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Projeto do Memorial beneficiará toda a Praça Caramuru
m reunião promovida no auditório da Seplam, no último dia
26 de março, os representantes de
todas as entidades filiadas à Central
das Entidades do Rio Vermelho aprovaram o projeto definitivo visando à
implantação do Memorial Caramuru,
na Praça Caramuru.
Os trabalhos foram abertos pela secretária do Planejamento, Kátia Carmelo. Em seguida falou o presidente
da Fundação Mário Leal Ferreira
(FMLF), Fernando Gomes Vita, cabendo à gerente de Projetos Urbanísticos da FMLF, Elizabeth Lepikson,
fazer a exposição técnica, detalhando
o projeto e dando as explicações solicitadas pelos dirigentes das entidades
do Rio Vermelho.
Ubaldo Marques Porto Filho, Ítalo
Dattoli, Antonino Oliveira Viana, Alyrio Damasceno, Emanuel Macedo
Nuno de Souza, Hélio Rosa Guimarães,
Artur Ferreira Filho, Manoel Costa Sobrinho, Clóvis Cavalcanti Bezerril e
Roberto Farias de Menezes, foram os
representantes do bairro na reunião
com a secretária Kátia Carmelo, o presidente Fernando Vita, a gerente
Elizabeth Lepikson, a chefe de Gabinete da Seplam, Vilma Lage, a subsecretária da Seplam, Isaura Andrade, e
o subgerente de Projetos Urbanísticos
da FMLF, Túlio Prado.

bás; Módulo para exposição do artesanato indígena; Mirante para contemplação da Pedra da Concha e o mar de
Caramuru; Arena para shows folclóricos ao ar livre; Restaurante panorâmico; e área para a colocação dos
créditos aos patrocinadores que viabilizarão o empreendimento, bem como
os marcos simbolizando as homenagens que serão prestadas a Caramuru
pela comunidade do Rio Vermelho,
pela Cidade do Salvador, pela Bahia,
Brasil, Portugal, Espanha e França.

E

Representantes do Rio Vermelho com dirigentes e técnicos da Seplam, em 26 de março de 2008.

REUNIÕES PREPARATÓRIAS
Para se chegar ao projeto definitivo,
foram necessárias duas reuniões entre
os técnicos da Seplam e as lideranças
do bairro, capitaneadas pela Central
das Entidades do Rio Vermelho. Ambas
tiveram como palco o Salão Paroquial
do Rio Vermelho. A primeira contou
com a presença da secretária Kátia
Carmelo e aconteceu numa data
histórica, 5 de outubro de 2007, dia
dos 450 anos do falecimento de Cara-
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muru. O 5 de outubro é também o Dia
do Rio Vermelho. A segunda reunião
foi em 13 de novembro, na presença de
Fernando Vita, presidente da FMLF,
órgão da estrutura da Seplam encarregado da elaboração do projeto.
COMO SERÁ O MEMORIAL
O conjunto que comporá o Memorial Caramuru é formado pelos seguintes equipamentos: Monumento a
Caramuru; Monumento aos Tupinam-

PREFEITO AMPLIA O PROJETO
Em função dos problemas diagnosticados na estrutura do Mercado Municipal da Mariquita, que fica na parte
da frente da Praça Caramuru, a Prefeitura resolveu, por medida de segurança (o exemplo da tragédia na Fonte
Nova está bem vivo na lembrança de
todos) que é melhor construir um
novo mercado do que recuperar o
atual. Por essa razão, o prefeito João
Henrique determinou que a intervenção na Praça Caramuru, ao invés
de ser reurbanizada pela metade, para
atender somente o projeto do Memorial Caramuru, fosse mais ampla, para
contemplar a construção de um novo
equipamento comercial, exclusivo
para os atuais permissionários do
mercado.
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Seplam apresentou projeto
do Memorial Caramuru

uma reunião no dia 26 de março

N

deste ano, realizada no auditório
da Secretaria Municipal do

Planejamento, Urbanismo e Meio
Ambiente (Seplam), a secretária Kátia
Carmelo (foto) abriu os trabalhos da
apresentação, à comunidade do Rio
Vermelho, do projeto definitivo para o
Memorial Caramuru. O empreendimento
será implantado na Praça Caramuru,
localizada na Mariquita, bem defronte à

História da Praça Caramuru
m 1972, a Praia da Mariquita e uma
parte da lâmina d’água na pequena
enseada foram aterradas para permitir
a instalação do canteiro de obras da
construção do emissário submarino,
espinha dorsal do sistema de esgotamento sanitário de Salvador. Em função da área aterrada, 20 mil metros
quadrados, nasceu o que tecnicamente
é chamado de “terreno acrescido de
marinha”, automaticamente integrado
ao patrimônio da União. O espaço,
popularmente denominado de “aterro
do emissário submarino”, ganhou, por

E

iniciativa da Associação dos Moradores
e Amigos do Rio Vermelho (Amarv),
uma nomenclatura oficial em 31 de
maio de 2002, quando recebeu, pela
Lei 6.126, o nome de Praça Caramuru.
Preocupada com o futuro da Praça
Caramuru, que se encontrava no
caminho da favelização, a Academia
dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv)
tomou a iniciativa de propor a reurbanização da área situada num sítio
histórico da maior relevância. Propôs
uma intervenção no seu trecho final,
para abrigar um memorial de resgate à

Pedra da Concha, local da chegada, em

memória do mais importante personagem que a Bahia teve no século XVI.
Foi então elaborada pela Acirv, em
2005, uma exposição de motivos,
mostrando a real importância histórica
do sítio, a necessidade da sua valorização e os benefícios gerados pela sua
transformação num centro para visitações, por soteropolitanos e turistas.
Afinal, a praça ficava defronte à Pedra da
Concha, onde se deu, em 1509, o encontro do náufrago Diogo Álvares Corrêa
com os índios tupinambás, que deram
ao europeu o nome de Caramuru.

Escritor do Rio Vermelho ganhou prêmio nacional
livro “Meninos do Rio Vermelho”,
de Gustavo Tapioca, que passou
toda a infância e adolescência no Rio
Vermelho, obteve a primeira colocação numa premiação sob os auspícios da Fundação Biblioteca Nacional,
órgão vinculado ao Ministério da Cultura. O “menino” Gustavo concorreu
com 30 outros autores.
A láurea foi divulgada após os quatro lançamentos da obra: na Fundação Casa de Jorge Amado, no
Pelourinho (20 de julho de 2007); em
Brasília (26 de agosto); durante a VII
Reconriver (1° de setembro), realizada
no Bahia Park Hotel; e na Livraria
Tom do Saber (11 de setembro), também localizada no Rio Vermelho.
“Meninos do Rio Vermelho” foi
ilustrado a bico de pena, por Paulo
Setúbal, e teve a apresentação assinada pelo “menino” João Jorge
Amado, que, dentre outras considerações, afirmou: "O texto é delicioso,

O

Capa do livro, com reprodução do óleo
sobre tela de Edvaldo Assis, mostrando a
Praia de Santana e a igrejinha do Largo
de Santana.

as palavras fluem com facilidade. Li
tudo de um só fôlego". Um outro
“menino”, Ubaldo Marques Porto
Filho, também personagem da obra,
registrou na segunda orelha: “Gustavo
Tapioca nos brinda agora com essa
jóia literária, uma obra contendo suas
lembranças do Rio Vermelho, donde
nunca se desligou espiritualmente".
Na primeira orelha, o jornalista e
escritor Fernando Vita Souza destacou: "Agora, ainda mais que em seu
primeiro livro, “Uma Senhora Pelada”,
Gustavo se afirma como um escritor
de primeira, a quem, vivo fosse, o seu
vizinho Jorge Amado não negaria
elogios".
O escritor doou 200 exemplares à
Acirv, que foram remetidos aos associados como cortesia do autor. A gentileza simbolizou os agradecimentos
de Gustavo ao bairro do Rio Vermelho
e seus personagens, inspiradores do
livro laureado.
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1509, de Diogo Álvares Corrêa, o
Caramuru, célebre personagem das
histórias do Rio Vermelho, de Salvador,
da Bahia e do Brasil. Página 8

A Pedra da Concha e parte da Praça
Caramuru, vistas do Morro do Conselho.

Sobre o autor
menino Gustavo Tapioca destacou-se inicialmente por ser um habilidoso meia-direita do
Parque Cruz Aguiar Futebol Clube. Depois, projetou-se ao participar do Grêmio Juventude do Rio
Vermelho, entidade sociocultural e desportiva, e
como líder da Juventude Estudantil Católica, a
célebre JEC, uma facção progressista da Igreja
Católica. Também foi um ativo dirigente estudantil,
tendo sido vice-presidente da União Brasileira dos
Estudantes Secundários.
Formado em jornalismo, pela Universidade
Federal da Bahia, fez mestrado em comunicação na
Universidade de Wisconsin, Estados Unidos. Trabalhou
como repórter, redator, colunista e diretor-secretário
do Jornal da Bahia.
Em Brasília, onde se radicou em 1980, foi assessor
de comunicação da Embrapa, Telebrás e Anatel.
Atuou ainda como consultor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA/OEA) e
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
Na capital federal foi ambientado seu primeiro livro,
“Uma Senhora Pelada”, publicado em 2006.
Em “Meninos do Rio Vermelho”, o segundo
livro, editado pela Casa de Palavras, Gustavo narra,
dentre outros episódios verídicos, ocorridos na década de 1960, as peripécias de um grupo de meninos e meninas do Rio Vermelho. Uma boa parte
deles, na verdade adolescentes, fazia parte da
turma da Rua Alagoinhas, onde Gustavo morava,
na casa de número 46, quase defronte à residência
de Jorge Amado.

O

Central das
Você sabe quem é Mapa turístico e
Entidades com
o padroeiro do
comercial
A Artemapas lançou no final do ano
novos dirigentes Rio Vermelho?
passado a segunda edição do Mapa
Foram empossados, no dia 8 deste
mês, os novos membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal da
Central das Entidades do Rio
Vermelho. Clóvis Bezerril é o
presidente. Página 3

Todo mundo sabe que a padroeira do
Rio Vermelho é Senhora Sant’Ana. E o
santo padroeiro? Fique sabendo quem
é na página 6.

Família Taboada na Bahia
Já está sendo impresso o livro que resgata a história completa de uma das
famílias mais conceituadas que o Rio Vermelho teve no século passado. A obra,
intitulada “Família Taboada na Bahia”, será lançada em junho. Página 4

Criada a Casa de Site da Acirv, dois
Cultura Carolina anos de êxitos
O Portal Oficial do Rio Vermelho, uma
Taboada
homepage sem fins lucrativos, que
O Rio Vermelho ganhou uma ONG
que vai incentivar promoções
relacionadas com a cultura, a
história do bairro e da família
Taboada. O empresário Nelson
Taboada é o presidente. Página 5

visa dar ampla divulgação aos aspectos
históricos, culturais e turísticos do
bairro descoberto em 1509, pelo
legendário Caramuru, completou dois
anos de vida. Já recebeu a visita de
milhares de internautas. Página 6

Turístico e Comercial do Rio Vermelho.
Página 7

Meninos do
Rio Vermelho
O livro “Meninos do Rio Vermelho”,
escrito pelo jornalista Gustavo
Tapioca, recebeu uma premiação
do Ministério da Cultura. Página 8

Delimitação do bairro
Pelo Projeto de Qualidade das Águas de Salvador, coordenado pela Escola de
Administração da Ufba, os bairros de Salvador ficarão oficialmente com seus
limites fixados. Os do Rio Vermelho estão definidos desde 1986, quando a
Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), numa iniciativa
pioneira no município, elaborou o mapa do bairro. A Central das Entidades não
vai aceitar que a delimitação geográfica de 1986 seja alterada. Página 7
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Editorial

CENTRAL DAS ENTIDADES DO RIO VERMELHO

500 anos de

Caramuru

símbolo histórico mais importante que o
Rio Vermelho possui é a Pedra da Concha,
palco do certeiro tiro que Diogo Álvares
Corrêa desferiu num pássaro, provavelmente
uma gaivota, que voava bem juntinho à pequena ilha rochosa situada na foz do
Camoroipe, na Enseada da Mariquita.
Com o providencial disparo – efetuado
quando os tupinambás se aproximavam da
Pedra da Concha, tão logo verificaram que nela
havia um intruso escondido –, o europeu conseguiu escapar de ser devorado num banquete
antropofágico, pois virou uma celebridade entre
os indígenas, que o batizaram com o nome de
Caramuru, que significa “filho do trovão” ou
“homem do fogo”, do fogo saído pela boca de
uma espingarda. Assim, pelo poder de uma
arma mortífera, até então desconhecida pelos
nativos, o intruso impôs sua autoridade e se
transformou num autêntico “cacique branco”.
Caramuru reinou absoluto entre os
tupinambás. No Rio Vermelho instalou um entreposto para escambo do pau-brasil com
aventureiros franceses. Depois, instalou-se na
Enseada da Barra, que ficou conhecida como
Porto do Caramuru, atual Porto da Barra. Finalmente, estendeu seus domínios pelo interior da Baía de Todos os Santos, chegando até
a Ilha dos Franceses, já dentro do Rio
Paraguaçu, onde montou a maior base para o
comércio do pau-brasil, uma madeira de
grande valor na Europa.
De origem misteriosa – é tido como português, mas pode ter nascido na Espanha ou
até mesmo na França –, o náufrago mais
famoso da história brasileira tem a seu crédito
três fatos importantes: é o descobridor do Rio
Vermelho, é co-fundador da Cidade do Salvador e é o patriarca da Bahia.
A trajetória fantástica desse personagem
ímpar, que incluiu uma temporada de três
anos na França, na companhia da esposa, a
índia Catharina Paraguassú, garantiu-lhe um
lugar de honra na história brasileira do século
XVI. A Bahia, que nunca o homenageou na
forma merecida, vai prestar-lhe, através da
Prefeitura Municipal do Salvador, um tributo
no local onde tudo começou, onde o Caramuru nasceu para a nossa história.
O projeto do Memorial Caramuru, a ser implantado bem próximo à Pedra da Concha,
está pronto. Resta agora, para transformá-lo
em realidade, o fechamento de uma parceria
entre a Prefeitura e uma grande empresa.
Oxalá que se concretize a tempo das comemorações pelos 500 anos da chegada de Diogo Álvares Corrêa ao Rio Vermelho. As festividades
serão no próximo ano, em 2009.
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O Rio Vermelho foi delimitado pela Amarv há 21 anos
ncontra-se em curso, dentro do
Projeto de Qualidade das Águas
de Salvador, um estudo que vai
fixar, após aprovação pela Câmara Municipal, os limites oficiais de todos os
bairros da Cidade do Salvador.
O projeto está sendo coordenado
pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Eaufba),
que ganhou a concorrência pública
para desenvolver os estudos, que contam com a participação de representantes de diversos organismos dos
governos estadual e municipal, bem
como da iniciativa privada e de algumas ONGs.
Com exceção do Rio Vermelho, para
os demais bairros o trabalho é inédito
e necessário, pois vai por um ponto
final nas dúvidas de onde começa e
termina este ou aquele bairro. Na verdade, o trabalho que está sendo feito
agora, já deveria ter sido executado há
20 ou 30 anos, o que teria evitado uma
série de problemas que têm ocorrido
pela ausência de uma definição territorial clara de cada bairro.
Em 1986, para poder viabilizar o
Censo do Rio Vermelho, realizado com
o apoio técnico do IBGE, a Associação
dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), numa iniciativa pioneira em Salvador, definiu os limites

E

Parte da equipe que trabalhou, em 1986, na delimitação geográfica do Rio Vermelho e no
censo demográfico do bairro: Ubaldo Marques Porto Filho (presidente da Amarv), Zilton
Rocha (professor do Colégio Estadual Manoel Devoto), José Carlos Taboada (diretor
jurídico da Amarv), Artur Ferreira Filho (delegado do IBGE na Bahia), Sydney Rezende
(diretor da Agência de Publicidade D&E), Fernando Loureiro (delegado-adjunto do
IBGE), Jorge Eduardo Liberato de Matos (vice-presidente da Amarv) e as professoras Cléa
Ribeiro e Rosalice Carvalho, ambas do Manoel Devoto. Essa foto foi publicada na página
3, edição de maio de 1987, do Jornal do Rio Vermelho, órgão oficial da Amarv, e na
página 273 do livro “Rio Vermelho”, editado em 1991.

do Rio Vermelho. O trabalho de campo
foi coordenado por uma equipe da
mais alta qualificação, que contou,
além da participação de diversas entidades públicas e privadas, de representantes da comunidade, dos
historiadores do Rio Vermelho (Aurélio
Ângelo de Souza, Licídio Lopes e
Ubaldo Marques Porto Filho) e de um
grupo de antigos moradores que

conheciam o bairro como a palma da
mão, dentre eles Tarquínio de Oliveira
Gonzaga, Alberto Menezes França,
Jorge Eduardo Liberato de Matos e
Clóvis Cavalcanti Bezerril.
Portanto, o Rio Vermelho possui
sua área geográfica definida de forma
bem criteriosa e dispõe de uma planta
na escala 1:2000. Calculou-se inclusive
a área – 2.270.800 metros quadrados

Mapa turístico e comercial
om um coquetel para anunciantes,
publicitários, empresários e convidados especiais, oferecido no Centro de
Amaralina, em 22 de novembro do ano
passado, foi lançada a segunda edição
do Mapa Turístico e Comercial do Rio
Vermelho. Foi idealizado e produzido
pela Artemapas, empresa especializada
em mapas turísticos caricaturados,
com dezenas de trabalhos publicados
ao longo de uma década: Estrada do
Coco, Linha Verde, Arembepe, Praia do
Forte, Imbassaí, Mangue Seco, Ilha de
Itaparica, Caminhos do Oeste, etc.
Desenhado à mão, utilizando o recurso da computação gráfica, o mapa
do Rio Vermelho é uma verdadeira
obra prima, impressa em papel de
primeiríssima qualidade e com esmerada produção gráfica. Pela excelência
do conteúdo informativo e ilustrativo,
mereceu um Certificado de Qualidade
Premium, outorgado pelo Conselho de
Cultura e Turismo do Rio Vermelho.
A Artemapas, que tem sede no Rio
Vermelho, é comandada pelo diretor
Haroldo Castro Aragão Filho. Profissionais do mais elevado nível técnico
integram o núcleo de criação e artefinalização, onde se destacam Ricardo
Nunes (ilustrações) e José Carlos Baião
(editoração). Graziela Paiva é a responsável pelos setores comercial e de circulação. A página na internet é
www.artemapas.com.br e o e-mail é
artemapas@yahoo.com.br

C

Um detalhe do mapa, com uma parte da área litorânea do Rio Vermelho.

(227,08 hectares) e elaborou-se um
Manual dos Logradouros, mostrando
o Rio Vermelho dividido em nove
regiões, com 34 setores e 176 logradouros, sendo que nove não são exclusivos do bairro: cinco terminam no
Rio Vermelho, onde nascem quatro
que seguem para outros bairros. Tudo
isso se encontra disponível no
www.acirv.org, o Portal Oficial do Rio
Vermelho.
Mas a delimitação elaborada em
1986 foi solenemente ignorada pela
equipe coordenada pela Eaufba, que
também se esqueceu de oficialmente
convidar representantes credenciados
pela comunidade para participar dos
estudos quando os trabalhos fossem
específicos sobre o Rio Vermelho.
Aliás, nem precisava estudar o Rio Vermelho, pois o trabalho já foi produzido, e muito bem feito, há 21 anos.
A definição dos limites propostos
para o Rio Vermelho, tornada pública
numa reunião recentemente realizada
no Centro de Amaralina, não bate com
os da Amarv. A Central das Entidades
do Rio Vermelho, por não concordar
com novos limites, utilizará de todos
os recursos e meios legais, políticos e
jurídicos, em todas as instâncias, para
barrar qualquer mutilação na geografia histórica do bairro.
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São Gonçalo, padroeiro do Rio Vermelho
odo mundo sabe que Senhora
Sant’Ana é a padroeira do Rio Vermelho. Na sua data litúrgica, 26
de julho, realizam-se missas solenes
na Igreja Matriz e uma procissão noturna que percorre alguns importantes
logradouros dos setores de Santana e
da Mariquita.
Porém, poucos sabem que o
padroeiro do Rio Vermelho é São
Gonçalo, santo muito cultuado em
Portugal e no Brasil, cuja data litúrgica
é 28 de janeiro. O seu dia passa despercebido porque no Rio Vermelho não
há uma igreja em sua invocação. Mas
já teve, ficava no cocuruto da atual Rua
Almirante Barroso, nas imediações de
uma pracinha, denominada Marechal
Aristóteles de Souza Dantas.
A Capela de São Gonçalo foi edificada na segunda metade do século
XVII. Entre 1684 e 1693 recebeu a visita
de Gregório de Mattos (1636-1695),
um ex-clérigo e poeta famoso, o célebre Boca do Inferno, que chegou
atraído pela Festa de São Gonçalo, do
qual era devoto, tendo inclusive dado
o nome Gonçalo ao filho que teve no
segundo casamento, com Maria de
Póvoas.
Há também o registro da doação,
em 20 de janeiro de 1724, do templo e
das terras vizinhas, além de uma armação de pesca do xaréu, ao Mosteiro
de São Bento. O doador, provável
construtor da igrejinha, ou da sua
conclusão, foi o padre Agostinho
Ribeiro, mais conhecido por Frei
Agostinho de São Gonçalo. No final
do século XVIII, com a capela já em

T

E

dente; Ubaldo Marques Porto Filho,
diretor administrativo-financeiro; e
Roberto Farias de Menezes, diretor de
relações comunitárias. O Conselho
Fiscal foi composto com Ítalo Dattoli,
Layrtton Chaves Borges e Eulírio
Menezes, tendo como respectivos suplentes Antonino Oliveira Viana,
Gilson Alves dos Santos e Jorge
Amorim.

Plano de ação da Diretoria
Editar o jornal oficial do bairro,
com a participação direta de todas as
entidades filiadas à Central das Entidades do Rio Vermelho, sendo que
cada uma terá um representante no
Conselho Editorial e espaço à divulgação de suas atividades;



Capela de São Gonçalo do Rio Vermelho, numa gravura de J. Needham, provavelmente de 1827.

Alto de São Gonçalo, que deu origem a
uma das nove regiões que formam a
base do bairro e que a Paróquia de
Sant’Ana do Rio Vermelho já utilizou
como zoneamento para as celebrações
do novenário em louvor à santa padroeira: uma região para cada noite
festiva.
A única gravura que se conhece da
Capela de São Gonçalo aparece numa

O

Página inicial da homepage da Acirv, implantada pela 2 Pontos (www.2pontos.com),
empresa das mais qualificadas na Bahia no desenvolvimento de websites.

primeiro baiano a vestir a camisa da
seleção brasileira de futebol. O craque
do Rio Vermelho, que jogava no
Botafogo de Salvador, tinha sido o

principal destaque da seleção baiana
que jogara no Rio de Janeiro. Por isso,
o meio-campista foi convocado para a
seleção nacional, onde também se

Colaborar no esforço da captação
do parceiro empresarial que irá investir na construção do Memorial
Caramuru, cujo projeto está sendo
coordenado pela Prefeitura. Idealizada pela Academia dos Imortais do
Rio Vermelho (Acirv), a proposta do
Memorial é liderada pelo Conselho
de Cultura e Turismo do Rio Vermelho (Conturv) e tem o apoio das
entidades que participam da Central;



pintura do inglês J. Needham, que esteve no Brasil entre 1827 e 1838,
período em que desenhou vistas de
Salvador e do Rio de Janeiro. O quadro
mostrando a capela do Rio Vermelho,
já abandonada e em visível estágio de
arruinamento, foi oferecido pelo
artista ao encarregado dos negócios da
Inglaterra no Brasil, William Gore
Ouseley.

www.acirv.org, dois anos divulgando o Rio Vermelho
portal oficial do Rio Vermelho –
www.acirv.org – completou dois
anos de bons serviços prestados aos
navegadores da internet. Nesse
período, recebeu milhares de visitantes e contribuiu de forma expressiva na divulgação dos valores
históricos, culturais e turísticos do Rio
Vermelho.
No dia 23 de agosto de 2006, o prestigioso jornal A Tarde, na coluna Online, assinada pela jornalista Ilza
Fontes (Caderno Digital, página 4),
publicou uma excelente matéria sobre
o site, ilustrada com uma imagem
mostrando a tela da página inicial. O
destaque, num caderno especializado
do maior jornal em circulação no
norte-nordeste do país, deu um
grande impulso às visitações do portal
com apenas cinco meses de vida.
A Revista do Rio Vermelho, inserida
no conteúdo do site, tem sido muito
elogiada, pois se constitui no carrochefe da promoção permanente do
bairro. Tem também servido como fonte de consultas para estudantes, professores, jornalistas e diversos outros
pesquisadores. Foi nessa revista eletrônica que o jornalista Antônio Carlos
Napoleão, assessor de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
encontrou, em março de 2007, dois produtos que até então buscava sem êxito.
Um era o perfil biográfico de Alfredo Pereira de Mello, o célebre Mica,

Central das Entidades
sob nova direção
m assembléia geral realizada no
dia 8 deste mês, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, foram
eleitos em chapa única, e imediatamente empossados, os novos dirigentes da Central das Entidades do Rio
Vermelho. A Diretoria ficou com a
seguinte constituição: Clóvis Cavalcanti Bezerril, presidente; Emanuel
Macedo Nuno de Souza, vice-presi-

fase de degradação física, a imagem
de São Gonçalo de Amarante foi levada para a Igreja do Bonfim, acabando
no Rio Vermelho com a devoção ao
santo.
Hoje, não se sabe com precisão o
local exato em que ficava a igreja. Não
sobrou nenhum resquício da estrutura, mas o templo deixou como
herança uma referência geográfica –
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destacou em todos os jogos realizados
em 1923, em número de sete e fora do
país: quatro pelo Campeonato SulAmericano, na capital do Uruguai; um
amistoso no interior uruguaio; e duas
partidas oficiais na Argentina, onde o
Brasil conquistou o primeiro título internacional, a Taça Brasil-Argentina,
ao vencer os donos da casa, em
Buenos Aires, no dia 2 de dezembro.
Mica foi apontado pela imprensa
portenha como o melhor jogador em
campo, responsável pela vitória de
2x0. O segundo produto procurado
pelo Napoleão era uma foto da seleção de 1923, inexistente nos arquivos da CBF e dos jornais. Graças ao
site do Rio Vermelho, a foto que a
família de Mica havia fornecido à
Acirv, pode ser exposta numa exposição da CBF.
Na interatividade que se esta beleceu com a comunidade virtual,
de todo o país e até do exterior, a
Acirv recebeu duas importantes
sugestões, que serão brevemente
atendidas, enriquecendo mais ainda
o acervo de informações que o portal coloca à disposição pública: uma
será a Galeria de Fotos (antigas e
atuais do Rio Vermelho) e a outra
terá o título de Seção dos Classificados, contendo os principais serviços
turísticos oferecidos pelo bairro,
principalmente em termos de gastronomia e compras.

 Diligenciar, junto à Prefeitura, para

que os equipamentos integrantes do
Memorial Caramuru (Monumento a
Caramuru, Monumento aos Tupinambás, Módulo do Artesanato Indígena, Restaurante Típico, Arena
para Shows Folclóricos, Mirante
para Contemplação da Pedra da
Concha e do Mar de Caramuru, Espaço para as Homenagens a Caramuru e o Estacionamento de Veí-

culos) sejam administrados diretamente pela comunidade, materializada por meio da Acirv, do Conturv
ou da Central das Entidades do Rio
Vermelho;
 Articular, com os órgãos culturais e

turísticos do Rio Vermelho, Município e Estado, a preparação de uma
programação oficial para as festividades dos 500 anos da chegada à
Bahia de Diogo Álvares Corrêa, o
Caramuru, ocorrida no Rio Vermelho, em 1509;
 Diligenciar pelo reconhecimento
oficial dos atuais limites do bairro,
que foram fixados em 1986, pela
Asso ciação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv),
após um criterioso trabalho de
análise dos fatos históricos, das
tradições populares e dos desejos
dos antigos moradores;
 Editar, conjuntamente com a Acirv,
Conturv e Amarv, o Mapa e a Cartilha
dos Logradouros do Rio Vermelho,
contendo a seguinte estruturação
básica: limites do bairro, regiões, setores, logradouros e ilustrações das
referências mais importantes.

Histórico da Central
idéia que redundou no surgiA
mento da Central das Entidades
do Rio Vermelho surgiu em outubro
de 2003. Partiu de Paulo Fernandes
Dias, executivo brasileiro do Grupo
Pestana, que na época gerenciava o
Pestana Bahia, sucessor do Hotel
Meridien.
Numa reunião na Bahiatursa, o
presidente Cláudio Pinheiro Taboada
sugeriu o meu nome para colaborar
num projeto que o Paulo desejava desenvolver no Rio Vermelho.
Diferentemente dos demais executivos dos grandes hotéis e empresas
(Shell, McDonald’s, supermercados,
etc) sediadas no bairro, o Paulo Dias
queria contribuir para uma maior
valorização do Rio Vermelho. No
nosso primeiro encontro disse:
– Conversei com os gerentes dos
três outros grandes hotéis e resolvemos o seguinte: iremos patrocinar
uma revista trimestral ou bimensal,
centrada exclusivamente no Rio Ver-

melho. Queremos que os nossos hóspedes conheçam o bairro onde estamos instalados. Queremos oferecê-los
uma publicação de conteúdo cultural
e informativo dos principais bares,
restaurantes, baianas de acarajé, locais para compras e os atrativos turísticos. Enfim, queremos incentivá-los
a também circular pelo Rio Vermelho!
Por último, o Paulo informou que
os hotéis bancariam os custos da produção da revista que teria uma tiragem grande, para atender todos os
hóspedes dos quatro hotéis. Mas queria que a produção editorial fosse feita
sob o comando da comunidade, que
teria à sua disposição, no Pestana,
uma sala mobiliada e equipada com
telefone e computador. Sugeri-lhe
que a comunidade fosse representada
pela Associação dos Moradores e
Amigos do Rio Vermelho (Amarv). Ele
contrapôs:
– Não, não quero somente a
Amarv, quero todas as entidades im-

Perfil do Presidente
C

lóvis Cavalcanti Bezerril nasceu no Rio
Grande do Norte, na cidade de Pedro
Velho. Aos seis anos veio com os pais para o
Rio Vermelho, sendo um dos primeiros
moradores do Parque Cruz Aguiar, loteamento recém-inaugurado. De família católica, tornou-se coroinha na antiga Igreja de
Sant’Ana, donde guarda excelentes recordações do padre Alcides Barreiros Cardoso,
um sacerdote comunicativo e muito querido
pelos paroquianos. Na militância religiosa
participava de todos os eventos que a professora Nilza Taboada organizava na Paróquia.
Mais tarde, por causa da amizade com dona
Nilza e pela fé em Senhora Sant’Ana, muito
contribuiu nas campanhas, bingos e promoções que visavam arrecadar dinheiro para
as obras da construção da atual Igreja Matriz.
No Rio Vermelho iniciou os estudos na
“Escola da Professora América”, uma escolinha particular que funcionava na residência da educadora, na Rua da Paciência.
Freqüentou o Colégio Dom Bosco, também
localizado nessa mesma rua, e o Colégio Alfredo Magalhães, na Praça Colombo. Estudou no Ginásio Estadual Manoel Devoto,
na Rua Osvaldo Cruz, e fez o curso científico no Colégio da Bahia, também chamado
de Central. Depois de ter servido durante
dois anos ao Exército, prestando serviços
no Colégio Militar de Salvador, saiu como
terceiro sargento e retornou aos estudos,
tendo feito o curso de engenharia de solda
na Escola Técnica Federal.
No desporto amador destacou-se como
goleiro no futebol de campo e de praia. No
Rio Vermelho, dentre outros times, jogou
no Parque Cruz Aguiar Futebol Clube,
agremiação que ajudou a fundar, em 7 de
julho de 1962, e foi o primeiro presidente.
Em 1970, como atleta do Parque, participou
do primeiro Campeonato Baiano de Futebol de Praia, promovido pela TV Aratu, jornal Tribuna da Bahia e cervejaria Ciquine.
Clóvis Bezerril presidiu a assembléia
geral de fundação, em 2 de abril de 1986, da
Associação dos Moradores e Amigos do Rio
Vermelho (Amarv), sendo o seu primeiro diretor financeiro e um dos responsáveis pela
criação e lançamento do Jornal do Rio Vermelho. Foi quem também cuidou das finanças para viabilizar, ainda em 1986, a
delimitação da área geográfica do Rio Vermelho e a realização do Censo do Rio Vermelho, uma promoção da Amarv em
parceria com o Colégio Estadual Manoel Devoto, a Agência de Propaganda D&E e o
IBGE, que deu todo o apoio técnico.
Clóvis é casado com a professora Dolores Melo Bezerril e têm três filhos: Maristela, secretária executiva pela Ucsal;

portantes do bairro envolvidas nesse
projeto!
Para viabilizar o desejo do líder do
pólo hoteleiro no Rio Vermelho, foi
constituída uma comissão encarregada de promover a criação de um
organismo que congregasse os representantes das entidades locais. Provisoriamente recebeu o nome de
Comitê de Representação do Rio Vermelho, integrado pela Amarv, Acirv,
Colônia Z-1, Paróquia de Sant’Ana,
Conselho de Segurança Pública e o
Pool de Hotéis.
Quando tudo já estava pronto –
com a boneca de como seria a revista e
o estatuto da nova entidade já elaborado –, o mentor da iniciativa foi transferido para Portugal, indo comandar
um hotel da rede Pestana em Lisboa.
Com a sua viagem, o projeto da revista
“Amado Rio Vermelho” foi paralisado e
não teve mais continuidade.
Porém, as duas sementes que o
Paulo deixou no Rio Vermelho germi-

Clóvis Bezerril.
Cláudio, administrador pela Ufba; e Mariângela, nutricionista pela Ufba. Dolores foi
diretora do Centro Social Monsenhor Amílcar Marques, entidade que ocupou a igrejinha do Largo de Santana quando o antigo
templo foi desativado dos ofícios religiosos.
Sua colaboração ocorreu durante o período
áureo da instituição, quando realmente desenvolvia uma intensa atividade social,
voltada aos jovens e idosos carentes da comunidade paroquial do Rio Vermelho.
Na Paróquia da Vitória, sob a liderança
do padre Gaspar Sadoc, de quem se
tornaram amigos particulares, Clóvis e Dolores participaram ativamente, durante
vinte anos, do Encontro de Casais com
Cristo. Fizeram parte do grupo G5, de orientação do movimento. Trabalharam inclusive
na implantação do Encontro em diversas
paróquias de Salvador, no interior baiano e
em Sergipe.
Na vida profissional Clóvis possui um
vasto e rico currículo, que inclui passagens
por empresas importantes: Cinzano do Brasil,
White Martins, Oxigênio do Brasil, Cesmel,
Usiba, Banco Nacional do Norte (gerente de
Aplicações), Agrale (inspetor regional do
Nordeste), Bahiafarma (chefe de Manutenção) e Biovet (distribuidor na Bahia e Sergipe).
Como empresário foi sócio da Lokamaq, que
atuava no setor de aluguel de máquinas de
solda e equipamentos especiais, com campo
de ação no Centro Industrial de Aratu e Pólo
Petroquímico de Camaçari.
Clóvis Bezerril passou a dedicar mais
tempo às atividades comunitárias, no bairro
do seu coração, quando se aposentou. Atualmente é diretor cultural da Academia dos
Imortais do Rio Vermelho (Acirv), que ajudou
a fundar em 9 de agosto de 2003. É também
diretor de divulgação da Amarv, da qual é um
dos baluartes históricos, do grupo dos fundadores de 1986.

naram e brotaram: a Acirv assumiu a
paternidade da revista, que, reformulada, passou a se chamar Revista do
Rio Vermelho. Por questões de custos,
foi produzida eletronicamente e inserida no site www.acirv.org. A entidade também foi viabilizada e
recebeu o nome de Central das Entidades do Rio Vermelho. Fundada no
dia 8 de maio de 2004, teve como
primeiro presidente o pároco do Rio
Vermelho, padre Ângelo Magno
Carmo Lopes, eleito para um
mandato de quatro anos.
A Central, inicialmente prevista
para gerenciar uma revista idealizada
pelo Paulo Dias, passou a desempenhar outras finalidades. Assumiu o
relevante papel de promotora da
união das entidades do Rio Vermelho,
tornando a representatividade do
bairro mais expressiva e muito mais
forte.
Ubaldo Marques Porto Filho
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Na Galícia
a origem
da família
nome Taboada é forte e marcante.
É muito antigo, milenar. Originouse numa aldeia no Vale do Minho, em
território hoje pertencente à província
de Lugo, na Galícia, Espanha. Nasceu
precisamente na atual cidade de
Taboada, numa época em que a população galega estava sendo formada
pela miscigenação entre os primitivos
habitantes e os sucessivos ocupantes
do noroeste da Península Ibérica:
celtas, romanos, germânicos, normandos, visigodos e árabes.
As famílias com o sobrenome
Taboada se espalharam pelas demais
regiões da Espanha, por Portugal e
outros países da Europa. Multiplicaram-se inclusive pelo Novo Mundo.
Encontram-se em todo continente
americano, do Canadá à Argentina. No
Brasil também se fazem presentes, da
região amazônica aos pampas gaúchos.
O primeiro Taboada que se tem
notícia na Bahia foi José Taboada
Vidal. A saga desse pioneiro foi a motivação determinante na realização de
um livro, que contém também a trajetória da sua descendência, iniciada
no Rio Vermelho, onde o patriarca residiu por 74 anos, de 1892 até 1967,
quando ainda muito ativo faleceu, no
dia 2 de maio.
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Família Taboada na Bahia
á está pronto o livro que Ubaldo
Marques Porto Filho, materializando um projeto da Academia
dos Imortais do Rio Vermelho (Acirv),
escreveu sobre um clã familiar de
grande prestígio no Rio Vermelho do
século passado. “Família Taboada na
Bahia”, este é o título da obra, resgata
e perpetua a história de José Taboada
Vidal, imigrante espanhol que desembarcou no Porto de Salvador em 22 de
novembro de 1892, quatro dias antes
de completar 15 anos e órfão de pai
desde os oito.
Levado imediatamente para traba lhar no Rio Vermelho – primeiro
balneário turístico da Bahia, que se
encontrava em plena fase de crescimento –, aí se destacou pela força
laboriosa. De simples balconista no
armazém de um patrício, o adoles-

J

cente nascido em 26 de novembro
de 1877, no povoado de Limeres,
município de Cerdedo, na província
de Pontevedra, transformou-se num
bem-sucedido comerciante, dono
de dois importantes estabelecimentos no Largo de Santana, o Armazém
Rio Vermelho e a Confeitaria
Oceânica.
Homem de vida honrada, gozou de
muita estima e respeito no Rio Vermelho, onde existe um logradouro em
sua homenagem, a Rua José Taboada
Vidal. A construção da atual Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana somente foi
possível graças ao seu incondicional
apoio. O grande benfeitor do Rio Vermelho exerceu o papel de comandante
e fiador das obras.
José Taboada deixou filhos, netos e
bisnetos que também alcançaram

Casa de Cultura Carolina Taboada

relevantes êxitos em suas atividades
profissionais. O livro registra tudo e
todos. É uma publicação pioneira, a
primeira que surge no Brasil
biografando membros de cinco
gerações de uma família galegobaiana. O autor conheceu do patriarca
ao seu sexto trineto, Pedro Pinheiro
Lisbôa Taboada, nascido em 5 de maio
de 2006.
A apresentação do livro coube a um
ilustre membro da colônia galega na
Bahia, o empresário Reginaldo Trigo
Carreiro, ex-presidente da Associação
Cultural Caballeros de Santiago. O prefácio é de autoria da Lise Weckerle,
também empresária e ex-presidente
da Associação Comercial da Bahia. É
prima carnal de três netos de José
Taboada Vidal, que faleceu no Rio Vermelho, aos 89 anos.

O

Rio Vermelho acaba de ganhar
uma entidade que muito con-

à cultura, além de zelar pela divulgação da história da Família Taboada,
que teve relevante participação na vida
do bairro durante o século passado.
Idealizada pelo empresário Nelson
Almeida Taboada, presidente que

N

Nelson Taboada.

ocupou a vice-presidência do Centro
das Indústrias da Bahia e na Associação Comercial da Bahia integrou o
Conselho da Indústria, em ambas entidades por dois biênios.



Fomentar a difusão da história da Família Taboada, tendo

como suporte o conteúdo do livro “Família Taboada na Bahia”,
de autoria do historiador do Rio Vermelho, Ubaldo Marques
Porto Filho;

também será o principal mantenedor

Manter um site sobre a Família Taboada na Bahia, para

da entidade sem fins lucrativos, a



Casa de Cultura Carolina Taboada foi

conhecimento dos milhares de membros da família que se

fundada em 25 de março de 2008, dia
em que sua única filha, Carolina
Soussa Taboada completou sete anos
de vida.

originou na Espanha, na região da Galícia, e que se

xistem registros de que membros
da Família Taboada participaram da
famosa batalha de “Las Navas de
Tolosa”, travada em 16 de julho de
1212, quando os cristãos derrotaram
os muçulmanos no território da atual
província de Jaén, na Andaluzia, sul da
Espanha.
Vários integrantes da patriótica
família ingressaram e se destacaram
em ordens militares e religiosas, dando
prestígio ao nome Taboada.
No século XVII, foi formada a
primeira linhagem da nobreza na
família, com Don Juan Taboada Rivadeneira y Figueroa, Conde de
Taboada.

todo o continente americano, do Canadá à Argentina;
 Incentivar,

por meio do portal na internet, o relacionamento

entre os membros da família, organizando e disponibilizando

Empreendedor bem-sucedido, Nelson Taboada comandou 26 empresas,
entre próprias e da família. Destacouse nos setores comercial, industrial, financeiro e agropecuário. Atualmente
preside a Terra Norte Empreendimentos Rurais e Comerciais S.A., controladora de grandes fazendas no oeste
da Bahia e no Piauí. A soja e o algodão
são os principais produtos da sua participação no agronegócio.
Nelson ofereceu todo o suporte administrativo necessário à produção do
livro “Família Taboada na Bahia”,
tendo inclusive colocado seu avião
particular à disposição do escritor para
algumas viagens de pesquisas. O empresário também absorveu sozinho o
custo total da obra (vide quadro
abaixo).
O mecenas da Família Taboada é o
quarto neto de José Taboada Vidal, patriarca da família na Bahia e grande
benfeitor do Rio Vermelho. É filho
único do saudoso industrial Nelson
Taboada Souza, que durante seis anos
(1971-77), em dois mandatos consecutivos, presidiu a Federação das Indústrias do Estado da Bahia e que no
triênio 1977-80 foi vice-presidente da
CNI.

uma mala direta eletrônica contendo nomes e e-mails das
pessoas com o sobrenome Taboada;


Disponibilizar uma exposição permanente, contendo

publicações sobre a Família Taboada, livros e registros
fotográficos antigos sobre o Rio Vermelho;


Promover exposições temporárias com obras de artistas

plásticos emergentes e de fotografias atuais do Rio Vermelho;
 Apoiar iniciativas culturais que tenham o Rio Vermelho como

Formato fechado: 20x28 cm.
Capas: papel Supremo Duodesign 250 g, quatro cores.
Miolo: 412 pág., em Couchê Fosco 115 g, duas cores.
Ilustrações: 370 fotos, 15 imagens e 20 diagramas.
Onomástica: índice com 1.150 pessoas.
Autor: Ubaldo Marques Porto Filho.
Copyright: Academia dos Imortais do Rio Vermelho.
Editoração eletrônica: Editora Dendê.
Registro no ISBN: 978-85-903378-4-3

firmando, sempre que possível, parcerias visando a realização
de eventos, a publicação de trabalhos e o desenvolvimento de
projetos culturais.
 Implementar ações de assistência social, através de parcerias

14.280,00
278,00
44.754,00
70.011,00

Tudo sobre a Festa de Yemanjá
mais importante do mundo

com outras entidades ou por meio de iniciativas próprias,
manifestações.

om a Casa de Cultura que tem

legado deixado no Rio Vermelho

recordações da minha infância e

o nome da minha filha, darei

pelo meu avô, José Taboada Vidal,

adolescência. É onde também há

continuidade na tradição dos bons

e por meu pai, Nelson Taboada

21 anos se encontra a sede das

serviços prestados pela Família

Souza, baluartes na construção da

minhas empresas.

Taboada à comunidade do Rio

atual Igreja Matriz.

C
5.500,00

2 DE FEVEREIRO
NO RIO VERMELHO

 Colaborar com as entidades representativas do Rio Vermelho,

Depoimento do Presidente

5.208,00

UBALDO MARQUES PORTO FILHO

foco principal;

Carolina Taboada, inspiradora da Casa de
Cultura batizada com seu nome, nasceu em
Salvador, no dia 25 de março de 2001.

Ficha técnica do livro

Custo da obra
Despesas administrativas
(digitação, escaneamentos, cópias etc.)
Viagens para pesquisas
(Rio, Belo Horizonte, interior da Bahia)
Produção de diagramas, revisão e editoração eletrônica
Ficha catalográfica e registros
Impressão
Total

ois livros escritos por Ubaldo
Marques Porto Filho, que enriquecerão o acervo documental do
Rio Vermelho, serão apoiados pela
Casa de Cultura Carolina Taboada.
Os lançamentos estão previstos
para o segundo semestre deste ano.
O primeiro trabalho resgata a
história de Diogo Álvares Corrêa, o
Caramuru, e o segundo contém o
historial da Festa de Yemanjá, que
em 2008 completou sua 85a edição,
sendo as 50 últimas com a participação do autor da obra.

espa lhou pelo mundo, especialmente pela Europa e por

visando a valorização da cidadania em todas suas formas e

Família destaca-se
a partir do século XIII
E

Casa apoiará
publicações sobre
o Rio Vermelho

D

Objetivos da Casa

tribuirá com ações de fomento

Mecenas da família
elson Almeida Taboada ficou
muito conhecido dos baianos
como ás do automobilismo. Em Salvador, no início da década de 1960,
venceu várias corridas no Circuito da
Barra. Piloto desde os 17 anos, abandonou as competições oficiais de rua
aos 23 anos, quando se formou em
ciências econômicas pela Universidade Federal da Bahia.
Em 1967, foi o brasileiro selecionado pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI) para estudar durante quatro meses no famoso Centro
Internacional de Aperfeiçoamento
Profissional e Técnico da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), localizado na cidade italiana de Turim.
Ainda na Itália, representou o Brasil,
como delegado da CNI, numa reunião
promovida pela OIT, que discutiu a
renovação dos convênios para aperfeiçoamento técnico de executivos dos
países em desenvolvimento.
Como dirigente classista, presidiu o
Sindicato da Indústria de Cerâmica do
Estado da Bahia por três biênios (197076), período em que liderou uma campanha que redundou na quebra do
monopólio do Cimento Aratu na
Bahia. Também na década de 1970,
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Vermelho.

No futuro, o trabalho semeado

A minha modesta contribuição

pela Casa de Cultura Carolina

Serei, como se diz no Rotary

será no setor cultural. Sempre que

Taboada, terá, com fé em Senhora

Club, o continuador da missão do

possível, as ações serão em articu-

Sant’Ana, prosseguimento sob a

Ideal de Servir, sem nenhuma

lação com as entidades do Rio Ver-

direção da minha filha.

contrapartida financeira. Esse foi o

melho,

bairro

de

excelentes

Nelson Taboada
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