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Cinquentenário de Caballeros de Santiago
Foto: Hitanêz Freitas

Foto: Eduardo Silva

Os 50 anos de fundação da Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago foram
comemorados com Missa Solene
na Igreja de Sant’Ana do Rio
Vermelho e diversos eventos na
sede da entidade que representa
na Bahia a história, a cultura e o
turismo galego. Na foto, o presidente de Caballeros, Santiago
Campo, com o governador de
Pontevedra, Rafael Louzán, que
veio da Espanha exclusivamente
para participar da solenidade do
cinquentenário.
Páginas 3, 4 e 5.

A nova sede da
Associação Atlética
da Bahia e a
homenagem na
Câmara Municipal
A Associação Atlética da Bahia,
com históricas ligações com o
Rio Vermelho, renasceu para as
atividades sociais e esportivas
com a inauguração da suas novas instalações, merecendo por
isso uma Sessão Especial na Câmara Municipal, requerida pelo
vereador Pedro Godinho (foto)
Páginas 6 e 7.

Bodas de Prata
Sacerdotal do Padre Ângelo
Foto Hilário

Os 25 anos da ordenação sacerdotal do padre Ângelo Magno
Carmo Lopes (foto) foram festejados no dia 8 de dezembro,
com Missa Solene seguida de almoço na Medalha Milagrosa.
Página 8 .
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Tráfico de influência na Sucom
é histórico
Na Sucom parece que a prioridade é o atendimento das solicitações de
quem goza de muito prestígio lá dentro. O exemplo mais recente (novembro
passado) foi a tentativa de calar e de retirar arbitrariamente (sem o competente mandado judicial) o equipamento do sino eletrônico da Igreja de
Sant’Ana do Rio Vermelho.
A “serviço do Hotel Catharina Paraguassú”, os técnicos do órgão agiram
com uma rapidez incrível. Afinal, queriam a todo custo satisfazer o pedido da
dona do hotel, que não desejava que os “ouvidos sensíveis” dos hóspedes ouvissem as badaladas intervaladas de 60 minutos, anunciando as horas. E olhe
que a Sucom tentou silenciar uma prática tradicional desrespeitando a legislação, uma vez que o repicar dos sinos das igrejas de Salvador são garantidos
por lei e não estão inclusos na pontuação dos decibéis.
Essa mesma agilidade demonstrada pela Sucom, nunca existiu nos atendimentos da comunidade denunciando obras irregulares, que no Rio Vermelho
acontecem a todo instante Aliás, sempre foi omissa na proteção dos bens públicos, que são invadidos ou utilizados de forma indevida. Um dos casos marcantes é o do terreno público existente na esquina do Largo de Santana com
Rua da Paciência, colado ao imóvel onde funciona o bar/restaurante Santa
Maria. Na edição nº 49 (setembro de 2004), o Jornal do Rio Vermelho, editado
pela Amarv, então presidida por Mário Veras, publicou na coluna “Tribuna da
Comunidade” a seguinte carta:

poderoso, alguma eminência parda que age nos gabinetes da Prefeitura.
Porém, essa mesma eficiência a Transalvador não demonstra nos atendimento oriundos da comunidade organizada, que são de grande importância para a coletividade. Eis as reivindicações mais relevantes, que há anos
estão engavetadas no órgão:
1.

2.

3.

4.

Muro da Vergonha
Alertada pela edição passada do JRV, fui averiguar a questão do muro existente bem na esquina do Largo de Santana com a Rua da Paciência, pois resido
perto. Fiquei pasmo quando descobri que o proprietário do sobrado da esquina
(Bar Santa Maria) ganhou um pequeno jardim em área pública. Até pouco tempo atrás, a Limpurb mantinha ali um pequeno serviço de apoio à varrição das
ruas.
Ao demolir o seu depósito, a Limpurb o fez com o propósito de no local
surgir um pequeno jardim. Mas, esqueceu-se de demolir o muro. Resultado, o
jardim foi feito e o proprietário do sobrado, que não é bobo, abriu uma porta,
transformando o jardim em área particular. Uma delícia de privilégio!
O muro da vergonha precisa ser demolido pela Prefeitura, urgentemente,
antes que o cidadão requeira o “uso capião”!

Sabe-se que o presidente da Amarv esteve pessoalmente na Sucom levando
o jornal e pedindo a demolição do referido muro. A Sucom prometeu derrubálo. Porém, não o fez, pois o proprietário do sobrado tinha uma “peixada”
forte dentro da Sucom e a ordem da demolição foi sustada.
No Rio Vermelho existe um caso mais grave ainda, que foi alvo de discussões no Fórum Rio Vermelho, realizado em março de 1999, que resultou na
publicação da Carta do Rio Vermelho, que na página 15 registrou:

Rua Tupinambás
Na planta original do loteamento Jardim Caramuru, registrada e arquivada
no órgão competente (Sucom) da Prefeitura, a Rua Tupinambás termina num
círculo, para o retorno de veículos. Todavia, este retorno não existe, constituindo-se num problema para a manobra de volta dos caminhões do gás, do lixo,
de manutenção da Coelba, da entrega de materiais de construção, de móveis
e, principalmente, para os veículos de carroceria longa, tipo baús de mudança,
que são obrigados a retornar em marcha ré.
A indagação dos moradores é a seguinte: O retorno previsto para o final da
Rua Tupinambás foi suprimido legal ou ilegalmente?

A administração regional do Rio Vermelho (AR-VII) foi investigar a ocorrência e constatou que o retorno tinha sido suprimido pelo proprietário da última
casa do lado esquerdo da rua. Ele construiu a piscina de sua residência na área
pública. Porém, a administração regional não conseguiu que o espaço fosse
restituído ao uso público e o retorno para os veículos construído. O “grileiro
do colarinho branco”, tinha poderosa proteção dentro da Sucom.
O atual superintendente da Sucom, Carlos Silva, que no episódio da Igreja do Rio Vermelho teve a dignidade de telefonar ao pároco, padre Ângelo
Magno Carmo Lopes, para pedir desculpas pela nefasta ação dos fiscais do
órgão, bem que poderia responder às questões do Largo de Santana e da Rua
Tupinambás. O e-mail para o recebimento das explicações e publicações na
Folha do Rio Vermelho é <central@acirv.org>.

Transalvador fez intervenção
absurda
Parece mentira, mas é verdade o absurdo que aconteceu no Mercado
Municipal do Rio Vermelho. Em menos de 60 dias de inaugurado (10 de
setembro deste ano) o novo equipamento, a Transalvador apareceu por lá
para fazer uma via de acesso alternativo ao estacionamento de veículos.
Via essa desnecessária, pois o acesso principal, que sempre atendeu ao
Mercado antigo, que por sinal tinha maior movimentação de veículos do
que o atual, sempre atendeu às necessidades e sempre atenderá, desde
que a Transalvador cumpra com o seu papel, coíbindo o estacionamento
de veículos na via de acesso que é privativa ao Mercado.
Além de desnecessária, o “acesso alternativo” se constitui numa aberração técnica, condenada por quem realmente entende de engenharia de
tráfego, uma vez que fica colado a um ponto de ônibus dos mais movimentados do Rio Vermelho. A obra, feita ao arrepio da Fundação Mário Leal
Ferreira, autora do projeto do novo Mercado, e sem qualquer consulta à
administração regional do Rio Vermelho e nem à Central das Entidades do
bairro, é uma excrecência e foi um desperdício de dinheiro público, num
momento em que a situação financeira da Prefeitura é muito difícil.
O mais incrível ainda, que causa repulsa nos moradores, foi a presteza
na realização da obra desnecessária, certamente solicitada por alguém

2

5.
6.

Colocação de um semáforo, ou uma simples faixa de segurança,
defronte à Igreja Matriz do Rio Vermelho, com vários pedidos
feitos pela Paróquia, pela Central das Entidades e pelo vereador
Pedro Godinho. Comenta-se que a Transalvador somente tomará
uma providência quando ocorrer algum atropelo fatal, vitimando um freqüentador das missas ou mesmo alguma criança que
estuda na Escola Municipal Osvaldo Cruz, em funcionamento
provisório no Salão Paroquial da Igreja Matriz.
Colocação de um semáforo para disciplinar o ingresso dos veículos procedentes da Rua Frederico Edelweiss (esquina do Colégio
Manoel Devoto) na movimentada Rua Osvaldo Cruz. Esse semáforo pode ser conjugado com o já existente entre o Manoel Devoto e o supermercado Bompreço.
Exigir que o supermercado Bompreço transfira a entrada para o
seu estacionamento coberto para logo após a faixa de segurança
dos pedestres. Atualmente, para ingressarem na Rua Osvaldo
Cruz, os veículos saem do estacionamento pela faixa de segurança dos pedestres, o que se constitui num grave erro técnico.
Colocar a sinalização vertical e horizontal para oficializar a mão
inglesa nas duas pontes da Avenida Juracy Magalhães Júnior,
no trecho conhecido popularmente como “Rua do Canal”. Nessas duas pontes, a mão inglesa vem sendo praticada há mais
de vinte anos. Mas, de vez em quando, ocorrem pequenos acidentes envolvendo veículos de outras cidades ou dirigidas por
pessoas que não conhecem direito o tráfego no Rio Vermelho e
aí, se estabelece uma confusão: a mão-inglesa não está indicada
por nenhuma sinalização?
Coibir, sistematicamente, a transformação dos passeios em estacionamento de veículos. As calçadas são para a livre circulação dos pedestres.
Reestudo da circulação de veículos pelo núcleo do Parque Ipase,
para solucionar os problemas existentes no cotovelo da interseção das ruas Maracás e Belmonte. Na edição de julho de
2009, a Folha do Rio Vermelho publicou a seguinte carta, de
uma leitora do jornal:

Tráfego pelo Parque Ipase
Com os congestionamentos cada vez maiores na Rua Osvaldo Cruz, as ruas estreitas do Parque Ipase (um loteamento de 1949, que surgiu como uma extensão do
Parque Cruz Aguiar), foram transformadas em vias de escape. Porém, no cotovelo formado pela confluência da Rua Maracás com a Belmonte se formou um
gargalo que provoca sérios problemas no tráfego e inferniza a vida de quem
mora nas proximidades. Como as estreitas ruas são todas em mão dupla, está
na hora do setor de tráfego da Prefeitura fazer alguma coisa, inclusive verificando a possibilidade de transformar alguns trechos em mão única.

A Trabsalvador não tomou conhecimento dessa reivindicação, de suma
relevância para evitar que os abalroamentos e brigas, entre os condutores
de veículos, continuem acontecendo. Parece que a solução somente virá
quando também acontecer um motorista atirar e matar outro.

Promotor quer fechar a Ceasa
Os permissionários dos 154 boxes do Centro de Abastecimento do Rio Vermelho, mais conhecido como Ceasinha do Rio Vermelho, ficaram perplexos com a
notícia de que o promotor de justiça da Defesa do Consumidor, Aurisvaldo Melo
Sampaio, pediu à Justiça a interdição do único equipamento comercial do gênero
existente na Cidade Alta. O motivo seria a estrutura física carente de reformas e
a falta de condições higiênico-sanitárias. Uma das alegações seriam os problemas
dos pombos e cachorros vira-latas que circulam pelo entorno do mercado. “Ora,
isso não é problema nosso e não podemos ser responsabilizados ou penalizados
por isso”, afirmam Rubina Moraes e Carlos Lineu, respectivamente presidente e
vice-presidente da Associação dos Permissionários do Ceasa do Rio Vermelho.
A intempestiva ação, caso seja acatada pela Justiça, além de provocar o desemprego imediato de centenas de trabalhadores, criará um sério problemas para
milhares de usuários do Centro de Abastecimento, que aí fazem semanalmente
suas compras e elogiam os comerciantes locais. Sabe-se também que os permissionários, todos devidamente licenciados, sempre cumpriram com todas as regras
e normas que regem o funcionamento da Ceasinha.
É preciso que haja bom senso, para que os pequenos comerciantes e prestadores de serviços, que ali se encontram instalados há muitos anos, bem como a clientela, não sejam abruptamente prejudicados. Tem que se dar uma prazo exeqüível
para que a Ebal, órgão da estrutura administrativa do Governo do Estado, que é
a proprietária e administra diretamente o equipamento, promova as melhorias que
forem necessárias. Aliás, sabe-se que já existe um projeto para a requalificação desse
importantíssimo Centro de Abastecimento.

Novo Mercado começa a ser degradado
Logo após a inauguração do novo Mercado Municipal do Rio Vermelho, também
chamado de “Mercado do Peixe”, a Central das Entidades do Rio Vermelho chamou a
atenção da Sesp, secretaria municipal que administra o equipamento, para a necessidade da implementação, imediata, de algumas ações visando preservar o bom nível do
seu funcionamento. Na verdade, foram duas matérias publicadas na página 9 da Edição
15 da Folha (setembro 2010), sob os títulos “O alerta para o novo Mercado continuar
brilhando” e “A importância do Siga VII”.
Infelizmente, as observações não foram levadas a consideração pela Sesp. Resultado, os primeiros sinais da degradação já estão aparecendo e começam a ofuscar o
brilho do novo Mercado. Se o prefeito não tomar uma providência enérgica e colocar
no Mercado uma administração eficiente e competente, em pouco tempo ele ficará
nas mesmas condições que liquidaram com o antigo mercado, que também no período
pós-inaugural brilhou com intensidade e se transformou num point turístico da sadia
boêmio soteropolitana.
Olho vivo, prefeito João Henrique, para não deixar que ao final da sua gestão o
Mercado do Rio Vermelho já esteja em avançado processo de degradação!
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O Cinquentenário de Caballeros de Santiago
A Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago completou 50 anos de
fundação no dia 22 de novembro, mas as
comemorações foram adiadas por sete dias,
para poder ter a presença do governador de
Pontevedra, a província galega que mais contribuiu na formação da colônia espanhola na
Bahia.
As festividades começaram com uma missa
na manhã do domingo, dia 28, na Igreja de
Sant’Ana do Rio Vermelho, celebrada pelo padre Ângelo Magno Carmo Lopes. Ao final, uma
procissão conduziu, até a sede de Caballeros
de Santiago, a imagem do Apóstolo Santiago,
Padroeiro da Espanha e da Galícia.
Na noite do dia seguinte, a sede de Caballeros brilhou com a presença de ilustres convidados, dentre eles o representante da Embaixada da Espanha no Brasil, Joaquin Francisco
Niclos Albarracin, e do cônsul da Espanha na

Bahia, Jacobo González-Arnao Campos. Especialmente vindos da Espanha, encontravamse o presidente da Deputación de Pontevedra
(governador de Pontevedra), Rafael Louzán
Abal, a vice-prefeita de Ponteareas e diretora
geral do Comércio do Conselho de Economia
e Indústria da Xunta de Galicia, Nava Castro,
o ex-prefeito de Ponteareas, José Castro, e
Emilia García López, representante do Conselho da Cultura Galega.
A programação do dia 29 teve início com
apresentações de música e dança pelo Grupo
de Baile Caballeros de Santiago, seguida de
discurso do presidente Santiago Campo. Na
sequencia, foram homenageados os ex-presidentes de Caballeros de Santiago, e com títulos
de Sócio Honorário o secretário geral de Emigração da Xunta de Galicia, Santiago Camba
Bouzas, o escritor baiano Ubaldo Marques Porto Filho, autor do texto do “Projeto Caramuru

Fotos: Hitanêz Freitas

Galego”, e a escritora e artista plástica mineira
Clores Dias de Andrade Lage.
A programação no Auditório Orsi Pousada
foi encerrada com a projeção de um vídeo institucional alusivo aos 50 Anos de Caballeros
de Santiago, oferecido pela empresa galega
Vilabarros. Em seguida, foi inaugurada a Exposição Nós Mesmos, montada pelo Conselho
de Cultura Galega e que tem percorrido vários
países. No Salão Nobre Carlos Lopez Monis,
foi aberta a exposição de quadros e esculturas
de Clores Lage, onde também foi feito o lançamento do seu quinto livro, “Ecos de Outras
Eras”. Finalmente, no terraço com vista panorâmica para a Enseada de Santana, Caballeros de Santiago ofereceu um requintado coquetel de confraternização, ao som de músicas
clássicas, interpretadas por Ana Paula Barreiro,
acompanhada pelo tecladista Alex Rocha.

Chegada da imagem do Apóstolo Santiago na Igreja de Sant’Ana do Rio Vermelho.

Interior da Igreja no momento da missa em homenagem aos 50 anos
de Caballeros de Santiago.

Na frente: José Castro, Nava Castro, Manuel Sánchez Suárez, Santiago Campo
e Clores Lage.

Santiago Campo entregando a oferenda ao celebrante da missa, padre Ângelo
Magno Carmo Lopes.

A procissão conduzindo a imagem do Apóstolo Santiago de volta ao oratório na sede de Caballeros de Santiago.
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As festividades na sede de Caballeros
Discurso do Presidente Santiago Campo
No dia 22 de novembro, deste ano, a Associação Cultural Hispano-Galega Caballeros de
Santiago completou 50 anos de fundação. Devemos isso à iniciativa de um grupo de idealistas
galegos, que queriam implantar em Salvador

um núcleo para difusão da cultura hispânica e
de ensino do idioma espanhol, ao tempo em
que seriam também valorizadas as tradições
galegas.
Atualmente, Caballeros de Santiago contribui para irradiar na comunidade baiana a
riqueza cultural da Galícia, que foi a fonte
abastecedora da forte presença da colônia
espanhola na Bahia. Disponibilizamos biblioteca, auditório-cine-teatro, salão de eventos
e exposições e espaços para múltiplas atividades. Caballeros de Santiago afirmou-se
também como um importante centro cultural
dentro da própria sociedade soteropolitana,
pois passam pelos nossos espaços artistas e
escritores, tanto baianos como de outros estados, e até de outros países.
A entidade fundada pela colônia galega se
transformou num dos mais destacados centros
de ensino do idioma espanhol e cultural do
Estado, pois além dos cursos promove eventos artísticos, literários e outras iniciativas
em parceria com a comunidade local, como
o Projeto Caramuru Galego. Também fomenta intercâmbios com instituições espanholas,
inclusive com a Universidade de Santiago de
Compostela, uma das mais antigas da Europa.
Atualmente, estamos em fase de fechamento
de parceria com a Universidade de Murcia.
Graças aos profícuos trabalhos desenvolvidos por todos os meus antecessores na
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presidência desta entidade e suas diretorias,
conselheiros, professores, funcionários e colaboradores, Caballeros de Santiago alcançou
seu cinquentenário com credibilidade e pujança operacional, inclusive com reconhecimentos dos governos da Galícia e da Espanha.
Recebe visitas de autoridades diversas, dentre elas embaixadores da Espanha no Brasil e
autoridades governamentais, tendo recentemente recepcionado o presidente da Xunta de
Galícia, Alberto Núñez Feijóo. Enfim, Caballeros de Santiago virou referência da cultura
espanhola e galega na Cidade do Salvador.
Aproveito esta oportunidade para conclamar os conselheiros, diretores, assessores,
os associados de Caballeros de Santiago, e a
própria colônia, no sentido de que, num esforço conjunto, não deixemos que se apague
uma chama que arde há 50 anos. A luta é
grande, a disparidade entre as oportunidades,
ainda maior, mas haveremos de vencer, para
que as futuras gerações mantenham o legado
deixado pelos imigrantes e possam dar continuidade aos trabalhos, tornando possível
chegar às comemorações do centenário da
nossa instituição, que representa, na Bahia, a
história, a cultura e o turismo galego.
Nesta oportunidade, registro os agradecimentos aos ex-presidentes e suas diretorias,
responsáveis pela trajetória que permitiram Caballeros de Santiago chegar ao cinquentenário
com um invejável patrimônio de bons serviços
prestados às comunidades galega e baiana.
Quero agradecer em nome da Diretoria a
todos os funcionários pela dedicação, amor
e o comprometimento pela nossa instituição
e também a todos os professores que estão
e aos que passaram, por ter dado a credibilidade aos nossos cursos de língua e de folclore, referente às danças, aos cantantes e aos
gaiteiros. Agradeço ainda aos nossos colaboradores e patrocinadores, pois sem eles não conseguíramos manter a parte cultural.
Agradeço também a empresa galega Vilabarros na pessoa de Paco Vila, com a colaboração da Zoa Mídia, que nos presenteou com o
belo trabalho do vídeo, contendo a retrospectiva
dos 50 Anos de Caballeros, com o apoio direto do
Presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael
Louzán.

Fotos: Hitanêz Freitas

Agradeço ao Presidente do Conselho de
Cultura Galega, Ramón Villares, representado
pela senhora Emilia Garcia López, por ter nos
enviado a exposição “Nós Mesmos”, inaugurada nesse ato, em nossa sede, e que em janeiro iremos expor em um espaço público da
cidade. Essa exposição tem percorrido vários
países, mostrando o associativismo galego.
Agradeço ao casal José Castro e senhora Pilar, que vieram da Espanha para nos prestigiar.
Pepe Castro, como é conhecido, já foi Prefeito
de Ponteareas, Deputado Provincial (Estadual), Deputado das Cortes (Federal) e Senador.
Registro a presença da sua filha Nava Castro,
atual Vice-Prefeita de Ponteareas e Diretora
Geral do Comercio da Conselharia de Economia e Indústria do governo da Xunta de Galícia, fazendo parte da equipe do presidente Alberto Nunez Feijoó. Acompanhada do marido
Roberto e do seu primo Rafael e esposa. Nava
Castro, como seu pai, tem sido uma amiga e
defensora dessa casa. Ela foi incumbida de nos
trazer sete panderetas e doze pares de botas,
presentes da senhora Elena Fabeiro, Diretora
da Fundação Centro Galego da Artesania e do
Desenho. Essa doação, que leva a marca da
Artesania da Galícia, irá fazer parte do acervo de Caballeros e estará disponível ao nosso
grupo folclórico.
Agradeço também a Rafael Louzán Abal,
uma pessoa emblemática, que nos dá a honra
de mais uma vez nos prestigiar. Para quem não
o conhece, é o Presidente da Deputación do
Estado de Pontevedra (Governador). É o Estado que deve representar uns 90% da emigração para a Bahia. Ele já recebeu a Medalha Gran
Cruz de Caballeros, em reconhecimento pela
sua luta em defesa da nossa comunidade e, em
especial, de Caballeros de Santiago.
O Rafael Louzán nós concedeu o prêmio
Entreculturas 2007, na ocasião das comemorações do quadragésimo sétimo aniversário de
Caballeros, um orgulho para nós, pois destacou Caballeros como a melhor Entidade Cultural Galega fora da Galícia. Por coincidência,
ou destino, a escritora Clores Lage estava aqui
e registrou esse evento em seu livro que será
lançado hoje, aqui em Caballeros.
Muito obrigado a todos.

Auditório Orsi Pousada.

Outra panorâmica da platéia.

Governador Rafael Louzán, presidente Santiago Campo e o cônsul
da Espanha na Bahia, Jacobo González-Arnao.

Vereador Pedro Godinho entre Santiago Campo e Carlos Lorenzo Leiro.
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Comissão de dirigentes que recepcionou o governador de Pontevedra, Rafael Louzán, em sua chegada
à sede de Caballeros, no bairro do Rio Vermelho:
Carlos Lorenzo Leiro, diretor cultural e artístico; Santiago Coelho Rodríguez Campo, presidente; e Manuel
Nemesio Sánchez Suárez, conselheiro vitalício que foi
o primeiro presidente de Caballeros de Santiago.

Ubaldo Marques Porto Filho, historiador do Rio Vermelho; Italo Dattoli, presidente da Associação Comunitária Caramuru; Clara Maciel, escritora; Santiago
Campo, presidente de Caballeros; Clóvis Cavalcanti
Bezerril, presidente da Central das Entidades do Rio
Vermelho; e Roberto Farias de Menezes, diretor da
Academia dos Imortais do Rio Vermelho.

Virginio Durán Cortizo, Arnobio Baqueiro Rios e
Manuel Santos González Rodeiro.

Manuel Antas Fraga recebendo o troféu que fez jus
por ser ex-presidente de Caballeros, entregue pelo
governador Rafael Louzán e pelo vice-presidente do
Conselho de Caballeros, Virginio Durán Cortizo.

O governador Louzán proferindo uma saudação aos
homenageados, tendo ao lado os escritores Clores
Dias de Andrade Lage e Ubaldo Marques Porto Filho.

Clores Lage, Ubaldo Porto, Nava Castro e Santiago
Campo.

Clores Dias de Andrade Lage, que descende de galegos e é prima do poeta Carlos Drummond de Andrade, autografando o livro “Ecos de Outras Eras”,
que veio lançar em Salvador, na sede de Caballeros
de Santiago.

Ubaldo Porto, novo Sócio Honorário de Caballeros de
Santiago, entre o empresário Francisco Sales (Press
Color), Roberto Menezes, Pedro Galvão (presidente
da Abav Bahia), governador Rafael Louzán, Santiago
Campo e Clóvis Bezerril.

Santiago Campo, Leci Damasceno e Rafael Louzán.

Antonio Otero Sobriño, José Castro, Pilar Castro e
Santiago Campo.

Dalmiro Blanco Lage (ex-presidente de Caballeros),
Eliene Campo, Emília García López, Santiago Campo,
Nava Castro, Rafael Louzán, e Antônio Carlos Sanches
Cardoso.

Laureano Ventin Corujeira (primeiro à esquerda), Julio Diz Fernandez (terceiro) e Manuel Tombo Regueira
(quinto), com Juan, Cristobal, Miguel e Manuel, membros da comitiva vinda da Galícia.

O governador Louzán cortando o bolo do cinqüentenário.

Coquetel.

A hora dos parabéns, tendo à frente Francisco Ramón
Martinez Cuevas, Dalmiro Blanco Lage, José Castro,
Antônio Otero Sobrño e Pilar Castro.
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A nova Associação Atlética da Bahia
A nova Associação Atlética da Bahia, como está sendo chamada,
foi inaugurada com uma solenidade simples, mas num ambiente de
grande felicidade, estampada nos semblantes de todos os associados. Esse dia, que faz parte do capítulo mais recente da história
dos 96 anos da Azulina, aconteceu na manhã do último sábado de
novembro, dia 27.
O presidente Ademar da Silveira Brito deu por inaugurado o clube
com um emocionante discurso, feito de improviso. Em seguida, também na base da espontaneidade, fizeram uso da palavra o vice-prefeito de Salvador, Edvaldo Pereira de Brito, o desembargador Eduardo Jorge Mendes de Magalhães, os vereadores Pedro Godinho e Téo
Sena, o deputado federal Gerson Gabrielli, o presidente do Sindicato
Patronal dos Clubes Sociais do Estado da Bahia (Sindclub), Alfredo
Rodrigues Vasconcelos Filho, e o presidente do Conselho Deliberativo
da Associação, Valfredo Oliveira Santos.
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Fotos: Augusto Moura

Pela importância do renascimento da Associação Atlética, o
vereador Pedro Godinho requereu, e foi aprovada pela unanimidade
dos edis, uma Sessão Especial da Câmara Municipal de Salvador,
que foi realizada no Plenário Cosme de Farias, na noite do dia 2 de
dezembro.
Além de Pedro Godinho, que presidiu a Sessão, discursaram os
demais membros que compuseram a mesa dos trabalhos, senhores
Claudelino Miranda, Itaberaba Lyra, Valfredo Oliveira e Ademar da
Silveira Brito. Como convidados especiais do presidente da Sessão
Especial, também discursaram o escritor Ubaldo Marques Porto Filho,
historiador da Associação Atlética da Bahia, o presidente da Central
das Entidades do Rio Vermelho, Clóvis Cavalcanti Bezerril, e o presidente do Sindclub, Alfredo Vasconcelos. O evento na casa legislativa
foi encerrado com um coquetel de confraternização servido no pátio
externo da Câmara.

O presidente Ademar da Silveira Brito fazendo a apresentação da nova
Associação Atlética da Bahia.

Os presidentes Ademar Brito (Diretoria) e Valfredo Oliveira (Conselho Deliberativo) com parte da equipe da Secretaria: Cláudia, Aurenice e Vandelúcia.

Outra parte da equipe administrativa: Dos Reis, Eliraldo, Wellington, Renê e Ademir

Ademar Brito e Valfredo Oliveira com representantes do Rio Vermelho: Antônio
Carlos Freire, diretor do Conturv; Ubaldo Porto, presidente da Acirv; Ítalo
Dattoli, presidenteda Ascar e Clóvis Bezerril, presidente da Cerv.
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A Sessão Especial
na Câmara Municipal
Mesa que dirigiu os trabalhos da Sessão Especial:
Claudelino Miranda, Ademar da Silveira Brito, Pedro Godinho,
Valfredo Oliveira e Itaberaba Lyra.
Fotos: Eduardo Silva/CMS

Discurso do Vereador Pedro Godinho
Presidente da Sessão Especial da
Câmara Municipal de Salvador

Plenário Cosme de Farias.

Valfredo Oliveira, presidente
do Conselho Deliberativo,
falando de improviso,
relatou a importância do
trabalho do presidente
Ademar da Silveira Brito na
viabilização do projeto da
nova Associação Atlética
da Bahia.

O presidente Ademar foi o último orador a ocupar a tribuna. Também de improviso, fez uma retrospectiva dos
anos necessários para que o sonho da nova Associação
pudesse ser concretizado e o clube restituído ao uso
dos associados. Por fim, agradeceu ao vereador Pedro
Godinho pela convocação da Sessão Especial da Câmara
Municipal de Salvador, comemorativa ao renascimento
da Azulina.

Discurso de Ubaldo
Marques Porto Filho
Autor do livro, em andamento,
“História da Associação
Atlética da Bahia”

Em primeiro lugar, parabenizo o vereador Pedro
Godinho, autor do requerimento para a convocação
desta Sessão Especial da Câmara Municipal de Salvador, com a única finalidade de homenagear a Associação Atlética da Bahia, que acaba de inaugurar
um novo e monumental complexo sócio-esportivocultural.
Por escolha da sua Diretoria, coube a mim a
honrosa missão de escrever um livro contendo a
trajetória dos 96 anos deste querido clube. Tudo
começou em 4 de outubro de 1914, dia de São Francisco de Assis, o santo de plantão no dia do nascimento da Associação Atlética da Bahia.
Deve-se o surgimento da Associação a um
pequeno grupo de 10 fundadores, todos pobres, na
maioria jovens comerciários. Isso mesmo, a Associação foi fundada para agregar trabalhadores no comércio em torno de jogos esportivos, especialmente
o futebol.
O livro, que se encontra em fase de elaboração, foi dividido em quatro capítulos, que abrangem
períodos distintos e bem marcantes na história da
Azulina, expressão que a Associação ganhou em
1921, quando o vermelho e branco da fundação foi
substituído pelo azul e branco e o time de futebol
passou a usar uma camisa inteiramente na cor azul.
O primeiro capítulo da história da Associação vai
de 1914 até 1929, ano em que a Azulina se retirou do
campeonato baiano de futebol, após tê-lo disputado
por dez vezes, a partir de 1919, tendo obtido dois
quinto lugares, um quarto lugar, um terceiro lugar,
cinco vice-campeonatos e um título de campeão.
Deixou as disputas do campeonato na condição de
terceira força do nosso futebol, logo abaixo do Ypiranga e Botafogo.

O amor é, sem embargo, o principal sentimento
de conquista e manutenção do sucesso humano em
qualquer atividade, seja ela familiar, social, artística
ou também empresarial.
Esta homenagem à reinauguração da Associação Atlética da Bahia é, acima de tudo, um tributo
ao árduo e exemplar trabalho do eminente amigo
Ademar da Silveira Brito e de sua equipe de dirigentes – símbolo perpétuo do amor à Azulina.
Bem sei de épocas áureas dos clubes sociais
desta cidade, notadamente da Associação Atlética
e do Bahiano de Tênis. O apogeu desses clubes
deveu-se aos seus famosos bailes carnavalescos e,
também, às suas renhidas competições desportivas.
Obtiveram êxitos espetaculares, com grande quantidade de troféus e medalhas conquistados, que
propiciaram a vários atletas contratos em agremiações profissionais.
Infelizmente, o tempo foi impiedoso na perda
daqueles testemunhos de conquistas, a exemplo
de fotografias de atletas triunfantes até em competições nacionais, de jovens fantasiados em carnavais inesquecíveis ou, ainda, de casais vestidos
a rigor dançando em seus amplos salões de festas.
Apenas alguns poucos desses saudosos tesouros
foram salvos, felizmente, para nos deleitar com
aqueles tempos imorredouros.
Todavia, com o passar dos anos, apareceram
os trios elétricos responsáveis pela substituição
dos foliões de salões de clube por carnavalescos de
cordões de rua. Com a proliferação desses trios, os
clubes predominantemente carnavalescos foram desaparecendo, como o Cruz Vermelha, Fantoches da
Euterpe e Inocentes em Progresso, e enfraquecendo
economicamente os chamados clubes grandes: a
Associação e o Bahiano. O Yacht Clube não sofreu
muito, em vista de sua fonte de receita concentrarse no setor náutico e na famosa culinária de seu
privilegiado restaurante com vista deslumbrante
para a Baía de Todos os Santos.
Aliadas a esses fatores surgiram, com força
colossal, as acumulativas dívidas com impostos e
questões trabalhistas. É fato inconteste que diretorias desses clubes lutaram tenazmente em busca
do equilíbrio de suas finanças. Pena que alguns não
foram capazes de suportar constantes situações
tão vexatórias, acabando por sucumbir após largos
períodos de angústia.
Mérito enaltecedor, no entanto, deve-se creditar àqueles associados que tiveram a luminosa idéia
de vender parte da área da Associação a uma empresa construtora que assumisse o compromisso de

construir uma nova sede social. Esse plano foi logo
posto em prática por seu lúcido presidente Ademar,
pelo seu Conselho Deliberativo e, finalmente, pela
Assembléia Geral, os quais trabalharam intensamente pelo reaparecimento da Azulina, com estrutura
econômica capaz de se manter sem sobressaltos e,
ainda, servir de exemplo para outros clubes que se
encontrem em situação semelhante.
Para atingir essa posição atual, tiveram as
administrações presididas por Ademar de vencer
óbices até mesmo tidos como intransponíveis por
vários associados, ao imaginarem que essa possibilidade jamais fosse alcançada. Entretanto, o destemor perspicaz, hercúleo imposto pelo presidente,
como um verdadeiro remédio controlado, de uso
contínuo – chamado Amor – pôde salvar da extinção
um bem histórico monumental do patrimônio social,
cultural e desportivo de nosso estado.
Daí, ter toda a Bahia o reconhecimento ao labor
incessante empreendido, com sucesso, pelo incansável presidente Ademar Brito e seus diretores, pelos presidentes do Conselho Deliberativo, Valfredo
Oliveira e seus conselheiros e da Comissão Fiscal,
Álvaro de Souza Filho e seus membros, e, também,
por seus funcionários Eliraldo Cristo Bomfim, Wellington Villas Boas, Carlos dos Reis Bispo Gomes,
Renê da Silva Cavalcane, Antônio Carlos Melo Calmon, José Bispo Maurício e Wanderley Costa de Brito.
Além desses, devemos distinguir aqueles abnegados associados que durante longos anos responderam aos reclamos financeiros do clube, mormente
os sócios remidos, os quais, mesmo vivenciando
constantes mudanças em barracões pequenos e empoeirados, onde se distraiam jogando sinuca em apenas duas mesas, tornaram-se os responsáveis pela
não paralisação total das atividades esportivas do
nosso clube. Digo nosso, por muito me honrar com
o título de Sócio Honorário, benevolentemente concedido por amigos, mais por amizade do que por
merecimento.
Vale ressaltar que a força do amor de Ademar
pela Associação sempre foi redobrada pela dedicação de sua estimada esposa, Dona Marlene, sempre
participando ativamente dos instantes delicados do
clube, inclusive durante as reuniões de Diretoria
ocorridas em sua residência, quando, no final, servia aos presentes deliciosos salgadinhos e refrigerantes.
Como a participação feminina foi fundamental
ao ressurgimento da Associação, quero, neste momento, homenageá-las citando, ao lado da primeira-dama, Dona Marlene, algumas mulheres merece-

A conquista do campeonato foi em 1924. E na
equipe campeã jogava Alfredo Pereira de Mello, o
Mica, o primeiro grande astro do futebol baiano,
que se notabilizou por ser o primeiro baiano a vestir
a camisa da seleção brasileira, sendo titular em todos
os jogos que o Brasil disputou em 1923, todos fora do
nosso país, pois foram realizados no Uruguai, pelo
Campeonato Sul Americano, e na Argentina, pela
Taça Brasil-Argentina e pela Copa Roca. O Grande
Mica, como era chamado, constituiu-se no mais famoso jogador que vestiu a camisa da Associação
Atlética da Bahia.
O segundo capítulo da história da Azulina
abrange um período de 54 anos, de 1930 a 1984,
período em que a Associação viveu suas maiores
glórias, como clube social da elite baiana, promovendo grandiosas festas dançantes e bailes carnavalescos que entraram para a história dos carnavais baianos.
No início da década de 1950, costumava circular
pelas dependências da Azulina uma adolescente de
rara beleza, filha de um conceituado engenheiro e
professor. Chamava-se Martha Rocha, que em 1954,
num intervalo de 69 dias, obteve três importantes
títulos: Miss Bahia, Miss Brasil e segundo lugar no
Miss Universo, este último conquistado em Long
Beach, Estados Unidos. Em seu retorno a Salvador,
famosa nacional e internacionalmente, a Associação
Atlética a homenageou com um baile dançante na
noite de 3 de novembro de 1954.
O segundo capítulo do livro trata também das
inúmeras competições esportivas amadoras, no tênis, vôlei, basquete, futebol soçaite, futsal, natação
e artes marciais, dentre outras modalidades. Com
suas escolinhas esportivas, a Associação transformou-se numa verdadeira fábrica reveladora de
talentos e campeões. Apenas para citar um exemplo, foi da Associação que saiu Patrícia Medrado, a
maior tenista brasileira depois do fenômeno Maria
Ester Bueno.
O terceiro capítulo da história do querido clube
da Barra, compreende o período do declínio e das
dificuldades provocadas pelas mudanças de hábitos
dos brasileiros e também por vícios enraizados no
sistema de administração dos clubes sociais.
Os novos hábitos, que mudaram antigos conceitos de entretenimentos e moradia, atingiram em
cheio os clubes tradicionais. Por exemplo, o surgimento dos condomínios, disponibilizando equipamentos e serviços até então privativos dos clubes

sociais, provocaram a redução na freqüência dos
associados. E como conseqüência natural, a maioria
dos clubes brasileiros foi severamente atingida. Os
que tinham se agigantado, que possuíam elevados
custos fixos mensais de manutenção e que dependiam primordialmente da arrecadação das contribuições dos associados, foram sendo paulatinamente
sufocados.
Com a queda irreversível na receita que era proporcionada pelos associados, dezenas dos grandes
clubes, das principais cidades brasileiras, perderam
o glamour, endividaram-se e acabaram fechando as
portas. E a Associação Atlética da Bahia também esteve na iminência de ter o mesmo fim. Algumas pessoas chegaram inclusive a preconizar que somente
um milagre salvaria a Associação do atoleiro de dívidas.
Começa então o quarto capítulo do nosso livro,
com a luta titânica de Ademar da Silveira Brito e sua
equipe de assistentes, que iniciaram os procedimentos para a salvação da Associação. E o caminho para
a retirada da Azulina da dramática situação, passou,
necessariamente, por um tratamento de choque,
ou seja, pela demolição de toda a estrutura física
do antigo clube. Em seu lugar, um novo clube foi
erguido, projetado e construído de acordo com a
nova realidade para os clubes sociais, esportivos e
culturais, conciliando entretenimento com atividades
comerciais e de serviços, para poder garantir a autosustentabilidade e eliminar o fantasma da mortal
inadimplência dos associados.
E hoje estamos, todos nós, aqui, neste plenário
histórico, reunidos para celebrar e dar as boas-vindas
à nova Associação Atlética da Bahia, que foi inaugurada sábado passado, 27 de novembro de 2010, dia
de São Virgílio, o santo de plantão no final do milagre do renascimento da Associação Atlética da Bahia.
Com o renascimento de suas atividades sociais,
esportivas e culturais, a Associação constituir-se-á,
com certeza, em mais um instrumento para contribuição das ações que visam afastar os jovens das
tentações das drogas que infelicitam uma parcela da
juventude brasileira.
Enfim, estão de parabéns todos os diretores, os
membros da Comissão Fiscal, do Conselho Deliberativo e da Comissão de Obras. E, em especial, devemos,
todos nós, reverenciar o trabalho incansável do Presidente Ademar da Silveira Brito, o grande comandante
do renascimento da Associação Atlética da Bahia, para
o qual solicito uma salva de palmas.

doras de nossos aplausos, tais como as diretoras
Lúcia Meirelles e Dilce Behrens, as atletas Patrícia
Medrado e Tânia Meirelles e as funcionárias Eliane
Silva de Jesus, Cláudia Brito Costa, Maria Vandelúcia
Oliveira Patrocínio e Aurenice dos Santos Andrade.
Finalmente, não poderia me omitir a respeito
do imponente trabalho arquitetônico idealizado e
elaborado pelo meu amigo, o talentoso arquiteto
Antônio Caramelo, autêntico artista do concreto
modernista de nosso País. Ele mesmo, numa recente
entrevista à revista “Premium” (Ano 2, n.º 8, páginas. 56 a 61), confessa: “.... sinto como se estivesse
começando hoje. Choro, fico alegre e às vezes não
consigo comer em função do sentimento por aquilo
que faço”; mais adiante, revelando grande amor
por sua Bahia, ele afirma “enriquecer a paisagem de
Salvador com empreendimentos de alta tecnologia
e excelência de qualidade só semelhantes aos das
cidades mais avançadas do mundo”. Em momento
de límpido sentimento de amor, ele sintetiza: “Eu
tentei trazer para a atualidade um projeto que
pudesse surpreender e também emocionar, juntando qualidade e funcionalidade”.
Realmente seus projetos são suntuosos e contemplativos de tal magnitude que o consagraram
nacional e internacionalmente, a ponto de haver
vencido recentemente três prestigiosos concursos
de arquitetura, em Londres. Caramelo, você conseguiu a todos “surpreender e emocionar” a tal
ponto de eu ter a audácia – da qual peço vênia – de
proferir, surpreso comigo mesmo, o seguinte impulso emocional:
Enfim pousou no Porto da Barra, esbelta
Como uma gigantesca espacial asa-delta,
Nossa nova Associação Atlética da Bahia.
Abençoada por Deus, radiante de alegria,
Deixando um passado de aflições e dor
Trazendo um porvir de felicidade e amor.
Parabéns Presidente Ademar Brito, membros
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, associados e
funcionários da Associação Atlética da Bahia.

Discurso de Clóvis
Cavalcanti Bezerril
Presidente da Central das
Entidades do Rio Vermelho

O bairro do Rio Vermelho irmana-se às manifestações de regozijo pela inauguração, no dia 27 do mês
passado, da nova sede da Associação Atlética da Bahia, que se repaginou para dar continuidade às suas
relevantes atividades sociais, esportivas e culturais.
Por esse memorável acontecimento, a Central das
Entidades do Rio Vermelho, parabeniza os associados,
conselheiros e diretores da Associação Atlética, clube
que possui ligações históricas com o nosso bairro. Por
tradição, a Azulina sempre teve entre seus associados
inúmeros e importantes moradores do Rio Vermelho.
E nesse momento histórico, não poderíamos deixar
de parabenizar o Presidente Ademar da Silveira Brito,
que comandou com eficiência exemplar a construção
da nova Associação Atlética da Bahia, que volta a ser
uma referência para o bairro da Barra e a própria Cidade do Salvador, onde, inclusive, se insere como o
melhor clube social da capital baiana.
Graças à competência de Ademar e de toda a sua
briosa equipe de abnegados, a Associação Atlética
ressurgiu, aos 96 anos, com uma roupagem jovem,
para enfrentar os desafios impostos pelo século XXI
e poder promover, com brilhantismo, as festividades
do seu centenário de fundação, que transcorrerá em
outubro de 2014.
Por fim, deixo também consignado os parabéns
ao vereador Pedro Godinho, pela iniciativa da convocação de uma Sessão Especial da Câmara Municipal
de Salvador, a primeira que se realiza na mais antiga
casa legislativa do Brasil em homenagem a um clube
social. E essa primazia coube, por justo merecimento,
à Associação Atlética da Bahia
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Padre Ângelo:

Fotos: Hilário

25 anos de ordenação e 19
no comando da Paróquia
do Rio Vermelho
Além de ser o Dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira
de Salvador, o 8 de dezembro deste ano teve um significado
muito especial para o Rio Vermelho. Nesse dia, o padre Ângelo
Magno Carmo Lopes completou 25 anos da ordenação sacerdotal e 19 anos no comando da Paróquia de Sant’Ana do Rio
Vermelho.
As duas efemérides foram comemoradas com Missa Solene
na Igreja Matriz do bairro, celebrada pelo padre Bento Viana,
em cerimônia presidida por dom Josafá Menezes da Silva, bispo
auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Em seguida, no Instituto Medalha Milagrosa, foi servido um
almoço de adesão para mais de uma centena de paroquianos,
dentre eles vários dirigentes das entidades filiadas à Central das
Entidades do Rio Vermelho.
Padre Ângelo, o homenageado, entre o padre Bento Viana
e o bispo auxiliar da Arquidiocese, dom Josafá Menezes.

Homenagem da comunidade católica
Discurso de Ítalo Dattoli

Diretor do Conselho Paroquial do Rio Vermelho

Sete dias depois de ter recebido
a ordenação sacerdotal, o padre Ângelo Magno Carmo Lopes começou
sua missão evangelizadora no Rio
Vermelho. Hoje, 8 de dezembro de
2010, estamos aqui para festejar
os 25 anos de sacerdócio do nosso

querido Padre Irmão Ângelo.
Meu grande amigo, nada neste
mundo é mais gratificante do que
acordar para a vida, para mais um
novo dia, onde temos a liberdade de
fazer as nossas escolhas, de conviver
com pessoas que amamos e de compartilhar o calor do nosso abraço.
A nossa vida se ilumina de forma
especial e tem a maior clareza em
tudo aquilo que nos cerca, se valorizamos nossos gestos os tornamos
grandiosos. O mundo passa a voltarse para nós e a nos convencer de
que tudo é possível quando temos
vontade e colocamos ação em nossos
projetos.

Os seus 25 anos de vida religiosa
merecem ser comemorados. Estamos
felizes em abraçá-lo e queremos deixar
o nosso agradecimento pelas belas sementes que tem plantado ao longo
deste período. Que continue encontrando a paz, o amor e a alegria de
estar servindo a Deus.
Irmão Ângelo, a felicidade é algo
que a vida nos outorga através de
pequenas porções do bem. Devemos
viver cada momento como se não
houvesse amanhã. Viver, administrar nossa vida, é um dos melhores
presentes que recebemos. Cada momento da vida é único e especial. Por
isso, optamos por aquilo que constrói

e acrescenta.
Que a lembrança e misericórdia de
Deus planifiquem seu coração de paz,
neste Jubileu de Prata.
É um privilégio fazer parte de sua
vida, nesta missão grandiosa de servir a Deus e ao próximo.
Que você, Irmão Ângelo, tenha
um dia abençoado por Deus, com o
sentimento mais puro que o coração
humano é capaz de sentir o Amor,
que é a substância do Céu e a essência de Deus.
O Conselho Paroquial do Rio Vermelho e, com certeza, todos os paroquianos do nosso bairro pedem à
Senhora Sant’Ana continue lhe iluminando na sua missão pastoral no Rio
Vermelho, por mais muitos e muitos
anos.

Homenagem das entidades do bairro
Discurso de Clóvis Bezerril

Presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho

A Central das Entidades do Rio
Vermelho irmana-se às manifestações
de regozijo pelas Bodas de Prata
Sacerdotal do Padre Ângelo Magno
Carmo Lopes, ou seja, pelos 25 anos
da sua ordenação pelo Seminário
Central da Bahia. Sete dias depois, o
Padre Ângelo foi designado vigário
paroquial da Freguesia de Sant’Ana
do Rio Vermelho, local da solenidade
da sua ordenação, em 8 de dezembro
de 1985.
Carismático e comunicativo, ele
logo granjeou a simpatia e a confiança de todos, transformando-se
num líder espiritual muito querido,
condição que lhe propiciou chegar à
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titularidade da Paróquia do Rio Vermelho, através de provisão assinada por
dom Lucas Moreira Neves, arcebispo da
Bahia e primaz do Brasil, em 8 de dezembro de 1991.
E nesses 19 anos, que hoje se
completam, como pároco da nossa
comunidade, o Padre Ângelo consolidou seu prestígio ao desenvolver um
excelente trabalho pastoral. Cuidou
também da Igreja-Matriz, realizando
importantes obras de recuperação,
pois a ação implacável do salitre havia corroído e comprometido a segurança do templo inaugurado em 26
de julho de 1967.
Como se isso não fosse suficiente,
partiu para transformar em realidade
um antigo sonho dos paroquianos: a
construção do Salão Paroquial, que
abriu à Paróquia um novo leque de
opções para a implementação de uma
série de trabalhos de grande alcance
social, voltados em sua maioria às camadas mais carentes.
Um outro sonho consolidado foi
trazer a imagem peregrina de Nossa
Senhora Aparecida. A imagem da Padroeira do Brasil esteve no Rio Vermelho
de 7 a 9 de dezembro de 2004, quando foi vista e venerada por milhares de
fieis que afluíram à Igreja de Sant’Ana,
vindos de todos os bairros de Salvador

e de dezenas de cidades do interior
baiano.
O Padre Ângelo foi um dos fundadores e primeiro presidente da Central
das Entidades do Rio Vermelho, que
congrega as mais representativas entidades do nosso bairro e que se constitui
na representação máxima do Rio Vermelho.
Os moradores mais antigos do Rio
Vermelho são unânimes em afirmar
que os dois párocos mais importantes
e populares que o Rio Vermelho teve
nos últimos 60 anos foram o Monsenhor Antônio da Rocha Vieira,
construtor da nova Igreja Matriz, e o Padre
Ângelo Magno Carmo Lopes, construtor do
Salão Paroquial.
O Padre Ângelo, um jovem cheio
de força empreendedora, ainda
muito tem à contribuir para a comunidade do Rio Vermelho. Por essa
razão, todos nós, dirigentes das entidades filiadas à Central das Entidades
do Rio Vermelho, rogamos à Senhora
Sant’Ana, Padroeira do Rio Vermelho,
para que continue lhe protegendo na
sua profícua missão pastoral em nosso bairro.
O senhor, Padre Ângelo, é uma
personalidade indispensável ao Rio
Vermelho.
Por isso, em nome das entidades
representativas do Rio Vermelho, peço
a todos uma salva de palmas para o
nosso querido Padre Ângelo.

Almoço de confraternização, na Medalha Milagrosa.

Ítalo Dattoli, Clóvis Bezerril, Laureano Ventin (vicepresidente de Caballeros de Santiago), bispo Josafá
Menezes, Ubaldo Porto e Antonino Viana (diretor da
Associação Comunitária Caramuru), no almoço de
confraternização.

