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CAPÍTULO I: ALFÂNDEGA DA BAHIA
MODELO DA OBRA QUE SE HÁ DE FAZER NA
ALFÂNDEGA DA BAHIA
[PLANTA .280m x .330m; ELEVACÃO .260m x .320m; COLORIDAS]

A ARQUITETURA da antiga capital do Brasil acha-se dignamente
representada no Arquivo Colonial Português. Abundam os riscos de
várias fortificações e obras militares com relatórios dos engenheiros da
praça da Bahia. Certos desenhos foram descritos no catálogo geral dos
mapas e plantas da coleção, publicado em 1908 por Eduardo de Castro
e Almeida.² Outros, contudo, incluído entre os papéis avulsos, parecem ter escapado à atenção do ilustre arquivista.
Indiscutivelmente os mais antigos e importantes de todo o
grupo, são os dois desenhos mostrando uma construção, que lembra
nas suas linhas gerais uma Casa da Câmara baiana, do tipo de que ainda
se conservam exemplos na zona do Recôncavo. (Figuras 1 e 2) O assunto dos desenhos é perfeitamente claro, pois a planta do andar térreo³ leva a inscrição “Modelo da Obra que se há de fazer na Alfândega da
Bahya”, uma das salas sendo designada “caza dall fãdega”. A ortografia
antiga dessa denominação, assim como a do contíguo “allamaze das
armas” indica a probabilidade quase certa dos desenhos serem obra do
século XVII.
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Torna ainda mais evidente a atribuição a esta época, um documento arquivado no mesmo maço de papéis. É uma carta na qual o
Provedor da Real Fazenda, Pero de Gouveia de Melo, explica a Sua Majestade D. Felipe III a recusa dos oficiais da Câmara da Bahia de concorrerem
nas despesas da construção “das Obras das Casas da Alfândega, contos e
almazem”. O documento, que foi escrito em Salvador a 6 de agosto de
1618, menciona uma carta da Câmara a El-Rei dando explicação da recusa por motivo das obras da Sé, “eu por ser obra sumptuosa não excusa
todo o que a dita imposição Rende”. Segundo a carta do Provedor a
catedral estava “meia derrubada e na outra a metade se não entretanto
celebrando os officios deuinos”. Ao mesmo tempo, porém, a carta não
fecha absolutamente a porta à possibilidade de uma futura ajuda, porque
termina com as palavras “assim em q. durar a dita obra não há que tratar
da dita imposição”. Através de uma comunicação dirigida a D. Pedro II
em 19 de abril de 1680 sabemos que entre outras despesas o povo da
Bahia ainda estava contribuindo para a construção da catedral.4
Não é possível averiguar a origem do interessantíssimo desenho com sua respectiva planta. Os próprios riscos não fornecem explicação alguma do problema. Será o “modelo” um risco mandado da
metrópole para a Bahia, ou será um desenho feito na capital da América
Portuguesa por algum engenheiro? Será talvez obras do próprio Nicolau de Frias,5 autor das fortificações do Maranhão em 1614, que delineou um esquema para a fachada de um seminário durante o governo
de D. Luiz de Souza, segundo Conde do Prado, entre 1618 e 1620?
A publicação deste desenho e do texto do manuscrito de que ele faz
parte, prometida pelo Itamarati tornará possível a comparação do “modelo da obra da alfândega” com o desenho do seminário da Bahia. O
fato de quase todos os desenhos documentados de edifícios coloniais
brasileiros encontrados no Arquivo Histórico Colonial Português serem
feitos na América indica a probabilidade da elevação e planta da Alfândega pertencerem também à esta categoria.
Representa o “modelo” um edifício de dois andares com
aproximadamente as seguintes dimensões: 48.36m. de comprimento;
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Figura 1 - Lisboa. Arquivo Histórico Colonial Português. Planta da Alfândega da Bahia.
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Figura 2 - Lisboa. Arquivo Histórico Colonial Português. Planta da Alfândega da Bahia.

17.68m de largura e 15.125m de altura. Tem paredes exteriores de
1.075m; numa face lateral e em três quartos da fachada principal,
corre uma longa galeria de 8 arcos, tendo cada um 5.375m de largura
por 5.795m de altura, com a exceção do arco angular de frente, que
mede somente 3.87m de largura. A única porta do edifício dá acesso à
Sala da Alfândega, 13.975m por 9.575m, onde o lugar da balança parece ser indicado por uma secção quadrada entre as duas janelas do lado.
A denominação “Almaze das Armas” aplicada à divisão contígua, de
dimensões menores (10.75m por 9.675m) sugere que a Casa do Trem
ia ser instalada dentro do mesmo prédio, apesar da carta do Provedormor não falar nesta particularidade. Não se pode identificar o destino
da última sala do rés-do-chão, a maior das três (15.05m por 9.675),
talvez um outro armazém. A fachada posterior da casa da Alfândega fica
completamente sem janelas. Num aposento ao lado da arcaria da frente, figura dupla escadaria de 12 degraus, iluminada por duas janelas
quadradas, com grades de ferro. Na parte superior ia funcionar a Casa
dos Contos, cujas 7 janelas de nobre proporções constituem elementos
grandes demais para a modesta altura do edifício. Esses vãos interessantemente delineados no desenho da fachada dão à construção um
caráter eminentemente seiscentista. Suas molduras retangulares com
grandes e simples cornijas, suas sacadas de balaustres de ferro, representam a janela típica portuguesa do século XVII transportada ao Brasil.
Sobrevive na Bahia durante todo o século, como nos vãos superiores da
nave da igreja do convento de N. S. do Carmo de Salvador, onde são
quase idênticas às do risco da obra da Alfândega. Figuram também nas
impressionantes fachadas do antigo palácio dos arcebispos da Bahia,
monumento do Arcebispo D. Sebastião Monteiro de Vide (1701-22),
que data do começo do século.
As construções civis da cidade do Salvador, erigidas nas décadas seguintes a 1618 desapareceram, como o palácio dos governadores, ou têm sido completamente modificadas, como sucedeu com o
edifício que foi do Senado da Câmara, onde atualmente funciona a
Prefeitura Municipal. Existe, porém, fora da capital, um raro exemplo
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Figura 3 - Salvador Museu do Estado. Morgado de Santa Bárbara.
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do estilo, na velha Casa da Câmara da cidade de Cachoeira, completada
cerca de 1715.6 Revelam a sua planta e fachada a mais direta semelhança com as da projetada Alfândega da Bahia. Observa-se a mesma arcada,
cujos arcos se descarregam sobre os mesmos fortes pilares da fachada.
Somente há 4 vãos em vez de 5. Essa diferença de proporção nota-se
também no número reduzido de janelas, 6 em vez de 7, e na ausência
das cornijas na Casa da Câmara de Cachoeira, onde faltam as belas
sacadas do risco. Foram evidentemente substituídas pelos atuais balcões no século XIX, ou mais modernamente, as varandas originais tendo sido provavelmente de pau, como existem ainda algumas nessa
cidade. A escadaria da Casa da Câmara ocupa o mesmo lugar à extremidade da fachada, sem, porém, ter, pelo menos agora, os mesmos vãos
que dão luz à do risco. A Casa da Câmara de Maragogipe7 cujas linhas lhe
reservam um lugar na mesma categoria de construções, mostra-se
menos parecida, tendo a sua arcada posta no centro da fachada, e a sua
escadaria no meio do edifício. O motivo da arcaria foi largamente empregada nas fachadas da Cidade Baixa de Salvador, como testemunham
os vários panoramas da capital executadas no século XVIII. Um pormenor destes prédios, provavelmente representando casas seiscentistas,
vê-se na aquarela do Morgado de Sta. Bárbara, no Museu do Estado da
Bahia.8 (Figura 3) Foi também um característico da primitiva ribeira de
Lisboa. Dessas arcadas contínuas ainda se conservam vestígios no Porto Velho de Ponta Delgada e nas casas de Miragaia no Porto.
A Alfândega da Bahia, que começou a funcionar logo depois
da fundação da cidade,9 achou-se na Cidade Alta durante todo o século
XVII.10 Ainda que seja impossível identificar exatamente o seu sítio primitivo, indica-se a zona da antiga Praça dos Governadores. Era pouco
conveniente pelo seu tamanho e situação, “pelo mao citio em que se
acha a que hoje há a discommmodo que tem os donos das fazendas em
lhe ficarem pela praça, exposta à inclemência do tempo, por ser tão
pequena esta casa que só servia no princípio desta conquista em que
hiao poucos navios...” com estas palavras, autorizou D. Pedro II em
1694 a construção de uma nova Casa da Alfândega na Ribeira da Bahia,
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no lugar perto da Igreja do Corpo Santo, onde figura nas vistas de Caldas
e de Vilhena. Em 1699 estava ainda em construção. Reformada pelo
governador Conde das Gálveas em 1746, passou a sofrer uma transformação total sob o Império.11
No ano de 1696 pediu o soberano que o Governador D. João
de Lencastro lhe remetesse a planta da obra da nova Alfândega que se
fazia. Infelizmente até agora não se encontrou este risco no Arquivo
Histórico Colonial Português, pelo que a forma do edifício ordenado
em 1694 não é conhecida. Será, talvez, que o “modelo” da Alfândega
representa este prédio, e não um projeto bem anterior, de 1618?
O desenho não tem data e a única ligação com essa época é a carta do
Provedor-mór. A extraordinária semelhança do desenho com o edifício
de aproximadamente 1715, em Cachoeira, favorece esta interpretação.
Na ausência de documentação mais sólida, porém, a questão da data
do desenho e sua respectiva planta não pode ser resolvida.
O “Modelo da obra, que se há de fazer na Alfândega da Bahia”,
raríssima relíquia da administração baiana do século XVII, torna-se ainda mais preciosa pelas ligações que possui com um monumento existente no Recôncavo, e pelas características gerais da arquitetura seiscentista luso-brasileira, que abundantemente revela.

DOCUMENTO
A El Rey nosso sn. or no Cons.o de sua faz.a Lx.a a 2 uias. Do
Pued.or mor da faz.da do dito Estado do Brasil
Com os officiaes da camara desta cidade tratej o neg.co das
Obras das Casas da Alfandega contos e Almazem e lhe ppus a necessidade que dellas há (e elles a unem) e o quanto V.M.de lhe agradecia o uirem
em se fazerem à Custa da imposição porpondo lhe para isso muitas
rezões, e não quisserão uir nisso dandome por Resposta que já acerca
disso tinhão escrito a V.M.de em reposta do que sobre o mesmo neg.co lhe
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escreverão e se descarregão com as obras da See que S.Maj. faz do
mesmo rendim.to que por ser obra sumptuosa não excusa todo o que
a dita imposição Rende, nem se pode nella sobrestar por que está meia
derubada, e na outra a metade se não entretanto selebrando os offícios
deuinos, e assim em q. durar a dita obra não há que tratar da dita
imposição. Ds. g.de a catholica pessoa de V.M.de Escrita na Bahia 6 de
Agosto 618. Pero de Gouvêa de Mello.
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Figura 4 - Lisboa. Arquivo Histórico Colonial Português. Planta da Igreja de N. S. da Palma.
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