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por Adriano Leal Bruni

“Foi honra e glória
do comércio baiano1”
Amado Bahia foi um dos maiores empreendedores na Bahia. Aproveitou
as oportunidades surgidas e criou outras por meio da sua vontade, do seu
esforço e do seu discernimento. Venceu pelo trabalho e pela caridade.

ORIGENS . Francisco Amado da Silva Bahia nasceu em Itapagipe, no dia

13 de setembro de 1855. Seus pais, Bernardino da Silva Bahia e Francisca
Alves de Menezes, homenagearam no seu nome, São Francisco Xavier,
padroeiro da cidade, e com protetora imagem situada em frente à casa
dos seus pais.
No ano em que nasceu, Salvador enfrentava uma forte epidemia de cólera. Nesse contexto, a religiosidade permitiu que o busto de prata de
São Francisco Xavier, cultuado na Catedral, saísse pelas mais diversas
ruas da cidade, visitando as casas com o objetivo de afastar a peste, o que
inclui honrosa passagem pela morada da família, com pedidos ao santo,

13.09.1853
(Salvador, Bahia)
16.02.1924
(Salvador, Bahia)

que, por três vezes, sempre enfatizavam: “São Francisco bem amado, rogai por nós”. O pai fez uma dupla homenagem ao santo registrando, no
filho, os nomes “Francisco” e “Amado”.
A origem humilde dos pais traria maiores dificuldades para criá-lo. Assim, o jovem Francisco foi criado por seus padrinhos, o Major Francisco
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Eusébio Soares e Filismina Soares, que o criaram com maiores condições, já que o padrinho era um dos homens mais ricos de Itapagipe, gozando de grande prestígio, não só pela influência social que exercia, mas,
também, pelo fato de ser possuidor de terras.
Aos dez anos, foi levado ao colégio, uma das mais conceituadas escolas da
época, onde receberia, com os rigores exigido pelo Major, ensinamentos
mais avançados em relação aos que havia aprendido em casa, junto com
as lições do primeiro livro de leitura. Contudo, desde cedo, Amado Bahia
preferia o comércio em relação aos estudos.
Sem querer perder tempo, em entreter-se em coisas não rendosas,
vendia a colegas, por algumas patacas as poucas e deliciosas frutas
que conseguia levar na maleta de seus livros, ou que podia calcar
nos volumosos bolsos de sua jaqueta. Cada negócio que fazia era
um susto e uma carreira que passava. Em todo caso, o ‘resultado’
era vantajoso, menos quando ia esbarrar nas mãos do professor, que, por sua vez os devolvia com vantajosos juros fornecidos
através de uns bolos de palmatória. (MONTEIRO, 2005, p. 32)
Com 14 anos, estava clara a ausência de amizade entre Amado Bahia e
os livros. Adicionalmente, também era evidente o seu entusiasmo pelo
ambiente de negócio que imperava na vivenda de seu padrinho. Buscava
estar sempre em contato com o gado no curral ou com os cavalos. Também gostava de visitar as plantações, dedicando especial atenção ao trato
que lhes era dispensados pelos escravos a quem, eventualmente, ajudava, procurando sempre entrar no segredo dos grandes negócios de seu
padrinho a despeito das constantes reclamações deste último.

Nota 1. Frase do funcionário
Antônio Garboggini
em homenagem a Amado Bahia.

Sua madrinha tentava aconselhá-lo, contornando os desafios. Sem que
o padrinho soubesse, passou a fazer algumas plantações e a vender seus
frutos pelo portão ao lado que constituía a válvula de escape para ele sair
e vender frutas, legumes e, por fim, leite de cabra. Gostava de negociar.
Queria fazer, do verbo, carne, colocando em prática os seus mais variados
planos juvenis, ávidos por galgar um degrau a mais no mundo dos negócios.
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Filismina o ajudava, tomando as moedas para guardar e tentando, com
carinho, mantê-lo focado nos estudos, pois, seu padrinho, uma certa feita,
afirmara que um dia Amado Bahia seria um grande doutor. Nas frequentes idas à casa dos pais, que se situava próximo, obteve uma intervenção
salvadora de sua mãe, que interveio junto ao major Soares para que fosse
dado a seu primogênito um negócio qualquer, de vez que seu pendor era
para comerciar. Talvez, não adiantasse persistir contrariado nos estudos.
Segundo suas próprias palavras, não estaria ambicionando o sucesso
pelo simples prazer, e sim, pelo desejo de vir a possuir o que bastasse ao amparo dos seus e aos menos aquinhoados da sorte. A marca da
sua benevolência se fez presente desde o início. O major, contrariado
pelo dilema imposto, foi gradualmente se convencendo do tino comercial do afilhado. Passou a proporcionar-lhe algumas das suas melhores
vacas, a título de incentivo. Amado Bahia poderia negociar a sua produção. Assim, em pouco tempo, a vizinhança era abastecida de leite pelo
novo negociante. Sua gestão buscava o máximo de rendimento. Mesmo,
quando adoecia um de seus empregados, ele próprio tirava o leite e entregava para a freguesia. Seu interesse pelo trabalho era claro, bem como
sua simplicidade e seu desprendimento. Seu amor ao próximo também
era marcante, destinando parte do dinheiro que ganhava ao amparo dos
seus, principalmente de seus pais.
Novos desafios surgiram com a crise financeira vivida por seu padrinho
e pai de criação o que ameaçava o seu forte desejo de possuir um negócio mais amplo. Como obter capital para um grande negócio, se aquele
que nunca lhe faltara, já agora, infelizmente, não mais poderia ajudar? A
solução estaria nos próprios recursos, no seu amor ao trabalho e na sua
capacidade de construir o futuro.

O EMPRESÁRIO . No ano de 1872, o primo Alfredo Ricardo da Silva

Bahia chegou de Cachoeira trazendo 500 mil réis de suas economias.
Como ele e Amado Bahia eram muito amigos, este último propôs
sociedade para o comércio de carnes verdes. O primo entraria com o
capital e Amado Bahia, então com 19 anos, com o trabalho.
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Figura 01. Visão de Salvador em 1912, com o Cais do Ouro.

Respeitando os limites do dinheiro que possuíam, encontram um terreno na rua Afonso Sertão – no fundo da Enseada dos Tainheiros – onde
construiriam um Telheiro. A parte remanescente do capital seria aplicada na compra de algumas partes do boi, adquiridas em Plataforma.
O negócio caminhou de forma vagarosa, com os lucros cuidadosamente
armazenados. Posteriormente, mesmo enfrentando a decadência financeira, o padrinho Cel. Soares ajudou com novo financiamento sob a forma de empréstimo.
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Os novos desafios frente ao comércio existente demandavam maestria,
força de vontade e coragem. Amado estabeleceu diretrizes para seus negócios, importantes para a consolidação de seus planos.

1. Formação de um pequeno capital nos principais bancos;
2. O não levantamento de recursos em qualquer casa bancária para
que as despesas não fossem acrescidas de juros;
3. Ascensão parcelada e sempre estabelecida em locais modestos, a
princípio, mas de fácil aquisição do produto;
4. Fiscalização pessoal dos dois sócios e, se necessário, a retomada
por eles próprios do corte da mercadoria, a exemplo do que foi feito
na fase do Telheiro;
5. Colocação de pontos de vendas em locais não explorados;
6. Estudo do ambiente para abertura de açougues, levando em consideração as possibilidades financeiras de cada região e do atendimento à pobreza, no momento das “célebres viradas” (quinze horas), quando a carne era vendida pela metade do preço;
7. A existência de casas compridas, de frente a fundo, onde o açougue pudesse instalar-se na parte da frente e o restante seria alugado;
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Quadro 1. Diretrizes para
os negócios propostas por Amado
Bahia. Fonte: Monteiro (2005, p. 70).
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8. A criação de laços profundos entre empregadores e empregados
e o pagamento de salário justo;
9. Doação aos pobres de várias partes internas do boi, como o fígado, os rins, tripas etc.;
10. A ida para Plataforma com o surgimento de possibilidades de
instalação do primeiro açougue;
11. A possibilidade de amplas jornadas através da Ribeira. Para tanto, era importante a criação de embarcações de tipo apropriado
para o transporte de carne, sempre dirigidas por magarefes que
nasceram no interior das suas casas, vale dizer, de pessoas dotadas
de absoluta fidelidade;
12. As regiões de prosperidade do negócio deveriam ser seguidas e
não distanciadas, para que o povo não andasse muito para adquirir
o produto.

Seguindo os planos, os sócios adquiriram o primeiro açougue em Plataforma em 1875, o que seria importante vitória e uma má notícia para a concorrência, que antevia a trajetória de um competidor talentoso no comércio
da carne e futuramente na indústria dos subprodutos para exportação.
Buscando alcançar a próspera Ribeira e a península de Itapagipe, idealizaram embarcações apropriadas para o transporte da carne. Adicionalmente, foram criados vários depósitos de grande alcance e açougues,
com inovadora apresentação. O crescimento ampliava os desafios. Alguns
concorrentes tinham cobertura política, o que ele julgaria indispensável
em seus planos iniciais. A primeira manifestação concreta destes ocorreu por meio de artigo no Imparcial escrito por Antônio Pinto Leite, com
a finalidade de desbaratar definitivamente o jovem comerciante. Novos
artigos e críticas se sucederam, tentando criar ambiente desfavorável.
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Amado Bahia não tomou conhecimento e tocou a sua marcha em busca
dos seus objetivos e avançando sua corrida de Itapagipe em direção à
Cidade Alta. Com os recursos necessários e em silêncio, foi adquirindo
mercados e diversas casas.
Nada o fazia desanimar e, com a flexibilidade de seu tino administrativo, o conhecimento dos homens, a extensão e complexidade de um negócio muito disputado e inflamado pelos jornais
que lhe faziam oposição, não demorou muito para perceber qual
a diretriz fundamental para o sucesso nesse ramo, na altura em
que chegara. Mais uma vez ele sobrepairava os seus concorrentes que alimentavam diretrizes inteiramente diversas, quando
ele via que a solução estava num complexo de fatores visto no
seu todo e nunca separadamente. Ele teria que ser um comerciante independente com várias propriedades rurais e urbanas,
possuindo um ótimo capital e reunindo em suas terras de 9.000
a 10.000 rezes para a matança, afim de que pudesse enfrentar
o mercado de gado em pé em Feira de Santana, criando o seu
próprio, para as ocasiões em que aquele subisse o preço da carne
e assim não precisando comprar um único boi, o que vale dizer,
forçando matematicamente a baixa do preço por força de sua
independência. Essa sua percepção foi sábia! Aí residiu o grande
fulcro de seu desenvolvimento, que facilitou a conquista de toda
a capital no referido ramo de negócio, espalhando um número
fantástico de pontos de vendas. (MONTEIRO, 2005, p. 73).
Em 28 de março de 1894, Amado Bahia inaugura no município de Mata de
São João, no distrito de São José da Mata – que, em sua homenagem, passou
a se chamar de Amado Bahia no ano de 1938 –, o que seria o primeiro e
mais moderno matadouro de gado do estado, sendo o responsável pelo
abastecimento de carne e leite, para a capital e principais cidades do
estado. O escoamento da produção se valia da linha férrea, contando
com o apoio de depósitos bem estruturados na Calçada em Salvador,
para onde se dirigiam os trens após desembarcarem os passageiros.
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A operação contava com inúmeras facilidades, incluindo oficinas mais bem montadas que auxiliavam,
eventualmente, as operações da Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco que operava a ferrovia. Por meio
desse apoio na solução de problemas eventuais, Amado Bahia tentava preservar os horários dos trens,
não comprometendo sua operação. Para isso, também contava com pessoal especializado e alojamento
para funcionários. O uso da ferrovia permitiu melhorar, também o transporte do gado, com vagões sendo
adquiridos para serem atrelados aos dos comboios ferroviários e com isso os animais viajavam com
maior tranquilidade e conforto, sempre fiscalizados por seu pessoal.
As novas instalações trouxeram maior dinamismo para as exportações, com substancial ampliação do
número de abates. Em função da demanda sazonal estrangeira por determinados subprodutos mais lucrativos, partes não enfatizadas do abate, como as próprias carnes, poderiam ser doadas, a exemplo do
que ocorreu na primeira grande guerra, quando alemães e outros países europeus muito necessitavam
da banha, do pó de osso e, principalmente, de couros salgados. Chegou até a realizar abates apenas para
o aproveitamento dos ambicionados couros.
Destaque, também, para a integração com a salgadeira instalada em Monte Serrat, na Pedra Furada, próximo à Calçada, contando com diversos instrumentos técnicos estrangeiros, o que fortaleceu o aumento
das exportações. A produção da salgadeira era encaminhada para os vapores por meio de embarcações
específicas, a Banha Amado Bahia, os couros curtidos em moldes diferentes, de acordo com as práticas
alemãs e holandesas. Nas palavras de Monteiro (2005, p. 83):
Os navios dela se aproximavam e através de barcos apropriados, recebiam todos os produtos. Os
grandes tanques que lá existiam, cada um tinha uma capacidade para 2.500 couros, sendo as levas
para exportação formadas por 30.000 couros e centenas de latas da Banha Amado Bahia. Vê-se,
por aí, o grande volume dos negócios e o incrível número de reses abatidas para tal fim, ficando a
carne para a pobreza; se já saciada, o restante era jogado ao mar. Belos tempos que não voltam mais!
Buscando dominar os processos mais modernos, não só para a operação da salgadeira, como para
a fixação dos primeiros planos para a construção do Matadouro Modelo de Paripe, que estaria mais
próximo dos seus pontos de venda na capital e, também, das suas vistas e controles, Amado Bahia viajou
para a Alemanha, de onde mandou vir o material necessário para o novo matadouro. Nas palavras de
Monteiro (2005, p. 83), “os alemães gostavam imensamente de negociar com ele em face de sua tranquila
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operosidade, acerto e honestidade além de uma imutável correção em suas obrigações financeiras”.
A importação dos equipamentos foi dificultada pela eclosão inesperada da guerra em de 1914, quando
Amado Bahia ainda estava na Alemanha, o que acabou por exigir a intervenção da embaixada brasileira
para o seu regresso aos negócios no Brasil.
A logística precisou evoluir com o crescimento das operações. O tráfego seguro das boiadas em navios
foi incorporado, ligando seu comércio à zona do São Francisco, fontes de grandes reservas. Um imenso
depósito no Retiro tinha, em anexo, matadouro responsável pelo abate do gado oriundo do São Francisco
e trazido por via marítima.
Ao organizar seu negócio, ampliava sua visão para todos os pontos, afim de que não aparecessem
dificuldades de qualquer natureza, tanto mais quanto não admitia o consumo do boi exausto, das
grandes caminhadas, como também procurava evitar, ao máximo, as dispersões nos caminhos, o
que muitas vezes exigia um trabalho insano. Quando as imensas boiadas passavam por uma fazenda que ficava distante da outra, já desta última saiam turmas tangedoras, para que se obtivesse
o êxito total. (MONTEIRO, 2005, p. 84).
Caminhões também foram incorporados para a maior parte do transporte para os açougues na capital.
As antigas carroças foram mantidas para entregas em locais mais distantes. Os novos caminhões marcaram a vida da cidade.
Pelo seu tamanho, faziam um barulho ensurdecedor, sobretudo quando subiam as ladeiras, como
a de São Bento, por exemplo. Não me esqueço de seus detalhes e impressionado ficava com seu
poderio ao circular por toda a cidade na entrega do produto. Dizem, que quando eles começaram a
circular, em 1912, o povo ficava nos passeios apreciando seu barulhento trajeto, mas, satisfeito pelo
término das carroças, que já consideravam primitivas. (MONTEIRO, 2005, p. 84 e 85).
Com os anos, evoluiu a capacidade de Amado Bahia no comércio, principalmente o relacionado com o
gado bovino. Transacionou com alimentos, couro, sebo, farinha de osso. Investiu em fazendas, imóveis e
açougues, se tornando um dos maiores comerciantes de carne fresca (in natura) na cidade. Sua fortuna
incluía terras de Paripe até Mundo Novo, além de vários imóveis na cidade. Tinha vários açougues na
Cidade Baixa e um mercado, o “Mercado do Ouro”. Chegou a ter 321 açougues, entre outros negócios.
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Foi o maior pagador de décimas (tributos municipais) em Salvador, além
dos impostos que pagava pelas terras que iam de Paripe a Mundo Novo.
No ano de 1895, com 23 anos de atividades empreendedoras, Amado Bahia
já era uma potência no comércio, na indústria e na exportação na Bahia.
Nas palavras do colaborador Antônio Garboggini, Amado Bahia “foi honra e glória do comércio baiano”. O concorrente Raul Gordilho afirmou:
“Amado Bahia se constitui num verdadeiro tufão que vai passando, desequilibrando um por um, sem nunca perder o respeito ao próximo”.
Nas palavras de Monteiro (2005, p. 69):
Era uma inteligência corajosa, hábil, muito acima de seus competidores que andavam a passos de cágado. O dinheiro seria
conseguido, sim, mas pelos impulsos de uma mente altamente
objetiva e construtiva em todos os mais variados momentos. Assim, levou sobre todos eles as mais sólidas vantagens, pois, era
portador de um grande tino comercial, aliado sempre a um poder de organização impressionante, que, afinal, veio atirá-lo aos
braços do progresso e desenvolvimento. Foi um comerciante que
enfrentava diversas dificuldades, sem nunca esquecer seu ‘plano maior’ que, para sua época, era para outros ‘inimaginável’,
inclusive para seu sócio. Amado Bahia nunca se conformou ou
sequer concebeu em ser, apenas, o maior negociante em dois ou
três bairros da cidade, mas sua preocupação através dos planos
fecundos era dominar toda a Salvador, partindo de um mero
‘telheiro localizado nos fundos do Porto dos Tainheiros’ em escaladas de grande porte, sempre previsto em seu plano e executado
com insuperável pertinácia; daí, suas vitórias ocorrerem por todos os cantos e ao mesmo tempo endeusadas por força da nobre
aplicação de recursos em benefício dos mais infelizes.
Uma caracterização da organização Amado Bahia no ano de 1914 foi apresentada pelo Prof. Salustiano Sena, conforme o Quadro 2.
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gões e para a distribuição do produto vindo de São José da Mata
(hoje Amado Bahia); instalações apropriadas para facilitar o carregamento dos vagões no Matadouro; grande garagem de veículos
motorizados para o transporte de carne, com oficinas de reposição;
dezenas de moradias para o pessoal do Bom Gosto da Calçada; cocheira para as dezenas de animais que puxavam as carroças fechadas, destinadas ao transporte para locais de difícil acesso; salgadeira com depósitos imensos de sal e todo o material especializado
e ainda ponte metálica para o embarque de couros, banhas e carnes verdes salgadas da Pedra Furada; serviço de controle diário do
abate no Retiro, do carregamento e transporte do produto; serviço
perfeitamente estruturado para a feitura da “Banha Amado Bahia”
e o seu transporte para a Alemanha; completa organização para as
finalidades do Mercado do Ouro; existência de vários mercados em
diversas partes da cidade.
Em Mata de São João (Distrito São José da Mata, hoje Amado
Bahia): Matadouro São José da Mata; fábrica de sebo; pastagens em
grandes fazendas com descanso na bela fazenda Jacuípe; existência
de uma grande venda para a aquisição mais barata de alimentos,
não só para os empregados como também para todos os pobres das
redondezas; currais e casas em várias fazendas, todas elas repletas
de animais e com administração própria.
Em Feira de Santana: serviço geral de compra e remessa de bois;
recepção e envio de boiadas em currais apropriados; a solta “Deus
dará”, formada pelas melhores fazendas da região, todas elas com
casas e todos os elementos de sua organização.
Entre Feira de Santana e Mata de São João: pastagens para o gado e
animal cavalar, com descanso na fazenda Carmo com 15 mil tarefas;
uma venda em benefício dos empregados e do povo, além de outras
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Bahia em 1914. Fonte: Monteiro
(2005, p. 87).
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terras na região de Paripe, onde ele iria erguer o futuro matadouro.
Em Mundo Novo: um conjunto de terras bem preparadas, pertencentes aos irmãos Bahia (Amado e Bernardino) e outras arrendadas
ao senador Abraão Cohim.
Da movimentação absolutamente ordenada e harmônica de todos
estes instrumentos do negócio, resultava o seguinte: um abate naquela época de 50 mil bois por ano; a maior exportação de carnes
verdes salgadas do estado para a Alemanha e Holanda; a maior exportação de banhas do estado; a maior produção de sebo refinado
do estado e de todo o Norte e Nordeste do Brasil; a maior produção
de pó de osso industrializado exportada para a Europa.
Em todas essas atividades, trabalhavam mais de mil operários nas
fazendas, açougues, fiscais, cobradores, empregados de conservação, magarefes, vaqueiros, administradores, tangedoras etc. Toda
a direção a ele cabia, incluindo os assuntos que diziam respeito a
toda movimentação de compra de gado do sertão e de seu patrimônio pessoal; a compra de gado magro em Minas Gerais ficava a
cargo de seu amigo José Colombo Navais, mas, tudo era sincronizado com pertinácia e inteligência no comando dos negócios, cuja
amplitude e complexidade ultrapassavam as fronteiras do estado,
atingindo o exterior.

Paradoxalmente, toda a força de Amado Bahia no comércio, na indústria
e na exportação, era contrastada pela simplicidade de sua organização
e de seu escritório, embora possuidores dos instrumentos necessários
de controle, que permitiriam identificar possíveis fracassos ou enganos.
Sempre tratou seus funcionários com cordialidade, comunicando-se, às
vezes, por meio de bem escritos bilhetinhos.
A atuação de Amado Bahia, centrada na capital, contou com o apoio de
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seu irmão, o coronel Bernardino da Silva Bahia, importante comerciante
de gado com forte atuação em Feira de Santana, incluindo distritos e
arredores, como São Gonçalo dos Campos, Monte Alegre, Baixa Grande,
Mundo Novo e Jacobina. Na sua carreira política, Bernardino assumiu
por diversas ocasiões o Conselho Municipal de Feira de Santana e foi
intendente por duas vezes (1912-1915/1920-1923). Foi provedor da Santa
Casa de Misericórdia (1919-1921) e teve destacada atuação social.
Amado Bahia foi casado por 35 anos com a prima Clara Clotildes Soares
Bahia e, quando esta faleceu, ele casou-se com a própria cunhada, Agostinha Amélia, fato que foi aceito com naturalidade pela família. Teve 17
filhos, sendo treze criados, e 72 netos, e embora não tivesse concluído
os estudos, fazia questão que todos os seus filhos e netos estudassem.
Mesmo com todo prestígio e dinheiro, a família, e principalmente o patriarca, mantinha uma simplicidade, era generoso e não se envolveu no
exercício de cargos públicos.
Faleceu em 1924. Em seu testamento, além de beneficiar os herdeiros
diretos e outros familiares, destinou uma quantia para o culto à Nossa
Senhora da Conceição e outra destinada ao conserto da Igreja de Nossa
Senhora do Rosário. O livro escrito por seu neto, o desembargador Agnaldo Bahia Monteiro (MONTEIRO, 2005, p. 18), traz na sua abertura uma
passagem que retrata a imagem deixada por Amado Bahia:
Certo dia, o primo e amigo Bernardino de Carvalho Bahia (Pipio) resolveu conhecer a zona da Mata de São João, Catu e arredores, e aí se lembrou de visitar o distrito de Amado Bahia já
que não o conhecia. Ao passar pelas suas ruas, divisou um preto
velho, de seus 92 anos, sentado no batente da estação da estrada
de ferro e a ele perguntou, com certa curiosidade: ‘Meu velho,
você conheceu Amado Bahia?’ Muito respeitosamente e com os
olhos marejados pelo reconhecimento e pela saudade dos tempos em que ele e a sua família recebiam as belas demonstrações
de devotamento, respondeu, levantando-se e tirando o surrado
chapéu de couro, em sinal de respeito: ‘Conheci e conheci muito,
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meu amo. E lhe digo mais: nesta terra de meu Deus está para
nascer uma mulher para parir um outro Amado Bahia’.

O BENEMÉRITO .

A atuação empreendedora de Amado Bahia foi
muito marcada por generosidade e benevolência. Amparou muitos dos
refugiados da guerra de Canudos (1896 a 1897), além de inúmeros necessitados dos locais onde convivia.
Em época marcada por direitos trabalhistas mínimos, suas obrigações
frente aos colaboradores poderiam ser entendidas como extensas, conforme destaca o Quadro 3.

a) sempre pagou a todos um salário justo que mantivesse o equilíbrio da família;
b) concedia o direito de descanso por vários dias consecutivos (férias);
c) nenhum empregado era despedido sem que percebesse uma importância razoável para viver durante 30 dias na procura de novo
emprego;
d) todos tinham direito à assistência médica e hospitalar, inclusive
as esposas; ocasião da Semana Santa, do São João, da festa da Conceição e pelo Natal;
e) as viúvas recebiam a pensão integral;
f) em caso de doença não havia desconto no ordenado;
g) por ocasião do falecimento de algum empregado eram fornecidos os recursos para o enterro;
h) direito a remédio;

Quadro 3. Obrigações de Amado
Bahia frente aos colaboradores.
Fonte: Monteiro (2005, p. 85).

i) muitas moradias eram dadas de graça aos operários ou às vezes
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eles pagavam uma pequena quantia nos grandes centros de movimentação dos negócios;
j) no setor dos mais credenciados, quando alguém manifestava o
desejo de se formar, era fornecida determinada ajuda anual.

Nas palavras de Monteiro (2005, p. 42):
Todos estes fatos me foram selecionados pelo Ministro Bulcão
Viana, ressaltando, ainda, ‘que os empregadores em geral sempre
faziam ouvido mouco para tão belos e inacreditáveis gestos. Nenhuma importância se dava ao fato e os jornais oposicionistas
nunca falaram sobre o assunto, certamente para não elogiá-lo’.
Não pensou de modo diferente o senador e professor Aloisio de
Carvalho Filho, quando me salientou na Faculdade de Direito
‘De um comércio honrado corajoso e inteligente, o Amado Bahia
fez um trampolim de felicidades para milhares, tanto na capital
como no interior’.
[...] Com as rápidas palavras do grande professor de Direito, deputado federal e senador da República - Moniz Sodré - quando
na minha faculdade ele foi ouvido: ‘O Cel. Amado Bahia, um dos
nossos maiores correligionários, em suas lutas no comércio ou
em qualquer setor foi um vitorioso e nas suas manifestações de
sentido espiritual e, no moral, ainda mais’.
[...] Nisso ele se distinguiu do grande Luiz Tarquínio, embora
ambos tivessem despendido enormes valores; este deixou uma
bela Organização material para fins de criação de uma indústria e o consequente amparo ao trabalhador, mas que os tempos
foram levando. A preocupação de Amado Bahia - com os olhos
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fitos na caridade - era assistir de todas as formas e em todos os
momentos de precisão a pessoa humana ou como dizia: ‘A dignidade da vida da família em todos os seus aspectos’, enquanto
o Tarquínio se levou pela capacidade de poder construir algo
de positivo no setor da indústria, visando a fins nobilíssimas.
Um foi o amor vivo, perseverante, espalhando enormes benefícios através de sua mão amiga; o outro um espírito organizador,
visando à perenidade de seus belos esforços. Foram duas expressivas personalidades que, a seu modo, visaram à garantia da
paz e do progresso. Se constantemente ajudava os seus e a proles
imensas destituídas da sorte, fazia-o no mais absoluto silêncio,
como pude ouvir dos lábios de dezenas de beneficiados; para
cada uma das pessoas ele se fazia amigo fraternal para que nada
lhe faltasse, contudo, toda a assistência decorria sem que a mão
esquerda visse o que a direita fazia.

LEGADOS E REGISTROS . A presença de Amado Bahia está regis-

trada em diferentes locais. Em Salvador, existem recordações suas na
Igreja do Bonfim, no Mercado do Ouro e no casarão que leva o seu nome,
o Solar Amado Bahia. Em Mata de São João, praça e distrito o homenageiam.

Figura 2. Cais do Ouro
e Mercado do Ouro.

Figura 3. Mercado do Ouro visto
da Praça Marechal Deodoro.

Igreja do Bonfim: a Igreja do Bonfim é um dos mais importantes símbolos da fé dos católicos baianos. A comemoração da passagem do primeiro
centenário da Independência da Bahia, em 1923, incluiu no programa das
solenidades a sagração da Igreja do Senhor do Bonfim. O ato litúrgico
exigiu a implantação de cruzes nas paredes do templo, que foram oferecidas por Amado Bahia, devoto fervoroso do Senhor do Bonfim e que por
17 anos seguidos foi seu Juiz da Devoção, tendo sido abençoadas por Dom
Miguel de Lima Valverde em 24 de junho de 1923. As 12 cruzes de mármore branco representam os 12 apóstolos.
Mercado do Ouro: foi construído pela Companhia Edificadora do Pilar,
em uma área aterrada do Porto de Salvador, no século XIX, junto ao antigo
Cais do Dourado (substituído pelo Cais do Ouro), em uma época em que
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o mar chegava ao fundo do mercado. Era destinado principalmente aos
muitos comerciantes ambulantes que vendiam seus produtos na área.
Em 1º de setembro de 1874, o comerciante português Manoel Francisco
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de Almeida Brandão e seus sócios constituíram uma sociedade para a
construção de uma praça de mercado no local. O prédio do Mercado, de
notável mérito arquitetônico, começou a ser construído em setembro de
1875 e foi inaugurado em 1879. Possuía amplos armazéns e escritórios comerciais, com um total de 75 metros de frente e 100 m de comprimento.
No centro da praça interna, existia um chafariz de mármore. Nos domingos, a área em torno do mercado era palco de samba de roda e capoeira.
No ano de 1910, o imóvel do Mercado do Ouro foi leiloado, tendo sido arrematado por Amado Bahia. As rendas do imóvel estavam associadas aos
aluguéis das lojas situadas no mercado e na operação de guindaste que
descarregava as mercadorias no cais contíguo. Nas palavras de Monteiro
(2005, p. 84):
Não demorou muito, para que em sua ascensão comprasse o
Mercado do Ouro, em 1910, em hasta pública, pelo valor de quinhentos contos. Após as transformações operadas, ele trouxe
para mais perto seu Escritório. Lá vários comerciantes a instalaram seus negócios por preços reduzidos e ainda, facilitando a
passagem pelo mar de certas mercadorias, uma vez que as águas
cobriam a atual avenida Frederico Pontes, como também as grades do Mercado.
Por volta de 1914, o cais do mercado foi aterrado devido às obras de ampliação do Porto. O mercado perdeu grande movimento, incluindo o uso
e a geração de rendas oriundas do guindaste, o que levou Amado Bahia a
mover, contra a Fazenda Nacional, um processo por lucros cessantes. Por
volta de 1940, parte da frente foi demolida para a passagem da Avenida
Jiquitaia e uma nova fachada foi construída. Incêndios destruíram parte
da estrutura interna. Parte das estruturas laterais e alguns portões de
ferro sobreviveram.
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Figuras 4 e 5. Efeitos
do aterramento e criação
da Avenida Jiquitaia.
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Amado Bahia deixou, no seu testamento, a instituição de fundação “destinada a certas pensões, ao culto de Nossa Senhora da Conceição e para
educação dos netos existentes ao tempo de minha morte e, que venham a
nascer posteriormente. Para esta fundação, faço dotação do prédio, chamado Mercado do Ouro.... A metade da renda líquida do dito prédio será
dividida pelo número dos meus netos educandos...”. Quando então a última neta se formou, o prédio passou então a fazer parte da patrimonial da
família. Posteriormente, o espaço passou a ser usado para eventos e shows.
Solar Amado Bahia: um registro importante das atividades de Francisco
Amado Bahia é o casarão que leva o seu nome e que foi a terceira moradia da sua família. O solar foi montado com uso de estruturas de ferro
fundido importadas da Inglaterra. Sua construção contou com o apoio
do português Francisco Mendonça, casado com uma tia de Clara Bahia.
Situa-se no Porto dos Tainheiros, com fachada voltada para a enseada da
Ribeira. Suas obras iniciaram em 1901 e sua inauguração ocorreu em 8
de dezembro de 1904, marcando, com toda a pompa, os casamentos das
suas filhas Clara Soares Bahia e Maria Julieta Soares Bahia.

Figura 6. Inauguração do
Cais do Ouro pelo presidente
marechal Hermes da Fonseca.

Figura 7. Solar Amado Bahia.

Juntamente com a estrutura metálica do solar, vieram da Europa diversos elementos decorativos, entre espelhos, mobiliário, lustres, vasos, vidraçaria francesa gravada para as esquadrias, louça sanitária inglesa. Vários cômodos foram decorados com escaiola (muitas vezes apresentada
como mármore-estuque, com manipulação do gesso para imitar pedras
ornamentais, como o jaspe ou o mármore, com suas nuances de cor e
formas). A capela recebeu um belo retábulo neoclássico. No salão nobre
foram colocados espelhos de moldura dourada. Havia também um belo
chafariz no jardim.
O prédio é um verdadeiro cartão postal para a cidade de Salvador. Com
sua arquitetura eclética, já teve 52 cômodos e 107 portas, distribuídos
por sua planta retangular, em dois pavimentos e mais um sótão. Possui
corredor central e quartos dispostos transversalmente, como a maior
parte das habitações urbanas brasileiras desse período. Essa distribuição
se repete nos dois pavimentos. O prédio, em alvenaria de tijolo, está
envolvido com varandas de ferro fundido, importado da Inglaterra.
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Possui estruturas em abobadilhas de chapa de aço, que são suportadas
por colunas em estilo jônico. As grades, que protegem o casarão da rua,
possuem inspiração neogótica.
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A escada lateral, também em ferro fundido e com pisos em mármore
carrara dá acesso ao pavimento nobre, com um amplo salão de recepção,
com espelhos vindos da França e uma capela, com sala de oração, em
estilo neoclássico. As pinturas dos tetos e das paredes são atribuídas ao
pintor Badaró. Possui materiais de acabamento importados como os pisos de pastilhas coloridas nas varandas, o assoalho de pinho de riga nos
salões e nos quartos, vidros franceses grafados e peças de louça inglesa.
No ano de 1949, o imóvel passou a pertencer a Associação dos Empregados
do Comércio, que previa um sanatório para idosos que não foi executado,
dando lugar em 1966 a um Centro Educacional. Em 1966, o Solar é
restaurado, com orientação do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico
Nacional (Iphan). O primeiro cadastro da edificação foi documentado em
1973 e registrado no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia
(IPAC), sendo a edificação considerada um acervo vivo da interação
artística-cultural. Reunia em sua arquitetura diversos painéis, pinturas,
móveis, que enriqueciam sua beleza, tornando único, sendo assim
apreciado e preservado também pela sua história. Foi tombado pelo
Iphan em 29 de janeiro de 1981, incluindo também seu mobiliário.
O solar enfrentou desafios de manutenção quando um funcionário
acionou a justiça após sofrer uma série de reduções salariais no Centro
Educacional que funcionou no local. Denúncias foram feitas sobre o seu
sucateamento e o furto de boa parte do seu acervo. Depois de diversas
lidas judiciais, o casarão acabou leiloado em outubro de 2017, passando
a funcionar como uma sorveteria e um espaço cultural que apresenta a
história do sorvete.
Além dos registros da atuação de Amado Bahia em Salvador, também é
possível constatar registros de homenagens à sua memória no município de Mata de São João, distante cerca de 56 Km da capital Salvador.
Conforme já destacado anteriormente, Amado Bahia e o senador Queiroz
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Figuras 8, 9 e 10. Aspectos da
decoração do Solar Amado Bahia.
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Monteiro lá instalaram o primeiro e mais moderno matadouro de gado
da Bahia.
Praça Amado Bahia: no centro da cidade, é um dos seus mais importantes espaços urbanos.
Distrito Amado Bahia: Pelo Decreto Estadual nº 11.089, de 30 de novembro de 1938, o distrito de São José da Mata passou a chamar-se Amado
Bahia. Homenagem ao empreendedor que lá construiu matadouro, estação de trem e capela.

Figura 11. Praça Amado Bahia
em 1968.

Figura 12 e 13. Distrito Amado
Bahia: capela e estação de trem.
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