o prometido na edição anterior da Folha, tomou
providências para que, ao órgão competente da Prefeitura, chegasse o reclame da leitora Amélia Martins, que
representava um desejo da coletividade: o cumprimento
da legislação que proíbe o estacionamento de veículos nos
passeios, tomando dos pedestres os espaços a eles destinados. A foto ao lado, da Rua Basílio de Magalhães, na
Mariquita, mostra uma ocupação indevida, que precisa
ser energicamente combatida. E nesse sentido, a Central
enviou ao superintendente da Transalvador, Ernani Orrico
Neto, o oficio abaixo transcrito:

Senhor Superintendente Ernani Orrico Neto,
Em anexo, encaminhamos um exemplar da edição nº 7 do jornal FOLHA DO RIO
VERMELHO, editado pela Central das Entidades do Rio Vermelho.
No espaço ‘Tribuna da Comunidade’, na página 2 desta edição, encontra-se uma
carta da leitora Amélia Martins, que aborda a questão da ocupação generalizada das
calçadas no bairro do Rio Vermelho, que foram transformadas em estacionamentos de
veículos.
Trata-se efetivamente de um problema muito sério, que tem prejudicado a livre circulação dos pedestres, de todas as faixas etárias. Porém, os maiores prejudicados são,
sem dúvida alguma, as pessoas idosas, as crianças e, principalmente, os deficientes visuais e outros portadores de necessidades especiais.
Por essa razão, solicitamos os bons ofícios de Vossa Senhoria no sentido de verificar
a possibilidade de desfechar no Rio Vermelho uma operação visando a devolução dos
passeios aos seus usuários de direito, ou seja, aos pedestres.
Atenciosamente,
Clóvis Cavalcanti Bezerril
Presidente
clovis@acirv.org

ARTEMAPAS ILUSTRAÇÕES
10

www.artemapas.com.br

José Taboada Vidal,
Benemérito do
Rio Vermelho

Rio Vermelho,
de Caramuru a
Jorge Amado
Nelson Taboada
Souza, Benemérito
da Indústria
A PARTIR DE
ABRIL 2010

A PARTIR DE
ABRIL 2010
Notáveis do
Rio Vermelho

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior

Calçadão da Rua Borges dos Reis, Rio Vermelho
Aberta de 2ª à 6ª, das 8 às 17 horas
Fones: 3116.5360 e 3116.5364
bjmj_rv@yahoo.com.br
Rua Nelson Galo, 412, Ed. Lago Real • Loja 4 • Rio Vermelho - Cep. 41.940-010 • Salvador/Ba • 71 3345.0467
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Registros
Ode ao Rio Vermelho
Com letra do poeta e escritor Flávio Damásio
de Paula (foto), ex-morador do Rio Vermelho, o
‘Ode ao Rio Vermelho’ teve a música composta
pelo trompetista Celso Xavier Marques, autor
de diversos hinos e dobrados executados por
bandas militares. Gravado no estúdio Paparotti
Concertos, o Ode ao Rio Vermelho (letra abaixo)
ganhou interpretação na voz da cantora lírica
Cyrene Paparotti, que também é professora de
canto com mestrado pela Universidade de New
York.

Divulgação

Folha do

Coluna da Casa de Cultura
Carolina Taboada
Ode à Carolina Taboada
Carolina Soussa Taboada, a musa da Casa de Cultura Carolina Taboada, também
inspirou o compositor, violonista e cantor Zé Alberto (José Alberto Morais Silva), que
tem dois discos gravados, ‘O Tempo Mudou’ e ‘Vou pra Ilha’. Em sua homenagem,
Zé Alberto (foto) compôs, musicou e gravou o ‘Ode à Carolina Taboada’, uma bela
canção que tem a seguinte letra:

Divulgação

Carolina, madrinha do bem,
da comunidade
filha de um incentivador
da nossa cultura.
Seu bisavô foi o cicerone,
da grande façanha,
saiu da terra dos galegos,
oh! querida Espanha
sonhou muito longe
chegou no Rio Vermelho.

Salve! Salve! Ó Rio Vermelho!
De seresteiros, cantores,
Poetas e trovadores,
Nós te louvamos demais!
És um celeiro de artistas
Esbanjando os seus valores,
Mostrando ao mundo os fulgores
Que não se apagam jamais...

O patriarca aí, se estabeleceu
o nome Taboada ganhou
respeito e cresceu
o nome Taboada ganhou
prestígio e venceu.

Caramuru cria a história,
Acirv cria imortais.
Salve Senhora Sant’Ana,
A mãe da Virgem Maria!
Salve a Rainha do Mar,
Salve! Salve Yemanjá!
Diz a crendice baiana:
Duas mães a nos guiar...
Caymmi, Fahel e Amado
São nomes cheios de glória,
Que vivem em nossa memória,
Cada qual com o seu legado.
Salve a nossa Academia,
Orgulho de nossa gente,
Silogeu efervescente
No coração da Bahia!

Rio Vermelho

Salve, salve,
a Casa de Cultura
o social é o seu espelho
salve, salve,
a vida futura
salve, salve,
o meu Rio Vermelho.

Reprodução

( refrão)

Tribuna da Bahia
Na coluna ‘Janete Freitas’, edição do dia 24 de dezembro, foi publicada uma foto (fac-símile ao lado) de
Nelson Taboada com o presidente da Galícia, Alberto
Núñez Feijóo, que esteve em Salvador e foi recepcionado, no dia 4 de dezembro, na Associação Cultural Caballeros de Santiago. Na ocasião, o presidente galego
foi presenteado com três livros editados pela Casa de
Cultura Carolina Taboada: ‘Família Taboada na Bahia’,
‘Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado’ e ‘José
Taboada Vidal, Benemérito do Rio Vermelho’. Na foto,
o ilustre visitante aparece folheando esse último.

Reunião na Sedham
Manoel Castro

Reprodução

Destaque 2009

Visita à Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Urbanismo e Meio Ambiente, em 5 de
janeiro deste ano, dos dirigentes das entidades que se opõem às alterações nos limites
estabelecidos em 1986 e que não foram consultadas sobre o desenvolvimento do novo
trabalho. Acompanhados pelo representante político do Rio Vermelho, vereador Pedro Godinho, os dirigentes foram recebidos pelo subsecretário da Sedham, Edson Pita
Lima. A partir da esquerda: Eduardo Ávila de Oliveira (diretor do Conselho de Turismo
e Cultura do Rio Vermelho), Ubaldo Marques Porto Filho (presidente da Academia dos
Imortais do Rio Vermelho), Roberto Farias de Menezes (vice-presidente da Central das
Entidades do Rio Vermelho), Clóvis Cavalcanti Bezerril (presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho), Pedro Godinho (líder do prefeito na Câmara Municipal), Edson
Pita Lima (subsecretário da Sedham), Padre Ângelo Magno Carmo Lopes (pároco do
Rio Vermelho), Antonino Oliveira Viana (diretor da Associação Comunitária Caramuru)
e Ítalo Dattoli (diretor do Conselho Paroquial do Rio Vermelho).

Acompanhado de uma foto (fac-símile ao lado) do presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, a colunista
Terezinha Cardozo colocou o seguinte texto na última
edição de 2009 (27 de dezembro) da coluna ‘7 Dias’, em
A Tarde: “Entre os empresários, vale notar o trabalho de
Nelson Taboada, editando livros sobre nosso passado,
através da Casa de Cultura Carolina Taboada”.

Antônio José Larangeira
Tribuna da Bahia
15.01.2010
Reprodução

Notáveis do Rio Vermelho

Janete Freitas
Tribuna da Bahia
21.01.2010
Reprodução

Andréa Llago

‘Notáveis do Rio Vermelho’ é o título do décimo
livro que Ubaldo Marques Porto Filho escreve sobre o Rio Vermelho. A obra reúne 4.100 nomes
de moradores que o bairro teve ao longo de
seus 500 anos de história, desde a chegada, em
1509, de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, que
aparece na imagem ao lado, concebida pelo pintor baiano Tito Weidinger Baptista, num óleo sobre tela de 1900. O quadro pertence ao acervo
do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. O
lançamento será no dia 25 de março, no Centro
de Cultura da Câmara Municipal.
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Uma preciosidade histórica do Rio Vermelho
O mapa abaixo reproduzido, em fac-símile, mostra o território do Rio Vermelho situado na margem direita do rio homônimo, tradução do tupi Camorogipe. O destaque, em
vermelho demarca a faixa dos terrenos foreiros ao Mosteiro de São Bento, constantes da
doação, feita em 20 de janeiro de 1724, pelo Padre Agostinho Ribeiro, mais conhecido
por Frei Agostinho de São Gonçalo, provável construtor da Capela de São Gonçalo do Rio
Vermelho, donde se originou a denominação Alto de São Gonçalo, setor que começa no
viaduto sobre a Garibaldi e termina na confluência da Avenida Cardeal da Silva com a Rua
Cel. José Galdino de Souza.
Esse mapa, uma raridade histórica do Rio Vermelho, contém toponímias que o progresso decretou novos batismos, tais como: a Rua do Hipódromo virou Rua Conselheiro
Pedro Luiz; Rua do Raphael é a Rua João Gomes; Rua do Forte é a Rua Guedes Cabral;

Rua Banco de Areia, é a Rua Borges dos Reis; Rua de São Gonçalo é a Rua Almirante Barroso; Rua Garibaldi é a Avenida Anita Garibaldi; Estrada Dois de Julho é a Avenida Vasco
da Gama; Cruz das Almas, antiga Ladeira do Cabuçu, é o trecho final da Rua Waldemar
Falcão; Ladeira do Papagaio, Alto do Papagaio e Rua Pedra da Marca, foram absorvidas
pela Avenida Cardeal da Silva.
		Rio Vermelho, título desse mapa antigo, é a prova inconteste da área original de uma
parte do território do bairro, parte onde se encontram as terras dos atuais Parque Lucaia,
Parque Santa Madalena, Parque João XXIII, Canjira, Pedra da Marca, Alto de São Gonçalo
e Parque Primavera. É também a prova irrefutável que se antepõe àqueles que querem
mutilar a história do Rio Vermelho, retirando-lhe setores que há séculos fazem parte da
sua geografia, cujos limites foram respeitados pela delimitação feita em 1986.

ÁREA DO
PARQUE LUCAIA

ALTO DE
SÃO GONÇALO

ÁREA DO
PARQUE PRIMAVERA

Explicações da Folha do Rio Vermelho
1. As setas indicam os três setores que querem retirar do
Rio Vermelho.
2. Uma cópia desse mapa, na dimensão 41x57, pertence
ao acervo do Espaço Caramuru, na Biblioteca Juracy
Magalhães Júnior.
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