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Família Taboada na Bahia
teve dois lançamentos
Novembro começou com o lançamento, logo no dia 1º, no Salão de
Eventos do Yacht Clube da Bahia, do livro “Família Taboada na Bahia”.
A obra foi escrita por Ubaldo Marques Porto Filho e patrocinada pela
Casa de Cultura Carolina Taboada, presidida por Nelson Taboada, na
foto entre o autor e Santiago Campo (à esquerda), presidente da Associação Cultural Caballeros de Santiago. No Rio Vermelho, principal
cenário onde a família se destacou, o livro foi lançado no dia 7, no Salão
Paroquial da Igreja Matriz. Página 4, 5 e 6.

Rio Vermelho ganhou uma cartilha
dos logradouros
Conjuntamente com o lançamento no Rio Vermelho do livro biográfico da família Taboada, foi apresentada a “Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho”,
também escrita por Ubaldo Marques Porto Filho. Página 3.

Secretário da Junta de Galicia recebeu
livro sobre família galego-baiana
No dia 22 de novembro, durante as solenidades pelos 48 anos da Associação
Cultural Caballeros de Santiago, o empresário Nelson Taboada foi convidado
para ofertar um exemplar do livro “Família Taboada na Bahia” ao secretário da
Xunta de Galicia, Manuel Luis Rodríguez González, à esquerda da foto.
Página 7.

Criada Comissão
dos 500 anos
O publicitário Sydney Rezende
(foto) foi escolhido para presidir a Comissão Gerenciadora
dos Festejos dos 500 Anos do
Rio Vermelho. Página 3.

Benfeitoria no Salão Paroquial
Inaugurada no dia 7 de novembro mais uma melhoria no Salão Paroquial
do Rio Vermelho. Desta feita foi a colocação do piso na sua área externa.
Página 3.

Bloco Secos & Molhados vai desfilar no
dia 2 de fevereiro
Graças a uma parceria firmada com a Acirv, o bloco carnavalesco Secos
& Molhados será a grande atração nas ruas do Rio Vermelho no dia 2 de
fevereiro. Vai se apresentar com mil figurantes. Página 3.

Os preparativos para os 500 anos
do Rio Vermelho
Fique sabendo das primeiras providências para os festejos comemorativos dos
500 anos do Rio Vermelho. Página 8.
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500 ANOS
Para o Rio Vermelho, o ano novo que se aproxima será muito especial, podendo inclusive ser considerado como o mais importante de todo o século
XXI. A explicação é simples, pois 2009 será o ano
do quinto centenário da descoberta do nosso bairro
pelo náufrago que buscou abrigo na Pedra da Concha, localizada na Enseada da Mariquita. Foi dali que
ele desferiu um certeiro tiro de bacamarte numa ave
em pleno vôo, deixando perplexos os nativos que se
aproximavam para prendê-lo e depois devorá-lo num
banquete antropofágico. Era assim que procediam
quando encontravam um forasteiro.
Mas o tiro mudou instantaneamente o curso dos
acontecimentos, pois os índios desconheciam armas
de fogo. Por isso, o jovem europeu deixou de ser o
Diogo Álvares Corrêa para ser o Caramuru, nome do
batismo tupi que recebeu ali mesmo na Mariquita.
Como Caramuru, o “homem do fogo”, ou “filho do
trovão” ou que também pode ser traduzido como
“dragão saindo do mar”, deixou de ser um simples
aventureiro para ingressar na história da Bahia como
principal personagem do século XVI. Além de Descobridor do Rio Vermelho, Caramuru foi Co-fundador
da Cidade do Salvador e Pariarca da Baianidade.
Porém, em que pese todo o peso do Caramuru
na historiografia baiana, as autoridades jamais reconheceram sua importância. O único tributo público
prestado ao nosso célebre personagem ocorreu longe
da Bahia. Foi na cidade do Rio de Janeiro, onde Caramuru jamais esteve. No centro da então capital brasileira, precisamente na Praça Floriano, localizada na
Cinelândia, existe um monumento alusivo à História
do Brasil, inaugurado em 21de abril de 1910. Caramuru foi inserido numa posição de destaque, perpetuado em obra de Eduardo de Sá, que esculpiu o
europeu com a lendária espingarda e ao lado de um
índio tupinambá.
Na Bahia, ao que tudo indica, o esquecimento
terminará em 2009, com a construção do Memorial
Caramuru no sítio histórico da sua chegada em 1509.
A atual administração municipal, sensibilizada com
a necessidade da valorização do local, que inclusive
tem como toponímia oficial o nome de Praça Caramuru, já concluiu o projeto que deverá ser executado
no próximo ano, dentro das comemorações pelos
500 anos.
O Memorial Caramuru é apenas um item de um
vasto calendário proposto para os festejos dos 500
anos do Rio Vermelho. Para viabilizá-lo, o publicitário
e empresário Sydney Rezende foi escolhido para presidir a Comissão Gerenciadora, integrada por pessoas
de escol, de vários segmentos profissionais e com
amplas possibilidades de obterem êxito na missão de
organizar e administrar uma série de eventos mensais.
O ponto culminante da programação será, sem
dúvida alguma, em 5 de outubro, Dia do Rio Vermelho e também o dia em que o seu descobridor
estará completando 452 anos de falecido. Nesse dia,
espera-se que a prefeito João Henrique inaugure o
Memorial Caramuru e entre para os anais da história
como o administrador público que resgatou a dívida
secular que a Bahia tinha com o seu ilustre personagem, iniciador das primeiras famílias baianas e da
miscigenação racial.
Centrado na força de Caramuru, o Memorial
constituir-se-á num equipamento com forte apelo
histórico, cultural e turístico, com capacidade para
se transformar num relevante centro de visitações,
com repercussões regional, nacional e até internacional. E estará inserido numa área nobre e privilegiada,
na vizinhança de quatro grandes unidades da rede
hoteleira do bairro: Blue Tree Towers, Pestana, Íbis e
Mercure, além do Bahia Park, Catharina Paraguaçu,
Mar Azul e Zank.
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Central das Entidades do Rio Vermelho
		

Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho - Conturv
Conselho Paroquial do Rio Vermelho - Conparv
Academia dos Imortais do Rio Vermelho - Acirv
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

Presidente: Clóvis Cavalcanti Bezerril - Vice-Presidente: Roberto Farias de Menezes Diretor Administrativo-Financeiro: Ubaldo Marques Porto Filho - Diretor de Relações
Comunitárias: Nelson Hanaque Esquivel. Conselho Fiscal: Ítalo Dattoli, Layrtton Chaves
Borges, Eulírio Menezes, Antonino Oliveira Viana, Gilson Alves dos Santos e Jorge Amorim.

A UNIÃO QUE FAZ A FORÇA
CONSELHO DE CULTURA E TURISMO
DO RIO VERMELHO (CONTURV)
Presidente
Ubaldo Marques Porto Filho
Vice-Presidente
Sydney Gomes de Rezende
Diretor Administrativo-Financeiro
Layrtton Chaves Borges
Diretor de Cultura
Eduardo Ávila de Oliveira
Diretor de Turismo
Antônio Carlos Ferreira Freire
Conselho Fiscal
Edgar Viana Filho
Ângelo Magno Carmo Lopes
Santiago Coelho Rodriguez Campo
Rita de Cássia Santos Souza
Eulírio Menezes
Gildásio Vieira de Freitas
CONSELHO PAROQUIAL DO
RIO VERMELHO (CONPARV)
Presidente
Pe. Ângelo Magno Carmo Lopes
Coordenador Administrativo-Financeiro
Ítalo Dattoli
Coordenador Litúrgico
Miguel Dratovsky Júnior
Coordenador de Ação Social
Dercy Souza Datolli
Coordenador de Eventos
Eny Alves Braga Duran
Coordenador de Relações Comunitárias
Ubaldo Marques Porto Filho
Coordenador Jurídico
Raul Affonso Nogueira Chaves Filho
Coordenador de Comunicação
Rosana Ramos Araújo
Conselho Fiscal
Antonino Oliveira Viana
Antônio Lobo Leite Filho
Alyrio João Damasceno
Elisabete Palácio
Anna Maria Alves
Aurora Maria Nascimento Gomes
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
CARAMURU (ASCAR)
Presidente
Ítalo Dattoli
Vice-Presidente
Antônio Lobo Leite Filho
Diretor Administrativo-Financeiro
Antonino Oliveira Viana
Diretor de Relações Comunitárias
Alyrio João Damasceno
Diretor de Comunicação Social
Rosana Ramos Araújo
Conselho Fiscal
Ubaldo Marques Porto Filho
Elisabete Palácio
Vanilde Araújo Souza
Luciano Souza Santos
Eduardo Ávila de Oliveira
Luiz Fernando de Castro Monteiro
ACADEMIA DOS IMORTAIS DO
RIO VERMELHO (ACIRV)
Presidente
Ubaldo Marques Porto Filho
Vice-Presidente
Luciano José Costa Figueiredo
Diretor Administrativo Financeiro
Roberto Farias de Menezes
Diretor Cultural
Clóvis Cavalcanti Bezerril
Diretor Social
Nelson Hanaque Esquivel
Conselho Fiscal
Márcio Santos Souza
Flávio Damásio de Paula
Hélio José Bastos Carneiro de Campos
Giuseppe Talento
Roberto Falcão de Almeida Souza
Gildásio Vieira de Freitas
COLÔNIA DE PESCA Z-1
Presidente
Eulírio Menezes (Tenente)
Diretor Secretário
Jorge Amorim (Azul)
Diretor Tesoureiro
Gilson Alves dos Santos (Comprido)
Conselho Fiscal
Romário Oliveira Ressureição
Fernando Gurritti
Joaquim Manoel dos Santos

ASSOCIAÇÃO YEMANJÁ DO RIO VERMELHO
Presidente
Eulírio Menezes (Tenente)
Vice-Presidente
Mário Augusto Oliveira Barreto (Mário da Moto)
Diretor Executivo
Sydney Gomes de Rezende
Diretor Administrativo-Financeiro
Luiz Carlos Flores Ramos
Diretor do Presente Principal
Joaquim Manoel dos Santos (Manteiga)
Diretor da Festa de Yemanjá
Gilson Alves dos Santos (Comprido)
Conselho Fiscal
Valdimiro Soares Zoanny (Vavá)
Walter Reis de Freitas Júnior
Ubaldo Marques Porto Filho
Henrique Bispo da Silva
Januário Moreira dos Santos (Januba)
Norberto Manoel de Souza (De Pano)

PARÓQUIA DE SANT’ANA
DO RIO VERMELHO
Pároco: Padre Ângelo Magno
Carmo Lopes

CASA DE CULTURA
CAROLINA TABOADA
Presidente
Nelson Almeida Taboada
Vice-Presidente
Cláudio Pinheiro Taboada
Diretor Administrativo-Financeiro
Jaguaraci Xavier Araújo
Diretor Cultural
Ubaldo Marques Porto Filho
Conselho Fiscal
José Guido Grimaldi
Luiz Clóvis Santos Pereira
Maria Flávia Pinheiro Taboada
Emanuel Macedo Nuno de Souza
Roberto Farias de Menezes
Roberto Pinheiro Taboada
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Sydney Gomes de Rezende
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Cavalcanti, Flávio Damásio de Paula, José
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COMISSÃO GERENCIADORA DOS FESTEJOS DOS 500 ANOS DO RIO VERMELHO
Presidente: Sydney Rezende. Membros: Barretto Júnior, Cláudio Barreto, Clóvis Bezerril, Dina Rachid, Ítalo Dattoli, Marco Gavazza,
Nelson Taboada, Otto Pipolo, Pedro Costa, Reginaldo Santos, Renato Lima, Ricardo Franco, Roberto Menezes,
Santiago Campo, Sônia Morelli e Ubaldo Porto.
Praça Geraldo Walter 3, Rio Vermelho. Salvador - Bahia. Cep 41950-350
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Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho
No dia 7 de novembro, durante o coquetel de lançamento do livro “Família Taboada na Bahia”, também foi lançada a “Cartilha dos Logradouros do Rio Vermelho”. Além da relação nominal de todos os logradouros, com base na delimitação territorial de 1986, a obra contém dados
curiosos, como as nomenclaturas históricas dadas pelo povo e que foram abolidas pelo poder
público municipal.
Escrita por Ubaldo Marques Porto Filho, a obra é um passeio pelo passado e presente do
bairro que foi o primeiro balneário turístico da Bahia. Fica-se ainda sabendo que o Rio Vermelho
se encontra dividido em nove regiões, com 34 setores e 176 logradouros.

O comando dos festejos dos 500 anos do Rio Vermelho
Em reunião coordenada pela Central das Entidades do Rio Vermelho, o publicitário Sydney Gomes

Sem perda de tempo, Sydney Rezende encomendou a um grupo de técnicos, experientes no

de Rezende foi escolhido para presidir a Comissão Gerenciadora dos Festejos dos 500 Anos do Rio

planejamento de eventos, a elaboração do Projeto dos 500 Anos e de um Plano para Comercializa-

Vermelho, que serão celebrados de janeiro a dezembro de 2009.

ção, visando a captação dos patrocínios das programações mensais. No final da primeira quinzena de

Os demais membros da Comissão dos 500 Anos, formada por moradores, amigos e profissionais

dezembro o projeto será apresentado à imprensa, às autoridades e aos potenciais patrocinadores.

que exercem atividades no Rio Vermelho, são as seguintes pessoas: Barretto Júnior (publicitário),

Rezende foi categórico ao afirmar que “pela importância da data e do bairro, não iremos deixar

Cláudio Barreto (empresário), Clóvis Bezerril (comerciante), Dina Rachid (jornalista), Ítalo Dattoli

2009 passar em branco, pois vamos sacudir o Rio Vermelho com uma série mensal de promoções que

(empresário), Marco Gavazza (publicitário), Nelson Taboada (empresário), Otto Pipolo (advogado),

terão grande repercussão em toda a cidade”. Em seguida, enfatizou que “o Rio Vermelho é cheio de

Pedro Costa (agente de viagens), Reginaldo Santos (produtor cultural), Renato Lima (produtor cul-

peculiaridades e uma deles é o fato de ser o único bairro de uma cidade brasileira a ter a figura de um

tural), Ricardo Franco (designer e diretor de arte), Roberto Menezes (profissional liberal), Santiago

descobridor. Foi o Caramuru, uma celebridade histórica, o mais importante personagem da história

Campo (empresário), Sônia Morelli (bibliotecária) e Ubaldo Porto (historiador do Rio Vermelho).

da Bahia no século XVI. Com ele a história do nosso bairro começou, em 1509”.

Salão Paroquial recebeu ajuda

Parceria traz Secos & Molhados para
o Rio Vermelho
Em decorrência de uma parceria que o bloco Secos & Molhados firmou com a Acirv, as ruas do
Rio Vermelho ficarão bem mais animadas no dia 2 de fevereiro. Fundada no bairro do Tororó, em 1º
de janeiro de 1974, a entidade tem no currículo 19 títulos de campeão e cinco menções honrosas no
carnaval de Salvador. De suas fileiras saíram dois cantores que ficaram famosos: Ninha, ex-Timbalada,
e Reinaldo do Terra Samba. Atualmente o bloco é comandado pelo carnavalesco Renato Lima e pelo
cantor Neto Balla.
No Rio Vermelho Secos & Molhados desfilarão com mil foliões puxados por uma banda de sopro
e percussão, formada por 75 músicos (50 percussionistas e 25 metais), tendo 5 bonecos grandes e 50
baianas que levarão o “Presente de Caramuru para Yemanjá”.

Parceria com a Acirv
O diretor social da Academia dos Imortais
do Rio Vermelho, Roberto Menezes (foto ao
lado), responsável pelas articulações da vinda

Atendendo solicitação do Conselho Paroquial do Rio Vermelho, a Casa
de Cultura Carolina Taboada patrocinou a colocação do piso na área externa do Salão Paroquial. A benfeitoria foi inaugurada no dia do lança-

dos Secos & Molhados para o Rio Vermelho,
dá a seguinte informação: “Em função da parceria que fechamos com a tradicional entidade
carnavalesca, a Acirv vai receber 200 camisas do

mento do livro “Família Taboada na Bahia”, quando foi descerrada uma

bloco, que serão distribuídas gratuitamente en-

placa comemorativa, instalada na parte interna do Salão, com os dizeres

tre os associados e amigos do bairro. Com isso,

abaixo, gravados em material de alumínio, na dimensão 60x40 cm.

A Paróquia de Sant’Ana do Rio Vermelho agradece ao empresário Nelson Almeida Taboada, Presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, pelo patrocínio da colocação do piso na
área externa (entrada e varanda) do Salão Paroquial.
Padre Ângelo Magno Carmo Lopes
Pároco
Salvador, 7 de novembro de 2008.

Livro resgata a história
da Festa de Yemanjá

vamos possibilitar que haja uma integração da

Na sua quarta publicação sobre o Rio Vermelho, Ubaldo Marques Porto Filho registra a trajetória da Festa de Yemanjá, desde 1924, quando
foi realizada pela primeira vez. Nessa obra, intitulada “Dois de Fevereiro no Rio Vermelho”, o
historiador relata tudo sobre a mais importante
festa que se realiza no mundo em homenagem à
Rainha do Mar.
Sob o patrocínio da Casa de Cultura Carolina
Taboada, o livro foi editado eletronicamente pela
Artemapas e já se encontra na fase da impressão
gráfica, na Press Color. O lançamento será no final
de janeiro, cinco ou seis dias antes da Festa de
Yemanjá 2009.

reservas através do meu e-mail (roberto@acirv.

nossa comunidade com bloco. Inclusive, posso
adiantar que os interessados já podem fazer as
org). Os 200 primeiros terão a participação garantida”.
O líder dos Secos & Molhados, Renato Lima,
que reside no Rio Vermelho, afirma que o bloco
vem para fazer sucesso e garantir presença nas
festas subseqüentes. “O 2 de fevereiro deste ano
será a vitrine que garantirá o futuro da nossa
presença no Rio Vermelho”, assegura o carnavalesco que também é produtor cultural.

BLOCO SECOS & MOLHADOS

Desfile no Rio Vermelho, 2 de fevereiro 2009 - Camisa grátis, 200 vagas - Inscreva-se já, com Roberto Garrafa - E-mail: roberto@acirv.org
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Família Taboada na Bahia

O lançamento no Yacht Clube da Bahia
Com um jantar oferecido pela Casa de Cultura Carolina Taboada,
presidida pelo empresário Nelson Almeida Taboada, o livro “Família Taboada na Bahia”, escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, foi
lançado no Salão de Eventos do Yacht Clube da Bahia, no dia 1º de
novembro passado. O evento, uma verdadeira festa de congraçamento, além dos Taboada, vários deles vindos de outros estados,
reuniu representantes da colônia espanhola na Bahia e amigos da
família biografada. As fotos são do Studio Enzo.
Integrantes da mesa que presidiu a solenidade. A partir da esquerda: Francisco
Sena, Reginaldo Trigo, Lise Weckerle, Amélia Taboada, Nelson Taboada, Ubaldo
Porto, Nestor Taboada, Paulo Souto e Cláudio Taboada.

Todas as fotos desse evento estão no site www.casataboada.com.br
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Família Taboada na Bahia

O lançamento no Rio Vermelho
No Rio Vermelho, bairro de José Taboada Vidal, patriarca dos Taboada na Bahia, a Casa de Cultura Carolina Taboada fez a festa do
livro da família no Salão de Eventos da Igreja de Sant’Ana, inaugurada no dia 26 de julho de 1967, cuja construção muito se deve à
família Taboada. O lançamento, no dia 7 de novembro, reuniu convidados da Academia dos Imortais do Rio Vermelho, entidade que
participou do projeto do livro patrocinado pela Casa de Cultura
Carolina Taboada. As fotos são de Andrea Llago.

Integrantes da mesa que presidiu a solenidade.
A partir da esquerda: Márcio Santos Souza, Luciano Figueiredo,
Ubaldo Porto, Nelson Taboada, Pedro Godinho, Padre Ângelo e Clóvis Bezerril.

Todas as fotos desse evento estão no site www.casataboada.com.br
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Discursos de Ubaldo
Marques Porto Filho

Discursos de Nelson
Taboada

Presidente da Casa
de Cultura Carolina Taboada

Autor do livro
No Yacht Clube da Bahia

No Yacht Clube da Bahia

Sinto-me muito honrado em ser o autor do
livro “Família Taboada na Bahia”. Primeiramente
pelos laços, desde a adolescência, que me unem a
essa família símbolo do Rio Vermelho, o bairro onde
resido há meio século. Em segundo lugar por dois
aspectos pioneiros que a obra enfeixa.
O primeiro é representado pelo conteúdo, pois
as pesquisas demonstraram que “Família Taboada
na Bahia” é o primeiro livro que se publica sobre
a história de uma família galego-baiana. Galega
porque o nome Taboada possui raízes milenares
fincadas na Galícia, região no noroeste da Espanha,
de onde vieram José Taboada Vidal, José Ramón Taboada Dominguez e Nestor Taboada Rivas. Na Bahia
eles construíram belíssimas trajetórias profissionais
e geraram a descendência baiana.
O segundo pioneirismo é representado pelo
produto gráfico. Além de ter sido produzido em
papel de primeiríssima qualidade, “Família Taboada
na Bahia” apresenta duas capas, sendo a dura com
um refinado acabamento com ilustrações em fios
dourados. Uma outra grande novidade está na caixa
dupla que envolve e protege o livro, inédita no mercado gráfico baiano.
Com “Família Taboada na Bahia” está sendo desmistificada a crença de que livros
com essa primorosa qualidade final somente poderiam ser impressos no Rio de Janeiro,
São Paulo, Porto Alegre e até mesmo em Recife. E o nosso livro foi todo impresso aqui em
Salvador, na gráfica Press Color, coincidentemente localizada em área territorial do meu
querido Rio Vermelho. Méritos também para a qualidade criativa da Editora Dendê, que
fez a editoração eletrônica da obra.
Aproveito também este momento para dizer que a minha entrada definitiva, de
corpo e alma, no projeto do livro foi por iniciativa de Cláudio Pinheiro Taboada, que tinha
o sonho de ver a história da sua família resgatada e publicada sob a chancela editorial da
Academia dos Imortais do Rio Vermelho, entidade que eu presidia.
Em paralelo, o economista Nelson Almeida Taboada, também imbuído do mesmo
propósito, motivado em legar à sua filha, Carolina Soussa Taboada, a história da ascendência paterna, já havia feito contatos com um outro escritor. Porém, ao ficar sabendo que
eu me encontrava envolvido na missão, ele imediatamente avalizou o projeto e passou a
comandar as ações que resultaram na viabilização financeira do empreendimento editorial
e na logística operacional. Colocou à disposição do autor toda a estrutura administrativa
da sua empresa, a Terra Norte S.A., e até mesmo o seu avião particular, que utilizei em
algumas viagens para pesquisas.
Portanto, ao mecenas da família Taboada, antigo ás do automobilismo baiano e um
bem-sucedido empresário, devemos a concretização do desejado livro. A Nelson Taboada
também se deve o luxo e o virtuosismo do produto final, além, evidentemente, desta
maravilhosa festa de lançamento, em local dos mais nobres da nossa Cidade, aqui no Salão
de Eventos do Yacht Clube da Bahia.
Tudo isso foi realizado com o selo da Casa de Cultura Carolina Taboada, criada por
Nelson, por ele presidida, por ele mantida e por onde estão sendo irradiadas diversas
ações de cunho cultural, que já estão inclusive beneficiando projetos fora da esfera familiar, basicamente voltados ao bairro do Rio Vermelho. Também tem atuado na área da
beneficência aos carentes.
Quero também registrar que no decurso da preparação do livro estive colhendo subsídios
em importantes fontes de pesquisas, dente elas as bibliotecas do Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia e da Associação Cultural Caballeros de Santiago. A essas entidades
tributo a minha gratidão, bem como ao empresário Norberto Odebrecht, que também
deu uma importante colaboração.
Por último, os agradecimentos especiais pelo apoio e pelas valiosas informações que
recebi de dois membros da família: Amélia Taboada Gomes da Costa e Nestor Taboada
Rivas. Agradeço também a Lise Weckerle, autora do Prefácio, a Reginaldo Trigo Carreiro,
autor da Apresentação, a Márcio Santos Souza, que escreveu a Primeira Orelha, e a Flávio
Damásio de Paula, signatário da Segunda Orelha.
Fico agora na expectativa de que o conteúdo do trabalho seja do agrado dos
leitores e que esteja à altura da sofisticação técnica que o patrocinador, Nelson Taboada,
fez questão de dar ao livro e à festa do seu lançamento.
Muito obrigado.

No Rio Vermelho

No Rio Vermelho
Sinto-me muito gratificado e honrado em ser o autor do livro “Família Taboada na
Bahia”. Primeiramente pelos laços que me unem, desde 1958, a essa família símbolo do
Rio Vermelho, símbolo do bairro onde resido há meio século, a partir dos 13 anos de idade.
Em segundo lugar por três aspectos pioneiros que a obra enfeixa.
O primeiro é representado pelo conteúdo, pois as pesquisas demonstraram que
“Família Taboada na Bahia” é o primeiro livro que se publica sobre a trajetória de uma
família galego-baiana. Galega porque o nome Taboada possui raízes milenares fincadas
na Galícia, região no noroeste da Espanha, de onde veio José Taboada Vidal. No dia 22 de
novembro de 1892, a quatro dias de completar 15 anos, ele desembarcou no Porto de Salvador e foi levado imediatamente para trabalhar no balneário turístico do Rio Vermelho,
onde construiu uma vitoriosa vida profissional e uma numerosa descendência baiana, que
iria se destacar nos meios comerciais, industriais, sociais e econômicos.
O segundo pioneirismo reside no fato de “Família Taboada na Bahia” ser a primeira
obra que registra a história de uma família da comunidade riovermelhense, bairro que
possuía uma sólida tradição de ter famílias que se constituíram em verdadeiros clãs e que
tiveram destacadas presenças na história do bairro, durante os séculos XIX e XX. Com este
livro, a Família Taboada, uma das mais importantes, inaugura o pódio ou o panteon da
historigrafia familiar no Rio Vermelho.
O terceiro pioneirismo é representado pelo produto gráfico. Além de ter sido produzido em papel de primeiríssima qualidade, “Família Taboada na Bahia” apresenta duas
capas, sendo a dura com um refinado acabamento com ilustrações em fios dourados.
Uma outra grande novidade está na caixa dupla que envolve e protege o livro, inédita no
mercado gráfico baiano.
Com “Família Taboada na Bahia” está sendo desmistificada a crença de que livros
com essa primorosa qualidade final somente poderiam ser impressos no Rio de Janeiro,
São Paulo, Porto Alegre e até mesmo em Recife. E o nosso livro foi todo impresso aqui em
Salvador, na gráfica Press Color, coincidentemente localizada em área territorial do nosso
querido Rio Vermelho.
Devemos a concretização do projeto deste livro ao economista Nelson Almeida Taboada, que mantinha, desde o nascimento da sua filha, Carolina Soussa Taboada, o desejo
de deixar para ela a história da família Taboada. Inclusive, Nelson já havia feito contatos com um outro escritor. Porém, ao ficar sabendo que eu me encontrava envolvido na
mesma missão, a serviço da Academia dos Imortais do Rio Vermelho, ele imediatamente
avalizou o projeto e passou a comandar as ações que resultaram na viabilização financeira
do empreendimento editorial e na logística operacional. Colocou à minha disposição toda
a estrutura administrativa da sua empresa, a Terra Norte S.A., e até mesmo o seu avião
particular, que utilizei em algumas viagens para pesquisas.
Portanto, ao mecenas da família Taboada, antigo ás do automobilismo baiano e
um bem-sucedido empresário, devemos a publicação do tão desejado livro, que além da
história da sua família também contém flashes da história do Rio Vermelho. A Nelsinho
Taboada, como nós do Rio Vermelho nos habituamos a chamá-lo, também se deve o luxo
e o virtuosismo do produto final, além, evidentemente, desta festa que se constitui, sem
dúvida alguma, no maior evento de lançamento de uma obra já realizada no Rio Vermelho.
Muito obrigado.
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Em primeiro lugar, o meu muito obrigado pela
presença de todos, que atendendo aos convites, enviados pela Casa de Cultura Carolina Taboada e pela
Academia dos Imortais do Rio Vermelho, vieram prestigiar este evento que entrará para os anais da história
da Família Taboada. Agradeço também aos órgãos
da imprensa e, especialmente aos colunistas sociais e
econômicos, pela grande divulgação que deram a este
evento.
Hoje, é um dia muito especial, é um dia que traz
muita alegria, para mim, e certamente para os demais
membros da Família Taboada, pois é o dia da realização de um sonho.
Hoje é o dia do lançamento do livro que resgata
a história de três ramos da Família Taboada, dos três
ramos que, oriundos da Galícia, se fixaram na Bahia,
onde alcançaram projeção econômica e social.
Com raízes milenares, fincadas no Vale do Minho,
na região espanhola da Galícia, a Família Taboada nasceu onde hoje se encontra a cidade de Taboada, na
província de Lugo, donde se espalhou pelas demais
regiões da Espanha, por Portugal e por vários países da Europa. Atravessando o Atlântico, diversos membros da família participaram da colonização do Novo Mundo e se ramificaram pelas
Américas do Norte, Central e do Sul. Hoje, o nome Taboada é sinônimo de uma família multinacional, que participa ativamente do chamado mundo globalizado.
Especificamente na Bahia, a história da Família Taboada começou há 117 anos, em 22
novembro de 1892, dia da chegada em Salvador de José Taboada Vidal, meu avô, que se estabeleceu no balneário do Rio Vermelho, onde construiu a vida profissional e familiar.
Em 1926, desembarcou na capital baiana José Ramón Taboada Dominguez, pai de Amélia
Taboada Gomes da Costa, presente aqui na Mesa. José Ramón também se tornou um empresário vitorioso e chefe de um numeroso clã familiar. Depois de ter tido uma passagem pelo
Rio Vermelho, a família fixou-se no Matatu de Brotas, formando o núcleo que ficou conhecido
como “os Taboada de Brotas”.
Por último, no dia 3 de março de 1961, desembarcou no porto de Salvador Nestor Taboada Rivas. Sua história é muito parecida com a do meu avô, pois ambos chegaram adolescentes e
que, com muito trabalho e exemplar dedicação à família, se transformaram em personalidades
de destaque na comunidade da Cidade do Salvador. Com Nestor, presente aqui nesta Mesa, se
encerrou o ciclo histórico dos galegos da nossa família que vieram fazer história e contribuir com
o desenvolvimento da Bahia. Nestor, um empresário bem-sucedido no setor dos transportes
urbanos de Salvador, é atualmente superintendente administrativo-financeiro do tradicional
Hospital Espanhol, erguido pela colônia galega na Bahia. Meu avô, José Taboada Vidal, foi um
dos beneméritos deste hospital que hoje se constitui numa referência de excelência na Bahia.
A odisséia completa da Família Taboada na Bahia está contada no livro que aqui está
sendo lançado e ofertado aos convidados. Foi escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, amigo
da família há 50 anos. Ou seja, o escritor possui uma convivência de meio século com a nossa
família, desde o patriarca José Taboada Vidal, que conheceu em seus últimos anos de vida, dedicados com grande afinco à construção da atual Igreja Matriz de Sant’Ana do Rio Vermelho.
Nesse dia muito especial, não poderia deixar de homenagear Carolina Soussa Taboada,
minha única filha, nascida no dia 25 de março de 2001. Deus, sempre generoso, permitiu que
eu e Patrícia Soussa Taboada fôssemos pais de uma maravilhosa menina, última bisneta de José
Taboada Vidal, inspiradora da criação da Casa de Cultura Carolina Taboada e para quem eu queria deixar um registro histórico da nossa família, materializado agora com este grandioso livro.
Sem ela, razão maior e única para tudo que está acontecendo, não existiria a Casa de Cultura e
nem o patrocínio deste livro.
Agora tenho a honra e o prazer de proceder a entrega do livro “Família Taboada na Bahia”
a cada um dos integrantes desta Mesa.
Por último, declaro finalizados os trabalhos desta Mesa e convido os presentes para o
início do jantar de congraçamento. Enquanto isso, o Mestre de Cerimônias, Senhor Germano,
irá chamando, por ordem alfabética, para a entrega de seus exemplares, as pessoas com o
sobrenome Taboada.
O meu muito obrigado a todos que aqui se encontram e que vieram prestigiar esse
vento!

Em primeiro lugar, o meu obrigado pela presença de todos, que atendendo aos convites,
enviados pela Casa de Cultura Carolina Taboada e pela Academia dos Imortais do Rio Vermelho,
vieram prestigiar o lançamento do livro “Família Taboada na Bahia”.
Com raízes no Vale do Minho, na região espanhola da Galícia, a Família Taboada nasceu
onde hoje se encontra a cidade de Taboada, na província de Lugo, donde se espalhou pelas demais regiões da Espanha, por Portugal e por vários países da Europa. Atravessando o Atlântico,
diversos membros da nossa família participaram da colonização do Novo Mundo e se ramificaram pelas Américas do Norte, Central e do Sul. Hoje, o nome Taboada é sinônimo de uma
verdadeira família multinacional, que participa ativamente do chamado mundo globalizado.
Especificamente na Bahia, a história da Família Taboada começou há 117 anos, com a
chegada de José Taboada Vidal, meu avô, que se estabeleceu no balneário do Rio Vermelho,
onde construiu a vida profissional e familiar.
A odisséia completa da Família Taboada na Bahia está contada no livro que aqui está
sendo lançado e ofertado aos convidados. Foi escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, amigo
da minha família há 50 anos. Ou seja, o escritor possui uma convivência de meio século com a
nossa família, desde o patriarca José Taboada Vidal, até seus trinetos.
O Rio Vermelho é o bairro do meu coração. Foi onde passei a infância, morando inicialmente no sobrado do meu avô, no Largo de Santana. Depois, durante mais de dez anos, residi
na Rua Conselheiro Pedro Luiz. No Rio Vermelho aprendi a andar, a ler e a escrever. Estudei no
famoso Jardim de Infância da Escola Osvaldo Cruz, localizada na Mariquita. Na Praia de Santana
aprendi a nadar e na Igrejinha do Largo de Santana fui batizado e recebi a primeira comunhão.
No Rio Vermelho também estudei música, na Escola Heitor Villa-Lobos, da conceituada
professora Walkyria Knittel. Do Rio Vermelho tenho ainda inesquecíveis recordações do Forte,
onde eu brincava, que ficava exatamente aqui onde está sendo realizada esta solenidade. Tenho
ainda gratas lembranças da Festa da Padroeira, quando era realizada no verão, e do Bando
Anunciador, onde desfilei várias vezes em seus carros alegóricos.
Enfim, o Rio Vermelho faz parte da minha vida. Por essa razão não poderia deixar de fazer
nesse querido bairro o lançamento do livro que resgata a história da Família Taboada. E o local
tinha que ser o Salão Paroquial desta Igreja Matriz, cuja construção teve o apoio do meu avô,
dos meus pais e de meus tios. Embora de forma modesta, eu também colaborei, pois era Diretor
da Cerâmica Santa Maria, da nossa família e uma das maiores do Estado. Foi de onde saíram,
em caráter de gratuidade, os blocos e as telhas para a nova Igreja Matriz do Rio Vermelho, erguida pelo idealismo do Padre Antônio da Rocha Vieira e pela fé da comunidade católica do Rio
Vermelho. No trabalho do grande mutirão que se formou no bairro, destaco as participações
voluntárias do engenheiro Celso Oliva e de sua esposa, arquiteta Lia Oliva.
Nesse dia muito especial, não poderia também deixar de mencionar Carolina Soussa Taboada, minha única e muito amada filha, nascida no dia 25 de março de 2001. Para Carolina
eu queria deixar um registro histórico da nossa família, materializado agora com este grandioso
livro. Sem Carolina, razão maior e única para tudo que está acontecendo, não existiria a Casa
de Cultura Carolina Taboada e nem o patrocínio deste livro.
Muito obrigado a todos!
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NOTÍCIAS NOS JORNAIS
Tribuna da Bahia, 11.09.2008
Coluna Janete Freitas
Nelson Almeida Taboada idealizou a Casa de Cultura Carolina Taboada, fundada em 25 de março, data do
aniversário da sua única filha, Carolina Soussa Taboada, para oferecer à cidade um espaço cultural e social.
Plantada no Rio Vermelho, acaba de ser entregue à comunidade e promete, além de divulgar a história da
família Taboada, intimamente ligada ao bairro, promover ações de cidadania e entrosamento entre os moradores locais.
A Tarde, 14.09.2008
Coluna 7 Dias
Therezinha Cardozo
No superlativo. Era o ano de 1892, e o navio saído da Espanha deixava em Salvador o galego José Taboada
Vidal, nascido na província de Pontevedra. A saga desse vitorioso patriarca vira um livro daqueles que os
historiadores disputam – Família Taboada na Bahia, de Ubaldo Marques Porto Filho, com apresentação de
Reginaldo Trigo Carreiro.
A luxuosa edição sai com a força e a sensibilidade de um mecenas, ex-ás do automobilismo baiano, Nelson
Taboada, terceira geração de um clã que fez história na Espanha, desde o século XIII (quando os cristãos derrotaram os muçulmanos), e entre nós, na indústria e no comércio. A capa é de couro, bordada a ouro com
técnica que exigiu autorização da patente americana. E agora, o melhor: vai ser dado a convidados especiais,
em jantar de gala no Iate.
A Tarde, 17.09.2008
Coluna July
A história da família Taboada está sendo contada agora em livro, em uma obra cuidadosa de Ubaldo Marques
Porto Filho. Com a apresentação assinada pelo empresário Reginaldo Trigo Carreiro, o exaustivo trabalho teve
o apoio de Nelson Taboada, terceira geração da família de José Taboada, que veio da Espanha para firmar vida
empresarial, social e familiar na Bahia, o que conseguiu sempre com destaque, até os dias atuais.
A Tarde, 15.10.2008
Coluna July
A Casa de Cultura Carolina Taboada e a Academia dos Imortais do Rio Vermelho convidam para o jantar de
lançamento do livro “Família Taboada na Bahia”, no dia 1º de novembro, às 19h30, no Iate Clube da Bahia.
Pensando no bem-estar dos convidados, os anfitriões vão colocar serviço de manobrista na entrada da Ladeira
da Barra.
Tribuna da Bahia, 16.10.2008
Coluna Janete Freitas
Nelson Almeida Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, coordena as festividades em torno
do lançamento do livro “Família Taboada na Bahia”. Um jantar no Yacht Clube da Bahia, dia 1º de novembro,
reúne os descendentes de José Taboada Vidal, o primeiro que se fixou na Bahia, vindo da província de Pontevedra, na Espanha, e o “crème de la crème” da sociedade baiana, da qual os Taboada fazem parte. A obra
atende também ao desejo da Academia dos Imortais do Rio Vermelho de colocar na história da cidade o bairro
que tem Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, como sua referência mais antiga.
A Tarde, 19.10.2008
Coluna 7 Dias
Therezinha Cardozo
Tarefas nobres. Chique é pouco para se dizer do convite expedido por Nelson Taboada, presidente da Casa
de Cultura Carolina Taboada, para o lançamento do livro mais disputado do momento, “Família Taboada na
Bahia”, de Ubaldo Marques Porto Filho. Dia 1º de novembro, no Iate, a edição de luxo se apresenta. Vem em
caixa, tem vinhetas de ouro 18 quilates na capa de couro nobre e outros babados tão caros aos bibliófilos
apaixonados. Não será vendido. Os felizes convidados ao dia receberão gratuitamente.
Tribuna da Bahia, 20.10.2008
Coluna Marcos Pinheiro
Família Taboada. A Casa de Cultura Carolina Taboada e a Academia dos Imortais do Rio Vermelho lançarão no
dia 1º de novembro, em hora de jantar, no Yacht Clube, o livro “Família Taboada na Bahia, escrito pelo historiador Ubaldo Marques Porto Filho, que conta a história desta família que teve origem na Galícia.
Tribuna da Bahia, 31.10.2008
Coluna Michel Telles
Família Taboada. Amanhã, Nelson Almeida Taboada, presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, estará recebendo com um jantar, no Yacht Clube da Bahia, os convidados para o lançamento do livro “Família
Taboada na Bahia”. Foi escrito por Ubaldo Marques Porto Filho, um especialista em biografias familiares e
empresariais. A obra resgata a história de três ramos de uma família milenar com raízes na Galícia, região
no noroeste da Espanha. O primeiro a chegar na Bahia foi José Taboada Vidal (avô de Nelson Taboada), que
desembarcou no porto de Salvador em 1892. Depois vieram José Ramón Taboada Dominguez e Nestor Taboada Rivas. Na capital baiana eles constituíram família e construíram uma vitoriosa vida profissional. “Família
Taboada na Bahia”, com 412 páginas, no formato grande, sai numa primorosa produção da Press Color,
onde também foi impressa a sofisticada caixa que protege o livro, uma novidade no mercado gráfico baiano.
O outro pioneirismo está no conteúdo da publicação, pois se trata da primeira biografia que se edita sobre
uma família galego-baiana. Ela enriquece a historiografia da colônia galega na Bahia, que é uma das mais
destacadas da América do Sul.
Correio da Bahia, 31.10.2008
Zoom Social
Luciana Lisboa e o marido, o consultor de turismo Cláudio Taboada, ex-presidente da Bahiatursa, que moram
em São Paulo, chegam hoje a Salvador para a grande festa dos familiares. É o lançamento do livro “Família Taboada na Bahia”, do escritor Ubaldo Marques Porto Filho. A publicação foi encomendada por Nelson Almeida
Taboada, neto de José Taboada Vidal, o primeiro representante do clã que chegou à Bahia (em 1892) e foi
trabalhar no então balneário do Rio Vermelho, trazendo depois outros parentes. O lançamento é amanhã, no
salão de eventos do Yacht Clube da Bahia, a partir das 19 horas.
A Tarde, 05.11.2008
Coluna July
História de uma família. O lançamento do livro “Família Taboada na Bahia”, de Ubaldo Marques Porto Filho,
foi um grande acontecimento, sábado último, durante jantar no Iate Clube da Bahia, com direito a discursos
de membros da família, como Nelson e Cláudio Taboada. Nestor Taboada, superintendente do Hospital Espanhol, também estava presente com a mulher, Obdulia, e filhas. A publicação, uma iniciativa da Casa de Cultura
Carolina Taboada, conta a história dessa família de galegos que chegou ao Brasil em 1892. Entre os convidados, estavam o ex-governador Paulo Souto, Lise Weckerle, Francisco Senna, Juca e Elisinho Lisboa
Tribuna da Bahia, 05.11.2008
Coluna Michel Telles
Nelson Taboada recebeu Lia Ferreira no lançamento do livro que relata a vida de sua família na Bahia. O
clã Taboada esteve em peso! O agito cultural aconteceu sábado último, no Iate Clube da Bahia com um
requintado jantar.
Tribuna da Bahia, 06.11.2008
Coluna Janete Freitas
Tradição. Nelson Almeida Taboada brindou seus amigos e a cidade, onde nasceu e vive, com um régio presente: um livro onde a historia dos Taboada está gravada desde a chegada de seus antepassados até os dias
atuais, numa perfeita simbiose entre os acontecimentos vividos pelo clã e os que movimentaram a cidade de
Salvador, no mesmo espaço de tempo. Escrita por Ubaldo Marques Porto Filho, um especialista em biografias
familiares e empresariais, a obra dedicada à Carolina Taboada, sua única filha, recebeu uma edição gráfica
primorosa, aumentando o prazer do leitor, já conquistado pelo texto informativo e claro, gostoso de ser
lido. A festa do lançamento foi na noite de sábado, no Yacht Clube da Bahia, durante requintado jantar que
reuniu várias gerações dos Taboada (faltou Carolina, a menina dos olhos do pai, de molho por conta de uma
gripe fora de hora), amigos e figuras importantes da vida social, cultural e política da cidade. Entre outros
o ex-governador Paulo Souto, Cláudio Taboada (veio de São Paulo especialmente para a ocasião), Juca Lisboa, Therezinha Cardozo, Ivonete Andrade com Fernando Lisboa, Lise Weckerle, Kátia e o comodoro Marcelo
Kruschewsky, Consuelo Pondé de Sena, Lia Ferreira, Luiza e Edgar Vianna, Rubinho dos Carnavais, Michel Telles,
Jacques de Beauvoir e Chico Senna.
A Tarde, 09.11.2008
Coluna 7 Dias
Therezinha Cardozo
De página em página. Precisamos de outros como Nelson Taboada, que patrocina um livro histórico, veste-o
em edição nobre, faz o lançamento em noite de coquetel coberto de rosas, evoluindo para lauto jantar com
bom champagne e, ainda, distribui os volumes entre suas dezenas de convidados. Demais! “Família Taboada
na Bahia”, um volume encapado em couro com vinhetas douradas, vai ficar em nossos anais. Com o texto de
Ubaldo Marques Porto Filho desliza-se uma torrente de fotos que começa com José Taboada Vidal (nascido em
1877) e se estende por décadas, até os anos 1990. No percurso, seus descendentes, parentes, afins, árvores
genealógicas e poses inesquecíveis, como Lise Weckerle, daminha-de-honra, em 1945, o rei da Espanha com
os Taboada, e a maior homenageada do livro, Carolina, herdeira de Nelson, o mecenas deste lançamento.
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Caballeros de Santiago completou 48 anos
Em 22 de novembro de 1960, com o objetivo de difundir na Bahia
o ensino da língua e da cultura espanhola, especialmente a galega, foi
fundada em Salvador a Associação Cultural Caballeros de Santiago.
A instituição funcionou inicialmente no bairro da Pituba. Em 1967
ganhou uma sede própria, localizada no Edifício São Luiz, na Avenida
Sete de Setembro, trecho de São Bento, área central da cidade.
Procurando ampliar suas atividades, que por falta de espaço físico
estavam praticamente restritas ao ensino do idioma espanhol, a diretoria encontrou no Rio Vermelho o local ideal para a construção de
uma nova sede, inaugurada no dia 25 de julho de 1989. Localizada
na Rua da Paciência 441, bem defronte à Praia de Santana, o edifício
permitiu o surgimento de um verdadeiro centro da cultura espanhola,
pois passou a dispor de um auditório para palestras e apresentações de
shows musicais e peças teatrais. Também foi consideravelmente ampliada a oferta de cursos nos segmentos de dança, música, história e
literatura hispânica, além de colocar outros serviços ao dispor da comunidade artística e cultural soteropolitana.
No dia 22 de novembro deste ano, para celebrar os 48 anos de
Caballeros de Santiago, o professor Miguel Taín Guzmán, da Universidade de Santiago de Compostela, proferiu uma palestra sobre o tema
“Los Três Santiagos de la Catedral de Santiago”. Ainda no auditório
da entidade ocorreu a assinatura, entre Caballeros de Santiago e a
Universidade de Santiago de Compostela, de um convênio na área de

cursos internacionais.
Em seguida, prestou-se significativa homenagem a um visitante
ilustre, o secretário da Xunta de Galicia, Manuel Luis Rodríguez
González, condecorado pelo presidente de Caballeros de Santiago,
Santiago Coelho Rodríguez Campo, com a Medalha Gran Gruz Caballeros de Santiago. Para finalizar as comemorações, a entidade anfitriã
ofereceu aos convidados um show folclórico, com grupos de dança e
de gaiteiros, e um coquetel de confraternização.

Representação do Rio Vermelho no aniversário de Caballeros de Santiago: Padre Ângelo (pároco), Nelson Taboada (presidente
da Casa de Cultura Carolina Taboada), Layrtton Borges (diretor do Conselho de Cultura e Turismo do Rio Vermelho), Ubaldo Porto
(presidente da Academia dos Imortais do Rio Vermelho), Ítalo Dattoli (presidente da Associação Comunitária Caramuru), Clóvis
Bezerril (presidente da Central das Entidades do Rio Vermelho) e Sydney Rezende, presidente da Comissão Gerenciadora dos
Festejos dos 500 Anos do Rio Vermelho.

Livro sobre família galego-baiana
é oferecido à autoridade da Galícia

Na presença do presidente de Caballeros de Santiago, Santiago Campo, o presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada, Nelson
Taboada, neto de galegos, faz a entrega do livro biográfico da família Taboada ao secretário da Xunta de Galicia, Manuel Luis
Rodríguez González.

Manuel Rodríguez exibindo o primeiro livro que se escreveu sobre uma família galego-baiana.

Durante a festa comemorativa dos 48 anos de fundação da Associação Cultural Caballeros de Santiago, o presidente da Casa de Cultura Carolina Taboada foi convidado pelo presidente da instituição aniversariante a proceder, no palco do Auditório Orsi Pousada, a entrega de um exemplar do livro “Família
Taboada na Bahia” ao secretário da Xunta de Galicia, Manuel Luis Rodríguez González, que se encontrava visitando a colônia galega de Salvador.
Na oportunidade, o secretário recebeu a informação de que a família Taboada possuía raízes milenares, fincadas na Galícia e que sua origem teve como
berço a atual cidade de Taboada, localizada no Vale do Minho, na província de Lugo. Foi ainda informado quer o primeiro Taboada que veio para a Bahia,
José Taboada Vidal, nasceu em Cerdedo, município da província de Pontevedra. Chegou em 1892 e foi trabalhar no balneário do Rio Vermelho, onde
construiu a vida profissional e familiar.
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500 Anos do Rio Vermelho
Uma vasta programação, preparada pela Comissão Gerenciadora dos Festejos dos 500 Anos
do Rio Vermelho, movimentará o
bairro durante 2009, de janeiro
a dezembro. Estão previstas
homenagens a Caramuru, à
Yemanjá, à Senhora Sant’Ana,
aos pais, às mães, às grandes
personalidades que residiram,
residem ou trabalham no bairro. Também haverá a escolha da
Morena Bela do Rio Vermelho,
título extraído de um verso
da toada “Morena do Rio Vermelho”, composta por Osvaldo
Fahel, que se transformou num
verdadeiro hino e imortalizou a
beleza da mulher riovermelhense.
Em 2009 serão realizadas exposições fotográficas e de artes
plásticas, feiras de artesanato, exposição de carros antigos, festival
gastronômico, apresentações de
filarmônicas, baile dos 500 anos,
concurso literário, palestras, recitais, shows folclóricos e muita
música pelas ruas nos fins de semana.
Será publicado o “Mapa do
Rio Vermelho”, contendo os
limites do seu território, com
as nove regiões geográficas, os
logradouros mais importantes,
os pontos turísticos e os principais equipamentos comerciais e
de serviços. A historiografia do
bairro vai ganhar sete livros, que
serão lançados no decurso das
comemorações do quinto centenário: “Dois de Fevereiro no
Rio Vermelho”, tudo sobre a Festa de Yemanjá; “Diogo Álvares, o
Caramuru”, contendo a história
do Descobridor do Rio Vermelho,
Co-Fundador de Salvador e Patriarca da Bahia; “Dinha do Acarajé”, biografia de Lindinalva de
Assis, a baiana que ficou famosa com um tabuleiro no Largo
de Santana; “Rio Vermelho, de
Caramuru à Dinha do Acarajé”,
história do bairro, desde o seu
descobrimento; “José Taboada
Vidal, Benemérito do Rio Vermelho”, biografia de uma das
grandes personalidades que o
Rio Vermelho teve no século XX;
“Nelson Taboada, Pai & Filho”,
biografia do industrial Nelson Taboada Souza e do empresário Nelson Almeida Taboada; e “Rio Vermelho Cronológico, 1509-2009”,
história dos 500 anos do bairro
pelas datas mais significativas.

ATRAÇÕES O ANO INTEIRO

Ostentando vasta e rica tradição, a história do Rio Vermelho antecede, em quarenta anos, à fundação da
Cidade do Salvador. Tudo começou em 1509, com Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru.

Caramuru,

Yemanjá, a Rainha

o Descobridor

Realizada pela
primeira
vez
em
1924, de forma bem
modesta, o presente
que 29 pescadores levaram para Yemanjá,
a Mãe d’Água, conforme chamavam a
Rainha do Mar, foi crescendo aos poucos.
Depois que Dorival Caymmi compôs e ele
próprio gravou “Dois de Fevereiro” – num
LP lançado pela Odeon, em dezembro de
1957, que logo alcançou os primeiros lugares nas paradas dos programas musicais
das rádios –, a Festa de Yemanjá adquiriu
uma notável projeção e começou a atrair
multidões para o Rio Vermelho.
Hoje, a Festa de Yemanjá é ponto alto
no ciclo das festas populares do verão de
Salvador. Constitui-se ainda na mais importante festa que se realiza no mundo em
homenagem à divindade do mar. Estimase que 200 mil pessoas, de Salvador e vindas do Brasil e do exterior, comparecem
ao Rio Vermelho no dia 2 de fevereiro. O
evento tem ampla cobertura da imprensa
local, nacional e internacional, com informações e imagens ao vivo para todo o mundo.
Exatamente às 16 horas, o Presente
Principal deixa o caramanchão. Levado à
Praia de Santana, o presente dos pescadores é embarcado num saveiro que, capitaneando um cortejo de centenas de embarcações, se dirige a um ponto localizado a
seis milhas da costa, onde é deixado, juntamente com os presentes do povo, levados em centenas de balaios. Tudo vai para
o fundo do oceano, menos as flores, que
ficam boiando, transformando a superfície do mar num imenso jardim aquático.

O Rio Vermelho foi
descoberto de forma
acidental, em 1509,
por Diogo Álvares
Corrêa,
tripulante
de uma embarcação
que naufragou junto
ao Morro do Conselho, bem defronte ao
atual Hotel Pestana. O jovem europeu
conseguiu chegar à Pedra da Concha,
uma pequena ilha rochosa situada em
frente da foz do Camorogipe, na Enseada
da Mariquita, onde se abrigou.
Se outros companheiros também
conseguiram se salvar e alcançar a terra
firme, foram, com certeza, aprisionados
e devorados pelos tupinambás. Como
ficou escondido na Pedra da Concha,
Diogo teve tempo de preparar a estratégia de defesa e sobrevivência. Quando
foi, finalmente, avistado pelos índios,
imediatamente usou o bacamarte para
desferir certeiro tiro numa ave em pleno
vôo. Espantados, pois desconheciam
a engenhoca barulhenta, foguenta e
mortífera, os nativos começaram a exclamar: “Caramuru! Caramuru! Caramuru!,
que na língua tupi significa “homem do
fogo; filho do trovão; dragão saindo do
mar”.
Transformado num autêntico “cacique branco” dos tupinambás, Caramuru
possibilitou o surgimento, na Enseada da
Mariquita, da chamada “Aldeia dos Franceses”, primeiro entreposto comercial implantado no Brasil por um branco, para
escambo do pau-brasil com aventureiros
franceses. Mas, exceto o Caramuru, não
houve qualquer fixação de forasteiros na
região, o que somente ocorreria após o
assentamento de currais de gado e armações para pesca numa sesmaria doada pelo primeiro governador-geral da
Colônia, Thomé de Souza, que em 29 de
março de 1549 fundou a Cidade do Salvador. Nessa época, Caramuru já residia
num povoado por ele edificado, que deu
origem ao bairro da Graça.

ESPAÇO FEIRINHA, Bar & Restaurante
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Sant´Ana, a Padroeira
O Rio Vermelho
constitui-se num dos
bairros mais católicos
da capital baiana. Sua
comunidade reverencia Senhora Sant’Ana
desde 1870, com
muita devoção nos
dias do novenário, de 17 a 25 de julho.
O dia consagrado à Santa Padroeira, 26
de julho, transcorre com uma movimentada programação religiosa: Santas Missas às 7 e 9h; Procissão Marítima às 11h,

Rua Guedes Cabral 123, Rio Vermelho
defronte à Casa de Yemanjá

5ª, 6ª e sábado, a partir das 19h
música ao vivo às 21h

com os pescadores da Colônia Z-1; Santa
Missa Solene às 19h e Procissão Terrestre
às 21h, o ponto culminante dos festejos.
O itinerário da procissão é pela Rua
Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça
Colombo, Largo da Mariquita, Rua Dr. Odilon Santos, Praça Brigadeiro Faria da Rocha,
Rua Marquês de Monte Santo, Rua Dr.
Antônio Queiroz Muniz (McDonald’s/retorno), Rua Osvaldo Cruz, Largo da Mariquita,
Praça Colombo, Rua João Gomes, Largo de
Santana e Rua Guedes Cabral, por onde
a imagem da Senhora Sant’Ana retorna à
Igreja Matriz.

5 de Outubro, Dia do Rio
Vermelho
Como não há registro do dia do descobrimento, que teria
ocorrido no início
de 1509, a Associação dos Moradores
e Amigos do Rio Vermelho, acatando
sugestão de Ana Maria Athayde Ribeiro
(em carta publicada no Jornal do Rio
Vermelho, edição de janeiro de 1988),
resolveu considerar como Dia do Rio
Vermelho o dia do falecimento do seu
descobridor.
Caramuru faleceu no dia 5 de outubro de 1557, em sua residência, na
Graça, sendo o corpo levado pelos jesuítas para ser enterrado dentro de Salvador, cidade que ajudou a fundar e a
construir como supervisor da mão-deobra indígena. Foi sepultado na Igreja
do Mosteiro de Jesus, atual Catedral
Basílica, com todas as honras da ordem
jesuítica. Estava com aproximadamente
67 anos.
No dia 5 de outubro de 2009 ocorrerá
o ponto alto dos festejos do quinto centenário do Rio Vermelho, principalmente
se a Prefeitura confirmar para esse dia
a inauguração do Memorial Caramuru,
projetado para ser construído na Praça
Caramuru, defronte à histórica Pedra da
Concha.
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