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PARECER DO RELATOR DO I CONGRESSO
DE HISTÓRIA DA BAHIA

A MEMÓRIA que apresenta o Prof. Robert C. Smith, da Universi-
dade da Pennsylvania, é um precioso documentário, com excelentes
comentários, e que constitui inestimável contribuição aos estudos his-
tóricos, especialmente artísticos da Bahia. Recolheu no Arquivo Históri-
co Colonial Português, onde se encontram tantas peças da maior im-
portância relativas às construções brasileiras, em desenhos e riscos,
acompanhados dos documentos que lhes são referentes, uma série
deles, os que se relacionam com a Bahia, a saber: Obras da Alfândega,
Igreja de N. S. da Palma, Fábrica para refinaria de pólvora, Convento da
Lapa, e a Vila de Abrantes da Comarca do Norte, acompanhado de notas
e esclarecimentos da mais alta valia.

Em matéria de documentário ainda escasso, a contribuição
que traz a este Congresso o Prof. Robert C. Smith é das mais importan-
tes e preciosas, já pelo mérito do trabalho, pela apresentação das peças
e pelas notas bibliográficas, permitindo que novas luzes esclareçam o
capítulo da arquitetura colonial em nosso Estado e no Brasil.
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Não se trata de tese, portanto nada há que provar, mas a
Comissão recomenda sua publicação, com as fotografias e realça o
valor da memória.

Renato Almeida
Relator
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