




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.
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martins 03.07. 1861  
(Santo André de Poiares, Portugal)

23.02.1944  
(Salvador, Bahia)

por Adriano Leal Bruni

“Para eu não esquecer o que fui1”

O português Bernardo Martins Catharino migrou jovem para Salvador. 
Atuou no comércio e, posteriormente, investiu em empresas que 
passavam por dificuldades financeiras, procurando reerguê-las. Teve 
participação importante na indústria têxtil baiana, muito contribuindo 
para o desenvolvimento do bairro de Plataforma e região.

ORIGENS E FAMÍLIA . Bernardo Martins Catharino nasceu em 
uma fazenda localizada em Santo André de Poiares (depois, Vila Nova 
de Poiares), Portugal, no dia 3 de julho de 1861. Em 1874, com 13 anos, 
vem para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Seu desti-
no foi a cidade de Feira de Santana, onde havia uma grande e próspera 
colônia portuguesa, com muitos de seus membros dedicados ao co-
mércio, o que incluía a firma Joaquim José da Costa & Irmãos, onde foi 
trabalhar. A empresa era comandada por António Joaquim da Costa 
Carvalho (1800-1875), Barão de São Lourenço, com título nobiliárquico 
criado por D. Maria II de Portugal por carta de 5 de outubro de 1848.

Bernardo se destacou rapidamente pelo seu empenho e tino comer-
cial. Em 1880, com apenas 19 anos de idade, assume a gerência dos 
negócios. Em 1883, se tornou sócio da empresa, agora nomeada como 
Costa Irmão & Cia. Nesse mesmo ano, aos 22 anos, casou-se com D. 
Úrsula Costa, filha do seu primeiro empregador. O casal teve dez filhos.
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Posteriormente, em 1888, buscando expandir os negócios e garantir uma 
melhor educação para os filhos, a família se muda para Salvador. Passou 
a residir na Travessa do Rosário, no distrito de São Pedro, centro antigo 
da cidade. No entanto, os sucessos empresarial e financeiro auxiliados 
pelos novos conhecimentos decorrentes das inúmeras viagens ao exte-
rior provocaram o desejo de construir uma nova residência. 

Bernardo planejou durante alguns anos a nova moradia. O terreno es-
colhido situava-se nos novos loteamentos da Rua da Graça, área aristo-
crática, onde no entorno, anos mais tarde, se instalariam as moradias de 
alguns filhos. Na época seria comum o estabelecimento de outras casas 
na vizinhança a partir da casa principal, ou até no próprio lote, com a 
finalidade de abrigarem parentes e filhos casados, condição que indica-
ria a dependência e a autoridade patriarcal, fato ocorrendo com maior 
evidência quando se dava na ocupação de novos loteamentos.

A nova residência, concebida seguindo os novos parâmetros de domes-
ticidade, conforto e beleza, era antes de tudo um símbolo de triunfo que 
sinalizava à sociedade o status de seus moradores. A construção contou 
com o apoio do arquiteto italiano Rossi Baptista e do florentino Oreste 
Sercelli para a decoração dos interiores. Bernardo Catharino residiu na 
Villa desde a sua inauguração até a sua morte, em 1944. O imóvel, pos-
teriormente assumido pelo governo do estado, é um dos mais belos e 
marcantes prédios da capital baiana, abrigando hoje o Palacete das Artes, 
espaço cultural destinado às artes.

Muitas foram as participações do casal Catharino em obras beneméritas, 
sociais e de caráter religioso. 

Na sua terra natal, Bernardo nunca se esqueceu de Nossa Senhora das 
Necessidades, a quem, ao partir, pediu proteção. Contribuiu com Hos-
pital de Beneficência Poiarense, com a nova Capela de Nossa Senhora 
das Necessidades e, também, com a Autarquia de Vila Nova de Poiares 
custeando o Jardim Municipal situado em frente aos Paços do Concelho 
e que o homenageia com o seu nome. 

Nota 1. Junto a uma xícara de 
ouro que guardava em casa, 

Bernardo Catharino mantinha a 
tigela de barro trazida de casa 

e onde comera no navio que o 
trazia para o Brasil. Aos mais 

curiosos, explicava: “é para eu não 
esquecer o que fui”.
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Fotos 1 e 2. Família 
Martins Catharino.

Em Feira de Santana, o casal doou o terreno para a construção do Asi-
lo Nossa Senhora de Lourdes, posteriormente Colégio Padre Ovídio. D. 
Úrsula doou o atual altar da Catedral Metropolitana de Feira de Santana. 

Em Salvador, Bernardo construiu a Vila Operária, disponibilizando 
moradias para os funcionários da fábrica, em sua maioria imigrantes. 
Posteriormente, em 1926, o casal construiu a escola Úrsula Catharino, 
primeira de todo o Subúrbio Ferroviário. Bernardo também ofertou os 
altares-mor da Catedral Basílica e da Igreja do Senhor do Bonfim. Che-
gou a ser Provedor da Santa Casa de Misericórdia.

Os seus méritos lhes renderam a Comenda da Ordem da Rosa. A hono-
rífica Imperial Ordem da Rosa havia sido criada em 1829 pelo imperador 
D. Pedro I para perpetuar a memória de seu matrimônio, em segundas 
núpcias, com Dona Amélia, tendo sido extinta em 1891, juntamente com 
todas as outras ordens e títulos nobiliárquicos existentes no Brasil.

O COMERCIANTE . Bernardo Catharino demonstrou seu talento 
para os negócios desde que chegou, ainda adolescente, em Feira de San-
tana. Ao se mudar para Salvador, iniciou sua participação na casa im-
portadora Moraes & Cia., situada à Rua Conselheiro Dantas. A empresa 
havia sido fundada pelo português José Joaquim Moraes em 1866.

Com dedicação e competência, Catharino assumiu o comando do negó-
cio em 1891. Em 1902, seu filho Alberto se tornou sócio. Em 1906, Bernar-
do Júnior, outro filho, também se tornou sócio. 

A Moraes & Cia. se tornou um dos mais importantes comércios da cida-
de, com destaque para a importação de tecidos de diferentes tipos como 
seda, lã, linho e algodão, comercializados com grande desenvoltura com 
clientes do interior do estado.

O sucesso como comerciante permitiu acumular um grande volume de 
capital, que passou a ser diversificado entre diferentes negócios. Ber-
nardo Catharino se tornou acionista do Empório Industrial do Norte, da 
Usina Cinco Rios, do Banco Econômico da Bahia, Companhia de Seguros 
Aliança da Bahia, da Companhia de Seguros Sul América e da Companhia 
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Fotos 3 e 4. Registros do palacete 
de Bernardo Martins Catharino.

Sagres. No segmento imobiliário, investiu em ilhas, como a de Cajayba, dos 
Frades e Pequena, além de engenhos e diversos outros imóveis espalha-
dos por Salvador. Também possuía participações em negócios industriais 
no Rio de Janeiro e representações comerciais ligadas ao capital inglês.

O INDUSTRIAL . O apurado senso de oportunidade de Catharino, 
aliado à sua competência e ao seu empenho, motivaram investimentos 
em empresas que enfrentavam dificuldades com o objetivo de recupe-
rá-las. Essa atividade marcou a sua atuação como industrial. Foi diretor 
da Companhia União Fabril, posteriormente incorporada à Companhia 
Progresso Indústria, o que criou a Companhia Progresso União Fabril, 
reunindo grupo de fábricas têxteis, que, no auge de sua produção, con-
tava com mais de 2 mil funcionários, representando o maior parque in-
dustrial fabril da região.

Uma das suas indústrias mais marcantes foi a Fábrica de Tecidos São 
Braz. Situada no bairro de Plataforma, voltada para a Baía de Todos os 
Santos, próxima à Enseada do Cabrito, nos limites do Parque Metropo-
litano de Pirajá. A importância do seu sítio remonta a época da coloni-
zação, quando existiu a tapera do chefe Mirangaoba, senhor da aldeia 
de São João que no início da colonização foi transformada no primeiro 
aldeamento indígena promovido pelos jesuítas no Brasil. 

A fábrica seria construída sobre o local onde existiu um engenho de açú-
car, provavelmente o Engenho São João. Nesse engenho, o Padre Antônio 
Vieira proferiu sermão dirigido à Irmandade dos Pretos de Nossa Senho-
ra do Rosário. Além disso, o território onde se encontra a fábrica assistiu 
às invasões holandesas no século XVII, e às investidas dos portugueses 
nas batalhas pela independência da Bahia.

A São Braz foi construída originalmente pelos irmãos Manoel Francisco 
de Almeida Brandão e Antônio Francisco Brandão Jr., que iniciaram suas 
instalações a partir de 1851, com a construção de uma usina que mais tarde 
se transformaria em fábrica já por volta de 1875. Possuía aproximadamen-
te 10 mil metros quadrados revestidos por edificações em estilo inglês.
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Foto 5. Registro 
da família Martins Catharino.

Fotos 6 e 7. Registros 
da Fábrica São Braz.

O surgimento da fábrica, auxiliado pela implantação da estrada de ferro 
Calçada-Paripe, inaugurada em 1860, consolidou o bairro de Plataforma, 
criado em 16 de abril de 1638, quando o príncipe holandês, Maurício de 
Nassau, desembarcou na praia. Foi a porta de entrada da invasão holan-
desa na cidade de Salvador. Já em 1823, foi usado como palco da luta pela 
Independência da Bahia. Em 1850, a implantação da estrada de ferro Cal-
çada-Paripe deu início à expansão urbana rumo ao subúrbio ferroviário, 
sendo construída em Plataforma a Estação de Trem Almeida Brandão.

A nova indústria atraiu centenas de trabalhadores que no local se estabe-
leceram entre o final do século XIX e as primeiras décadas do XX. A área 
da antiga fazenda Brandão se converteu em um bairro operário.

Incorporada à Companhia Progresso Industrial em 1891, se tornou uma 
das mais importantes indústrias de Salvador na virada do século. Nos 
anos 1930, com a fusão entre a Companhia Progresso Industrial e a Com-
panhia União Fabril em 1932, sobreviveu à crise que investiu o setor têxtil 
na Bahia a partir da primeira década do século XX.

O final da II Guerra Mundial reduziu os preços dos produtos têxteis. Adi-
cionalmente, os custos de produção se elevaram devidos, principalmen-
te, à obsolescência dos maquinários e do sistema de produção empregado 
pela São Braz. A concorrência exercida por concorrentes do Sudeste se 
ampliou. Em fins de 1959, a indústria parou de funcionar. Em 1961 foi par-
cialmente reativada, operando com novos equipamentos que permitiram 
empregar um quarto da força de trabalho originariamente empregada na 
mesma fábrica. Além disso, utilizando a energia fornecida pela Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), instalada na Bahia nos meados 
dos anos 1950, a fábrica precisava de um número inferior de homens para 
garantir o seu funcionamento. Ainda assim, problemas existiam apesar 
da redução de pessoal e da modernização. Em 1967 foi arrendada à Fá-
brica de Tecidos Fátima e renomeada FATBRAZ. Mas nem essa tentativa 
conseguiu vingar e, somente um ano depois, também a FATBRAZ fechou.

No começo dos anos 1970, o império industrial da Companhia União Fa-
bril e Progresso Industrial se reduziu das oito fábricas originais a apenas 
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uma, a Fábrica de Gazes Agro Protetoras, a FAGIP S.A., criada em 1956. A 
operação era destinada à produção de gazes, compressas medicinais e 
telas industriais. Estava instalada na vizinha península de Itapagipe, no 
mesmo local onde a Fábrica Paraguassu, uma das primeiras fábricas da 
Companhia União Fabril, fechada alguns anos antes, funcionara.

A Fagip incorporou a Fábrica São Braz em 1975, mudando-se para as ins-
talações de Plataforma. Processava 12 toneladas de fio de algodão por 
mês, empregando apenas 30 funcionários. No final dos anos 1980 a uni-
dade foi totalmente desativada. No começo dos anos 1990 todas as anti-
gas instalações foram vendidas à Companhia Empório de Armazenagens 
Gerais Alfandegários. 

Muitas das antigas terras do entorno da São Braz continuaram em mãos 
da família Martins Catharino, com rendas decorrentes de enfiteuse ou 
aforamento – negócio jurídico pelo qual o proprietário ou senhorio 
transfere ao adquirente ou enfiteuta, em caráter perpétuo, o domínio 
útil, a posse direta, o uso, o gozo e o direito de disposição sobre bem 
imóvel, mediante o pagamento de renda anual ou foro.

O HOTELEIRO . A ação empreendedora de Bernardo Catharino tam-
bém esteve associada ao Palace Hotel. Com cerca de cerca de 6 mil m² de 
área construída, o hotel teve suas obras concluídas em 1934. Foi edificado 
sob a forma de imponente prédio de oito andares com formato triangu-
lar, inspirado na arquitetura do Flatiron Building, de Nova York. A sua 
cobertura oferecia, em 360 graus, a deslumbrante visão da Baía de Todos 
os Santos. 

O hotel se situava na Rua Chile, primeira rua do Brasil e, na época, re-
conhecida como o principal endereço comercial da elite baiana, com 
diversas lojas de grife, hotéis, cafés e restaurantes – praticamente um 
shopping a céu aberto. A poucos metros do hotel, ficava a loja Sloper, que 
vendia perfumes, joias, e finos utensílios femininos. Era uma referência 
da boemia soteropolitana entre as décadas de 1940 e 1960, lugar de flerte 
e das mais elegantes lojas de roupas da cidade.

Foto 8. Antigo registro 
do Palace Hotel.



Foto 9. Antigo registro da Rua Chile.
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Quem fosse a Salvador e não se hospedasse no Palace Hotel decidida-
mente não era chique. Além dos fazendeiros de cacau e dos ricos tradi-
cionais da elite baiana, que frequentavam seu cassino – que funcionou 
até 1946, quando os jogos de azar foram proibidos no Brasil – o hotel era 
reduto obrigatório de artistas internacionais e de políticos de passagem 
pela Bahia. Getúlio Vargas lá esteve por duas vezes, enquanto presidente 
da República. Durante a Segunda Guerra Mundial, oficiais americanos 
eram vistos com frequência pelos seus corredores e suítes. Inúmeras ce-
lebridades e figuras importantes, como Carmem Miranda, Grande Otelo, 
Pablo Neruda e Orson Welles também foram hóspedes famosos.

Na década de 1970, o desenvolvimento dos bairros da Barra e Pituba auxi-
liou o início da fase de declínio do centro da cidade. Mudaram-se bancos, 
cinemas, consultórios e escritórios. O velho Palace, por muitos anos, co-
nheceu a decadência, junto com Centro Antigo de Salvador.

No ano de 2012, o grupo Mazzafera adquiriu o prédio, que estava em com-
pleto abandono. Três anos depois, iniciou obras de restauração, reinau-
gurando-o em fevereiro de 2017, com a designação de Fera Palace Hotel.
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Imagens

Figuras 1 e 2. Fonte: <https://hoguntec.wixsite.com/raizdamemoria/post/a-fam%C3%ADlia-martins-catarino-e-o-bair-
ro-garcia-d%C3%A1vila >. Acesso em: 8 abr. 2022.

Figuras 6 e 7. Fontes: IPHAN.

Figura 8. Fonte: <https://ferahoteis.com/historia/>. Acesso em: 29 jul. 2021.

Figura 9. Fonte: <https://ferahoteis.com/historia/>. Acesso em: 29 jul. 2021.


