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A mais antiga associação empresarial
da América Latina completa 200 anos
A Associação Comercial da Bahia chega ao bicentenário em pleno vigor de suas
atividades como a casa do empresariado baiano e ostentando o título de ser a mais
antiga da América Latina.
Além de se constituir num marco da atividade comercial no Brasil, o seu palácio-sede, uma jóia da arquitetura do início do século XIX, é tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1937.
Segundo o presidente
Eduardo Morais de Castro
(foto), a presidente Dilma
Roussef já confirmou presença no dia do bicentenário,
15 de julho. Será a segunda
Presidente da República, no
exercício do cargo, a entrar
no Salão Nobre do Palácio
da Associação. O marechal
Hermes da Fonseca foi o
primeiro, tendo participado
do baile de 15 de julho de
1911, dia do centenário da
ACB. Páginas 6 e 7.

Casa de Cultura Carolina Taboada
patrocina livro sobre a história da
Associação Comercial da Bahia
Pelo transcurso do bicentenário da Associação Comercial da Bahia, o empresário Nelson Taboada (foto), que já foi diretor dessa instituição, está patrocinando através da entidade que preside, a Casa de Cultura Carolina Taboada, a
publicação do livro ‘200 Anos
da Associação Comercial da
Bahia’, escrito por Ubaldo
Marques Porto Filho. O lançamento será em junho, no
Salão Nobre da ACB.
“O livro é o melhor presente que eu poderia oferecer a mais antiga associação
empresarial do Brasil, que
tem uma rica trajetória de
relevantes serviços prestados
à Bahia”, disse o benemérito
da cultura baiana.

Aniversário de Carolina Taboada
Carolina Taboada, musa inspiradora da criação da casa de cultura batizada com
o seu nome, completou dez anos no dia 25 de março. A data foi festejada seis
dias depois, no Buffet Balada Teen. Na foto a aniversariante com a mãe, Patrícia
Taboada. Página 5.

Leia todas as edições deste jornal no site: www.casataboada.com.br

Deputado João Leão é o novo chefe da Casa Civil
da Prefeitura. Página 3.
Moradores do Parque Cruz Aguiar pedem solução
para ruínas do Edifício Ruth Célia. Página 3.
Câmara Municipal concedeu ao empresário
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Parque Cruz Aguiar completa 65 anos de
habitado. Página 9.
Convite para palestra de Renate Schueler
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João Leão assumiu a
Casa Civil da Prefeitura
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O deputado federal João Leão (PP) assumiu a chefia da Casa Civil da Prefeitura de
Salvador, onde foi empossado em 18 de março. Nesse mesmo dia, o presidente da Casa de
Cultura Carolina Taboada, empresário Nelson Taboada, enviou um ofício de congratulações
ao titular do importante órgão municipal, que tem status de super secretaria na máquina
da administração municipal.

Depoimentos de outros dirigentes de entidades
Também fazemos nossas as palavras de Nelson Taboada contidas no ofício da Casa de
Cultura Carolina Taboada.
E dentro das ações que possam beneficiar o nosso bairro, as entidades filiadas à
Central das Entidades do Rio Vermelho solicitam o empenho da Casa Civil no desembargo
das obras do Memorial Caramuru.
O Memorial Caramuru, que estava sendo construído pela Prefeitura, no sítio da
chegada de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, teve suas obras paralisadas por decisão
do juiz da 13ª Vara da Justiça Federal, em 6 de maio de 2010, mesmo com todas as
autorizações legais expedidas pelo Etelf, Iphan, SPU e Sucom.
Clóvis Cavalcanti Bezerril
Presidente da Central das
Entidades do Rio Vermelho
***** *****
Um outro problema de cunho histórico, mas com causa dentro da própria Prefeitura,
foi provocado por um grupo de técnicos da Secretaria do Planejamento, Urbanismo e
Meio Ambiente. Sem nenhuma fundamentação histórica, os técnicos querem impor uma
mutilação na área geográfica do Rio Vermelho, com uma descabida transferência, para
bairros vizinhos, de setores tradicionais, que comprovadamente sempre pertenceram ao
nosso bairro.
As esperanças, para uma solução sem a necessidade da Academia dos Imortais do Rio
Vermelho recorrer a uma decisão da Justiça, estão depositadas num homem público que,
reconhecidamente, sabe respeitar os direitos adquiridos das comunidades.
Por isso, confiamos que o novo chefe da Casa Civil, João Leão, atue junto à
Sedham para que sejam mantidos no trabalho da delimitação dos bairros de Salvador
os verdadeiros limites do Rio Vermelho, conforme estão estabelecidos no mapa que foi
elaborado em 1986.

Ubaldo Marques Porto Filho
Historiador do bairro e
Presidente da Academia dos
Imortais do Rio Vermelho

Vida pública de João Leão
O empresário João Felipe de Souza Leão iniciou-se
na vida pública como prefeito de Lauro de Freitas, no
período 1989-1992, donde saiu para cumprir cinco
mandatos consecutivos de deputado federal.
Na quarta legislatura licenciou-se para assumir,
no governo Jaques Wagner, o cargo de Secretário de

Infraestrutura do Estado da Bahia, que exerceu de 20
de agosto de 2009 até 31 de março de 2010. Agora, no
início da quinta legislatura, licenciou-se pela segunda
vez, para assumir o comando da Casa Civil da Prefeitura
de Salvador.

Parque Cruz Aguiar:

Moradores querem solução para carcaça da
construção abandonada há meio século
Atendendo solicitações dos moradores das ruas Feira de Santana e Conquista,
a Central das Entidades do Rio Vermelho pediu o apoio do presidente da Câmara
Municipal de Salvador, vereador Pedro Godinho, no sentido da sua interveniência para
a solução de um problema grave, que se arrasta há 50 anos.
Diz respeito ao que seria o Edifício Ruth Célia, um prédio de apartamentos projetado
com duas entradas sociais, uma pela Rua Feira de Santana e outra pela Rua Conquista.
Iniciadas em 1956, as obras foram paralisadas com o assassinato do responsável pelo
empreendimento e nunca mais retomadas, pois o construtor deixou um cipoal de
problemas que inviabilizaram a conclusão do prédio no Parque Cruz Aguiar.

Carcaça do prédio de seis pavimentos, que o povo denominou de ‘Fantasmão’: um problema
para os moradores das ruas Feira de Santana, Conquista, Alagoinhas e adjacências.
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Lauro Astolfo é cidadão soteropolitano
CMS

Em Sessão Solene realizada no dia 22 de março, no Plenário Cosme de Farias da Câmara
Municipal, o empresário Lauro Astolfo Novaes de Araújo , ex-morador do Rio Vermelho, recebeu o
título de Cidadão da Cidade do Salvador. O vereador Pedro Godinho, autor da Resolução 2.035/10,
que concedeu a honraria e que também presidiu o evento, fez o seguinte pronunciamento no início
do seu discurso:
Esta é uma noite muito especial para todos nós soteropolitanos, e, principalmente,
para o segmento da construção civil e para o mercado imobiliário baiano.
Hoje, a nossa cativante Salvador, como cidade mãe, recebe e acolhe de braços
abertos mais um filho.
Com o propósito de saudar o mais novo conterrâneo e querido amigo, o empresário
Lauro Astolfo, figura humana muito bem quista em meio à nossa sociedade, estamos
aqui reunidos nesta solenidade, abrilhantada com a presença de seus familiares e
inúmeros amigos.
Homenagear este querido amigo com o título de Cidadão da Cidade do Salvador,
uma das mais nobres honrarias outorgadas por esta Casa, é em verdade, estar
reconhecendo os méritos de quem há muito vem sendo parte atuante desta Cidade.
Antes de ressaltar os inúmeros valores éticos, profissionais, humanitários e morais
do homenageado, quero externar os meus agradecimentos aos ilustres colegas
vereadores, que, por unanimidade, aprovaram o Projeto de Resolução de minha autoria,
o que possibilitou a realização desta Sessão Solene de outorga do título de Cidadão de
Salvador a Lauro Astolfo Novaes de Araújo.

Perfil do soteropolitano
Lauro Astolfo Novaes de Araújo nasceu na Cidade de Prata, Minas
Gerais, em 27 de outubro de 1935. Depois de ter morado em Uberlândia
(MG) e Barretos (SP), foi para a capital paulista, onde se formou em
arquitetura pela Universidade Mackenzie.
Em São Paulo foi sócio da Interlândia
Ltda, empresa que executava obras
CMS
públicas e privadas pelo interior
paulista. Atraído pela riqueza do cacau,
veio para a Bahia, estabelecendo-se
primeiramente em Uma e depois em
Itabuna. Na então região mais rica
do Estado, tornou-se cacauicultor
e seringalista. Participou de várias
empresas, dentre elas Agrícola Vale do
Gurupi S.A. e a Cia. Agropecuária Sul
da Bahia, ambas em sociedade com o
Lauro Astolfo, com o diploma de
Cidadão de Salvador, ao lado do
Grupo Bradesco.
vereador Pedro Godinho.

Em 1978 Lauro Astolfo passou a residir em Salvador, de onde
não mais saiu. Fundou a SLP Construtora e Incorporadora e a Araújo
Florence Construtora e Incorporadora, tendo inclusive feito parcerias
com a OAS Empreendimentos.
Participa atualmente da Almeida
Araújo Empreendimentos Ltda. e
da Agre Incorporadora S.A., uma
das maiores empresas do mercado
imobiliário do Brasil. Há de se ressaltar
ainda a sua atuação na Santa Casa
da Misericórdia da Bahia, da qual
é membro. Integra várias outras
entidades sociais, que trabalham pelo
resgate da cidadania dos moradores
de áreas carentes. Casado com Maria
Alice de Almeida Araújo, é pai de Paulo
Sérgio, Roberto e Mônica.

Ailton Souto

O homenageado entre o presidente da Câmara
Municipal de Salvador, Pedro Godinho,
e o escritor Ubaldo Marques Porto Filho,
representante do Rio Vermelho na solenidade.

ALGUMAS DATAS IMPORTANTES PARA O RIO VERMELHO
2 de fevereiro de 1911: Heinz Schueler
Nascimento em Berlim Heinz Schueler, o maior
mosaicista que passou pela Bahia no século passado. Em
Salvador residiu na Rua Alagoinhas, Parque Cruz Aguiar.
Faleceu aos 84 anos, em 15 de outubro de 1995, na
Alemanha.
7 de fevereiro de 1911: Carybé
Nascimento em Lanús, Argentina, de Héctor Júlio
Páride Bernarbó, o Carybé, artista plástico mundialmente
famoso. No Rio Vermelho residiu em dois locais, na
Avenida Oceânica e no Largo de Santana. Faleceu aos 86
anos, em 1º de outubro de 1997, em Salvador.
13 de abril de 1913: Paróquia de Senhora Sant’Ana
Criação da Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho,
que acaba de completar 98 anos.
23 de janeiro de 1941: João Ubaldo Ribeiro
Nascimento em Itaparica de João Ubaldo Osório
Pimentel Ribeiro. No início da adolescência, ele morou no
Rio Vermelho, numa casa na esquina da Rua Ilhéus com
Canavieiras, Parque Cruz Aguiar. O escritor é membro da
Academia Brasileira de Letras e completou 70 anos.
17 de maio de 1941: Nelson Taboada
Nascimento em Salvador de Nelson Almeida Taboada,
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filho de uma importante família do Rio Vermelho. O
empresário é presidente da Casa de Cultura Carolina
Taboada e está completando 70 anos.
29 de abril de 1945: Renate Schueler
Nascimento em Berlim, Alemanha, de Renate Doris
Schueler, que aos oito anos veio residir no Rio Vermelho,
na Rua Alagoinhas, Parque Cruz Aguiar, onde aprendeu
a falar português. É artista plástica consagrada e se
encontra radicada na Flórida, Estados Unidos. No dia 5
de julho estará no Rio Vermelho para fazer uma palestra
na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, às 17 horas.
8 de maio de 2004: Central das Entidades
Fundação da Central das Entidades do Rio Vermelho,
que teve como primeiro presidente o pároco do Rio
Vermelho, padre Ângelo Magno Carmo Lopes. É a
entidade que representa oficialmente o bairro descoberto
por Caramuru e está completando sete anos de bons
serviços prestados à comunidade riovermelhense.
25 de março de 2008: Casa de Cultura Carolina
Taboada
O empresário Nelson Almeida Taboada funda a Casa
de Cultura Carolina Taboada, que ao completar três anos
de atividades apresenta um rico acervo de realizações
nos setores social e cultural. Patrocinou a publicação de

vinte edições da Folha do Rio Vermelho e nove livros que
resgataram a memória histórica do Rio Vermelho.
Maio de 2008: Folha do Rio Vermelho
Com o apoio da Casa de Cultura Carolina Taboada,
saiu a primeira edição do jornal Folha do Rio Vermelho.
Com a proposta de ser um periódico bimensal, chega
ao terceiro ano com 20 edições publicadas, numa
média de circulação a cada 1,8 mês. Pela qualidade do
conteúdo, da editoração eletrônica e da impressão, em
papel couchê, o melhor que existe para publicações, a
Folha tem sido bastante elogiada. Dos Estados Unidos, a
editoria recebeu da artista plástica Renate Schueler, que
tem sido uma divulgadora do Rio Vermelho na Flórida,
um e-mail com o seguinte trecho:
Levei meu cunhado ao aeroporto e
dei para ele as duas últimas edições da
Folha do Rio Vermelho, para que lesse no
avião. Ele se disse impressionado com a
qualidade do jornal do nosso bairro. Foi
um elogio importante, que partiu de uma
pessoa exigente, que entende muito de
publicações, pois aqui nos Estados Unidos
trabalha com distribuição de revistas para
a Ásia e a América do Sul, continentes que
visita uma vez por ano.
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A festa pelos dez anos de Carolina Taboada
Na última quinta-feira, Carolina Taboada, filha de Patrícia e do empresário Nelson Taboada,
comemorou seu aniversário de dez anos com animada festa no Buffet Balada Teen, na Pituba, todo
decorado de preto e banco, onde os convidados se divertiram muito na pista de dança e, ao final do
evento, receberam lembranças chiques, como um pufe personalizado.
Coluna July
A Tarde, 07.04.2011

Carolina com os pais, Nelson e Patrícia Taboada.

Fotos: Ailton Souto

Carolina com a avó, Lúcia Torres.

Como disse a colunista July em A Tarde: as crianças “se divertiram muito
na pista de dança”.

Carolina entre Sandra Moscoso de Carvalho e sua filha Analuzia Carvalho

Carolina com a bisavó, Lourdes Vasconcelos.

Ubaldo Porto com a família Taboada: Nelson, Patrícia e Carolina.

Nelson José de Carvalho, Nelson Taboada, Patrícia Taboada e Luiz Clóvis Santos Pereira.

Lúcia Torres com a filha Patrícia e a neta Carolina e Antônio Carlos Ferreira Freire
com a filha Luciana e o neto Matheus.

Nelson e Patrícia Taboada com o casal Analuzia e André Luís Lopes de Carvalho.

Carolina com o padrinho, Guido Grimaldi.
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200 Anos

da Associação Comercial da Bahia
(15.07.1811 - 15.07.2011)
Texto: Ubaldo Marques Porto Filho

A atividade comercial na Bahia, que crescera de forma vertiginosa com a abertura, em

28 de janeiro de1808, dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, estava carecendo
de um lugar próprio para as transações comerciais. E foi visualizando essa necessidade, que
o governador da Capitania da Bahia, dom Marcos de Noronha e Britto, VIII Conde dos Arcos
de Valdevez, tomou a iniciativa de fundar, em 15 de julho de 1811, com o nome de Praça do
Comércio da Bahia, uma entidade nos moldes das existentes nas cidades de Lisboa e Porto.
Com essa decisão, o governador também iniciava a organização do setor mercantil que se
encontrava sem regras e princípios fixos. Nessa época, além de ser ainda a maior cidade da
América do Sul, Salvador possuía o porto mais movimentado do Hemisfério Sul.
Durante 29 anos, a Praça do Comércio da Bahia foi gerida por uma comissão denominada
Junta de Administração. No total foram cinco juntas, sendo que da primeira, por nomeação do
Conde dos Arcos, participaram os comerciantes Francisco Dias Coelho (presidente), Manoel José
de Melo e Francisco Álvares Guimarães.
Em 2 de junho de 1840 houve a troca da denominação para Associação Comercial da Bahia
e no dia 23 de novembro desse mesmo ano foi eleita e empossada a primeira Diretoria, assim
composta: João Gonçalves Cezimbra, presidente; Antônio Plácido da Rocha, secretário; e Manoel
Belens de Lima, tesoureiro.

O PALÁCIO DE DUAS FACHADAS
O local escolhido pelo Conde dos Arcos para a construção da sede da Praça do Comércio
da Bahia foi onde se encontrava o Forte de São Fernando, à beira do mar. Coube ao arquiteto e
sargento-mor Cosme Damião da Cunha Fidié o projeto para o palácio-sede com duas fachadas:
uma (entrada principal) voltada para a Praça dos Tamarindos (atual Praça Conde dos Arcos), com
quatro escadas de mármore; e outra voltada para o mar, com duas escadas, também externas e
de mármore, e quatro colunas inspiradas em monumentos da Grécia.
No dia 5 de agosto de 1811 teve início a demolição das baterias do forte e a imediata
construção do edifício, com recursos provenientes de subscrições entre os comerciantes da
primeira capital do Brasil. As obras foram comandadas pelo próprio Conde dos Arcos, que
inaugurou o imponente palácio às 10 horas do dia 28 de janeiro de 1817.

ALGUNS EVENTOS MEMORÁVEIS NO SALÃO NOBRE
Além do seu inestimável valor histórico e arquitetônico, o Palácio da Associação Comercial da
Bahia, também chamado de Casa do Comércio ou Paço da Associação, inseriu-se na historiografia
baiana como local de reuniões de suma relevância econômica e também como palco para
recepções, banquetes e bailes de gala, além de recitais e reuniões técnicas.
Dentre as centenas de personalidades que estiveram em seu Salão Nobre, há de se destacar
o viajante francês Louis François de Tollenare, testemunha do primeiro grande baile realizado no
palacete da Praça dos Tamarindos, em 6 de setembro de 1817, oferecido pelo comércio da Bahia
ao Conde dos Arcos. Em ‘Notas Dominicais’ ele assim registrou o evento: “A festa foi tão bela e
organizada com tanto cuidado como sê-lo-ia em uma das nossas cidades provinciais da França;
nestas ver-se-iam somente menos diamantes e menos vestidos guarnecidos de prata e ouro”.
Na noite de 17 de novembro de 1859 aconteceu o Baile Imperial, com as presenças de D. Pedro
II e da imperatriz Maria Cristina. No dia 1º de janeiro de 1874, perante autoridades brasileiras
e inglesas, presentes no Palácio da Associação Comercial, a Bahia participou da inauguração
do revolucionário sistema do telégrafo que ligava as províncias do Império entre si e com a
Europa via cabo submarino. Durante o banquete comemorativo, chegou da Estação Central da
Corte um telegrama de D. Pedro II para o presidente da Província da Bahia, Antônio Cândido da
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Cruz Machado, que imediatamente enviou ao imperador um telegrama de agradecimento e de
saudação pelo importante progresso no sistema das comunicações.
Em 15 de julho de 1911 ocorreu o Baile do Centenário da Associação, com a presença do
presidente da República, marechal Hermes da Fonseca. Dois dias depois, também no Salão
Nobre, foi oferecido um banquete de 200 talheres ao chefe da Nação.
No dia 12 de abril de 1919, a Associação Comercial recepcionou o senador Ruy Barbosa,
então candidato à presidência da República, também com um requintado banquete. Em 16 de
agosto de 1926 o banquete foi para o senador Washington Luís Pereira de Souza, presidente
eleito do Brasil que se encontrava excursionando por diversas capitais estaduais.

ÚLTIMA APRESENTAÇÃO DE CASTRO ALVES
Foi na Associação Comercial da Bahia que Castro Alves fez a última declamação pública.
Foi na tarde do dia 10 de fevereiro de 1871, durante uma reunião filantrópica promovida pela
colônia francesa em benefícío das crianças desvalidas pela Guerra Franco-Prussiana.
Vestido de preto, o poeta, dramaturgo e orador surgiu inesperadamente na Praça dos
Tamarindos e entrou na Casa do Comércio para recitar no Salão Nobre o poema ‘No meeting du
Comité du Pain’, sendo delirantemente aplaudido. Foi a última aparição pública do maior dos
poetas brasileiros. Já seriamente doente, Castro Alves veio a falecer em 6 de julho de 1871, aos
24 anos.

PRIMEIRA BOLSA DO BRASIL
O nome Praça, integrante da antiga designação (Praça do Comércio da Bahia) da Associação
Comercial da Bahia, estava associado à Bolsa, lugar onde se realizavam operações comerciais e
financeiras. Por isso se diz que a primeira Bolsa do Brasil surgiu na Bahia.
A primeira referência ao nome Bolsa remonta à inauguração do palácio da Praça do Comércio
da Bahia. Foi feita por Tollenare, que no livro ‘Notas Dominicais’ colocou a seguinte observação:
“A beira-mar vê-se a Bolsa, construída em um estilo grego bastante puro”.
No ano seguinte, 1818, os naturalistas alemães Johann Baptist Ritter Von Spix e Carl Friedrich
Philipp Von Martius estiveram em Salvador e na obra ‘Através da Bahia’ deixaram um depoimento:
“Chegamos à Bolsa. Aí encontramos asseio europeu na sala artisticamente decorada e forrada de
madeiras preciosas. Causou-nos surpresa encontrarmos pouca gente do comércio congregada
na hora das maiores transações, o que parece indicar não terem os brasileiros ainda o hábito de
fazer seus negócios reunidos na Bolsa”.
Johann Moritz Rugendas, pintor alemão que passou por Salvador em 1825, no livro ‘Viagem
Pitoresca Através do Brasil’, a exemplo de Tollenare, fez uma pequena citação: “Também se
encontra na cidade baixa a Bolsa”.
Em 2 de dezembro de 1855, o reverendo americano Daniel Parish Kidder encontrava-se em
Salvador e viu as comemorações populares pelo aniversário do imperador Pedro II. Depois,
em parceria com o também pastor americano James Cooley Fletcher, publicou o livro ‘Brasil
e os Brasileiros’, onde falou da festa e fez uma observação sobre a Casa do Comércio: “Belo e
moderno edifício, construído para uma Bolsa. Está bem suprida de jornais de todas as partes do
mundo e ocupa ótima posição”.

CENTRO DE IMPORTANTES DECISÕES
A Associação Comercial da Bahia tornou-se um importante centro de convergência para
reuniões e tomadas de decisões de grande relevância econômica. Como o palácio-sede era
grande, foram disponibilizados espaços para atividades de interesse do setor comercial. E ao
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longo dos anos, o Paço do Comércio teve como inquilinos das salas alguns estabelecimentos
bancários, agentes de corretagens, companhias de seguros e escritórios de outras naturezas.
Abrigou inclusive o Tribunal do Comércio da Província.
No prédio também funcionou a primeira agência Banco do Brasil em Salvador, a estação
central da The Western & Brazilian Telegraph Company, os consulados da Inglaterra e da
Alemanha, agentes de companhias de navegação e repartições públicas, dentre elas a do Correio
Geral. Teve até um destacamento policial, a Guarda Noturna do Comércio, criada pela ACB.

PÓLO PETROQUÍMICO E ARBITRAGEM EMPRESARIAL
No dia 29 de outubro de 1971, a Associação Comercial abriu o seu Salão Nobre para a
realização de um evento que iria entrar para a história econômica da Bahia. Foi a solenidade
da constituição da Petroquímica da Bahia S.A., que se convencionou ser o ato da instalação do
Pólo Petroquímico de Camaçari, que se transformaria no maior complexo industrial integrado do
Hemisfério Sul.
Para atender as necessidades da comunidade empresarial, a Associação Comercial da Bahia
criou, em outubro de 1994, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Ferramenta
consagrada em vários países, a arbitragem comercial é uma alternativa eficaz para a solução de
conflitos, extinção de litígios e para dirimir contendas relativas a direitos patrimoniais.

CAFÉ DA MANHÃ COM EMPRESÁRIOS
Em 1999, a Associação Comercial da Bahia instituiu o ‘Café da Manhã com Empresários’,
evento para trazer periodicamente a Salvador uma liderança empresarial ou política, de destaque
nacional, na iniciativa privada ou pública, para debater com empresários da Bahia temas de suma
relevância econômica regional ou nacional.
Esses encontros, classificados como do top de linha, tem levado ao Palácio da Associação
ministros da República, dirigentes de importantes organismos governamentais e outras
destacadas autoridades que influenciam nos destinos do país. Pode-se até mesmo dizer que do
Salão Nobre da ACB já saíram informações, decisões, estratégias e projetos que tiveram reflexos
econômicos marcantes na Bahia e nas economias do Nordeste e até mesmo nacional.

EM SINTONIA COM O MUNDO GLOBALIZADO
A mais antiga entidade Ibero-Americana, em funcionamento ininterrupto desde 1811, sempre
na orientação da classe empresarial e na defesa dos interesses coletivos de seus associados,
chega aos dois séculos de existência em perfeita sintonia com as necessidades da dinâmica do
mundo globalizado, tanto nas questões comerciais, tecnológicas e jurídicas, como nos assuntos
políticos, econômicos, culturais e sociais.
Aos associados a ACB oferece consultoria jurídica gratuita, solução para conflitos extrajudiciais, credenciamento para emissão de certificados de origem para exportação, cursos
em convênios com o Sebrae, seminários e fóruns com temas diversos, de interesse da classe
empresarial.
A entidade possui representação permanente em diversos órgãos importantes, dentre eles
o Conselho Estadual da Fazenda, o Conselho Municipal de Contribuintes, o Conselho Municipal
de Transportes, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado da Bahia (Codes),
o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho da Autoridade Portuária de Salvador e Aratu, o
Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, na Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) e na
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China.

PRESIDENTE DO BICENTENÁRIO
Eduardo Morais de Castro nasceu em Salvador, a 27
de janeiro de 1948. Provém de uma família com tradição
empresarial, que vem desde o bisavô, João Gomes, importante
comerciante na praça de Salvador. Seu avô, Manoel Lopes de
Azevedo Castro, foi vice-presidente da Associação Comercial
da Bahia no período de 1919 a 1924. O pai, Álvaro Gomes de
Castro, fundou em 15 de julho de 1960 a Morais de Castro
Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda.
Aos 15 anos Eduardo começou a trabalhar na empresa do
pai, sendo hoje sócio majoritário e principal diretor. Morais de
Castro atua no mercado químico industrial com importação,
distribuição e revenda de 253 produtos nas regiões Norte,
Nordeste e Sudeste do Brasil. Tem matriz em Salvador e filiais
no Rio de Janeiro e na cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes.
Eduardo é portador do primeiro diploma concedido pela Escola de Administração de Empresas
da Bahia, que deu origem a atual Universidade do Salvador (Unifacs). Na Universidade Estácio de
Sá fez pós-graduação em ‘logística integrada à empresa’. De 1976 a 1988 foi professor da Escola
de Administração de Empresas da Bahia, sendo atualmente membro do Conselho Universitário
da Unifacs.
Participa de diversas instituições, dentre elas o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia,
Instituto Genealógico da Bahia, da Associação da Nobreza Histórica do Brasil, da Irmandade do
Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, da Devoção do Senhor Bom Jesus
do Bomfim e da Santa Casa da Misericórdia da Bahia.
Eduardo é presidente do Conselho de Curadores do Imic - Instituto Miguel Calmon de Estudos
Sociais e Econômicos, diretor da Associação Brasileira do Comércio de Produtos Químicos e
Petroquímicos. Atua como conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
do Estado da Bahia e da Câmara Portuguesa do Comércio Brasil-Bahia. Suas ligações com a
comunidade lusa é bem estreita, possuindo inclusive a cidadania portuguesa
Em 15 de dezembro de 2008, na categoria Comércio, foi agraciado com o prêmio Personalidade
2008, láurea concedida pela Revista Comércio, Indústria e Turismo. No ano seguinte, o Conselho
Regional de Administração da Bahia conferiu-lhe o título Administrador Emérito 2009. No dia
30 de julho de 2010 recebeu o diploma de Comerciante do Ano 2010 e a Medalha Visconde de
Cairú, títulos outorgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da
Bahia.
Eduardo Morais de Castro assumiu o comando da Associação Comercial da Bahia no dia 16
de julho de 2007. Reeleito para um segundo biênio, terá esse novo mandato encerrado no dia
11 de agosto de 2011.
___________________
Fontes consultadas:
1. Serva, Manoel Antonio da Silva. Almanach Civil, Politico e Commercial da Cidade
da Bahia para o Anno de 1845.
2. Mattos, Waldemar. Palácio da Associação Comercial da Bahia, 1950
3. Pedro II, Dom. Viagem ao Norte do Brasil, 1959.
4. Mattos, Waldemar. Panorama Econômico da Bahia: 1808-1960, 1961
5. Porto Filho, Ubaldo Marques. José Taboada Vidal, Benemérito do Rio Vermelho, 2010
6. Revista ACB. Nº 58, julho 2008
7. www.acbahia.com.br
8. www.moraisdecastro.com.br
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MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
Por meio do Decreto Nº 25, de 30 de novembro de 1937, o Palácio da Associação Comercial
da Bahia foi tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual Iphan,
órgão do Ministério da Cultura.
A imponente edificação, que no passado abrigou dezenas de atividades públicas e privadas,
hoje não abriga nenhum serviço que não seja da própria entidade. Os seus quatro pavimentos
estão com a seguinte configuração logística:
1. O térreo é ocupado por Salas Administrativas e um Auditório com 80 lugares. Numa
espécie de memorial, expõe os alicerces do antigo Forte de São Fernando e uma cela que havia
sido utilizada como prisão provisória para os detidos pela Guarda Noturna do Comércio.
2. No primeiro andar fica o corpo principal do prédio, com o grande Salão Nobre entre duas
alas, que abrigam a Recepção, a Sala do Conselho, a Sala de Reuniões e a Sala do Presidente.
3. No segundo pavimento encontram-se alojadas a Biblioteca e a Câmara de Conciliação,
Mediação e Arbitragem.
4. O sótão, que servia unicamente para depósito de objetos fora de serventia, está sendo
preparado para ter destinação mais útil, exposta inclusive à visitação pública.

GALERIA DE ARTE
Visitar o Palácio da ACB é percorrer uma verdadeira galeria de arte mobiliada com dezenas
de peças valiosas e móveis em jacarandá maciço. Nas paredes encontram-se quadros a óleo de
inestimável valor histórico e artístico, a maioria pintada no século XIX. Tudo começou em 15
de setembro de 1854, quando foram inauguradas três telas: do fundador da ACB, dom Marcos
de Noronha e Britto, VIII Conde dos Arcos; do presidente da Província da Bahia, João Maurício
Wanderley, Barão de Cotegipe, e do senador Manoel Alves Branco, II Visconde de Caravelas.
Em seguida, chegaram as telas do imperador D. Pedro II; do vapor inglês Hoop, encarregado
da submersão do cabo submarino para telégrafo, entre Belém e o Rio de Janeiro; do conselheiro
Pedro Luiz Pereira de Souza, presidente da Província da Bahia, de 1882 a 1884; do príncipe regente
D. João VI, que assinou em 28 de janeiro de 1808 o decreto da abertura dos portos brasileiros ao
livre comércio com as nações amigas de Portugal; e de José da Silva Lisboa, Visconde de Cairú.
Do ponto de vista histórico, o quadro mais expressivo do acervo é o “Treze de Novembro de
1899”, obra do alemão Rodolfo Lindemann, que registra uma cena da polícia montada atacando
pessoas desarmadas. Nesse dia, por conta de uma manifestação popular no bairro do Comércio,
houve uma súbita e violenta intervenção policial. O povo reagiu e algumas pedras foram
arremessadas nos policiais, que revidaram atirando na multidão, jogando os cavalos contra os
manifestantes e fazendo uso das baionetas. O massacre resultou em várias mortes, ferimentos
e prisões de trabalhadores no comércio. O episódio sangrento, sem precedentes na história da
cidade, enlutou o comércio baiano e provocou o fechamento dos estabelecimentos comerciais
por oito dias.
Do ponto de vista artístico, o quadro mais importante do rico acervo da pinacoteca da ACB é a
gigantesca tela (5,80x3,82m) que Cândido Portinari pintou em 1952, retratando o desembarque
da Família Real Portuguesa em Salvador, no dia 23 de janeiro de 1808.
Há ainda quadros de presidentes da Associação Comercial da Bahia: Manoel Belens de Lima
(Barão de Belém), Francisco José Rodrigues Pedreira, José de Sá, Antônio Carlos de Soveral,
Antônio da Costa Lino e Rodolpho de Souza Martins. Existem também várias telas retratando
personalidades da comunidade baiana, tais como Luiz Tarquínio, Bernardo Martins Catharino,
Emil Wildberger e Otávio Mangabeira.

CASO JOSÉ TABOADA
Dentro de seus objetivos, sempre que necessário, a Associação Comercial da Bahia
interferia em favor dos associados na solução de problemas, usando seu prestígio e a
respeitabilidade obtidos ao longo do tempo. E foi dentro desse princípio que, em convocação
extraordinária, a Diretoria reuniu-se em 14 de setembro de 1926 para analisar o caso do
consócio José Taboada Vidal, agredido pelo inspetor federal Carlos Soares no interior do
prédio da Alfândega.
A agressão ganhou as páginas dos jornais e gerou uma polêmica pública, pois de um
lado estava um comerciante galego de reputação inatacável, estabelecido no bairro do Rio
Vermelho, onde gozava de muito bom conceito. Do outro lado encontrava-se um poderoso
preposto do Governo Federal, tido como prepotente e perseguidor dos comerciantes.
A Diretoria da Associação Comercial deliberou por enviar dois telegramas: um ao ministro
da Fazenda, Aníbal Freire da Fonseca, e outro ao deputado federal Otávio Mangabeira,
solicitando ao primeiro as providências necessárias, e, ao segundo, a sua cooperação no
sentido de que tais providências não demorassem, a fim de ser desafrontado o comércio da
Bahia.
Enquanto corria o inquérito instaurado por ordem do ministro, a vida fiscal de José
Taboada sofreu uma completa devassa, determinada pelo inspetor geral da Alfândega na
Bahia, Benício Freire. Nada, absolutamente nada de comprometedor foi encontrado, nem no
Armazém Rio Vermelho, nem na Confeitaria Oceânica e nem na vida pessoal do proprietário
desses dois estabelecimentos. O ‘Espanhol’, conforme ficou sendo chamado na Alfândega,
era realmente um homem honrado e um comerciante corretíssimo, comprovadamente
honesto.
O inquérito concluiu ainda que o inspetor federal incorrera em dois crimes: fraude no
processo movido contra a firma José Taboada & Cia. e agressão física pelo simples fato de José
Taboada Vidal ter protestado ao descobrir que documentos falsos haviam sido embutidos
no processo que o inspetor abriu contra a sua empresa. Mas a sanção, pela improbidade
administrativa e pela conduta incompatível para um servidor público, foi muito branda.
Carlos Soares foi penalizado apenas com a transferência funcional para outro estado, pois na
Bahia se tornara persona non grata.
Porém, como resultado prático, o comércio baiano respirou aliviado. Primeiro por ter
se livrado de um inspetor perseguidor. Em segundo lugar pela força demonstrada por
suas associações de classe, especialmente a Associação Comercial da Bahia, a entidade da
representação máxima. A histórica vitória obtida no Caso José Taboada repercutiu como
exemplar. Foi um alerta para outros fiscais federais truculentos, até então considerados
intocáveis.
Quanto a José Taboada, por ter a coragem de protestar dentro de uma temida repartição
federal, tornou-se o exemplo maior para todos os comerciantes baianos, especialmente
os da colônia galega, que pela condição de estrangeiros temiam denunciar as chantagens
e escorchas. Doravante, sem medo, poderiam, tantos os brasileiros como os de outras
nacionalidades, denunciar servidores públicos desonestos ou transgressores das leis.
Enfim, o Caso José Taboada deixou como lição o fato de que um comerciante probo, com
o respaldo das entidades de classe, principalmente da Associação Comercial da Bahia, podia
enfrentar e vencer qualquer fiscal de conduta ímproba ou inescrupulosa.
Mais tarde, dois descendentes de José Taboada Vidal fizeram parte da Associação
Comercial da Bahia: o filho Nelson Taboada Souza integrou a Comissão de Contas durante
sete biênios, de 1963 a 1977; e o neto Nelson Almeida Taboada foi membro do Conselho da
Indústria por dois biênios, de 1971 a 1975.
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Texto: Ubaldo Marques Porto Filho

João Gomes, primeiro grande
benemérito do Rio Vermelho
No final do século XIX e início do XX, o comerciante português João Gomes da Costa
Júnior constituía-se no maior proprietário de bens no Rio Vermelho, onde ficava parte da
sua fortuna. Possuía dezenas de imóveis localizados na Rua do Derby, na Rua do Raphael, no
Largo de Santana e na Ladeira do Papagaio.
Um dos mais valiosos tinha a entrada principal pelo Largo de Santana. Era o prédio do
Hotel Avenida Saudável, primeira unidade hospedeira do Rio Vermelho, que ocupava toda
uma lateral da Travessa Santana, indo até a Rua do Derby, também chamada de Rua do Prado
ou do Hipódromo. Em 1912, esse prédio foi comprado pelo comerciante galego Serafim
Montes Cavadas. Hoje abriga a Academia Villa Forma.
João Gomes também era dono da Fazenda Oitum, popularmente chamada de Roça de João
Gomes, que em 1943 foi vendida pelos herdeiros da segunda geração para a implantação do
Parque Cruz Aguiar, primeiro loteamento que surgiu em Salvador oferecendo infra-estrutura
completa.
BENEMERÊNCIAS
No centro da cidade, onde residia, João Gomes foi benemérito da Igreja da
Conceição da Praia. Presenteou-a com um chafariz vindo de Lisboa, todo de
mármore, que foi instalado no pátio interno do templo, no local de uma antiga
cisterna. Inaugurado em 8 de novembro de 1868, o chafariz foi registrado como
oferta de Maria Emília Gomes da Costa, primogênita de seus dez filhos.
No Rio Vermelho, onde veraneava, João Gomes foi o primeiro dos grandes
beneméritos do bairro, pois permitiu que em terras da Fazenda Oitum fossem
construídos dois equipamentos que muito contribuíram na valorização do Rio
Vermelho, centro de veraneio que foi o primeiro balneário turístico da Bahia,
cujo período áureo foi de meio século, de 1880 a 1930.
Os dois equipamentos foram o Derby Clube, primeiro hipódromo da Bahia,
e o Estádio de Futebol, primeiro da Bahia construído especificamente para
a prática do esporte importado da Inglaterra. Tinha também uma pista para
atletismo.
AMIGO DE PEDRO LUIZ
Homem bastante influente no comércio de Salvador e do maior destaque
no Rio Vermelho, João Gomes costumava hospedar convidados importantes na
casa-sede da sua fazenda. Um deles foi Pedro Luiz Pereira de Souza, presidente
da Província da Bahia, de 29 de março de 1882 até 14 de abril de 1884. O
governante nascido em Araruama, Rio de Janeiro, esteve diversas vezes no Rio
Vermelho, onde gostava de tomar banho de mar, na Praia de Santana.

Irmandade da
Conceição da Praia
Os restos mortais de João Gomes repousam no jazigo
perpétuo da família, situado na Sacristia do lado sul da
Igreja da Conceição da Praia, cujo mobiliário e altar
foram ofertados pelo benemérito.
No livro ‘Efemérides da Freguesia de Nossa Senhora
da Conceição da Praia’, escrito pelo monsenhor Manoel
de Aquino Barbosa e editado em 1970, pela Editora
Beneditina, constam as seguintes referências sobre João
Gomes:
2 de fevereiro de 1868
Posse da nova Mesa Administrativa da Irmandade de
Nossa Senhora da Conceição da Praia, tendo como Juiz
(presidente) João Gomes da Costa Júnior. A ele coube
promover a fusão com uma outra irmandade, a do
Santíssimo Sacramento, resultando na Irmandade do
Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição
da Praia.

Óleo sobre tela de J.A.C. Couto, retratando João Gomes da Costa Júnior,
colocado na Galeria dos Beneméritos da Irmandade do Santíssimo Sacramento
e Nossa Senhora da Conceição da Praia, em 18 de novembro de 1870.

Para homenagear o amigo, conselheiro do Império, que faleceu em 16 de
julho de 1884, aos 44 anos, em Bananal, São Paulo, João Gomes deu à Rua
do Hipódromo (de acesso ao Derby Clube) uma nova denominação: Avenida
Conselheiro Pedro Luiz. Em 3 de abril de 1933, pelo Ato Nº 36, assinado pelo
prefeito José Americano da Costa, o logradouro foi oficializado como Rua
Conselheiro Pedro Luiz, toponímia que perdura até os dias atuais.
RUA JOÃO GOMES
João Gomes da Costa Júnior faleceu em Salvador, no dia 12 de maio de
1907. Casado com Emília Gomes da Costa, falecida em 5 de fevereiro de 1906,
teve dez filhos: Maria Emília Gomes da Costa, Maria Flora Gomes da Rocha,
Maria Joana Gomes de Oliveira, Maria Amélia Gomes da Fonseca, Maria José
Gomes Pato, Maria Blandina Gomes de Castro, Maria Theresa Gomes da Costa,
João Gomes da Costa Filho, José Gomes da Costa e Arthur Gomes da Costa.
Vinte e cinco anos depois de falecido, pelo Ato nº 101, de 25 de novembro
de 1932, assinado pelo prefeito José Americano da Costa, a Rua do Raphael,
recebeu o seu nome, passando a ser denominada de Rua João Gomes.
Inscrita no Cadastro Municipal sob o número 836, a Rua João Gomes é
um dos logradouros mais importantes do Rio Vermelho. Localiza-se no centro
histórico do bairro, começando no Largo de Santana e terminando na Praça
Colombo.

Presidente da ACB descende de João Gomes
O presidente da Associação Comercial
da Bahia, Eduardo Morais de Castro, é
bisneto de João Gomes da Costa Júnior. No
livro ‘200 Anos da Associação Comercial
da Bahia’, escrito por Ubaldo Marques
Porto Filho, com lançamento programado
para junho, o empresário Nelson Taboada,
prefaciador da obra que está sendo editada
pela Casa de Cultura Carolina Taboada, fez
o seguinte registro:
“O comerciante português Manoel Lopes
de Azevedo Castro, genro de João Gomes e
avô de Eduardo Morais de Castro, também
residiu no bairro, na rua batizada com o
nome do sogro. Pessoa muito influente
no Rio Vermelho, Manoel Castro foi vicepresidente da Associação Comercial da

7 de dezembro de 1873
Foi concedido à Emília Gomes da Costa, esposa de João
Gomes da Costa Júnior, o diploma de Irmã da Irmandade
do SS Sacramento e N. S. da Conceição da Praia.
17 de dezembro de 1876
O ex-juiz João Gomes da Costa Júnior encaminha à Mesa
Administrativa da Irmandade do SS Sacramento e N. S.
da Conceição da Praia um requerimento solicitando
permissão para colocar (quando ocorresse o seu
falecimento) no chão da Sacristia, do lado sul da Igreja,
os restos mortais de sua esposa, Emília Gomes da Costa.
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Os irmãos Maria José de Castro Harth e Eduardo Morais de
Castro, juntos ao quadro do bisavô, João Gomes, na Igreja
da Conceição da Praia, em março de 2011.

Bahia. Os pais de Eduardo, Álvaro Gomes de
Castro e Maria Valentina Morais de Castro
(Mariúche) nasceram no Rio Vermelho, que
foi, portanto, o reduto de três gerações
ascendentes do presidente da Associação
Comercial da Bahia”.

Ascendentes
e descendentes
de Eduardo Morais
de Castro
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Texto: Ubaldo Marques Porto Filho

Parque Cruz Aguiar completa 65 anos
Ecil

O Parque Cruz Aguiar foi o primeiro loteamento que surgiu em Salvador com infraestrutura completa. Oferecia duas opções: casas prontas e lotes para quem quisesse construir
sua residência com projeto personalizado. Mas, no início, a grande procura foi pelas casas
prontas. E a primeira a ser habitada ficava na Rua Jequié 3, adquirida por Alberto Peón, recémchegado a Salvador para gerenciar a antiga Livraria Editora Bahiana, comprada pela Livraria
Civilização Brasileira. Peón mudou-se do hotel para a casa do Parque Cruz Aguiar no dia 6 de
abril de 1946. E essa passou a ser a data considerada como da inauguração do loteamento.
ECIL COMPRA A FAZENDA OITUM

Formalização da compra, pela Ecil, em 1943, da área do futuro Parque Cruz Aguiar.
Sentados, a partir da esquerda: Orlando Garcia, Álvaro Gomes de Castro (representante
da família vendedora), Augusto Públio Pereira (preposto do Banco de Administração),
Pinto de Aguiar e o corretor Casé.

O Parque Cruz Aguiar surgiu na área da Fazenda Oitum, também denominada de Roça
ou Chácara de João Gomes, que por herança foi transmitida à filha de João Gomes da Costa
Júnior, Maria Blandina Gomes da Costa, casada com Manoel Lopes de Azevedo Castro. Com
isso a propriedade passou a ser chamada pelo povo de Roça de Manoel Lopes.
Em 1943, os herdeiros de Maria Blandina e Manoel venderam a propriedade à Empresa
Construtora e Imobiliaria Ltda. (Ecil), que tinha como sócios o industrial e banqueiro Cylio da
Gama Cruz, o professor e empresário Manoel Pinto de Aguiar, o bacharel em direito Orlando
Pessoa Garcia e os engenheiros José de Lacerda e Quintino Steinbach.
O nome do loteamento, idealizado pelo sócio-gerente, Orlando Garcia, resultou do
casamento do último sobrenome dos dois principais cotistas da empresa: o mineiro Cylio
Cruz, presidente do Banco de Administração, e o baiano Pinto de Aguiar, intelectual e político.

RUAS COM NOMES DE CIDADES BAIANAS

Ecil

As ruas do loteamento receberam designações de cidades baianas.
As do lado direito dos rios Lucaia e Camorogipe foram batizadas com os
seguintes nomes: Alagoinhas (a maior das ruas), Canavieiras, Conquista,
Feira de Santana, Ilhéus, Irará, Itabuna, Jequié, Juazeiro, e Remanso. Por
fim, dois logradouros receberam nomes dos rios locais: Rua Lucaia e Rua
Camorogipe.
As ruas da margem esquerda do Rio Camorogipe receberam as
seguintes designações, também de cidades baianas: Belmonte, Caetité,
Ipirá, Jacobina, Macaúbas, Maracás, Maragogipe e Mundo Novo. Nesse
lado do rio, em 1949 o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores
do Estado (Ipase) adquiriu 50 casas que foram sorteadas entre os filiados
que se inscreveram no plano de aquisição. Por causa dessa interveniência
do instituto, esse setor do Parque Cruz Aguiar recebeu a designação
popular de Parque Ipase.

BANGALÔS SUIÇOS
Entre 1945 e 1955, sob a direção executiva de Orlando Garcia, a Ecil
construiu 198 residências no Parque Cruz Aguiar, a maioria seguindo o
estilo dos bangalôs suíços, com projetos individualizados e sem repetição
de fachadas.
Os imóveis tinham financiamentos pela Caixa Econômica Federal,
Banco Lar Brasileiro e institutos dos bancários, industriários e comerciários.
O Banco de Administração também participou do empreendimento,
colocando à disposição dos interessados uma linha de crédito para a
entrada (poupança).

Construção de casas na Rua Itabuna, em 1945
Porto Filho

Ecil

Fachada atual da casa onde residiram as
famílias Schueler e Marques Porto, já
com o estilo bangalô totalmente
descaracterizado.
Porto Filho

Casas da Rua Alagoinhas, em foto da década de 1950. No alto, na primeira à direita, de nº 7 (na
confluência com a Rua Conquista), residiu a família do primeiro habitante da Rua Alagoinhas, empresário
Raymundo de Freitas Esquivel. Na última (nº 13), residiu a família do mosaicista alemão Karl Heinz
Schueler, sendo depois adquirida por Ubaldo Marques Porto, fiscal do Banco do Brasil e pai do historiador
do Rio Vermelho, Ubaldo Marques Porto Filho, que aí viveu dos 13 aos 26 anos.

Entrada da casa de nº 33 da Rua Alagoinhas,
onde residiu o escritor Jorge Amado, o habitante
mais famoso do Parque Cruz Aguiar.
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ACERVO
DOCUMENTAL
SOBRE O
RIO VERMELHO E SEU
DESCOBRIDOR

CONVITE

A Fundação Pedro Calmon, a Biblioteca Juracy Magalhães Júnior,
a Casa de Cultura Carolina Taboada e a Academia dos Imortais
do Rio Vermelho têm a honra de convidar a comunidade soteropolitana para a palestra de Renate Schueler, às 17 horas do dia
5 de julho de 2011.

ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS OS SEGUINTES LIVROS SOBRE O RIO
VERMELHO, ESCRITOS PELO HISTORIADOR DO BAIRRO,UBALDO MARQUES PORTO FILHO

Rio
Vermelho

Tema: O mosaicista Heinz Schueler no Brasil e sua parceria com Carybé
Local: Espaço Caramuru, Biblioteca Juracy Magalhães Júnior
Calçadão da Rua Borges dos Reis, Rio Vermelho

Família Taboada
na Bahia

Apoio

Cartilha dos
Logradouros do
Rio Vermelho

Sobre o Mosaicista

Dois de Fevereiro
no Rio Vermelho

Heinz Schueler nasceu em 2 de fevereiro de 1911, em Berlim,
Alemanha, onde começou a trabalhar com mosaicos no ateliê Puhl
und Wagner, um dos mais conceituados do mundo. Depois de
dezenas de obras executadas na capital alemã, fez mosaicos em
outras cidades, dentre elas Budapeste (Hungria) e Paris (França).
Após a II Guerra Mundial Schueler reiniciou suas atividades
artísticas no ateliê Puhl und Wagner. Depois se transferiu para o
ateliê Bluecher, em Zurique (Suíça), onde recebeu convite para
trabalhar em Salvador. Em dezembro de 1953 desembarcou na
primeira capital brasileira e fixou residência no Rio Vermelho, o bairro dos artistas.
Na capital baiana Heinz Schueler fez parceria com Carybé, colocando mosaicos em
diversas obras desenhadas pelo mestre argentino. Em março de 1955 mudou-se para São
Paulo, mas esteve várias vezes em Salvador a chamado de Carybé, para quem também
executou obras em outras cidades brasileiras.
Schueler foi um dos mais importantes mosaicistas que o país teve no século XX. O jornalista Henrique Gougon, principal mosaicólogo brasileiro e mantenedor de um portal de
referência sobre mosaicos (http://mosaicosdobrasil.tripod.com), dá um grande destaque
às obras do artista que morou no Brasil por 42 anos. Heinz Schueler faleceu aos 84 anos,
em Sindelfingen, subúrbio de Stuttgart, sul da Alemanha.

Diogo Álvares,
o Caramuru

Dinha do
Acarajé
José Taboada Vidal,
Benemérito do
Rio Vermelho

Sobre a Conferencista

Rio Vermelho,
de Caramuru a
Jorge Amado

Filha de Heinz Schueler, de quem herdou a veia artística e teve os primeiros ensinamentos técnicos, Renate
Schueler é alemã de Berlim, onde viveu até os seis anos.
Depois de ter morado em Zurique, Suíça, chegou em Salvador com a idade de oito anos, indo residir no Rio Vermelho. Aos dez a família mudou-se para São Paulo, onde
passou toda a adolescência e parte da juventude.
Ao tempo em que estudava e se preparava para secre-

Nelson Taboada
Souza, Benemérito
da Indústria

tária bilíngue, diplomada pelo Instituto Mackenzie, desenvolvia o dom das artes plásticas,
como desenhista e pintora de quadros inspirados na Bahia. Aperfeiçoou-se em pintura
estudando em Berlim e Nova Iorque.
Renate Schueler é poliglota, morou e trabalhou na Alemanha, em Portugal e nos Estados Unidos, onde se encontra radicada, em Clearwater Beach, Flórida. Suas obras estão
espalhadas por dezenas de países.

Notáveis do
Rio Vermelho

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior
Calçadão da Rua Borges dos Reis, Rio Vermelho

www.verbodeligacao.com.br

Aberta de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas - Aos sábados das 8h30 às 13 horas
Fones: 3116.5360 e 3116.5364 - E-mail: bjmj_rv@yahoo.com.br

www.presscolor.com.br
www.artemapas.com.br
Dr. Antonio Carlos Novaes Rios
Advocacia Cível, Criminal e Trabalhista
acnrios@ig.com.br

Próximos livros de Ubaldo
Autor de treze livros, sendo dez dedicados ao Rio Vermelho, que lhe conferiram um
recorde nacional, o de autor do maior número de obras sobre um bairro de cidade
brasileira, o escritor Ubaldo Marques Porto Filho já colocou no forno mais quatro obras:

1.

9235.2357 - 8828.6372 - 9989.4464

Bar do Bahia

2.

O ponto de encontro dos amigos do Rio Vermelho
Edifício Residencial das Margaridas, Térreo
Avenida Juracy Magalhães Júnior, esquina com Rua Aimorés

3.

Barbearia Edson & Lucas

4.

Avenida Juracy Magalhães Júnior 45, Loja B
Rio Vermelho - Fone 9168.5104
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Nelson Almeida Taboada, Benemérito da Cultura
Biografia do presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, que acaba de receber
da Câmara Municipal de Salvador a Medalha Thomé de Souza. Nelson pertence a
uma família com raízes históricas no Rio Vermelho, desde 1892.
Rio Vermelho Cronológico, 1509-2009
Fatos marcantes, registrados por datas, da história dos 500 anos do bairro descoberto por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
Personalidades do Rio Vermelho
Perfis de 70 personalidades falecidas que residiram no Rio Vermelho e tiveram
destacada participação na vida do bairro, de Salvador ou da Bahia.
Heróis e Vilões do Rio Vermelho
Histórias da Demolição do Forte, do Aterramento da Praia da Mariquita, da Destruição
da Fábrica de Papel, da Tentativa de Negação dos 500 Anos do Rio Vermelho, da Delimitação Geográfica do Rio Vermelho, do Embargo de Obras do Memorial Caramuru
e de outras agressões e acontecimentos prejudiciais ao bairro, envolvendo erros, acertos, acusações, defesas e conseqüências, com o elenco dos vilões e heróis.
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Setps lança livro e apresenta projeto na
Associação Comercial da Bahia
No encerramento das comemorações de seus 30
anos, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps) promoveu uma solenidade no Salão Nobre da Associação Comercial da Bahia na noite de 17 de março. O evento constou do
lançamento do livro ‘De cá pra lá em Salvador’ e da
apresentação do projeto BRT. Em seguida, o jornalista
e escritor Sebastião Nery fez uma palestra versando
sobre o tema ‘De Caramuru ao BRT’.

Fidel Knittel, presidente do Setps, fez
uma retrospectiva das atividades do
sindicato e falou que o BRT é uma das
apostas de Salvador na mobilidade para
a Copa de 2014.

DE CÁ PRA LÁ EM SALVADOR
O livro escrito pela jornalista Jaciara Santos, como ela mesmo registra no subtítulo, é uma “Reportagem-história da mobilidade urbana da
primeira capital do Brasil”. Na apresentação da obra, o presidente do
Setps, empresário Fidel Nuñez Knittel, escreveu o seguinte:
Com este livro comemorativo de seus 30 anos de criação,
o Setps - entidade representativa das 18 operadoras que
compõem o sistema de transporte coletivo por ônibus de Salvador - contribui para preservar a memória do setor. Porém,
mais do que um registro histórico, ‘De cá pra lá em Salvador’
é um testemunho do passado indispensável à compreensão do
momento presente.

PROJETO BRT
Apesar do nome em inglês - Bus Rapid Transit - o BRT foi criado em
Curitiba, em 1975, pelo prefeito Jaime Lerner. Trata-se de um sistema
de transporte de massa, numa espécie de metrô sobre pneus. O sucesso de Curitiba serviu de exemplo para a implantação desse sistema de
transporte rápido em cidades de dezenas de países, dentre elas Bogotá
(Colômbia), que aperfeiçoou o sistema, Los Angeles (Estados Unidos),
Joanesburgo (África do Sul), Beijing (China) e Cidade do México.
O BRT está sendo considerado como a solução para a melhoria do
complicado sistema de transporte coletivo de Salvador. O superintendente do Setps, Horácio Brasil, ao falar do projeto enfatizou:
O Setps está empenhado, juntamente com a Prefeitura, em
implantar um transporte digno para a população. Esse projeto
tem vontade política, tanto do prefeito como do governador e
também do governo federal. O Ministério das Cidades já iniciou
a disponibilização de recursos.

DE CARAMURU AO BRT
Em sua palestra, o jornalista Sebastião Nery falou da chegada ao Rio
Vermelho, em 1509, de Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, que depois
de algum tempo morando com os tupinambás da Enseada da Mariquita,
deslocou-se para o Porto da Barra, donde saiu para se estabelecer na área
da Graça.
Depois de traçar um perfil dos transportes e dos metrôs que conheceu nas grandes cidades do mundo, Nery enfatizou a necessidade da implantação do BRT em Salvador, que julgou ser de fundamental importância para que a capital baiana tenha um transporte público melhor e
dentro das exigências para uma cidade que vai sediar um grupo na
Copa 2014.

O presidente da Associação Comercial da Bahia, Eduardo Morais de Castro, com o escritor
Ubaldo Marques Porto Filho, que representou o Rio Vermelho na solenidade do Setps.

Viação Rio Vermelho
Tudo começou em 1958, no Rio Vermelho, onde nasceu a Empresa de Transportes Jordão Ltda., fundada por três empresários galegos, Fidel Nuñez Nuñez,
Benjamim Fernandez Nuñez 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, chegando a ter uma frota de 550 ônibus,
4 garagens e 3.100 empregados. Para evitar que o gigantismo se transformasse
num monopólio, a Prefeitura pressionou para que a empresa fosse dividida pelos
quatro controladores. Em 26 de abril de 1991 houve a partilha que deu origem a
quatro novas empresas: Viação Rio Vermelho, Transportes Ondina, Transportes
Verdemar e BTU - Bahia Transportes Urbanos.
O FUNDADOR DA VRV
A vida profissional de Antônio Carlos Melgaço 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.
Com a cisão da Vibemsa, Carlos Knittel fundou e passou a presidir a Viação Rio
Vermelho.
A escolha do nome da empresa foi uma homenagem que prestou ao local do
seu 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, onde teve uma trajetória das mais brilhantes.
Carlos Knittel foi o segundo presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), administrando-o por 12 anos, de 1981 a
1993. O atual presidente, o 12º, é seu filho, Fidel Nuñez Knittel.
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Prova histórica incontestável:

Mosteiro de São Bento emite Certificado
que comprova áreas pertencentes ao Rio Vermelho
Em solenidade no Mosteiro de São Bento da Bahia, o arquiabade dom Emanuel d’Able do Amaral, entregou ao
presidente do Instituto Genealógico da Bahia e membro do
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, professor e
historiador Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior, um Certificado que relaciona como pertencentes ao Rio Vermelho
áreas que foram doadas a essa instituição em 20 de janeiro
de 1724, pelo padre Agostinho Ribeiro, também conhecido
como Frei Agostinho de São Gonçalo.
Dentro dessas áreas, conforme anotações feitas no Livro
Velho do Rio Vermelho, a partir de 12 de março de 1896, constam como pertencentes ao Rio Vermelho o Canjira, a Pedra
da Marca e o Alto de São Gonçalo. São setores que técnicos
da Prefeitura, vinculados à Secretaria do Desenvolvimento
Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham), querem retirar do Rio Vermelho, transferindo-os para o bairro da Federação, sem qualquer fundamentação histórica.

Porto Filho

O historiador Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior e o arquiabade de São Bento da Bahia,
dom Emanuel d’Able do Amaral, no instante da entrega do Certificado que atesta e comprova
terras pertencentes ao território do Rio Vermelho desde o século XVIII.

O Certificado fornecido pelo Mosteiro de São Bento da Bahia é a confirmação
textual e oficial do histórico mapa ao lado, elaborado pela Ordem de São Bento
para mostrar visualmente as terras no Rio Vermelho foreiras ao Mosteiro.
Inexplicavelmente, os técnicos da Prefeitura, encarregados do trabalho da
delimitação dos bairros de Salvador, se recusaram a enxergar a verdade histórica
estampada no mapa, que foi publicado em tamanho ampliado, em página inteira
de três edições da Folha do Rio Vermelho: Nº 8 (fevereiro 2010), Nº 9 (Extra,
fevereiro 2010) e Nº 12 (julho 2010).

12

