
AS AMENDOEIRAS NA IDENTIDADE E MEMÓRIA COLETIVA DE ILHÉUS 

AS CALÇADAS DA MINHA INFÂNCIA ERAM HABITADAS POR AMENDOEIRAS. 

  

          Os caminhos, fosse para a escola, as casas das avós, dos tios, para a praia ou para a Missa, 
eram enfeitados pela sombra rendada das amendoeiras. Às vezes as raízes poderosas arrebentavam 
o cimento e ondulavam a calçada. Outras vezes, uma amêndoa madura caía bem na nossa frente, 
como um presente do céu. Ah, a nódoa da amêndoa podia inutilizar a blusa branca engomada da minha 
farda da escola... saboreá-la era um risco calculado, mas sempre um risco. Lembro do barulho crocante 
de pisar nas folhas secas caídas. Era um tapete de folhas rugosas amareladas, vermelhas, alaranjadas, 
todas salpicadas de preto, carregadas de outono e formigas.  

    As amendoeiras da minha infância são hoje colossos que assistiram a cidade crescer e se 
transformar. Gigantes gentis e generosas que abrigam não apenas a nossa memória, mas uma 
infinidade de vidas. Porto seguro das maritacas que revoam felizes e barulhentas na sua algazarra 
colorida nos assegurando que algumas coisas, graças a Deus e à nossa sabedoria e respeito à 
Natureza podem ser para sempre, mesmo que nós cresçamos e envelheçamos. 

 É nosso dever, honrar e reverenciar tudo que é Belo, Bom e nos é dado gratuitamente, como bênção. 
Proteger a Vida em todas as suas formas e preservar a Memória da Cidade é uma forma de Gratidão 
e de celebrar a Esperança. Dessa forma, daremos às gerações futuras, o privilégio de também ter 
calçadas enfeitadas por amendoeiras seculares habitadas por maritacas alegres que toda tarde 
desenham revoadas  no céu e na retina da nossa Memória. 

  

 Hilda Lucas, 11 de Julho de 2020 

Maria Hilda Kruschewsky Lucas (65 anos) 

  

AS AMENDOEIRAS 

  

Eu pegava a Kombi do Sr. Hélio Moura para o Social com minhas irmãs, primos e amigos e 
voltava andando pelas sombras das amendoeiras, comendo as amêndoas doces... a avenida inteira... 
bandos de pardais nas suas copas e sombras e as folhas douradas enfeitando o chão pelo nosso longo 
caminho até a Catedral... 

Lembro-me do aroma amêndoas quando mordidas... como não havia água, lavávamos na 
roupa, esfregando e depois mordíamos, seguros de que, ao brilhar, estariam limpas... rsssss. Muitas 
outras vezes eu vi seus ramos enfeitando a mesa de Natal, na casa de meus avós, tingidas por tia Zezé 
ou minha mãe com spray dourado... e ficava lindo compondo a mesa com suas toalhas e enfeites!!! 

Essas amendoeiras são a cara da minha infância e juventude, são a cara de Ilhéus! Fazem 
parte do inconsciente de muitas gerações e das memórias mais remotas de todos nós. 

Me lembro das estações se repetirem e das amendoeiras continuarem firmes, testemunhas amorosas 
e silenciosas que acompanharam as nossas vidas, refrescaram os nossos verões, nos deram sombras 
por toda a vida... 

 Essas amendoeiras são uma certeza a cada vez que retorno a Ilhéus...Tudo muda em nossas 
vidas, mas elas, centenárias, permanecem! 



  

Ana Paula Kruschewsky Sabóia Ribeiro. 

  

QUANDO EU MORAVA EM ILHÉUS 

  

Quando eu morava em Ilhéus, as amendoeiras eram, e  ainda são, peças do cenário da cidade. Comi 
amêndoas brancas e vermelhas até mancharem meus dentes, me diverti muito! Nos meus tempos da 
turma da Pça. Antonio Muniz, as amendoeiras eram uns dos parques de diversão da turma. 
Brincávamos como saguis em seus galhos, um sobe e desce frenético. Ás vezes, enchia de amêndoas 
verdes, sacos de mercado, aqueles de papel marrom forte, do Mercado Messias claro!...e íamos para 
guerra, rua contra rua. Geralmente fazíamos guerra contra a Ladeira do Café, nossa maior rival. 
Algumas perdíamos, outras ganhamos. Uns saiam com hematomas das amedoeizadas que recebiam, 
no braço,  pescoço, na perna, onde pegava. Mas todos da turma, voltavam felizes pela "guerra", era 
assunto para alguns dias. 

Ah....folhas das amendoeiras, colocávamos no elástico da bermuda para passar a dor de facão.  

Francisco	Alexandre	Rosa	(	60	anos) 

  

  

  

O texto de Hilda nos faz reviver aquela Avenida Soares Lopes de tempos atrás, onde sentávamos nos 
bancos sob as amendoeiras para bater papo, contar piadas, paquerar, namorar, tempos bons! Quem 
estudava fora, contava os dias para voltar à terrinha e curtir essas delícias, parecia que só Ilhéus tinha! 
Infelizmente, estamos presenciando a insensatez de pessoas no poder que, parecem que não viveram 
esse tempo, que não se encantavam com aquela paisagem, com a presença dos pássaros, com a 
memória da nossa terrinha! Lamentável! 

Mas como Hilda diz, “É nosso dever, honrar e reverenciar tudo que é Belo, Bom e nos é dado 
gratuitamente, como bênção. Proteger a Vida em todas as suas formas e preservar a Memória da 
Cidade é uma forma de Gratidão e de celebrar a Esperança”. 

Carlos Seixas Vieira 

  

AH, A AVENIDA! AH, AS AMENDOEIRAS! 

  

Quando falo de minha infância, não consigo fazê-lo sem usar os verbos no plural, porque ela está 
povoada de muitas outras crianças: meus irmãos, primos, amigos, amigos dos amigos... 

Nasci em Ilhéus no ano de 1967. Morei na Rua Antonio Muniz e, em seguida, na Dom Eduardo, ali, 
bem pertinho da “Avenida”. Era assim que nos referíamos à Soares Lopes! Naquele tempo, não havia 
o medo de hoje, brincávamos nas ruas. 



Ah, a Avenida! Quantas vezes, íamos com minha mãe, à noite, andar por lá! Quantas vezes, 
sentávamos nos seus bancos de cimento para contemplar o mar! Quantas vezes saboreávamos o 
acarajé de Tonha, do outro lado da pista (era uma pista só), sentados nos bancos de cimento, ou 
dividimos o hambúrguer comprado no trailer “Bocão”, ali, ao lado da Catedral!   

Ah, a Avenida! Era o nosso caminho para a praia e também para o Social, o caminho que percorríamos 
nas procissões, por onde defilávamos em 7 de setembro,  por onde íamos atrás dos trios elétricos nos 
carnavais, que nos levava ao cinema todas as tardes de domingo.! Era onde ficavam os parques, o 
circo... 

Ah, a Avenida! Brincávamos, corríamos como loucos, subíamos e descíamos dos troncos das 
amendoeiras com uma destreza agora impensável ! 

Ah, as amendoeiras! Contávamos nas brincadeiras de esconder agarradas a seus troncos, neles nos 
escondíamos, por eles subíamos para pegar as amêndoas. Hummm, será que tinham sido mordidas 
pelos morcegos?! Na dúvida, comíamos com todo gosto e lambuzávamos a boca toda de roxo! 
Fazíamos comidinhas com suas folhas, as catávamos para nossas mães colacarem nos arranjos. 

Ah, as amendoeiras! Lembro até de um amigo, que brincando numa amendoeira, acabou tomando um 
choque terrível no fio de alta tensão! 

Ah, as amendoeiras! Lindas, frondosas, imponentes, pintaram os caminhos de minha, de nossas vidas, 
com tons de verde, dourado, marrom, amarelo, roxo... nos afagaram com sua presença, nos 
acompanharam, testemunharam nossa quedas , arranhões, alegria, nossas vidas! 

Ah, a Avenida! Ah,as amendoeiras! 

  

Maria Sílvia Kruschewsky Sabóia Ribeiro 

  

Sou Paula Cristina Sá de Figueiredo, nascida e criada em Ilhéus até 1988, quando fui para Salvador 
para estudar e aqui estou até hoje.Desde as minhas mais antigas e doces lembranças de Ilhéus, lá 
estão elas, as lindas e doces amendoeiras por toda a Avenida Soares Lopes, onde passei minha 
infância e adolescência e até hoje  onde vivem os meus pais. Elas,que muitas vezes emprestaram-me 
suas sombras para um piquenique com as amigas e outras tantas nos serviram de “point”nos saudosos 
verões! 

Mais recentemente, ao visitar meus pais, corria para a varanda, na companhia deles e de meus filhos, 
todo fim de tarde, para assistir com alegria a beleza do ir e vir, da revoada das maritacas, antes delas 
se abrigarem nas copas das amadas amendoeiras... 

Elas fazem parte da minha história e de todo ilheense que ama e zela pela natureza, pela justiça e pela 
história da nossa “Pprincesinha do Sul”. 

Salvem as nossas amendoeiras, salvem as maritacas! 

  

Paula Cristina Sá de Figueiredo 
 


