




agora
Desçamos à
Cidade baixa...

Vocês podem perceber
Que desta altura a Sede

dogoverno geral não
Poderia ser alcançada Pelos

canhões dos invasores!

fora da escola,
Uma aula diferente...

…como eu dizia,
Tomé de souza tinha
Preocupações militares

ao fundar a cidade
Desalvador!



Algum
Outro Motivo,
quem sabe?

…mas,
salvador não
Foi criada somente
Como uma escala

importante.

Nos estaleiros
Osmestres construíam

E consertavam
As embarcações...

Ali, na rampa domercado modelo
Ficava aribeira das naus. Havia também

Aribeira dos galeões, que hoje chamamos
Deribeira, estão lembrados?salvador
Funcionava como entreposto comercial

e estaleiro a meio-caminho
Das índias!



Bom dia,
Mestre! Podemos

ir a bordo?

Olhem!
Lá está:

Osaveiro!

Para que vocês
Tenham uma ideia melhor
Daquele tempo, combinei
Um pasSeio a bordo de
Um magnífico exemplar!

O porto de salvador
Também servia para escoar
A produção dos engenhos

Dorecôncavo!

Sim, muito bem! E para subir
E descer os rios que deságuam

Nabaía de todos os santos havia
Uma embarcação fundamental!



ProfesSor,
Eram asSim mesmo
Os saveiros naquela

Época?

Peguem seus coletes
Salva-vidas e acomodem-se...

Já vamos partindo que
O vento está
entrando!

Bom dia,
ProfesSor!
Claro, sejam
Bem-vindos!



Durante alguns séculos, Não se
poderia admirar abaía De todos
os santos senão com centenas

De velas desaveiros, transportando
rapadura, Cerâmica, móveis, animais vivos,

carne salgada, ferRamentas,
Armas, pesSoas, tudo!

…através doDhow
árabe! Osmestres
Baianos aprenderam logo
E começaram a fazer muitos
Saveiros! Havia

muita carga!

Osaveiro
Tem origem na

Lantxara indiana,
Que por sua vez
Veio doegito...

Sim, e o modo de fazer
Saveiros é o mesmo dosmestres
indianos que vieram com

Os portugueses!



É mesmo, profesSor!
Tenho aqui uma foto
de istevan Faludi,

por volta de 1946, a rampa
Do mercado cheia
Desaveiros!

Sim,
Pelo que eu

Soube, mais de
Milsaveiros!

Masmestre,
Onde estão todos
EsSes barcos?



Pois é,
Menino... Foi
O progresSo,
Como se diz...

Com as novas rodovias, os caminhões tomaram o lugar dossaveiros! Com eles
As cargas dorecôncavo começaram a chegar mais rápido aos seus destinos...

Mas o motor,
O diesel, a construção

Das estradas... Não tornam
Mais caro o transporte

das mercadorias?

E a
poluição
Do ar?



Meu pai viu de perto
EsSa amargura... Muitosmestres

Emarceneiros foram parasalvador
Para não morRer de fome!

Bem, meus
Caros...

O progresSo é impaciente e intolerante,
Osmestres de saveiro que não

Tiveram mais carga perderam o seu sustento.
Poucossaveiros ainda conseguem arRumar

Uma carga ou outra, mas a grande
Maioria não sobreviveu...

Mas,
Profes-
sor...

como
AsSim?

Um símbolo
importantísSimo

De nosSa
Cultura!

Toda esSa
Técnica... não
Se pode permitir
Qe esSe tesouro

Afunde!

Todo esSe
conhecimento
Dosmestres!



Como?

estão empenhados
em divulgar a importância do
saveiro nahistória do
Brasil E manter alguns
Saveiros ainda velejando

pelaBaía de Todos
os Santos.

Calma, meus
Amigos! Ainda
Há Esperança!

apaixonados pelo
Saveiro de vela de içar
Também se preocupam com
astradições baianas!

Promovendo pasSeios
Turísticos, como este,

E buscando doações para
Financiar a restauração

Dossaveiros!

Não é
Mesmo,
Mestre?



Verdade!
Estou de vela nova!

Foi meu prêmio por ter
Vencido a regata que
AasSociação viva
Saveiro Organizou!

e tem outras coisas
mais... meu filho está ansioso
para aprender a construir

réplicas de embarcações Na
Oficina de Artesanato
e Modelismo Naval
de Jaguaripe/BA



O forte de
São lourenço!

Ah... Itaparica!

Pois é, esSe
Tesouro é mesmo nosSo;
Havendo vontade, há muito
Que pode ser feito para
Que não desapareça!

isSome lembra
Que eu lhes prometi
Contar a história Da
flotilha Itaparicana
De joão das botas!



Ossaveiros também fizeram parte da flotilha!
Ajudaram A libertarsalvador do jugo português
e estabelecer de fato, em 2 de julho de 1823,

a Independência do brasil!
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