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Vereador Sandoval Guimarães apresentou
Projeto de Indicação e Moção de Apoio
em defesa do Rio Vermelho
Para aprovação e encaminhamento pela Câmara Municipal de Salvador, o
vereador Sandoval Guimarães
(foto) apresentou na sessão do
dia 6 do mês passado, publicada
no Diário Oficial do Legislativo,
edição de 9 de julho, a Indicação
Nº 181/10, solicitando ao prefeito João Henrique a manutenção
dos limites de 1986. Também de
autoria do vereador Sandoval foi a Moção de Apoio à luta contra o
embargo das obras do Memorial Caramuru. Página 12.

Artigo de Cid Teixeira gerou artigo
de Nelson Taboada
		Pela importância do artigo
‘Assim eu vi o Rio Vermelho’, que
o professor Cid Teixeira escreveu
há vinte anos, republicado na
edição passada da Folha do Rio
Vermelho, o presidente da Casa
de Cultura Carolina Taboada,
Nelson Taboada (na foto entre o prefeito João Henrique e
o vereador Pedro Godinho), escreveu um artigo ressaltando o depoimento do historiador, que deu
uma verdadeira aula sobre a história do bairro, reforçando mais ainda
as provas históricas da campanha contra a mutilação da área territorial
do Rio Vermelho. Página 11.

Historiadora do Mosteiro de São Bento fala
das terras beneditinas no Rio Vermelho
Autora de diversos trabalhos
acadêmicos e do livro ‘Administração dos Bens Temporais do
Mosteiro de São Bento da Bahia’, fruto de nove anos de pesquisas, a professora Maria Herminia Olivera Hernández (foto)
publica nesta edição da Folha
o artigo ‘Acerca da presença
beneditina em Rio Vermelho’,
que reforça as provas de que as terras no Alto de São Gonçalo sempre pertenceram ao Rio Vermelho. Página 5.

Denúncia infundada provocou o embargo
das obras do Memorial Caramuru
Mesmo com todas as autorizações legalmente concedidas, após
tramitação dos respectivos processos administrativos, pelo ETELF,
IPHAN, SPU e SUCOM, as obras do Memorial Caramuru foram embargadas pelo juiz da 13ª Vara da Justiça Federal na Bahia, que deu
crédito a uma denúncia formulada pelo urbanista Luiz Antônio de
Souza.
Agindo de forma que pode ser classificada como maldosa, pois
se aproveitando do momento das demolições das barracas de praia
na orla de Salvador – que se encontravam em situação irregular, sem
as autorizações do ETELF, IPHAN e SPU –, o urbanista provocou a
inclusão da construção do Centro de Artesanato, um dos equipamentos do Memorial Caramuru, no processo das barracas de praia.
Página 6.

Administradora regional esteve na Central
e na Acirv
No dia 18 de junho, a nova
gestora da AR-VII, administradora Eliana Moraes Lima Mascarenhas (foto), esteve na sede
da Central das Entidades do Rio
Vermelho, sendo recebida pelo
presidente Clóvis Bezerril.
No dia 5 de julho, a administradora regional da Prefeitura
visitou a sede da Academia dos
Imortais do Rio Vermelho (Acirv), onde tomou conhecimento das
ações desenvolvidas pela entidade presidida pelo escritor Ubaldo
Marques Porto Filho. Página 3.

Maria Luiza inaugurou comitê
no Rio Vermelho
Instalado numa casa vizinha
à sede da Abav, na Rua Lucaia,
foi inaugurado, na manhã do
dia 17 de julho, o comitê para
a reeleição da deputada estadual
Maria Luiza Carneiro (foto), exmoradora do Rio Vermelho. Estiveram presentes centenas de
pessoas e dezenas de autoridades, entre elas o prefeito João
Henrique, o deputado federal ACM Neto e os vereadores Pedro Godinho e Sandoval Guimarães. Também prestigiaram o evento diversos dirigentes das entidades filiadas à Central das Entidades do Rio
Vermelho, a representação máxima do bairro. Página 7.

Artigos em defesa do verdadeiro Rio Vermelho,
de Antônio Carlos Freire, Nelson Esquivel e
Edgar Viana. Página 4 e 5

Padroeiro da Galícia e da Espanha festejado
em Caballeros de Santiago.

João Henrique comunica que o Largo da Mariquita
será reurbanizado. Página 7

Rio Vermelho ganhou blog administrado
pela Acirv. Página 10
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Central das Entidades do Rio Vermelho
A REPRESENTAÇÃO MÁXIMA DO RIO VERMELHO - FUNDADA EM 8 DE MAIO DE 2004

A UNIÃO QUE FAZ A FORÇA
DIRETORIA DA CENTRAL

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, Antonio Carlos Ferreira
Freire, Antonino Oliveira Viana, Eduardo Ávila de Oliveira e Roberto Falcão de Almeida Souza.
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CONSELHO DE CULTURA E TURISMO DO RIO VERMELHO – CONTURV
ACADEMIA DOS IMORTAIS DO RIO VERMELHO – ACIRV
CONSELHO PAROQUIAL DO RIO VERMELHO-CONPARV
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CABALLEROS DE SANTIAGO
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CARAMURU – ASCAR
PARÓQUIA DE SANT’ANA DO RIO VERMELHO
ASSOCIAÇÃO YEMANJÁ DO RIO VERMELHO
CASA DE CULTURA CAROLINA TABOADA
COLÔNIA DE PESCA Z-1
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Administradora começou pela Central visitas
às sedes das entidades do Rio Vermelho

Clóvis Bezerril entregando à administradora um relatório fundamentando as reivindicações
mais relevantes para o Rio Vermelho.

A administradora regional da Prefeitura, Eliana Moraes
Lima Mascarenhas, recém-empossada no comando da ARVII, à qual se encontra jurisdicionado o bairro do Rio Vermelho, começou pela Central das Entidades do Rio Vermelho
a série de visitas programadas para conhecer as sedes das entidades do bairro, bem como suas atividades, projetos e necessidades para uma melhor interatividade com os diversos
organismos do governo municipal.
Na sede da Central, que congrega as entidades mais
representativas do bairro, a administradora foi recebida no
dia 18 de junho, pelo presidente Clóvis Bezerril, que fez uma
exposição sobre os objetivos do órgão que preside.
Durante a visita, a administradora revelou que estava
procurando um imóvel para alugar e retirar da Pituba a sede
da AR-VII, que deverá ficar no Rio Vermelho. Bezerril informou que a notícia era auspiciosa, pois estando fisicamente
situada no Rio Vermelho a administração regional iria, finalmente, integrar-se definitivamente no cotidiano do bairro e,
com certeza, promover um melhor atendimento na recepção
e encaminhamentos das solicitações da comunidade. E colocou a Central imediatamente a disposição, para ajudar a
encontrar o imóvel para a instalação da AR-VII em local de
fácil localização e acesso do público.

Administradora da AR-VII
esteve na Acirv
A segunda entidade visitada no Rio
Vermelho pela administradora Eliana Mascarenhas foi a Academia dos Imortais do
Rio Vermelho, onde foi recebida no dia 5 de
julho pelo seu presidente, escritor Ubaldo
Marques Porto Filho.
Na sede da entidade que mantém o
portal oficial do Rio Vermelho – www.
acirv.org –, um blog recém-lançado –
www.proriovermelho.blogspot.com
–, e que edita uma revista cultural – Boletim da Academia –, a administradora
tomou conhecimento de suas principais
iniciativas, dentre elas a campanha pela
construção do Memorial Caramuru e o lançamento de nove livros em parceria com a
Casa de Cultura Carolina Taboada, que resgataram parte da história do Rio Vermelho.
O presidente da Acirv colocou a administradora
Eliana Mascarenhas a par do projeto de valorização
das personalidades do Rio Vermelho, mediante
registros em livros e publicações especais.

A entrega do diploma da Abav
Em ato na sede própria da
Abav, na Rua Lucaia 65, Rio
Vermelho, realizado no dia 8
de julho, foi entregue à Associação Brasileira de Agências
de Viagens da Bahia (Abav) o
seu diploma de associado à
Central das Entidades do Rio
Vermelho.

Instante da diplomação, a partir da esquerda: Ubaldo Porto, diretor da
Central; Roberto Farias, vice-presidente da Central; Pedro Galvão, presidente
da Abav; Clóvis Bezerril, presidente da Central; e Layrtton Borges, diretor do
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho.
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Por que os “técnicos” não querem
a delimitação de 1986?
Na edição anterior deste jornal, em artigo assinado pela Diretoria da Central das Entidades
do Rio Vermelho, na verdade um Editorial muito elucidativo, foi feita a denúncia de que um
grupo de “técnicos”, vinculados à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Habitação
e Meio Ambiente (Sedham), teria conduzido de forma tendenciosa os trabalhos relacionados
com a delimitação oficial do Rio Vermelho. Isso ficou evidenciado nas perguntas (reproduzoas abaixo) que colocaram sob imediata suspeita a seriedade na coordenação dos referidos
trabalhos:
1. Por que algumas das mais importantes personalidades da comunidade do Rio
Vermelho, tais como o Padre Ângelo Magno Carmo Lopes, Clóvis Cavalcanti Bezerril, Nelson Taboada, Ítalo Dattoli, Antonino Oliveira, Santiago Campo, Layrtton
Chaves Borges e Roberto Farias de Menezes, não foram convidadas para nenhuma
reunião?
2. Por que os historiadores do Rio Vermelho, dentre eles Cid Teixeira e Eneida Cavalcanti, não foram consultados sobre a viabilidade das alterações na área geográfica
e histórica do bairro?
3. Por que o trabalho foi feito às escondidas da Central das Entidades do Rio Vermelho, que é a representação máxima do bairro, existente desde o dia 8 de maio
de 2004, cujo primeiro presidente foi o pároco do Rio Vermelho, Padre Ângelo
Magno Carmo Lopes, cujo mandato terminou em 8 de maio de 2008, quando a
Copi já havia iniciado sua atuação no Rio Vermelho?
4. Por que as entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho, dentre elas
a Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, que é a mais antiga e a maior aglutinadora de pessoas da comunidade, foram sumariamente afastadas de qualquer
participação consultiva?
5. A quem realmente interessa a redução do território fixado pela delimitação de
1986, pois nenhum bairro vizinho jamais reclamou a posse de qualquer setor
incluído no Rio Vermelho?
À essas cinco perguntas, que comprovam um procedimento unilateral e discriminatório, e
que provavelmente nunca serão respondidas, eu acrescento mais quatro indagações:
1. Por que o historiador do Rio Vermelho, escritor Ubaldo Marques Porto Filho, autor
de dez livros sobre o bairro, também não foi consultado? Logo ele, incontestavelmente uma autoridade indispensável em trabalhos pertinentes ao Rio Vermelho,
principalmente quando envolvem a sua história e a sua geografia. Qual é a explicação para essa marginalização?
2. De onde ou de quem partiu a orientação ou a ordem para que fosse evitado
qualquer tipo de diálogo com o fórum formado pelos órgãos integrantes da Central das Entidades do Rio Vermelho? O boicote foi deliberadamente coletivo, pois
envolveu a exclusão das seguintes entidades: Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, Conselho Paroquial do Rio Vermelho, Associação Comunitária Caramuru, Casa de Cultura Carolina Taboada, Academia dos Imortais do Rio Vermelho, Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho, Associação Cultural
Hispano-Galega Caballeros de Santiago, Associação Brasileira de Agências
de Viagens da Bahia e a Associação dos Permissionários do Ceasa do Rio
Vermelho.
3. Por que os “técnicos” alimentaram uma verdadeira rejeição à delimitação de

1986? Será que foi pelo fato de não ter sido elaborada num laboratório de gabinete? Ou será que foi pelo simples gosto de desrespeitar, agredir e destruir as
tradições e os valores históricos?
4. Finalmente, o que é que os “técnicos” têm contra a delimitação feita pela comunidade, em 1986?
É público e notório que a delimitação de 1986 foi preparada de forma criteriosa, compromissada com a verdade histórica, respeitando integralmente as tradições populares, consultando todas as entidades e retratando fielmente a vontade da comunidade, inclusive com a
indispensável participação e aprovação da sua organização maior, a Paróquia de Sant’Ana do
Rio Vermelho. Sabe-se também que a delimitação de 1986 foi a base geográfica que permitiu o
primeiro recenseamento que se realizou no Brasil em nível de bairro, com ressonância nacional.
Esperava-se que, quando a Prefeitura se dispusesse a delimitar oficialmente todos os bairros
de Salvador, a configuração do Rio Vermelho fosse automaticamente incorporada. Afinal, era o
único bairro de Salvador a ter limites claramente definidos, numa antecipação de duas décadas
ao trabalho que agora se encontra em fase de conclusão na Sedham.
Mas não aconteceu o que se esperava, pois, surpreendentemente, os “técnicos” resolveram
inventar um novo Rio Vermelho, com a imposição da vontade de um pequeno grupo, ou de
interesses inconfessáveis, mutilando a história e passando por cima de direitos adquiridos.
E isso é inaceitável. Não devemos nos curvar aos caprichos de uma minoria burocrática,
que quer impor uma delimitação incompatível com a história do Rio Vermelho. Não podemos
permitir, em hipótese alguma, que o trabalho de 1986 seja ignorado, desqualificado ou simplesmente descartado, como se tivesse sido resultante de uma brincadeira inconseqüente ou fruto
de alguma irresponsabilidade.
A delimitação de 1986 decorreu de uma grande parceria, que envolveu historiadores, moradores antigos e diversos segmentos da comunidade do Rio Vermelho, que apoiaram a iniciativa liderada pela Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), e que teve a
participação da Delegacia do IBGE na Bahia, Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho, Colégio
Estadual Manoel Devoto e Agência de Publicidade D&E. A delimitação foi discutida num fórum
democrático, participativo e aprovada sem restrições. Em 23 anos de vigência, jamais sofreu
qualquer tipo de contestação.
A Central das Entidades do Rio Vermelho, que desde 2004 é o fórum máximo da representatividade do bairro, deve continuar firme na campanha que vem conduzindo de forma
competente e responsável. Deve continuar na defesa do território que representa o legítimo
Rio Vermelho. Com a força política que possui, dispõe inclusive de prestígio para alterar, por
emenda na Câmara de Salvador, qualquer projeto de lei que por ventura chegue ao legislativo
municipal sem contemplar o Rio Vermelho com a área geográfica definida em 1986.
Como último recurso, a comunidade poderá até recorrer ao Tribunal de Justiça. Mas torço
para que efetivamente nada disso aconteça, nem na casa legislativa nem na esfera judicial.
Torço para que o Prefeito João Henrique, que construiu uma brilhante carreira pública, como
vereador e deputado, sempre defendendo os interesses da coletividade baiana, intervenha no
processo e bata o martelo, ordenando, por uma questão de justiça histórica, que a delimitação
de 1986 seja respeitada, mantida e oficializada.

Antônio Carlos Ferreira Freire
Diretor do Conselho de
Cultura e Turismo do Rio Vermelho

Subtrair logradouros do Rio Vermelho
é um estelionato contra sua história
Defendo uma tese de que os pontos de
referência não devam ser tocados.
Eles são referências, especialmente
do ponto de vista histórico.
Ricardo Cravo Albin
Historiador
Entende-se como bairro,
uma unidade territorial que o habitante
da cidade tem mais facilidade
de se reconhecer e ser reconhecido.
Leonardo Euler Santos
Geógrafo
As duas citações acima, do historiador Ricardo Cravo Albin e do geógrafo Leonardo Euler
Santos, encaixam-se perfeitamente na questão dos limites do Rio Vermelho. Em suma, as referências históricas devem ser respeitadas, bem como a unidade territorial em que o habitante se identifica. Tanto a referência histórica como a unidade territorial foram integralmente respeitadas
durante o processo da elaboração da delimitação de 1986.
De acordo com a tradição histórica e social da comunidade,
não cabe aos técnicos dizer o que pertence ou não ao Rio Vermelho.
A atribuição dessa missão cabe aos habitantes da comunidade,
representada por suas entidades mais expressivas.
E estas, presentemente reunidas em torno da
Central das Entidades do Rio Vermelho,
não abrem mão do espaço geográfico definido em 1986.
A terceira citação (acima), que foi assinada conjuntamente por Ubaldo Marques Porto Filho,
Clóvis Cavalcanti Bezerril, Eneida de Almeida Cavalcanti e por mim, em artigo publicado na edição
Nº 12 (Julho 2010) deste jornal, reflete uma realidade e um posicionamento inegociáveis, sob
pena de ser oficializado um estelionato contra a história do Rio Vermelho.
Primeiro bairro de Salvador
a possuir um Mapa Territorial,
que serviu de base para o primeiro
Censo realizado no país em nível de bairro,
o Rio Vermelho constitui-se também no único
bairro de Salvador a ter produzida e
editada uma Cartilha de Logradouros,
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que vem sendo de grande utilidade pública
e servindo de base para importantes trabalhos.
Nelson Taboada
Economista
Essa quarta citação – de autoria do Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, que
pertence a uma família com raízes históricas no Rio Vermelho, plantadas em 1892 –, foi retirada da carta aberta, publicada na edição Nº 11 (Junho 2010) da Folha, onde o benemérito da
cultura no bairro fez uma solicitação pública ao Prefeito João Henrique, com o seguinte apelo:
“Não deixe que a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho seja jogada na lata do lixo”.
Jogar a Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho na lata do lixo, conforme é o desejo
dos técnicos da Coordenadoria Central de Produção de Indicadores Urbano-Ambientais (Copi),
órgão vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham), significa retirar da delimitação de 1986 setores que inquestionavelmente sempre pertenceram ao Rio Vermelho, por herança histórica e por direitos adquiridos. Eis a relação
com alguns dos logradouros que querem, intempestivamente, banir do nosso bairro, numa
subtração criminosa do ponto de vista da história e num desrespeito aos direitos adquiridos:
1. No Alto de São Gonçalo: Avenida Cardeal da Silva (do viaduto sobre a Garibaldi até
a Rua Coronel José Galdino de Souza); Rua Pedra da Marca; Travessa Pedra da Marca;
Travessa Cardeal da Silva; Avenida Mendes (de casas); Avenida Sete de Junho (casas)
e Rua Coronel José Galdino de Souza.
2. No Parque Primavera: Rua Barão do Triunfo; Rua do Pinheiro; Rua Ismael de Barros;
Rua Maestro Carlos Lacerda; Rua Parque Primavera; Rua Ponciano Oliveira; Travessa
Barão do Triunfo; Praça Menezes França; e Avenida Anita Garibaldi (lado ímpar, da
parte sob o viaduto até o Hospital Jorge Valente).
3. No Parque Lucaia: Rua Estácio Gonzaga; Rua Deputado Fernando Wilson Magalhães;
Rua Barachísio Lisboa; Rua Desembargador Plínio Guerreiro, Praça Jorge Calmon; e
Rua Lucaia (lado ímpar, à margem esquerda do Rio Lucaia).
4. Anexo ao Parque Lucaia: Rua Waldemar Falcão (da Vasco da Gama até a segunda
confluência com a Rua Estácio Gonzaga); e Rua Rosa dos Ventos.
5. No Morro das Lusíadas: Travessa Vasco da Gama; Primeira Travessa Vasco da Gama;
Primeira Travessa Waldemar Falcão; Vila Waldemar Falcão; Primeira Vila Waldemar
Falcão; Quarta Travessa Waldemar Falcão; e Quinta Travessa Waldemar Falcão.
6. Anexo à Avenida Vasco da Gama: Rua José Ferreira Dias; e Rua Jardim Lucaia.
7. Na Avenida Juracy Magalhães Júnior: Pista do lado ímpar, da Rua Lucaia até a Alameda
dos Ypês; e a pista do lado par, da Rua Jacobina até o Hospital Aliança.
8. Anexo à Avenida Juracy Magalhães Júnior: Rua Mundo Novo (trecho inicial); e Rua
São Pedro (trecho inicial).
Nelson Hanaque Esquivel
Diretor da Central das Entidades do Rio Vermelho

JULHO 2010

Acerca da presença
beneditina em Rio Vermelho

Folha do

Rio Vermelho

Em defesa da tradição e
dos limites de 1986

Maria Herminia Olivera Hernández
Profª. Dra. da Universidade Federal da Bahia
Escola de Belas Artes

Entre as definições provenientes do Capítulo Geral da Congregação Beneditina,celebrado
na sede do Mosteiro de São Martinho de Tibães, em Portugal, em 12 de novembro de 1599,
estava a que se referia às Igrejas que em número de duas, deviam estar anexadas a cada
um dos Mosteiros fundados no Brasil. Na Bahia, ao Mosteiro de São Sebastião ficaram vinculadas as Igrejas Anexas de Monserrate, localizada na península de Itapagipe, e a de São
Gonçalo,localizada no Rio Vermelho, nos séculos XVI e XVIII, respectivamente.
As primeiras informações encontradas que mencionam a Capela de São Gonçalo vem de 23
de agosto de 1696, quando Domingos Monteiro de Sá vendeu ao Reverendo padre Agostinho
Ribeiro as oitenta braças de terra que tinha comprado de Dona Maria de Barros, a 25 de outubro de 16951. Vinte anos depois da compra, a 15 de agosto de 1716, foi celebrada uma escritura de arrendamento entre o referido Padre Agostinho Ribeiro e a Irmandade de São Gonçalo
do Rio Vermelho2, em virtude da qual ficou arrendada a “[...] terra que lhes fosse necessária
[...]” para construir quatro casas, junto à Capela de São Gonçalo3.
Nos finais de 1717, aparece outra referência em uma descrição feita pelo viajante francês
de La Barbinais, na qual relata a sua experiência pessoal, ao ter participado de uma festa
dedicada ao orago da citada Capela de São
Gonçalo, localizada no Rio Vermelho. A gravura 1, a seguir, correspondente à celebração
citada, é a única que se tem e diz respeito à
parte interna do templo. Trata-se de uma gravura feita por um artista europeu não identificado, que ilustra o tomo terceiro do livro do
viajante.
Em 1718, foi feita a demarcação das terras sob domínio do Padre Agostinho Ribeiro,
a descrição da extensão e território compreendido, assim como a declaração do juiz
do Tombo encontram-se no Livro de Tombo
II do Arquivo do Mosteiro de São Bento da
Bahia4.
Posteriormente, em 20 de janeiro de
1724, o Padre Agostinho Ribeiro entrou para
a Ordem de São Bento, com o nome de Frei
Agostinho de São Gonçalo. Nesse momento
fez seu testamento, instituindo como herdeiro
universal de todos seus bens ao Mosteiro de
São Sebastião da Bahia5. No registro de doação das propriedades encontrava-se a Capela
de São Gonçalo, conforme citado a seguir:

GRAVURA 1
VISTA INTERIOR DA CAPELA DE SÃO GONÇALO.
FONTE: (TINHORÃO, José Ramos. As festas no
Brasil colonial. São Paulo: Ed. 34, 2000 p.136).

Declaro que possuo duas sortes de terra [...] ao Rio Vermelho, as quais sortes de
terra, obtive uma por titulo a Maria de Barros, e outra se mediou nas partilhas de
meus Pais, em pagamento das dívidas que paguei pelo dito Casal, nas quais sortes
de terra, está uma Capela do Bem-aventurado São Gonçalo, e assim mais tem
seus portos de pescaria, e vários moradores, que me pagão rendas dos sítios que
ocupam, eu também estou ocupando outros, em que vivo, e neles tenho alguns
arvoredos, e lavouras [...]
Declaro, como já tenho feito, que nas ditas minhas terras de Rio Vermelho,
esta ereta uma Capela com invocação do Senhor São Gonçalo, [...] e na mesma
forma que a possuo e administro a deixo ao dito Reverendo Dom Abade meu
testamenteiro, e seu Mosteiro [...]6.
Consultando-se os demais documentos – relatórios trienais, livros de arrendamentos e
aforamentos, livros de tombo, dentre outros revisados, há dados sobre a demarcação e arrendamento das terras existentes a varios inquilinos7 que nelas tinham roças e casas das que
pagavam o foro desde o ano de 1724 [...]”8. Ainda entre os documentos do citado Códice 298,
encontra-se outro documento, de 1876, que faz referência ao arrendamento e aforamento das
terras do Rio Vermelho.
Também no livro de Fernando Fonseca, intitulado Algumas Igrejas Bahianas, aparecem algumas considerações sobre a possível data de construção da Capela de São Gonçalo de Amarante, enquadrando-a no quinhentos ou seiscentos. Naquela publicação, reproduziu uma gravura do século XIX (Ver Gravura 2), que mostra a fachada principal da Capela. O mesmo autor
afirma que a Capela foi abandonada, por muitos anos, e demolida no século XIX. Acredita-se
que, efetivamente, as condições do imóvel levaram à sua extinção.
Conforme mostrado a presença beneditina em Rio Vermelho é um fato secular que
marca a história daquele território, no qual
ainda hoje, restam algumas propriedades
cujos endereços respondem a demarcação
e topônimo original da região, isto é, o Rio
Vermelho, considerado, então, arrabalde e
povoado de pescadores.

1 Lº Tº II do MSB. Livro do Tombo II, do Mosteiro da Bahia
1803. Salvador, AMSB, f.57v.
2 A Irmandade dedicada a São Gonçalo do Amarante, no século XVIII, trasladou seu culto para a Igreja de Nosso Senhor
do Bonfim, onde ainda hoje é celebrado.
3 (Idem, f.286v).
4 (Ibidem, f.55-60).
5 Em 6 de fevereiro de 1724, faleceu o Padre Frei Agostinho
de São Gonçalo.
6 Lº Tº II do MSB. Livro do Tombo II, do Mosteiro da Bahia
1803. Salvador, AMSB, f.61v.
7 Aos 23 de novembro de 1751 o Mosteiro comprou a Antonio Moreira de Souza outro pedaço de terras localizadas no
mesmo Rio Vermelho. (Lº Tº II do MSB, AMSB, 1803, f.64).
Mais informações acerca das propriedades beneditinas em:
(HERNANDEZ, Maria Hermínia. O Patrimônio Territorial do
Mosteiro de São Bento da Bahia. Dissertação Mestrado.
PPGAU/UFBA, 2000).
8 CÓDICE 298 – Relação dos bens que possui o Mosteiro de
S. Sebastião da Bahia 1766 – 1946. Salvador, AMSB, f.09.

GRAVURA 2
IMAGEM EXTERNA
CAPELA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
(FONSECA, Fernando. Algumas igrejas bahianas.
Salvador: [s.n.], 1961.

Pelas edições da Folha do Rio Vermelho, venho acompanhando a campanha da comunidade do Rio Vermelho
pela manutenção da delimitação de 1986. O Rio Vermelho
é o bairro onde passei a infância e toda a adolescência.
Sou um daqueles que conhecem muito bem o seu território
geográfico.
Sendo a imprensa o sinônimo de um sacerdócio, a Folha
do Rio Vermelho deve continuar corajosa e destemida, vigilante na defesa dos interesses do nosso bairro, seguindo
sempre em linha reta, na antevisão segura da vitória dos
ideais. Um deles é a preservação da história e da tradição
do nosso boêmio e querido bairro.
Somos – perdoem-nos a irreverência – devotos deste
santuário chamado Rio Vermelho. E isto significa a manutenção do Mapa Territorial de 1986, que temos a certeza
será reconhecido oficialmente, pois perpetuado na história
já se encontra e nenhuma canetada irá desfazer o que a
tradição popular consagrou e os historiadores já registraram, principalmente Ubaldo Marques Porto Filho, autor de
dez livros sobre a história do Rio Vermelho.
As dificuldades que apareceram, agredindo os valores
históricos, são frutos de alguns êmulos de Judas Iscariotes,
plagiando-o na irresponsabilidade, na inveja, na deslealdade, intolerância e avidez, apanágio maior daqueles que
usufruíram do amor e da confiança do Cristo, para traí-lo.
E esses Judas do século XXI, revivendo as atitudes do antepassado, incapazes de ações claras e definidas, valeramse da confiança que lhes foi depositada e, sorrateiramente,
tentam forjar a existência de fatos para impor uma nódoa
na história do Rio Vermelho.
Devemos continuar seguindo em frente e olhando para
o alto, sempre voltados à defesa do nosso Rio Vermelho,
de forma consciente e responsável, na certeza de produzir
frutos sadios e sem manchas. Sem vaidades podemos afirmar: permaneceremos firmes na missão a que nos devotamos, sem nenhum interesse pessoal ou particular. A nossa
missão visa única e exclusivamente a manutenção da verdade histórica, na luta que está sendo travada contra mais
um triunfo dos vilões, que no passado prejudicaram seriamente o nosso amado bairro.
Desta feita, graças a existência e a força aglutinadora da
Central das Entidades do Rio Vermelho, a verdade triunfará
sobre a vilania. A delimitação de 1986 deverá ser integralmente respeitada. Confiamos plenamente no Prefeito João
Henrique Carneiro, que na qualidade de ex-morador do Rio
Vermelho, e seu benfeitor inquestionável, não deixará que
prevaleça o desejo de um grupo de técnicos desprovidos
de conhecimentos históricos e que ignoraram a existência
das mais importantes e representativas entidades do Rio
Vermelho.
Confiamos, volto a repetir, no Senhor Prefeito, em não
permitir que a tradição histórica seja descartada, que a
vontade da maioria esmagadora seja desprezada e que
seja imposto ao futuro um bairro de dedos amputados.
Não se pode, por exemplo, conceber um Rio Vermelho sem
o Parque Primavera (antiga Chácara Pinheiro, reduto da
família de Osório Villas Boas), sem o Alto de São Gonçalo
(onde o professor Cid Teixeira residiu, que termina na antiga Ladeira de São João, atual Rua Coronel José Galdino
de Souza), sem o Parque Lucaia (antiga Chácara Lucaia,
da família de Ubaldino Gonzaga, onde ficava a Fonte do
Cabuçu, que abastecia de água potável uma parte dos moradores do bairro), sem o trecho final da Rua Waldemar
Falcão (antiga Ladeira das Pedras ou Ladeira do Cabuçu), e
sem a Ceasa do Rio Vermelho, consagrada pela sabedoria
do povo soteropolitano como pertencente ao bairro do Rio
Vermelho.
Edgar Viana Filho
Jornalista e membro do
Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho
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Obras do Memorial Caramuru foram
paralisadas por denúncia maldosa
A Folha do Rio Vermelho reproduz ao lado, em
fac-símile, a página do Mandato de Intimação à Prefeitura, que contém a mensagem eletrônica que o
urbanista Luiz Antônio de Souza enviou ao juiz da
13ª Vara da Justiça Federal.
Aproveitando-se da condição de membro da
comissão encarregada da questão das barracas de praia da orla de Salvador – Processo nº
2006.33.00.016425-0 –, o urbanista incluiu, indevidamente, o módulo do Centro de Artesanato, que
nada tem a ver com as barracas de praia, no rol
desse processo, provocando o embargo das obras.

Observação: o Processo Nº 2006.33.00.016425-0 é exclusivo às barracas de praia da orla de Salvador.
Na orla da Mariquita, no Rio Vermelho, jamais existiu, em tempo algum, qualquer barraca de praia.

Central enviou novos
esclarecimentos ao Juiz Federal
A Central das Entidades do Rio Vermelho enviou ao juiz da 13ª Vara da Justiça Federal, doutor Carlos D’Ávila Teixeira, um segundo oficio em que deu prosseguimento aos esclarecimentos sobre a
importância do Memorial Caramuru. Eis o teor da nova comunicação, protocolada às 12h27do dia
14 de junho:
Meritíssimo Juiz,
Em anexo, estamos remetendo a Edição Nº 11 da Folha do Rio Vermelho, jornal editado
pela Central das Entidades do Rio Vermelho, que se constitui no veículo oficial desse bairro,
cuja história antecede em 40 anos à fundação (1549) da Cidade do Salvador, pois o Rio Vermelho foi descoberto em 1509, por Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
O principal destaque dessa edição foi a paralisação das obras do Memorial Caramuru,
com chamada em manchete na primeira página para as matérias que ocuparam inteiramente
as páginas 4 e 5. Os esclarecimentos foram imperiosos, para desfazer as desconfianças que
o embargo gerou na comunidade: “A Central das Entidades do Rio Vermelho está apoiando
obras irregulares no espaço público?”, foi uma das indagações que surgiram fora do bairro
do Rio Vermelho.
Para desfazer dúvidas e afastar qualquer suspeita na conduta da Academia dos Imortais
do Rio Vermelho (Acirv), idealizadora do Memorial Caramuru, e das demais entidades participantes da Central das Entidades do Rio Vermelho, que deram o aval à reivindicação para
a reurbanização da Praça Caramuru, e que acompanharam todas as fases da elaboração do
projeto pela Fundação Mário Leal Ferreira, órgão técnico da administração descentralizada
da Prefeitura de Salvador, foi necessário demonstrar publicamente a legalidade de todas as
ações e procedimentos na implantação do projeto de requalificação da Praça Caramuru.
Somos também testemunhas da seriedade e da transparência dos atos dos órgãos da
Prefeitura de Salvador, em todos os procedimentos para a revitalização da Praça Caramuru,
com a construção do novo Mercado Municipal (que o povo chama de Mercado do Peixe) e do
Memorial Caramuru. O primeiro será administrado diretamente pela Prefeitura e o segundo
com a participação direta da comunidade.
Na página 5 da Folha do Rio Vermelho, enfatizamos e comprovamos que as obras na
Praça Caramuru somente foram iniciadas após a Prefeitura ter obtido todas as autorizações
exigidas pela legislação:
1. Parecer emitido pelo Escritório Técnico de Licenciamento e Fiscalização (ETELF), assinado
pelos arquitetos representantes dos governos Federal, Estadual e Municipal.
2. Autorização da Superintendência na Bahia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN).
3. Portaria da Superintendência Estadual da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), publicada no Diário Oficial da União.
4. Alvará de Licenciamento emitido Superintendência de Controle e Ordenamento do
Solo do Município (SUCOM).
Estamos também enviando à Vossa Excelência a página 7 da Edição do dia 8 de junho da
Tribuna da Bahia, onde o repórter Leo Barsan, autor da matéria sobre o embargo das obras,
reproduziu na íntegra o trecho final da entrevista em que o Presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho, em nome das entidades filiadas, fez o seguinte apelo: Confiamos
no elevado senso de justiça do Juiz e esperamos que o embargo seja revertido.
Essa é a esperança do nosso bairro, de toda a comunidade riovermelhense. Esperança
de que o Memorial Caramuru possa se tornar uma realidade e transformar um espaço público, que se encontrava abandonado há 35 anos, numa referência na Cidade do Salvador,
como local para visitação histórico-cultural, centrada na figura legendária de Caramuru, um
dos personagens mais marcantes da história brasileira do século XVI. O local da sua épica
chegada, em 1509, foi a Pedra da Concha, uma minúscula ilha rochosa localizada a poucos
metros da Praça Caramuru, para onde foi projetado e aprovado, pelos órgãos competentes,
os equipamentos do Memorial Caramuru.
Um dos equipamentos é o Centro de Artesanato, que o urbanista Luiz Antônio de Souza,
em face do momento da questão das barracas de praia na orla de Salvador, infelizmente
confundiu como sendo mais uma barraca de praia. Não se pode, em hipótese alguma, incluir
o Centro de Artesanato no rol das barracas de praia.
O Centro de Artesanato, uma das peças fundamentais do Memorial Caramuru, teve a
configuração arquitetônica inspirada numa oca, em homenagem aos primitivos habitantes
do local, os índios tupinambás, que deram ao náufrago Diogo Álvares Corrêa o batismo
tupi de Caramuru. Destina-se exclusivamente à realização rotativa de pequenas mostras do
artesanato baiano, incluindo-se aí o indígena, podendo também ser palco para exposições
de artes plásticas dos artistas emergentes e de livros de autores baianos. Deverá também
abrigar os serviços administrativos dos eventos, que serão promovidos numa pequena arena,
bem ao lado, onde se apresentarão, ao ar livre, grupos folclóricos da cultura baiana (capoeira, maculelê, samba de roda, etc) e também de dança indígena.
A importância da nova Praça Caramuru, com o Memorial Caramuru, pode ser mensurada
pelo trecho final do Parecer Técnico do ETELF, Nº 0228/09, assinado pelas arquitetas Rita
Sacramento, Eduarlina A. de Amorim e Eloá Elena Passos, respectivamente representantes
do IPHAN (Governo Federal), IPAC (Governo Estadual) e SUCOM (Governo Municipal), que
diz o seguinte:
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Tendo sido solucionadas as pendências acima descritas, nada temos a opor quanto à aprovação do empreendimento em questão, uma vez que o mesmo visa a requalificação e valorização de todo aquele núcleo urbano, que no momento se encontra em mal estado de conservação. Assim, as obras de revitalização do Mercado e entorno, serão de grande benefício
para o bairro do Rio Vermelho e adjacências.
A esse parecer, podemos acrescentar e assegurar que as obras do entorno, onde fica o
Memorial Caramuru, “serão de grande benefício” também para toda a Cidade do Salvador,
como opção para o desenvolvimento do turismo histórico-cultural-educativo, com repercussão nacional e reflexos internacionais.
Quem é que no Brasil não terá a curiosidade e o interesse em conhecer o local da
chegada do famoso náufrago Diogo Álvares Corrêa, onde também aconteceu o episódio do
tiro de espingarda numa ave em pleno vôo, levando os índios a cognominá-lo de Caramuru.
Internacionalmente, o Memorial Caramuru poderá despertar o interesse dos turistas
portugueses, espanhóis e franceses. Portugal e Espanha disputam a nacionalidade de Diogo
Álvares Corrêa, enquanto que a França é o país em que ele esteve com Catharina Paraguassú,
onde ela foi batizada (em Saint-Malo) e houve o casamento católico dos dois.
O Memorial Caramuru, idealizado pela Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv),
foi concebido para resgatar uma dívida que Salvador tinha com o grande personagem do
século XVI, que além de ter sido Descobridor do Rio Vermelho, foi Co-fundador da Cidade
do Salvador e Patriarca da Bahia. Não há em nenhum local da Bahia qualquer monumento
em sua homenagem.
Portanto, nada mais justo e apropriado do que se resgatar essa dívida histórica com
o beneficiamento do local do nascimento do personagem Caramuru, que se encontrava
completamente abandonado e a caminho da completa favelização, já servindo de garagem
e oficina para caminhões, como área de descarrego de entulhos e outras destinações incompatíveis com a importância do logradouro público, ameaçado inclusive com construções
clandestinas.
O trecho final da Praça Caramuru, onde se começou a construir o Centro de Artesanato,
somente não foi ocupado por um conhecido e temido invasor de terras públicas situadas em
áreas urbanas nobres, graças a ação vigilante da comunidade do Rio Vermelho, comunidade
que levou anos reivindicando a construção do Memorial Caramuru.
A reurbanização da Praça Caramuru, com a implantação do Memorial Caramuru, irá possibilitar que o local possa ser utilizado de forma adequada e com o valor que bem merece,
para usufruto da história, da cultura, do turismo e de ações educativas, com excursões escolares, para jovens estudantes conhecerem o sítio do naufrágio da embarcação que trouxe
Diogo Álvares Corrêa e do início da sua epopéia como o Caramuru.
Enfim, foi dessa forma e com essa visualização, da real importância da utilidade pública
da nova Praça Caramuru, que o ETELF, o IPHAN e a SPU analisaram e aprovaram o projeto
da intervenção urbanística no sítio histórico da chegada de Diogo Álvares Corrêa, o célebre
Caramuru.
Em face dessa segunda exposição de motivos que encaminhamos à Vossa Excelência, a
comunidade do Rio Vermelho – confiante no elevado senso de justiça do Meritíssimo Senhor
Juiz da 13ª Vara da Justiça Federal –, espera que o embargo possa ser revertido, para que o
Rio Vermelho, a Cidade do Salvador, o Estado da Bahia e o Brasil possam ser contemplados
com o Memorial Caramuru.
O Memorial Caramuru será, sem dúvida alguma, um relevante núcleo gerador de visitações dos soteropolitanos, baianos, brasileiros e estrangeiros, especialmente portugueses,
espanhóis e franceses.

A flechada do urbanista no
Memorial Caramuru
Com o embargo das obras do Memorial Caramuru, provocado pelo urbanista Luiz Antônio de Souza, o Centro de Artesanato, inspirado numa oca indígena
e que se encontrava quase pronto, teve de ser abandonado no dia 6 de maio,
por ordem judicial.
Desde então, as instalações inacabadas do Centro de Artesanato (que na
concepção maldosa do urbanista era uma barraca de praia), passaram a abrigar
desocupados e a funcionar como refúgio dos usuários de drogas.
E assim, graças à “contribuição especial” do urbanista, o Rio Vermelho
ganhou uma inusitada “atração turística”, que certamente será “muito visitada” pelos freqüentadores do novo Mercado Municipal (substituto do antigo
Mercado do Peixe), em fase final de acabamento e prestes a ser inaugurado.
Os comerciantes das proximidades estão dizendo que quem quiser dar uma
espiadela na galera do crack e da maconha, basta ir à já famosa “cracolândiazinha”, que numa homenagem ao “ilustre benemérito da Praça Caramuru” está sendo chamada de “Barraca do Luiz Antônio”.
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Prefeito confirma reurbanização
do Largo da Mariquita
Em despacho com o prefeito João Henrique, o
vereador Pedro Godinho teve a confirmação de que
a Prefeitura vai reurbanizar o Largo da Mariquita. No
dia 11 de janeiro deste ano – durante a solenidade da
assinatura do convênio com a Schincariol, realizada
no Salão Paroquial do Rio Vermelho, que viabilizou a
reurbanização da Praça Caramuru –, Godinho havia
reiterado ao chefe do Executivo Municipal a necessidade da requalificação urbanística daquele importante logradouro público. Logo em seguida, também
publicamente, o prefeito informou que atenderia o
pleito, assim que a nova Praça Caramuru fosse inaugurada.
A Fundação Mário Leal Ferreira, que faz parte da
administração descentralizada da Prefeitura, já foi
autorizada a elaborar o projeto arquitetônico, que
será coordenado pelo arquiteto Raimundo Nonato
Miranda Ribeiro, gerente de Projetos Especiais.
De acordo com Vilma Lage, presidente da Fundação, a proposta para o novo Largo da Mariquita
será amplamente debatida com a comunidade, com
a participação de todas as filiadas que compõem a
Central das Entidades do Rio Vermelho. O pároco
do bairro, padre Ângelo Magno Carmo Lopes, já colocou o Salão Paroquial à disposição das reuniões
públicas que forem necessárias.
“No Rio Vermelho, o Salão Paroquial é o melhor
espaço para fóruns dessa natureza. É também o local
preferido por João Henrique para encontros com a
comunidade, onde, inclusive, esteve três vezes nesse
segundo mandato como prefeito da nossa cidade”,
destaca o presidente da Central, Clóvis Bezerril.
Ficou também definido que caberá à administradora regional da AR-VII, Eliana Mascarenhas,
coordenar os trabalhos das reuniões públicas, que
envolverão as participações das entidades e dos
moradores com a Fundação Mário Leal Ferreira.

O vereador Pedro Godinho discursando no Salão
Paroquial, no dia que reiterou, em nome da Central das Entidades do Rio Vermelho, o pedido ao
prefeito João Henrique para a reurbanização do
Largo da Mariquita, tendo à esquerda o presidente da Central, Clóvis Bezerril.

No encerramento da solenidade no Salão Paroquial,
o prefeito João Henrique prometeu requalificar o
Largo da Mariquita.

Rio Vermelho

A reurbanização do
Largo da Mariquita
foi solicitada em
2008, pelo Conturv
Assim que foi confirmada
a reeleição, em 26 de outubro de 2008, de João Henrique Carneiro, a Central das
Entidades do Rio Vermelho
encaminhou ao prefeito um
relatório elaborado pelo Conselho de Cultura e Turismo do
Rio Vermelho (Conturv). Continha recomendações e solicitações julgadas prioritárias
às necessidades culturais e
turísticas do bairro.
Foram dez as reivindicações: Construção do Memorial
Caramuru; Requalificação da
Praça Caramuru, Reurbanização do Largo da Mariquita;
Reurbanização da Praça
Monsenhor Antônio da Rocha Vieira; Requalificação
dos Canais dos Rios Lucaia
e Camorogipe; Melhorias no
Entorno da Casa de Yemanjá;
Implantação de um Centro
Cultural; Manutenção da Delimitação de 1986; Instalação
de um Escritório para Valorização do Rio Vermelho; e
Instituição de um Calendário
Comemorativo dos 500 Anos
do Rio Vermelho (15092009).

Maria Luiza abriu
comitê no Rio Vermelho
A deputada estadual Maria Luiza Carneiro, candidata à
reeleição pelo Partido Social Cristão (PSC) abriu no Rio Vermelho, bairro onde residiu, o seu comitê de campanha. Fica
na Rua Lucaia, na pista do lado direito do rio, bem ao lado da
sede da Abav.
À inauguração, no dia 18 desse mês, estiveram presentes
importantes lideranças políticas, religiosas e de associações comunitárias, que foram levar o apoio à deputada, que concorre
à reeleição com o número 20.000.
A primeira-dama de Salvador, que se encontra no exercício
do primeiro mandato de deputada, ficou conhecida na Assembléia Legislativa por abrir mão de todos os privilégios que legalmente são concedidos aos parlamentares. Maria Luiza notabilizou-se também por sua firme atuação na defesa das ações
sociais, na criação da CPI da Pedofilia e pela ativa participação
na Comissão dos Direitos das Mulheres.

Ubaldo Porto, historiador do Rio Vermelho, Clóvis Bezerril, presidente da Central das
Entidades do Rio Vermelho, deputada Maria Luiza e Eliana Mascarenhas, administradora regional do Rio Vermelho.
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Padroeiro da Galícia e da Espanha festejado
em Caballeros de Santiago
O dia consagrado a São Tiago, padroeiro da Galícia e da Espanha, é 25 de julho, mas
este ano a Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago antecipou os
festejos em sua sede para o dia 20. A programação constou de duas etapas, ambas no
Edifício Caballeros de Santiago, no Rio Vermelho.
Celebrações no Auditório Orsi Pousada
Às 20 horas, o presidente da Associação, Santiago Coelho Rodríguez Campo, deu
início às solenidades saudando os presentes e falando da importância do Apóstolo
Santiago e do Ano Xacobeo 2010. Em seguida, o mestre de cerimônias, Germano Dansiger, leu o currículo do palestrante da noite, economista e empresário Nelson Almeida
Taboada, que discorreu sobre “Os Caminhos de Santiago e os Caminhos da Família
Taboada”.
Na seqüência, o presidente Santiago Campo convidou o cônsul da Espanha na Bahia, marquês Jacobo González-Arnao Campos, para proceder a entrega de dois certificados, outorgados ao conferencista Nelson Taboada e à artista plástica Paloma Lorenzo.
O último bloco da programação no Auditório Orsi Pousada constou de um show

artístico dividido em três partes: Baile Galego, com exibições de danças nos estilos Jota
e Muiñeira; Baile Flamenco, com danças nos gêneros Tarantos, Sevillanas, Alegrias,
Bulerias e Fandangos. Todas as apresentações ficaram a cargo do Grupo de Dança Caballeros de Santiago, coordenado pela professora, coreógrafa e bailarina Margareth
Lusquiños, com a participação do Grupo de Gaitas Los Celtas. Por fim, acompanhado
por Eduardo Bertussi, violonista clássico flamenco, o 2º diretor cultural e artístico de
Caballeros de Santiago, Tomaz Puga Lopez, cantou músicas do folclore espanhol.
Celebrações no Salão Nobre Carlos Lopez Monis
Às 21h30, foi procedida a abertura da “Expo Xacobeo 2010”, organizada pela Associação Bahiana de Amigos do Caminho de Santiago. A mostra foi montada com quadros
pintados por Paloma Lorenzo e uma exposição fotográfica de trechos dos caminhos
percorridos pelos peregrinos em demanda à Catedral de Santiago de Compostela.
Por último, a Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago ofereceu
um coquetel aos associados, convidados e autoridades, dentre elas vários dirigentes das
organizações filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho.
Fotos: Hitanêz Freitas
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O cônsul da Espanha na Bahia, marquês Jacobo GonzálezArnao, procedendo a entrega do certificado a Nelson Taboada,
pela sua participação como conferencista, tendo à direita o
presidente Santiago Campo.

Nestor Taboada Rivas (superintendente administrativofinanceiro do Hospital Espanhol), Álvaro Aquilino Rios Camiña
(presidente do Conselho de Residentes Espanhóis), José Luis
Garrido Hermida (1º vice-presidente de Caballeros de Santiago) e o conferencista Nelson Almeida Taboada.

Joselito Bispo da Silva (delegado-geral da Polícia Civil), cônsul
Jacobo González-Arnao, Nelson Taboada (diretor institucional de
Caballeros de Santiago), Emília Blanco (delegada-geral adjunta da
Polícia Civil) e o casal Eliene e Santiago Campo.

Clóvis Bezerril (presidente da Central), Ubaldo Porto (presidente do Conturv), Roberto Menezes (diretor da Acirv), Eliana
Mascarenhas (administradora regional do Rio Vermelho),
Álvaro Pinto Dantas Júnior (presidente do Instituto Genalógico
da Bahia), Manuel Cima Duran (fundador do Grupo de Gaitas
Los Celtas) e Manuel Miguez Garcia (2º tesoureiro de Caballeros de Santiago e gaiteiro do Grupo Los Celtas).

O decano do Grupo Los Celtas, Manuel Cima Duran (89 anos) entre a administradora regional da Prefeitura, Eliana Mascarenhas,
e o historiador do Rio Vermelho, Ubaldo Porto.

A administradora da AR-VII, Eliana Mascarenhas, entre o
cônsul da Espanha, Jacobo González-Arnao, e o presidente de
Caballeros de Santiago, Santiago Campo.

Eliana Mascarenhas entre dirigentes de entidades do Rio Vermelho: Clóvis Bezerril, Ubaldo Porto, Santiago Campo, Nelson
Esquivel e Roberto Menezes.

A artista plástica Paloma Lorenzo entre o presidente Santiago
Campo e o cônsul Jacobo Gonzáles-Arnao.

Coquetel de confraternização.
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Palestra de Nelson Taboada:

Os Caminhos de Santiago e os Caminhos da Família Taboada
Hitanêz Freitas

Em primeiro lugar, parabenizo a Espanha
pela memorável e histórica campanha da sua
seleção de futebol, que conquistou de forma
brilhante a Copa do Mundo disputada na África do Sul.
Sensibilizado, agradeço ao honroso convite do Senhor Santiago Campo, Presidente
da Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago, para ser o palestrante
das comemorações alusivas ao Dia do Santo
Padroeiro da Espanha e da Galícia, que este
ano é muito especial, pois é um Ano Xacobeo.
A temática que me foi confiada constituiu-se
num desafio: falar sobre “Os Caminhos de
Santiago e os Caminhos da Família Taboada”.
“Os Caminhos de Santiago” são as rotas
históricas que conduzem, desde a Idade Média, os peregrinos ao sepulcro do Apóstolo
Santiago. “Os Caminhos da Família Taboada”,
que em alguns momentos se cruzaram com os
caminhos percorridos pelos romeiros, foram

as vias por onde começou a saída da Galícia de pessoas com o sobrenome Taboada.
Na verdade, “Os Caminhos da Família Taboada” simbolizam a homenagem que o Presidente
Santiago Campo quis prestar a uma família que se transformou, na concepção dos historiadores,
num dos símbolos do Rio Vermelho, bairro onde foi construída a sede própria de Caballeros de
Santiago, instituição semeadora da cultura hispano-galega na Bahia.
E tudo nos remete a Santiago de Compostela, que fica localizada na província de A Coruña.
Classificada pela Unesco como ‘Cidade Patrimônio Mundial’, possui um centro histórico riquíssimo e uma das universidades mais antigas da Europa. É a capital da Galícia, região autônoma da
Espanha, formada por quatro províncias: Ourense, Lugo, A Coruña e Pontevedra.
Santiago de Compostela é também o nome de uma monumental catedral de fachada barroca, destino de milhares de peregrinos, oriundos de todas as partes do mundo católico, que se
dirigem de forma ininterrupta ao templo onde se encontram o manto de São Tiago e uma arca
onde teriam sido depositados os ossos de São Tiago, um dos doze apóstolos de Jesus Cristo,
martirizado em 44 d.C., em Jerusalém.
Diz a história, que ao redor da atual Catedral de Santiago de Compostela existia um povoado
romano, do qual sobrou uma necrópole, para onde teriam sido transladados os restos mortais do
Apóstolo Santiago. No ano de 814, durante o reinado de Affonso II, foi anunciada a descoberta
da sepultura e o local virou alvo de peregrinações da cristandade, atraindo inclusive o próprio rei,
que após visitar a tumba manda construir uma basílica dedicada à devoção ao Apóstolo.
Com isso, surgiu um novo povoado, que em agosto de 997 foi destruído pelo mulçumano
Al-Mansur. Intacto, permaneceu apenas o sepulcro com os ossos do Apóstolo. O povoado foi
reconstruído e em 1075 iniciada a edificação de um grande templo românico, que iria garantir
a consolidação das peregrinações, transformando Compostela num centro de grande referência
religiosa, na terceira cidade mais sagrada do cristianismo, depois de Jerusalém e Roma.
Entre os vários caminhos utilizados pelos peregrinos, para chegar a Santiago de Compostela,
a “Jerusalém do Ocidente”, três são considerados como principais: o Francês, o Português e o
Inglês.
O Caminho Francês é por onde convergiam os cristãos que partiam de todas as regiões
da Europa situadas fora da Península Ibérica. Começava nos Pirineus, na localidade francesa de
Saint-Jean-Pied-de-Port, e penetrava na Espanha por Roncesvalles, localizada na província de
Navarra, donde os peregrinos seguiam até Santiago de Compostela, num percurso de 800 quilômetros. É considerado o caminho de peregrinação mais famoso do mundo.
O Caminho Português partia de Tui, na margem direita do Rio Minho, na província de Pontevedra. Depois de atravessar o Minho, os peregrinos vindos de Portugal percorriam 130 quilômetros para chegar a Santiago de Compostela.
O Caminho Inglês iniciava-se em Ferrol, localidade portuária na província de A Coruña, onde
desembarcavam os cristãos vindos da Inglaterra, Gales e Irlanda, para uma caminhada de 120
quilômetros, até Santiago de Compostela.
Ao longo dos percursos desses três caminhos medievais, juntavam-se vários outros, dentre
eles o Caminho Aragonês, o Caminho da Prata, o Caminho Primitivo, o Caminho do Norte ou
Cantábrico, o Caminho da Ria de Arousa e o Caminho de Finisterra.
No século XIII, quando já estava sedimentada a extensa rede de itinerários que levavam os
romeiros de toda a Europa à Catedral de Santiago de Compostela, tem-se as primeiras notícias de
membros da Família Taboada já fora do seu núcleo de origem, que foi a atual cidade de Taboada,
localizada na região central da Galícia, no vale do Rio Minho, na província de Lugo, encostada na
divisa com a província de Pontevedra.
Pelos caminhos do vaivém dos peregrinos, os Taboada começaram a sair da Galícia, tomando
duas direções: rumo sul, com destino a Portugal e regiões do sul da Espanha; e para o norte, em
demanda ao norte da Espanha e à França, o portal por onde, aos poucos, foram se espalhando
pela Europa.
Com a descoberta da América, os integrantes da Família Taboada começaram a atravessar o
Atlântico. Inicialmente, dirigiram-se aos territórios ocupados pela Espanha no Novo Mundo, da
América do Norte à América do Sul. Depois, estabeleceram-se em terras brasileiras, de norte a sul.
Vieram no período mais acentuado da imigração, que foi na segunda metade do século XIX e na
primeira metade do século XX.
O primeiro Taboada que se tem notícia na Bahia foi José Taboada Vidal, meu avô, nascido no
dia 26 de novembro de 1877, em Cerdedo, na província de Pontevedra. Desembarcou no porto
de Salvador em 22 de novembro de 1892, quatro dias antes de completar 15 anos de idade. O
jovem imigrante foi levado no mesmo dia para trabalhar no Rio Vermelho, um balneário turístico
onde as famílias abastadas do centro de Salvador possuíam casas de veraneio.
Além de agregar o núcleo dos veranistas, o Rio Vermelho possuía uma importante colônia
galega, que monopolizava o comércio local. E foi como comerciante, dono do Armazém Rio
Vermelho, do Café Taboada e da Confeitaria Oceânica, que José Taboada alcançou êxito na vida
profissional e prestígio na sociedade local.
José Taboada Vidal faleceu no Rio Vermelho, em 2 de maio de 1967, no sobrado em que residia, no Largo de Santana, aos 89 anos de idade. Imediatamente, o vereador do bairro, professor

Aurélio Ângelo de Souza, deu entrada no Projeto de Lei Nº 41, dando à antiga Travessa Santana,
eixo de ligação do Largo de Santana com a Rua Conselheiro Pedro Luiz, uma nova toponímia,
denominada Rua José Taboada Vidal, oficializada pela Lei Nº 1998, de 7 de julho de 1967.
Na exposição de motivos encaminhada à Câmara Municipal, para justificar o merecimento
da homenagem, o vereador, além de nominar as qualidades de José Taboada Vidal, classificou-o
como “Benemérito do Rio Vermelho”, um título alicerçado no fato do ter sido o principal baluarte
na construção da nova Igreja Matriz de Sant’Ana do Rio Vermelho, inaugurada em 26 de julho de
1967, 85 dias após o falecimento do seu grande benfeitor.
A biografia completa do meu avô encontra-se registrada no livro ‘José Taboada Vidal, Benemérito do Rio Vermelho’, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, cujo lançamento ocorreu aqui, neste
Auditório, no dia 21 de novembro do ano passado, quando Caballeros de Santiago comemorou
49 anos de fundação e o Rio Vermelho encerrou as festividades dos 500 anos da sua descoberta,
em 1509, pelo galego Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.
E no bairro em que o galego José Taboada Vidal viveu por 75 anos, a Associação Cultural
Hispano-Galega Caballeros de Santiago construiu a sede própria, inaugurada em 1989, no Dia de
São Tiago, 25 de julho, dia do martírio do Apóstolo.
E sempre que o 25 de julho cai num domingo – dia da semana em que os restos mortais
do Apóstolo foram encontrados –, celebra-se o Ano Jubilar do Apóstolo Santiago, também denominado de Ano Xacobeo. Em Santiago de Compostela, os festejos se estendem durante o ano
inteiro, movimentando mais ainda o turismo religioso.
O Ano Xacobeo, além de ser uma evocação ao Santo Padroeiro da Galícia e da Espanha, nos
remete à Idade Média, quando começaram as peregrinações ao sepulcro de São Tiago e também
as saídas de galegos de suas aldeias, pelos mesmos caminhos utilizados pelos romeiros.
Como já disse anteriormente, membros da Família Taboada, como de tantas outras famílias,
fizeram uso dessas vias para se espalharem pela Europa, antes de buscarem a realização de seus
sonhos nas Américas, do Norte, Central e Sul.
Tenho a certeza de que aqui, nesse recinto, também se encontram, como eu, vários descendentes de famílias que forneceram participantes para as epopéias das emigrações que começaram
pelos Caminhos de Santiago. Congratulo-me com vocês, que representam famílias galegas cujas
raízes remontam ao período medieval.
O Ano Xacobeo 2010 coincidiu com o Ano do Cinqüentenário da fundação de Caballeros
de Santiago, razão determinante para comemorações especiais, reforçada pelo fato de que o
próximo Ano Santo somente ocorrerá daqui a onze anos, em 2021.
E neste Ano Santo de 2010 tive a honra de ser admitido na Diretoria dessa entidade. Com
isso, passei à condição de primeiro descendente de José Taboada Vidal a ocupar um cargo na Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago.
Finalmente, deixo consignado o meu orgulho pelo privilégio de estar participando de Caballeros de Santiago, associação difusora da cultura da terra dos meus avós e que congrega galegos
e seus descendentes, formadores da segunda mais numerosa colônia galega numa cidade da
América do Sul.
O meu muito obrigado a todos e em especial ao presidente Santiago Coelho Rodríguez Campo, padrinho do meu ingresso no quadro diretivo desta conceituada casa cultural.

Capa do folder contendo a palestra.
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ACERVO
DOCUMENTAL
SOBRE O
RIO VERMELHO E SEU
DESCOBRIDOR

Pró Rio Vermelho, o blog do bairro
Depois do sucesso do Portal Oficial do Rio Vermelho
– www.acirv.org –, que desde março de 2006 vem contribuindo de forma expressiva na divulgação dos valores
históricos, culturais e turísticos do Rio Vermelho, a Academia dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv) lançou, no
dia 11 de junho, mais um espaço virtual dedicado ao
bairro.
Trata-se do blog Pró Rio Vermelho, idealizado para
tratar de assuntos do interesse da comunidade, com a
finalidade de informar e promover a discussão de idéias,
sugestões, reivindicações e projetos de relevância para o
bairro.
Administrado pela Acirv, organização não-governamental e não-pertencente a particulares, o blog chegou
com a missão de ser o canal de uma interatividade triangular: entidades filiadas à Central das Entidades do
Rio Vermelho, comunidade dos internautas e órgãos do
poder público.
“Acesse agora www.proriovermelho.blogspot.com
e salve-o na sua lista de favoritos”, convida Portto Neto,
responsável pelo blog.

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

Dois de Fevereiro
no Rio Vermelho
Diogo Álvares,
o Caramuru

Dinha do
Acarajé
José Taboada Vidal,
Benemérito do
Rio Vermelho

Rio Vermelho,
de Caramuru a
Jorge Amado
Nelson Taboada
Souza, Benemérito
da Indústria

Portto Neto, coordenador do blog

www.artemapas.com.br

Notáveis do
Rio Vermelho

www.presscolor.com.br

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

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

www.vrv.com.br
Viação Rio Vermelho

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

9235.2357 - 8828.6372 - 9989.4464

Bar do Bahia

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

Barbearia Edson & Lucas

Avenida Juracy Magalhães Júnior 45, Loja B
Rio Vermelho - Fone 9168.5104
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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.

2.
3.
4.

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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Página da Casa de Cultura Carolina Taboada
(Entidade filiada à Central das Entidades do Rio Vermelho)

ASSIM EU VI O RIO VERMELHO,
UMA AULA DO HISTORIADOR CID TEIXEIRA
A Bahia tem dois grandes historiadores. Um, já falecido, é Pedro Calmon, principal avalista
da chegada do náufrago Diogo Álvares Corrêa à Pedra da Concha, uma ilhota localizada na
Enseada da Mariquita, Rio Vermelho, onde recebeu, em 1509, dos índios tupinambás, o nome
pelo qual ficaria imortalizado – Caramuru.
O outro historiador, felizmente vivo, chama-se Cid José Teixeira Cavalcanti, que morou no
Rio Vermelho em duas fases da vida: quando menino e já adulto, casado com moça do Rio
Vermelho, a advogada e educadora Expedita Madalena de Oliva Teixeira Cavalcanti, ou simplesmente Professora Expedita Teixeira.
O professor Cid Teixeira, a ‘Enciclopédia da Bahia’, como é chamado pelo seu inesgotável
saber, no campo do direito (sua formação acadêmica) e nas áreas do jornalismo, da radiofonia,
do magistério, da história e da cultura em geral. É autor de nove livros de grande porte, verdadeiras enciclopédias, e de centenas de artigos publicados em revistas e jornais.
Na edição passada, a Folha do Rio Vermelho reproduziu, na íntegra, um artigo de sua autoria – Assim eu vi o Rio Vermelho –, publicado pelo jornal A Tarde, na edição do dia 24 de abril
de 1990, ocupando uma página inteira. Não havia lido esse artigo na época da sua publicação,
pois me encontrava fora da Bahia. Somente agora, passados vinte anos, tive o privilégio da
sua leitura, graças ao jornal do nosso bairro, que se constitui num autêntico portal históricocultural e no seu principal porta-voz.
Em ‘Assim eu vi o Rio Vermelho’, o professor Cid Teixeira dá uma verdadeira aula de como
era o bairro lá pelas décadas de 1930 e 1940. Graças à sua prodigiosa memória, ele nos possibilitou o privilégio de um passeio pelo Rio Vermelho antigo, relembrando moradores temporários (os veranistas), moradores permanentes, comerciantes e personagens populares, situando-os inclusive em seus redutos na geografia interna do bairro descoberto pelo Caramuru.
Entre os nomes citados pelo professor Cid Teixeira, consta o do meu avô, José Taboada
Vidal, galego que chegou ao Rio Vermelho em 1892, às vésperas de completar quinze anos
de idade, onde plantou as raízes que germinaram filhos e netos. Emocionado com a leitura do
artigo, voltei à época da minha infância e adolescência, vividas nesse bairro, como morador da
Rua Conselheiro Pedro Luiz. Conheci muitas das pessoas enumeradas pelo mestre.
Em seu notável artigo, o professor Cid Teixeira nos conduziu como se fosse um guia turístico
do Rio Vermelho. Aliás, na sua juventude, como estudante de direito, ele trabalhou nesse
mister, como free lancer de uma agência local, conduzindo turistas em trânsito por Salvador,
durante as escalas dos transatlânticos no porto de Salvador.
E foi com essa experiência que saiu mostrando, além dos personagens humanos do Rio
Vermelho, seus logradouros e os setores formadores do que ele denominou de “Rio Vermelho e
os Rios Vermelhos”. E deu ênfase a um setor especial, que mereceu inclusive um subtítulo – No
Alto de São Gonçalo. Dentre os moradores do Alto de São Gonçalo, o professor registrou: “bem
lá em cima, já na entrada para a Ladeira de São João, o coronel José Galdino e sua gente”.
A “Ladeira de São João”, último logradouro do Alto de São Gonçalo, já na divisa com o bairro da Federação, tem hoje o nome de seu antigo morador – Rua Coronel José Galdino de Souza.
Dentre a “sua gente” encontrava-se o filho do coronel, Gethsêmani Galdino da Silva, que também seria coronel (Coronel Zete), meu amigo. Ao clã seria agregado Márcio Santos Souza, neto
e filho dos coronéis, que construiu brilhante trajetória profissional no Grupo Bradesco, chegando a diretor do banco comercial. Lá de São Paulo, onde reside há duas décadas, o representante
da terceira geração da família Souza enviou e-mail ao prefeito João Henrique Carneiro, pedindo
que não permita a transferência da Rua Coronel José Galdino de Souza para o bairro da Federação, para não se constituir numa agressão à memória do bairro e da sua família.
Dentre os “Rios Vermelhos”, o professor Cid Teixeira também falou da “Ladeira das Pedras”,
por onde se alcançava a Estrada da Cruz das Almas, caminho para Brotas. e da “Lucaia”. A Ladeira das Pedras (trecho final da atual Rua Waldemar Falcão) pertencia ao Rio Vermelho. É por
onde se tinha acesso à Chácara Lucaia, pertencente ao renomado advogado Ubaldino Gonzaga,
muito amigo do meu avô José Taboada.
Um dos dez filhos de Ubaldino, Tarquínio de Oliveira Gonzaga, também advogado, foi colega no Colégio Antônio Vieira do meu pai, Nelson Taboada Souza. Ele sempre ressaltava, em
seus depoimentos como historiador oral do Rio Vermelho, que a Chácara Lucaia fazia parte do
Rio Vermelho, constando isso na escritura da propriedade que foi adquirida pelo pai em 1924.
Em 1972, a Chácara Lucaia foi transformada no loteamento Parque Lucaia que, agora, querem
transferir para Brotas.
No início do seu extraordinário artigo-depoimento-crônica, o professor Cid Teixeira fez duas
citações importantes:
1. “... tão certo de que a história social repousa bem mais neste tipo de fixação do que
naquilo que a burocracia registra e o Diário Oficial publica.”
2. “... enseja estas lembranças. Possa, também, fortalecer o sentimento de responsabilidade de todos os que ali viveram algum dia têm com a identidade e a fisionomia do
bairro.”
A primeira pode ser desdobrada da seguinte forma: a divisão territorial feita e consagrada
pelo uso de um povo é muito importante, devendo sobrepor-se à burocracia que muita vezes
registra no Diário Oficial o que não condiz com a tradição popular. Vinte anos depois dessa
sábia colocação, o Rio Vermelho vive o drama da burocracia fria, que quer levar ao Diário Oficial
do Município uma nova delimitação do Rio Vermelho, estranha à sua história social e que agride
a delimitação de 1986, feita respeitando a verdadeira história do Rio Vermelho, uma história
que encontra fundamentação no artigo escrito pelo professor Cid Teixeira – Assim eu vi o Rio
Vermelho.
A segunda é um verdadeiro chamamento à responsabilidade dos cidadãos que, na qualidade de moradores ou ex-moradores, devem defender a preservação da identidade e da fisionomia territorial do Rio Vermelho. É o que estamos fazendo, todos nós, dirigentes das entidades
filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho. Não vamos nos curvar às pretensões de uma
burocracia administrativa predatória, que quer passar por cima da história social do Rio Vermelho.
Muito obrigado, Professor Cid Teixeira, pelo ‘Assim eu vi o Rio Vermelho’, que, além de um
notável descritivo histórico da geografia territorial e social do nosso bairro, contém um legado
de preciosos ensinamentos, escritos há exatos vinte anos.
Nelson Taboada
Presidente da
Casa de Cultura Carolina Taboada

Livro da juíza Gardênia

No dia 10 de junho, Nelson Taboada compareceu ao lançamento de ‘Deus
e Você, o Grande Encontro’ ocorrido no Bistrot Du Vin, na Pituba. A obra,
editada pela EME Editora, com 176 páginas, foi escrita por Gardênia Duarte,
que é autora de outros dois livros.
Na mesma noite, a escritora, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça
da Bahia e que também interpreta músicas românticas, lançou o seu segundo CD, ‘Gardênia’.
Na foto, Gardênia Pereira Duarte com Nelson Taboada e Paulo Furtado,
ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Posse do desembargador Castelo Branco
No dia 18 de junho,
o presidente da Casa de
Cultura Carolina Taboada esteve na posse do
bacharel em direito
Nilson Castelo Branco
como desembargador
do Tribunal de Justiça
da Bahia.
A solenidade, no
Salão Nobre do Fórum
Ruy Barbosa, foi dirigida pela presidente Telma Britto e contou com as presenças dos demais desembargadores do TJB e de diversas autoridades locais e nacionais, dentre
elas três ministros do Superior Tribunal de Justiça: Paulo Furtado, Humberto
Soares Martins e o presidente César Asfor Rocha.
Na foto, publicada na coluna Kin Kin, Tribuna da Bahia, edição de 22 de
junho, o desembargador Castelo Branco aparece entre os amigos Nelson
Taboada, Nelson José de Carvalho e Walter Pinheiro.

Revista da Acirv
A Edição Nº 8 (Julho 2010)
da revista Boletim da Academia,
editada pela Academia dos Imortais do Rio Verrmelho (Acirv), foi
integralmente dedicada a duas
personalidades do Rio Vermelho:
Rosita Falcão de Almeida Maia e
Nelson Almeida Taboada.
Rosita Maia, desembargadora
do Tribunal de Justiça da Bahia, foi
admitida na Galeria dos Imortais
do Rio Vermelho no dia 8 de julho
de 2010. Ela é filha do engenheiro
Antônio de Almeida Souza Filho,
Patrono da Cadeira 6 da Acirv, entidade que instituiu a honraria que
é concedida apenas a ex-moradores
e moradores que se destacam em
atividades profissionais ou em ações
sociais.
Nelson Taboada, economista e
empresário, foi admitido na Devoção do Senhor do Bom Jesus do Bomfim, uma das instituições religiosas
mais antigas em atividade ininterrupta no Brasil , com 265 anos de fundada.
A solenidade da sua entrada na importante irmandade foi realizada na Basílica do Bonfim, no dia 20 de junho deste ano, durante a missa dominical
das 7h30.
Acima, a capa do Boletim da Academia, com Rosita Maia e Nelson
Taboada empunhando os diplomas outorgados pela Acirv e pela Devoção
do Bomfim.
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A delimitação do
Rio Vermelho chegou
à Câmara Municipal:
Vereador Sandoval Guimarães
apresentou Projeto de Indicação
que solicita ao Prefeito a
manutenção dos limites de 1986

O embargo das obras do Memorial
Caramuru também chegou
à Câmara Municipal:

Sandoval Guimarães apresentou
Moção de Apoio

Sensibilizado pelo movimento que defende a integridade do território histórico do bairro onde possui um
expressivo reduto eleitoral, e por força também de solicitações de diversos moradores, que fazem parte do seu círculo de amizades, os quais não concordam com qualquer
mutilação na delimitação de 1986, o vereador Sandoval
Guimarães (foto) resolveu entrar na campanha de defesa
do verdadeiro Rio Vermelho. E o fez de forma a envolver
a participação da Câmara Municipal de Salvador, levando
aos seus pares na casa legislativa a questão da manutenção dos limites de 1986, uma causa que considera justa,
legítima e procedente.
Enfatizando que “a história do Rio Vermelho e a
vontade de seus moradores devem ser respeitadas”, o
vereador Sandoval Guimarães, que na Câmara preside a
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, deu entrada no Projeto de Indicação solicitando que o prefeito
João Henrique “determine à Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (Sedham)
a manutenção dos limites do Rio Vermelho, contidos
no mapa elaborado em 1986”.
Protocolado na sessão de 6 de julho, o Projeto de Indicação recebeu o Nº 181/10 e foi publicado na página
11 do Diário Oficial do Legislativo de 9 de julho de 2010,
conforme fac-símile acima.
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Na sessão do dia 6 de julho, o vereador Sandoval Guimarães também deu entrada numa Moção pedindo aos demais edis da Câmara Municipal de Salvador o apoio à luta que vem sendo travada
pela comunidade do Rio Vermelho para reverter o embargo que,
por determinação judicial, paralisou as obras do Centro de Artesanato, um dos equipamentos do Memorial Caramuru. Eis o teor
da Moção de Apoio:

Moção publicada no Diário Oficial do Legislativo,
Edição de 9 de julho de 2010, Página 4.

