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CAPÍTULO IV: CONVENTO DA LAPA
“PLANTA DO CONV.TO DE N. S. DA LAPA,
E SE.S ACCESSO. OS”
[COLORIDA: .707m x .508m]

O PRIMEIRO convento de freiras na Bahia foi fundado sob a
invocação de Sta. Clara do Desterro no ano de 1665.40 Em 13 de
outubro de 1733, quando este convento já não bastava para o número crescente de mulheres que o procurava e assim “se embarcavão
m.tas em quase todaz as frotas p.a o Reino, hindo alguas contra sua
vontade por fazerem a de seus Paez”, conseguiram João de Miranda
Ribeiro e Manuel Antunes Lima uma Provisão Régia para fundar um
segundo convento sob a regra de S. Francisco de Assis. Depois da
morte de Lima, João de Miranda Ribeiro continuou sozinho a ambiciosa empresa, que em 1741 ficava quase terminada. Originara-se a
obra no legado que o fundador herdara de João Pinto Brandão, de
umas terras perto do hospício de N. S. a Piedade dos Padres Capuchinhos Italianos,41 onde erigiu uma capela ou ermida em honra de N. S.
da Lapa. Logo que se concluiu essa obra piedosa, trataram os dois
companheiros da fundação de um convento anexo à capela e, necessitando de novos terrenos, obtiveram 110 braças contíguas por ordem do Vice-rei Conde de Sabugosa42 em virtude da licença régia para
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Figura 6 - Lisboa. Arquivo Histórico Português. Planta do Convento de N. S. da Lapa.

a fundação. Ocupava o convento principalmente os terrenos do testamentado, com a exceção de 39 braças do lote concedido pelo Vicerei. Uma vez terminado o convento, resolveu Manuel de Miranda
Ribeiro na parte restante da doação “fazer mayor Igreja, por ser m.to
pequena Ermida a dita Capela, a que se encostou o Convento... e hoje
não ser capaz do concurso, que ocorre a assistir aos Offícios Divinos...
e carecer ainda o Convento de algumas Cazas para accomodação dos
serventes delle, e outras Officinas.” Pediu então confirmação régia
dessas 71 braças ainda não utilizadas mas, como nesses terrenos
existiam certas trincheiras, 43 que faziam parte das antigas fortificações da cidade, resolveu D. José I reservar sua mercê enquanto não
recebesse declarações favoráveis da parte do Brigadeiro José da Silva
Pais,44 um dos principais engenheiros militares portugueses na América. Preocupado com a fortificação da Ilha de Sta. Catarina, voltou o
militar a Lisboa sem poder cumprir as reais ordens a respeito dos
terrenos do convento, ordens, que aliás negou ter recebido antes de
1743, quando já se encontrava em Portugal.
Depois, a obra de João de Miranda Ribeiro ficou embargada
muitos anos. Finalmente, em 1751, por Provisões de 5 de outubro,
mandou El-Rei dois engenheiros da praça da Bahia, o Tenente General Nicolau de Abreu e Carvalho,45 e o Sargento-mór Manuel Cardoso
de Saldanha, já nosso conhecido, visitar e examinar os ditos terrenos
para averiguar se as trincheiras eram necessárias à defesa da cidade,
fazendo, ao mesmo tempo, uma planta do sítio e das construções
que o ocupavam.
Respondeu Manuel Cardoso de Saldanha em 10 de maio de
1752 que as trincheiras não serviam para defender a Bahia e que outro
engenheiro, o Brigadeiro João Massé,46 [que visitou a cidade em 1712]
já as achara inúteis, e que segundo este parecer o Conde de Sabugosa
tinha feito a sua doação. Corroborou as suas declarações Nicolau de
Abreu e Carvalho em uma carta de 30 de janeiro de 1754. No entanto,
por uma Real Resolução de 28 de setembro de 1753, entraram as
primeiras religiosas no novo convento de N. S da Lapa. Dois anos depois
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Figura 7 - Salvador. Convento de N. S. da Lapa.
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o Conselho Ultramarino, em 27 de fevereiro de 1755, autorizou ao
suplicante o uso das 71 braças de terra.
Os documentos sobre esta ação, no Arquivo Histórico Colonial Português, contêm várias referências descritivas da obra do convento. Já em 19 de junho de 1741, o Provedor e mais oficiais da alfândega, apoiando a súplica do fundador, louvaram o “vistozo e grandiozo
Convento”, falando no “elevado sítio da sua fundação.” Concorreram
outras altas personagens em louvor da obra. A aprovação do chaceler e
mais desembargadores da Relação da Bahia, passada em 3 de junho,
emprega as mesmas fórmulas. O Juiz de Fora, Vereadores e Procurador
do Senado da Câmara em 5 de julho de 1741 referiram-se ao convento
que João de Miranda Ribeiro “tem fundado e feito com admirável
arquitectura... visinho de huma singular capela de Santo Antonio da
Mouraria.”47 No dia seguinte o Padre João Pereira da Companhia de
Jesus, Reitor do Colégio do Salvador,48 achou que o convento da Lapa
“serve de grande ornam.to p.a a d.a cidade.” Em 12 do mesmo mês,
o doutor Frei Feliciano de Melo, Prior do convento de N. S. do Carmo,
elogiou o “admirável, e espaçozo Conv.to” e, no dia 13, o Dom Abade do
mosteiro de S. Sebastião dos monges beneditinos homenageou “hu
convento magnífico.”
A planta, que Nicolau de Abreu e Carvalho49 firmou e que foi
delineada por seu filho mais velho, o infeliz João de Abreu e Carvalho,
mostra a posição do convento de N. S. da Lapa e sua capela em cima das
antigas trincheiras (Figura 6) (FF). Circunda-os por trás um vasto terreno aberto, em cujo centro se nota a Fonte do Coqueiro (I). Para a rua
da Lapa (G) e suas primeiras casas de moradores (H) ostenta o edifício
uma grandiosa fachada de não menos de 128 metros, frontaria que,
salva a saliência da capela primitiva, que logo desapareceu, conserva-se
ainda quase intacta. Constitui um dos mais impressionantes conjuntos de arquitetura religiosa de todo o Brasil. Assim a planta revela um
valor especial porque mostra que a construção é toda da mesma época.50 Lá figuram, em primeiro lugar, as “cazas do Capellão e alguas
Servas” ( C). que se veem no primeiro plano da fotografia moderna.
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(Figura7) Depois o muro alto que encerra o pátio externo (B), do qual
se passa para o interior do convento em baixo do “elevado e magnífico
mirante” de três pavimentos, cada um com suas janelas ainda tapadas
de grades de ferro.l Em seguida aparece o convento com o claustro
interior das freiras (A), donde se comunica com a igreja da Conceição e
Lapa (E), cuja sacristia termina o grandioso conjunto. De forma mais
impressionante do que o convento de Sta. Clara, o da Lapa demonstra
talvez melhor de que qualquer outro do Brasil, a disposição típica das
maiores fundações deste gênero de Portugal, como o Real Convento de
Sta. Clara-o-Novo de Coimbra.
Quem eram os dois fundadores da capela e convento de N. S.
da Lapa? Conhecem-se seus nomes sem se saber nada das suas vidas.
O nome de Manuel Antunes Lima lembra o indivíduo que tomou parte
na avaliação da obra de pedraria da igreja de N. S. da Palma em 1712.
Por um daqueles achados inesperados, que tornam fascinante pesquisar em velhos arquivos, apareceu o nome de João de Miranda Ribeiro
em um documento de 15 de setembro de 1753. Acompanha duas
“plantas de Terrenos da Cidade da Bahia e dos Quartéis q. n’elles se
projectaram construir, para Alojamento das Tropas pagas.” Foram desenhadas por José Antonio Caldas e medem .45m. x .27m. Estas plantas, representando uns quartéis a serem edificados perto de N. S. da
Piedade são firmados por Nicolau de Abreu e Carvalho e Manuel Cardoso de Saldanha e são talvez os mesmos mencionados na documentação da Casa da Pólvora. Foram orçados os quartéis em 80.000 cruzados
pelos “medidores e avaliadores do Cons.o o Mestre Pedreiro Felipe de
Oliveira Mendez51 e o M.e Carpinteiro João de Miranda Ribr.o” Existe
sempre a possibilidade de ter havido dois homens do mesmo nome
nessa época, na Bahia. Mas a circunstância do carpinteiro João de
Miranda Ribeiro ter avaliado os quartéis projetados justamente no período da atividade do fundador da Lapa em prol da aquisição das 71
braças de terra e ter exercido uma profissão semelhante à do segundo
fundador, Manuel Antunes Lima, torna muito atrativa, a possibilidade
de ambos terem sido oficiais mecânicos da Bahia.
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DOCUMENTOS
NOS PROV.OR E MAIS OFFICIAES DA ALF.A DA CID.E DA BA.A
DE TODOS OS SANCTOS
Certificamos q. João de Miranda Ribr.o mor. Nesta Cid.e da Bahia
tem fabricado, e feito com summa perfeyção e muy consideravel despeza
hum vistozo e grandiozo Convento p.a Religiozas na Capella q. tinha edificado a Nossa Srª. da Lapa (celebrandose nella todos os dias o Sancto Sacrifício
da missa e no anno expondo com grande festividade, e aparato tres vezes o
Sm.o Sacramento da Eucaristia pouco distante do Convento dos Religiosos
Capuxinhos de Nossa Sra. da Piedade, e se acha quaze acabado com admiravel planta, e singularez commodoz para o recolhimento das Religiozaz,
e segura observancia das obrigaçõez do seo estado de cuja obra nenhum
prejuizo pode resultar a fortificação desta Cidade sem embargo de se haver
fundado em parte de hua antiga trinxeyra por não ser já esta defensiva da
mesma Cidade, não só por se achar já desbaratada, e por varias partes aberta
em caminhoz publicoz e povoada de Cazas contiguaz ao referido Convento,
e a dos d.oz Religiozoz Capuxinhos da Piedade, mas tambem por se averem
erigido variaz Fortalezas nos lugares mais arriscadoz da mesma Cidade, por
onde se podia recear a invadisse o inimigo, o que nunca poderia prudentemente fazer por aquelle sítio da Lapa, pello ter maiz efficazmente premunido a natureza com hum extenso Dique cujas margez não permittem a
alojação de m.ta gente, nem commodo embarque, ou desembarquez por
serem de huã e outra parte em vasta distancia imtupidaz de juncos,
e atoleyroz, em que só canõaz, e jangadaz podem entrar com dificuldade, as
quaes embarcações por serem razaz, e pequenas apenaz podem conduzir
quatro, ou seiz pessoaz, e pello contgr.o he notório, e muy attendível a utilidade que rezulta a esta Cidade a sua Comarca da subsistencia, e conservação
do dito Conv.to da Sra. da Lapa, não só pello decorar e fermozear grandemente, e dar vallor as Propriedadez, e terraz contiguaz, mas tambem pello
augmento q. lhe acresce, na extenção e povoassão de novoz habitadorez e
45
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Cazas naquelle Sítio, qu. Por ficar distante era pouco frequentado, e ainda
para os navegantez serve de demonstração de terra, por avistar muytaz
legoaz ao mar o elevado e magnífico mirante do dito Convento sobre a
eminencia do sitio da sua fundação que he dos maiz proporcionadoz que
p.a hisso há nesta Cidade, onde he geralmente aplaudido e louvado do dº
João de Miranda Ribr.o pello acerto da sua eleyção e constante zello e fervou
que comessou, proseguio e tem quazi concluído a referida obra sem embr.o
de lhe faltar o Compamhr.o q. com elle a tinha empreendido que foy M.el
Antunez Lima e pella acomodação que no dito Convento podem ter as
filhaz dos moradorez da mesma Cidade, e sua Comarca, por ser muy populoza carecia de maiz Conv.tos e por hão haver maiz q. o de S. Clara do Desterro
se embarcavão m.tas em quazi todaz as frotas p.a o Reyno, hindo alguaz
contra sua vontade por fazerem a de seus Paez. E por ser tudo verdade e nos
ser esta pedida a mandamoz passar e assignamoz afirmado o relata.do debayxo do juramento dos Sanctos Evangelhos. B.a e de Junho 19 de 1941
annoz. Domingo da Costa Almada et. al.

Senhor,
Por avizo do Secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte
Real de vinte, e sette de Março de mil settecentos, sincoenta, e hum ao
Marques de Penalva, Presidente deste Cons.o foi V. Mag.de servido que vendose nelle a petição, que baixava incluza, de Joam de Miranda Ribeiro, se
lhe consultasse o que parecesse, em a qual diz o Supp.te, que movido do
bem espiritual das Almas pela grande necessidade que tinhão os Moradores do Bairro do Tororó [Tororó] da Cidade da Bahia de Igreja para ouvirem Missa, fez edificar á sua custa huma pequena capella, ou Ermída
dedicada a Nossa Senhora da Lapa, e mostrando Deos com repetidos
prodígios a acceitação que fizera desta fundação, pertendeo o Supp. te para
mayor cloria do mesmo Senhor erigir no mesmo sitio hum convento de
Religiosas recoletas, de sorte que a dita Capella lhe ficasse servindo de
46
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Igreja e recorrendo a V. Mag.de juntam.te com Manoel Antunes Lima, morador na mesma Cidade para lhe dar Licença para a dita fundação foi V.
Mag.de servidor por sua Real Provisam, precedendo as informações necessárias do Arcebispo Vice Rey daquele Estado, e do Procurador da Fazenda
Real delle, conceder-lhe licença para naquelle sitio se fazer a dita fundação
na area que para ella fosse preciza, e em virtude da dita Provizam começou o Supp.te a dita obra, sem embargo resilir do ajustado concurso para
Ella o dito Manoel Antunes Lima, aproveitando-se das terras, q. lhe deixou
o Capelam Joam Pinto Brandão no Testam.to com que faleceo, e porque
estas não bastavão para a fundação do dito Convento, e naquelle sítio se
achavão huns brutos fundamentos sem pedra, nem tijolo, a que se dá o
nome de Trincheiras, todos desbaratados, e abertos em caminhos publicos, de sorte que já não podia ter o efeito para que antigamente se começarão a fabricar por haverse extendido por elles a Cidade, enchendose de
Cazas, povoandose de moradores, e dividendose em ruas the a Fortaleza
de S. Pedro, que he a que cobre em as suas Muralhas e diques a Cidade,
além de outras Fortalezas com que se acha presumida lhe deo o V. Rey
Conde de Sabugosa em virtude de licença, que já tinhão de V. Mag.de para
a d.a fundação, cento e dez braças do dictos chãos, ou Trincheiras, despois
de se proceder a nova vestoria pelo Provedor-mór da Fazenda Real com o
Dez.or Procurador da Coroa, e o Engen.ro daquella Praça, e se averiguar na
dita vestoria não pdoer a dita Trincheira de defensas à Cidade, pela situação e estado em que se achava; e porq. da referida data de ocupação com
a fábrica do dito Convento só trinta, e nove braças para a parte do Sul em
frente da Capella por se edificar a mayor parte do Convento nas terras
deixadas pelo dito Joam Pinto Brandão fora da sobredita Trincheira requererão os Supp.tes a V. Mag.de a confirmação das settenta, e hum braças,
que restavão para mayor desafogo do Convento, e poder accrescentarse
pelo tempo futuro se necessário fosse; mas não foi V. Mag.de servido deferirlhe, antes se mandou suspender em toda a obra, que já se achava
acabada, até vir a informação que sobre este particular se mandou pedir
ao Brigadeiro Joze da Silva Paes, quando finda a fortificação da Ilha de Sta.
Catharina passasse à Cidade da Bahia, e ficando assim embargado mais de
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dous annos a obra, achandose já na ultima perfeição o dito Convento
com larga despeza do Supp.te, e admiração daquelles moradores pela
brevidade com que o fizera no limitado espaço de sinco annos com hum
tão elevado, e vistozo mirante, que serve de baliza aos navegantes para de
muito longe reconheceram a terra, e demandarem a barra da dita Cidade, seguindose do dito embargo não frustarse o pio intento, com que foi
feita a dita fundação, mas a infallível ruína, que naquella Região padecem
em breve tampo os edifícios que se não habitão, recorreo o Supp.te novamente a V. Mag.de expondo-lhe os mencionados inconvenientes e pedindolhe hovesse por bem se recolhessem no Convento as Religiozas destinadas para a sua fundação, visto se achar acabado, ficando o dito requerim.to
da confirmação das settenta, e hum braças daquelles chãos, que se não
tinhão ainda ocupado, pendente até a informação do dito Jozé da Silva
Paes, e V. Mag.de por sua innata piedade foi servido por sua Real Rezolução
de vinte, e oito de Settembro de mil, settecentos, sincoenta e três em
consulta deste Cons.o determinar pudessem mudarse para o sobredito
Convento as novas Religiozas, o que com efeito se executou com universal aplauzo, e consolação espiritual de todo aquelle povo: E porque se
achava restituído a esta Corte o sobredito Brigadeiro Joze da Silva Paes e
consequentemente sem efeito a Ordem, porq. V. Mag.de foi servido commetterilhe o exame dos ditos chãos ou Trincheiras, de cuja informação
dependia o requer.to da confirmação que o Supp.te pertendeo das ditas
setenta e huma braças que ficarão pro occupar, e são precizas para se
fazer mayor igreja, por ser huma m.to pequena Ermida a dita Capella, a
que se encoustou o Convento, como destinada naquelle tempo so para
os moradores daquelle bairro poderem com mayor commodidade ouvirem missa nos dias de preceito, e hoje não ser capaz do concurso, que
occorre a assistir aos Officios Divinos, e mais exercícios espirituães, que
nella se administarão, e carecer ainda o Convento de algumas Cazas para
accommodação dos serventes delle, e outras Officinas recorre o Sup.te
incomparável piedade de V. Mag.de para que se digne a vista do referido
confirmarlhe as ditas settenta, e huma braças de chãos para o dito effeito,
que o Supp.te dezeja executar antes que lhe falta a vida por ser o único que
48
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concorre para esta despeza, que por sua morte ficara caducando por
depender da agencia com que se aplica a conseguir os meyos para ella,
pelo que pede a V. Mag.de que em consideração do referido, que tudo se
certifica pelos documentos, que se achão na Secretaria deste Cons.o affectos aos mencionados requerimentos, e não ter effeito a dita informação
pedida ao Brigadeiro José da Silva Paes, q. se achava já recolhido nesta
Corte, lhe faça mercê confirmarlhe as ditas settenta, e huma braças de
chãos para extensão da dita Igreja, e mais Officinas precizas do Convento
das Religiozas, attendendo a ser certo não poder ter serventia para defeza
da cidade a dita chamada Trincheira pela extensão, em que hoje se acha
aquella povoação, cazo que se queira novamente fortificar se há de delinear sem duvida a fortificar a fortificação della por outra planta, vista a
situação referida. Para satisfazer a esta Real Ordem de V. Mag.de se mandarão juntas a referida petição, os papeis de qie ella faz menção, e dandose
vista ao Procurador da Fazenda respondeo, lhe parecia que se devia por na
Real prezença de V. Mag.de este requerim.to, e as resoluções das Consultas,
que nelle se referem, para que V. Mag.de se servisse mandar algum Engen.ro,
que fizesse o mesmo para que se destinava José da Silva Paes, e que este
fizesse o exame na necessidade, e utilid.e deste citio e que não havendo a
que se considerava, assim a informasse ao V. Rey para se mandar cumprir
a doação, que delle se achava feita.
Sobre esta resposta se ordenou ao Sarg.to mor de Batalha José
da Silva Paes informasse com seu parecer sobre este requerim.to, declarando tambem se recebera a ordem para ir delinear as fortificações da
Cidade da Bahia, na forma que V. Mag.de ordenou por resolução de vinte
e nove de Outubro de mil, sette centos, e quarenta posta em Consulta
deste Cons.o, que também se lhe remeteo para este efeito; ao que satisfez, dizendo, que não recebeo esta ordem de que faz menção a referida
Consulta, e só na frotta de mil, sette centos quarenta, e dous o mandou
este Cons.o informar por Proviza de vinte e nove de Dezembro de mil,
sette Centos quarenta, e hum sobre o requerim.to que fez a V. Mg.de o
dito Joam de Miranda Ribeiro para que se lhe houvesse de confirmar a
data que o V. Rey Conde de Sabugoza lhe tinha feito do terreno que
49
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occupavão as antigas Trincheiras que cobrião a Cidade da Bahia para
continuar a obra do Convento que ha tinha principiado, e se achava
quase findo; ao que respondera que com não tinha visto a situação do
terreno pertendido em que se tinha edificado aquella obra (que indevidamente se tinha permittido a Licença de se erigir sem que V. Mag.de
estivessem desprezadas aquellas defensas taes, ou quaes, e se tivessem
escolhido outras que parecessem mais proprias) não podia informar
sem que ocularmente visse, e examinasse e que podia ser mais conveniente para a defensa daquella Capital, escolhendo o terreno mais proprio, ou reformando o mesmo quando se julgasse era capas: Em cujos
termos lhe parecia se devia mandar informar o Tenente General Nicolao de Abreo de Cavalho para que em companhia do Sargento mor
Manoel Cardoso de Saldanha, ambos Engenheiros vissem, e examinassem o terreno pertendido, e o em que se acha feito o Convento sobre as
antigas Trincheiras, e informassem se devião, ou não reformarse, ou se
por outra parte deve correr a fortificação que julgassem preciza para
defensa daquella Cidade, e tudo o mais que se lhe offerecesse a respeito
de que se acha feito, mandando de tudo huma planta exacta, e configuração do terreno para que a vista de tudo se pudesse julgar, o que
poderá ser mais conveniente.
E ordenandose aos ditos officiaes Engenheiros por Provizões
de Sinco de Outrubro de mil, sete centos, sincoenta, e hum informassem com as declarações apontadas nesta informação do Sargento mor
de Batalha Jose da Silva Paes Satisfes o Sargento mor Engen.ro Manoel
Cardoso de Saldanha em carta do prim.ro de Mayo de mil, sette centos,
sincoenta, e dous disendo que visto, e examinado o terreno pertendido
neste requerm.to por elle em companha do tenente general Nicolao de
Abreo, e Carvalho, e o em que está feito o Convento de Nossa Senhora da
Lapa sobre huma Cortina que fazião as antigas Trincheiras: Que a cidade da B.a pela parte da terra teve huma fortificação de terras a q. vulgarmente chamão Trincheiras desde a parte do Nordeste athé o Sueste; e
arruinandose estas naturalmente pela continuação dos annos com
caminhos, e Serventias que artificialmente fizerão por ellas se augmen50
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tarão as Cazas pela Sucessão dos annos, e também se fez hum hospício
de Franciscanos Italianos Barbadinhos, e varias ruas de cazas em algumas partes por fora das Trincheiras, e a vista do estado, e utilidade dellas
foi de parecer, indo aquella Cidade o Brigadeiro Joam Massé que as ditas
Trincheiras estavão inúteis, por que para o seu reparo era necessario
grandissimo cabedal com a demora de m.tos annos; sendo para isto
preciza a demolição de muitas cazas feitas, e tambem do mesmo Hospicio; e recorreo aquellas partes que offerecem entradas (seno o terrno
montuozo) por onde podia ser acommettida aquella Cidade, que estavão fortificadas da parte do Nordeste com dous fortes de Santo Antonio
alem do Carmo, e de S. Jose, que vulgarmente chamão do Barbalho,
e pela do Suoeste com o forte de S. Pedro que sendo todos de terra são
hoje de pedra e cal: Que aceite este parecer concedeo o V. Rey Conde de
Sabugoza em o anno de mil, settecentos, vinte, e hum o fazer Joam de
Miranda Ribeiro huma Capella a Nossa S.ra. da Lapa, e despois com
Provizam de V. Mag.de em vinte e oito de Março de mil, sette centos trinta,
e sinco precedendo vistoria do Provedor mór, Procurador Régio, Engen.ro,
e Mestres Pedreiros permittio o V. Rey Conde das Galveas fizesse hum
Convento para Religiozas recoletas, de que estão de posse, e se servem
da sobredita capelinha, m.to pequena, e pouco capas de celebrarem os
Offícios Divinos com assistencia do povo: Que na planta se vê o Convento com a capella que tem servido de Igreja, a Igreja nova, e o mais
terreno pertendido sobre hum pedaço de Trincheira antiga.
Informou tambem o Tenente General Nicolao de Abreo,
e Carvalho em Carta de trinta de Janeiro de mil sette centos, sincoenta,
e quatro, disendo q. em companhia do Sargento mayor Manoel Cardoso de Saldanha vio, e examinou o terreno pertendido, e o em q. se acha
feito o Convento de Nossa Senhora da Lapa sobre huma porção das
antigas Trincheiras: Que aq.la Cidade da Bahia foi antigamente fortificada com fortificação de terra da parte do Nordeste the á sua opposta,
a que vulgarmente chamavão Trincheiras, as quaes pelo decurso dos
annos se forão arruinando não so naturalmente mas tambem artificial
pelos caminhos, e serventias, que fasião por ellas: Que foi crescendo
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a gente, e ao mesmo tempo os edificios, e como as Trincheiras já estavão m.to
arruinadas derão os Governadores Geraes Licença a alguns moradores para
faserem Cazas nellas: continuarão os annos, e tambem, os edificios fasendose hum Hospicio de Franciscanos Capuchinhos Francezes (que ha annos são Italianos) chegando a ter varias ruas de cazas por fora dellas em
algumas partes: Chegou o Brigadr.o Joam Massé aquela Cidade a observar a
sua fortificação, e foi de parecer que as chamadas Trincheiras estavão inuteis; porque para se repararem era necessario immenso cabedal, alem de
hum seculo de annos sendo tambem necessario demolir muitas Cazas,
que ja estavão feitas juntamente com o dito Hospício de Capuchinhos Italianos Barbadinhos: Este o estado, e uzo das Trincheiras: Assim recorreo as
entradas por onde não so foi invadida aquella Cidade no seculo passado,
mas tambem o podia ser para o tempo futuro, as quaes se achavão ja
premunidas por terem seus rotes da parte do Nordeste, e sua opposta: esta
com o forte de S. Pedro, que sendo de terra se acha hoje de pedra, e cal com
suas pertenças: da do Nordeste com o forte de S.to Antonio, e do Barbalho
também de pedra, e cal, tendo sido ambos também de terra: Fundado
neste parecer concederia o V. Rey Conde de Sabugoza ao Suplicante Joam de
Miranda Ribeiro fazer a Ermida de Nossa Senhora da Lapa, e passados annos
o Convento que se acha feito, em que existem as Religiozas recoletas de S.
Francisco: Que a planta mostra terreno, Conv.to, e Igreja.
Remeterão a planta que se lhes recommendou a qual sobre
inclusa a Real prexença de V. Mag.de.
E sendo novamente ouvido o Procur.or da fazenda, disse, que
como a vista destas informações se conhece que estas Trincheiras são
inuteis, que ja não servem para a fortificação desta Praça, nem a quererse aperfeiçoar esta deve ser por este sitio havendo nelle varios edificios que se não devem deixar de fora, entende não há embaraço para se
diferir ao Supp.te servindose V. Mag.de confirmarlhe a data do Conde de
Sabugoza, que he do que só se trata nestes papeis; e quando se queira
continuar a idea da fortificação da Bahia, que V. Mag.de determinou no
anno de mil, sette centos, e quarenta na Consulta incluza será necessario q. V. Mag.e se sirva mandar âquella Cidade hum Engenheiro de co52
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nhecida capacidade, pratica, e intelligencia da fortificação; porque esta
obra he muito grande, he de consideravel despeza, e não se deve fiar de
hum homem que não seja m.to intelligente, e m.to conhecido.
Sobre as ditas informações se mandou que o Sargento mor de
Batalha Jozé da Silva Paes tornando a ver este requerimento informasse
com o seo parecer; ao que satisfes dizendo, que vendo as Informações do
Tenente General, e Sargento mor Engenr.o da Cidade da Bahia sobre o
requerm.to que faz Joam de Miranda Ribeiro para haver de V. Mag.de lhe
confirmar as settenta, e huma braças de chão, que lhe restão das cento e
dez que o Conde de Sabugoza V. Rey qye foi daquella Cidade lhe concedeo
para a fundação do Conv.to de Nossa Senhora da Lapa de Religiozas Franciscanas para no dito chão se fazer a Igreja de que necessitão, pois ja
habitão o dito Convento com huma Capella m.to restricta, onde bem se
não podem fazer os Officios Divinos, nem assistir a elles o muito povo,
que concorre, pela sua pequenhez; e os ditos Informantes relatão que o
Brigadr.o Joam Massê, quando foi âquella Cidade, julgou inuteis as Trincheiras que a cobrião, sobre as quaes se edificou e tal Convento, tanto por
estarem já occupadas com muitos edificios de moradores, e hum Hospicio de Barbadinhos, como por julgar devia correr por outra parte a fortificação convindo em q. se conservassem os dous Fortes de S. Pedro, e do
Barbalho, que erão as duas entradas por onde aquella Cidade nos tempos
passados foi invadida; á vista do que lhe parece pode V. Mag.de conceder a
Licença pedida, fasendose, e assignandose termo de que a todo o tempo
que se julgar pode ser precizo o terreno, que se lhe concede para por elle
continuar alguma obra conveniente á defensa daquella Cidade se demolir o que tiver edificado á sua custa sem que lhe fique acção de poder pedir
alguma recompensa: Sendo também muito precizo se passem apertadas
ordems aos Governadores daquella, e mais capitanias não concedão, nem
permittão que as Camaras dem chãos junto das Cidades, ou Villas, que
devem ser fortificadas sem permissão de V. Mag.de, e de hum maduro
exame se pode, ou não prejudicar as fortificações, que se devem fazer
para evitar as disputas, que despois ocorrem em prejuizo da Fasenda Real,
e das partes.
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E tornando a ser ouvido o Procurador da Fasenda respondeo, que offerece o que ja disse, e so lhe parece mais se accrescente o
termo, que aponta o General de Batalha Informante, e se passem as
ordens aos Generaes na forma desta informação.
E dandose de tudo vista ao Procurador da Cora [Coroa] disse
que lhe parece o mesmo que ao Dez.or Procur.or da Fasenda, vistas as
informações.
Ao Cons.o de tudo que o V. Rey não podia da estas braças de
terra, que deo, por estar naquelle tempo destinada para a fortificação,
que agora deve ser feita por outra parte na forma que dizem os Engenheiros nas suas Informações, vistas as quaes entende o Cons.o que V.
Mag.de pode ser servido permitir que o Supp.te acabe a obra da sua Igreja,
e as mais Officinas do Convento, considerando o estado em que este se
acha, mas que sempre sera conveniente que elle faça o termo, que
aponta o Brigadeiro Josê da Silva Paes na sua informação. Lisboa vinte,
e sette de Fevereiro de mil sette centos sincoenta, e sinco.
Raphael Pires Pardinho
Thomé Joaquim da Costa Corte R.al
Fran.co Lopes de Carvalho
Fernd.o Jozé Marq.s Bacalhao
Diogo Rangel de Almeyda Castelobr.co
Antonio Lopes da Costa

Forão rottos os Cons.ros Antonio Fr.e de Andrade Henriques,
e Alexandre Metelo de Soiza e Menezes.
Despacho real, à margem: Como parece. Lisboa, 21 de
Março de 1755 (Rubrica do rei D. José I).
Tem no verso: 27 de Fevereiro de 1755: Do Cons.o Ultramar.o.
Satisfazse ao que S. Mag.de ordena sobre o requerimento de
Joam de Miranda Robeiro, em que pede lhe mande confirmar as braças
de chão que restarão desocupadas das que lhe concedeo o V. Rey Conde
de Sabugoza para a fundação do Convento de Nossa Senhora da Lapa,
no sitio das Antigas Trincheiras da Cidade da Bahia, para poder continu54
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ar as obras de que necessita o dito Conv,to e a sua Igr.ª, e vay a planta, e as
Cons.tas de q. se faz menção.
R, R, a f.35; Exped. A. Tavares.
Documento anexo: A Joam de Miranda Ribeiro se ha de passar Prov. de confirm.am das braças de terra q. lhe deo o V. Rey do Estado do
Brazil para nellas extender a Igreja, e Conv.to de N. Sr.ª da Lapa, da Cidade da
Bahia; e para pagar o novo dir.to q. dever se lhe deo este bilhete.
am

Lisboa, 19 de Abril de 1755. Joaq.m Miguel Lopes de Laure.
N.o 23. A f. 281 do 1.o 4 dos registos dos Novos dr.tos ficão
carreg. ao thez.ro delles coatrosentos reis. Lx.a 21 de M.o de 1755.
Antonio Jose de Moura.
A f. 239 do 1.o 5.o do reg.to g.al dos novos dir.tos fica reg.do este
conehcim.to Lx.a 21 de Mayo de 1755. Souza.
dos
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Figura 8 - Lisboa. Arquivo Histórico Colonial Português. Mapa da Vila de Abrantes.
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