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1. Elementos biográficos 

João do Rego Barros nasceu na vila de Olinda em princípios do século XVII e foram 

seus pais o capitão Francisco do Rego Barros, fidalgo da Casa real e cavaleiro de 

Santiago, e D. Archangela da Silveira de Moraes. Foram seus avós paternos Luiz do 

Rego Barreto e D. Ignez de Góes e maternos Domingos da Silveira e D. Margarida 

Gomes da Silva, ambos naturais de Viana em Portugal. 

De seu pai faz o general Francisco de Brito Freire, na sua Nova Lusitania, menção 

honrosa. Borges da Fonseca1 diz que fora um dos moradores mais nobres que teve 

Olinda, onde antes da entrada dos Holandeses ocupou Francisco do Rego Barros os 

cargos de «vereador e Juiz ordinário e também o de provedor da Santa casa da 

Mizercordia, como consta  dos termos de Irmãos da dita casa», que assinaram seus 

filhos Luiz do Rego Barros em 4 de Maio de 1653 e o próprio João do Rego Barros em 

29 de Junho de 1658 2.  

Ainda criança, em 1635, com idade próxima dos dez anos acompanhou seus pais na 

retirada para a Bahia, alguns anos após a invasão holandesa de Pernambuco. Quando 

surge a Insurreição pernambucana em 1645, alista-se nas fileiras do exército restaurador 

como soldado, e, em pouco tempo, passou ao posto de alferes de infantaria tomando 

parte nas acções mais importantes da campanha. Como recompensa do seu valor, teve 

“um escudo de vantagem” e a promoção ao posto de capitão do terço de infantaria do 

mestre de campo André Vidal de Negreiros, por nomeação do mestre de campo general 

Francisco Barreto de Menezes em 26 de Fevereiro de 16523, confirmada por patente do 

                                                 
1 António José Vitoriano Borges da Fonseca (1718-1786) dedicou longos anos à escrita da Nobiliarchia 

Pernambucana com as memórias genealógicas das famílias. O manuscrito consta de quatro volumes 
ultrapassando as 2000 páginas in-folio. Escreveu mais: Estatísticas da Capitania do Ceará, que ficou 
inédita, e uma Chronologia da Capitania do Ceará que teve a mesma sorte. Era fidalgo da Casa Real, 
cavaleiro professo da Ordem de Cristo, Alcaide-mor de Goiana e Igaraçu, tenente-coronel governador e 
capitão-general do Ceará  e familiar do Santo Ofício; cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 
vol. IV, Lisboa, Rio de Janeiro, Ed. Enciclopédia L.da, s.d., p. 931. 
2 António José Vitoriano Borges da Fonseca, Nobiliarchia Pernambucana, vol. 2, Rio de Janeiro, 
Bibliotheca Nacional, 1935, p. 213. 
3 Francisco Augusto Pereira da Costa, Dicionário Biográfico de Pernambucanos Célebres, Recife, 
Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1982, p. 472 . 
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governador geral, 2.º conde de Castelo Melhor,  datada de 31 de Outubro de 1654 na 

qual consta que era possuidor do hábito da Ordem de Cristo 4.  

  Depois da restauração de Pernambuco foi Capitão-mor e Governador da Paraíba 

desde 1663 até 1670, e, ultimamente, por carta régia de 19 de Julho de 1675, é Provedor 

proprietário da Fazenda Real da capitania de Pernambuco, cargo que exerceu até o dia 

do seu falecimento em 27 de Outubro de 1697 5.  

       O referido nobiliarista diz-nos que, no termo de abertura do seu testamento, consta 

que foi sepultado na capela de Nª. Senhora do Pilar, da praça do Recife, de que foi 

padroeiro, “porque a fundou e dotou com magnificência no anno de 1680”, e também 

serviu como Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Olinda, no mesmo ano, e em 

1692 6.  

       João do Rego Barros era sobrinho de Arnau de Hollanda Barreto e de João Velho 

Barreto, fidalgo da Casa Real e do Conselho régio, Desembargador do Paço e 

Chanceler-mor do Reino.  

 Como Provedor da Fazenda Real de Pernambuco sucedeu a André Pinto Barbosa.          

A sua longevidade no cargo pode medir-se, também, pelo número de governadores da 

Capitania com quem teve de tratar 7.  

                            2.  Nomeado Provedor da Fazenda Real   

Segundo refere Pereira da Costa8, João do Rego Barros foi nomeado Provedor da 

Fazenda Real da capitania de Pernambuco por carta régia de 19 de Julho de 1675 9.  

                                                 
4 António J. V. Borges da Fonseca, op. cit., vol. 2, p. 212. 
5 António J. V. Borges da Fonseca, op. cit., vol. 2, p. 212. 
6 Idem, Ibidem, p. 213. 
7 Foram os seguintes governadores: D. Pedro de Almeida (1674-1678), Aires de Sousa de Castro (1678-
1682), D. João de Sousa (1682-1685), João da Cunha Souto Mayor (1685-1688), Fernão Cabral (1688 - 
falecido em Pernambuco), Bispo D. Matias de Figueiredo e Melo (1688-1689), António Luís Gonçalves 
da Câmara Coutinho (1689-1690),  2.º Marquês de Montebelo (1690-1693), Caetano de Mello de Castro 
(1693-1699). 
8Francisco Augusto Pereira da Costa, nascido no Recife, em 10 de Dezembro de 1851, ingressou no 
Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, em Junho de 1876, logo tomando gosto 
pelos estudos históricos. Além dos Anais Pernambucanos, em dez volumes, publicou mais de 182 
trabalhos sobre diversos temas  ligados aos estudos  regionais, reunindo no seu tempo a mais rica 
bibliografia escrita por uma só pessoa em Pernambuco. Abrangendo o passado histórico da antiga 
«Capitania Duartina», os Anais Pernambucanos tornaram-se  fonte de interesse  não só para a história de 
Pernambuco, mas de toda uma extensa região que vai da Bahia ao Maranhão. Utilizando – se de fontes 
hoje desaparecidas, os Anais de Pereira da Costa, no dizer de José António Gonsalves de Mello, 
«passaram a constituir – se em fonte primária de informação histórica»; cf. Leonardo Dantas da Silva, 
“Nota do Editor” in  Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais Pernambucanos, 2.ª ed., vol. 1, Recife, 
FUNDARPE, 1983, pp. II- IV.    
9 Francisco Augusto Pereira da Costa, Dicionário Biográfico de Pernambucanos Célebres, Recife, 
Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1982, p. 473 . 
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Não me foi possível encontrar o registo da referida carta régia, contudo no  Arquivo 

Histórico Ultramarino encontrámos documentos que nos confirmam a nomeação de 

João do Rego Barros para o cargo de Provedor da Fazenda Real de Pernambuco no ano 

de 1675 .  

Assim, numa consulta do Conselho Ultramarino ao Príncipe regente D. Pedro, 

datada de 14 de Janeiro de 1675, é referida a venda do ofício de Provedor da Fazenda 

Real da capitania de Pernambuco, a fim de angariar fundos para serem utilizados nos 

socorros ao reino de Angola. Tem anexos três documentos10.  

O primeiro contém o texto da consulta do Conselho Ultramarino, com a referida 

data, tendo um parecer do doutor Feliciano Dourado, no qual considera não ser 

necessária a venda de quatro ofícios, bastando dois: o de Provedor da Fazenda Real de 

Pernambuco e o de escrivão da Fazenda Real da Bahia. 

O segundo documento anexo é o registo no Livro das receitas das conquistas, a fls. 

1, onde consta a entrega feita por João do Rego Barros ao tesoureiro mor do Reino 

Bento Teixeira de «dous contos e quatrocentos mil rs, por conta dos doze mil cruzados 

que offereçeo de donativo a S.A. pelo offiçeo de Provedor da Fazenda Real de 

Pernambuco […]» Tem data de 13 de Fevereiro de 1675. Consta mais um registo a fls. 

2 do mesmo Livro da receita das conquistas, de uma nova entrega em dinheiro. 

O terceiro documento é do seguinte teor: “ S. A. manda passar carta de propriedade 

do offiçio de Provedor da Fazenda real de Pernambuco a João do Rego Barros. Lx. 4 de 

Março de 1675” [ Assinatura pouco legível]11. 

Em 12 de Agosto do mesmo ano de 1675, há outra Consulta do Conselho 

Ultramarino ao Príncipe regente, sobre requerimento do proprietário do ofício de 

Provedor da Fazenda Real da capitania de Pernambuco, João do Rego Barros, pedindo 

para seu irmão, capitão Luís do Rego Barros, assumir o dito ofício por tempo de um 

ano. Tem dois documentos anexos 12.  

   Um  é o texto da consulta do Conselho Ultramarino onde se lê:  «V.A. fez merce 

do offiçio de Provedor da Fazenda Real de Pernambuco havendo respeito ao seu 

merecimento e donativo. E porque tem nesta corte alguns requerimentos toccantes ao 

serviço de V. A. e outros negócios de grande importancia que dependem da sua 

assistencia nesta Corte e lhe impedem não poder ir logo servir o ditto offiçio: e seu 

                                                 
10 AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco,  caixa 11, doc. 1023. 
11 Ibidem.  
12 Ibidem, cx. 11, doc.1036. 
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irmão o Capitão Luiz do Rego Barros he pessoa benemerita e capaz para servir . E pede 

a V.A. lhe faça mercê mandar passar Provisão para que o dito Luiz do Rego Barros 

possa tomar posse do ditto off.º e servilo em seu lugar pelo tempo de hum anno». O 

Conselho Ultramarino foi de parecer favorável. Assinaram três personalidades, sendo 

legíveis as assinaturas de  Francisco Matheus e do Doutor Feliciano  Dourado. 

    O outro documento é do seguinte teor: 

« A Luiz do Rego Barros fez S. A.merce da serventia do offiçio de Provedor da Fazenda 

de Pernambuco por tempo de seis meses, em Lisboa a 26 de Agosto de 675». A 

assinatura é pouco legível13.  

              

    3. Incumbências recebidas   

 

Ao longo dos anos, João do Rego Barros,  recebeu várias cartas régias enviadas pelo 

Conselho Ultramarino, que nos dão uma ideia concreta  dos assuntos que teve de tratar 

como Provedor da Fazenda Real da capitania de Pernambuco. 

Vemos que foram cerca de quatro dezenas, as que têm registo no C.U.,  chegando a 

seis as recebidas em cada um dos anos de 1679 e 1686, e cinco em 1685; nos anos de 

1676, 1678, 1680 e 1688 foram três em cada ano.   

A primeira de que temos notícia, datada de 20 de Agosto de 1675, tratava da petição 

de  D. Marta de Oliveira viúva do sargento-mor Manoel de Azevedo Correa morador no 

Recife, em seu nome e de seus filhos menores, reclamando a restituição das casas que 

tinham no dito Recife 14. 

A seguinte, que vinha com data de 2 de Março de 1676 era sobre a avaliação da 

pedra da fortaleza velha 15.  

No mesmo ano de 1676, a datada de 28 de Maio vinha com recomendações sobre a 

cobrança dos Dízimos que orçariam em 4872U780 rs, e sobre a obrigação dos 

contratadores pagarem no tempo dos seus contratos 16.     

Com data de 6 de Junho de 1676, foi enviada uma carta régia que se referia ao 

Capitão Eugénio Pinto da Silva acerca da Companhia de Infantaria de que ia tomar 

posse 17.  

                                                 
13 AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco,  caixa 11, doc. 1036.   
14 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, códice 256, fl.11 
15 Ibidem, fl. 15. 
16 Ibidem, fl. 16. 
17 Ibidem. 
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Em 1678, a datada de 15 de Janeiro, sobre o pagamento das côngruas, tratava-o pelo 

nome, como se pode ver na transcrição:  

“ João do Rego Barros. Eu o Príncipe vos envio muito saudar. Por se haver criado de 

novo o Bispado dessas capitanias com as Degnidades e mais pessoas a elle pertencentes 

cujas congruas importão por anno dous contos e trezentos e trinta e seis mil novecentos 

e vinte rs fuy servido consignarlhes para ellas o que se dispõe pella copia da provisão 

que com esta se vos remete para que lhe deis comprimento pello que nos toca e ordeneis 

que o Bispo e Degnidades e mais pessoas nomeadas nella se lhes fação seus pagamentos 

com pontualidade escrita em Lisboa a 15 de Janeiro de 678 Principe »18 . 

A datada de 27 de Janeiro de 1678 tratava de munições enviadas; a seguinte, 

com data de 27 de Novembro do mesmo ano, referia-se aos dízimos e sua arrematação.  

No ano de 1679, como dissemos, foram seis as cartas régias dirigidas ao 

Provedor da Fazenda Real de Pernambuco, sendo a primeira com data de 17 de Março e 

referia-se a uma representação de João Gomes de Moura por não lhe ter sido pago o 

devido; outra, com data de 24 de Maio era sobre João Fernandes Vieira19 acerca de fazer 

pagamento ao engenheiro João Coutinho; a 22 de Junho foi enviada outra carta régia 

com recomendações sobre os navios castelhanos de Buenos Aires e Rio da Prata e 

referia o cumprimento do cap. 23.º do regimento; em 27 de Julho outra carta régia 

dirigida ao mesmo Provedor da Fazenda Real tinha por assunto o envio de sal por conta 

da fazenda real 20. No mês de Dezembro do mesmo ano eram enviadas duas cartas 

régias ao mesmo Provedor: uma no dia 2, acerca de buscar à Bahia a confirmação dos 

dízimos21 e outra, no dia 14, sobre os vinte mil cruzados dos atrasados das dívidas dos 

rendeiros da capitania de Itamaracá 22.  

No ano seguinte, em 1680, foram-lhe enviadas três cartas régias: a primeira, a 26 

de Fevereiro, sobre Domingues Gonçalves haver entregue 1585 moios de sal ao 

Almoxarife da Fazenda Real e pede lhe mandasse fazer o pagamento23; a segunda, 

enviada a 6 de Junho, era sobre o contrato dos dízimos24; a terceira, com data de 19 de 

                                                 
18 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, códice 256, fl. 23. 
19 João Fernandes Vieira fora um dos principais responsáveis pela vitória militar sobre os holandeses e 
recebera várias mercês dadas por D. João IV. Foi governador da Paraíba e, depois, de Angola. Em 1671 o 
Príncipe regente D. Pedro nomeou-o superintendente das fortificações da capitania de Pernambuco.  
20 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, códice 256, fl. 31 
21 Ibidem, fl. 31 v.º 
22 Ibidem, fl. 32 v.º- 33. 
23 Ibidem, fl. 33 v.º 
24 Ibidem, fl. 34 v.º. 



6 
 

Outubro,  era sobre a remessa de valores da herança de Francisco de Lima que teria sido 

feita pelo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Olinda 25. 

No ano de 1681 houve duas cartas régias dirigidas ao mesmo provedor João do 

Rego Barros: a primeira em 27 de Janeiro tinha como assunto a petição que viera do 

vigário do convento de N.ª S.ª do Carmo e dos mais religiosos do mesmo convento sito 

na capitania de Itamaracá 26; a seguinte, em 21 de Agosto, era sobre um requerimento de 

Miguel Rodrigues Sepúlveda 27. 

O mesmo número de cartas régias houve, com o mesmo destino, em 1682. 

Assim, com data de 7 de Janeiro foi-lhe enviada uma carta régia sobre os ordenados do 

Bispo e das côngruas dos cónegos e cabidos28, e, com data de 3 de Março fora expedida 

outra, para o mesmo provedor, que tratava da venda de grande quantidade de sal que 

tinha ido do reino por conta da Fazenda Real 29. 

No ano de 1683, a 17 de Dezembro, foi-lhe enviada carta régia sobre se fazerem 

novos Regimentos para a administração da Fazenda Real, por o Rei entender « que o 

estado do Brasil se acha com os primeiros Regimentos, com que se prinçipiou nos quais 

hera empoçivel que logo então se advertisse tudo o que hera neçessario na 

admenistração da fazenda Real, e ser preçiso que se reformen[…]» 30. 

No ano de 1685 houve cinco cartas régias também endereçadas ao provedor João 

do Rego Barros. Uma, com data de 8 de Janeiro, tratava do pedido de confirmação de 

compra de um engenho por Cristóvão de Barros Rego, em que era recomendado ouvir o 

parecer do Procurador da Fazenda Real da capitania de Pernambuco 31; outra, com data 

de 13 de Janeiro, recomendava o envio anual ao Rei das folhas do que paga a Fazenda 

Real, assim na capitania de Pernambuco como nas anexas 32 33; a 21 de Agosto foi 

assinada outra carta régia, dirigida ao mesmo Provedor, sobre Francisco Bernardes de 

Moraes, escrivão da fazenda daquela capitania, acerca do cumprimento do cap. 2.º do 

                                                 
25 Ibidem, fls. 34 v.º-35. 
26AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, códice 256, fl. 36. 
27 Ibidem, fl. 39. 
28 Ibidem, fls. 42v.º-43. 
29 Ibidem, fl. 43. 
30 Ibidem, fls. 49 v.º- 50. 
31 Ibidem, 53 v.º. 
32 Ibidem, fl. 54. 
33 A capitania da Paraíba esteve dependente da de Pernambuco desde finais do século XVI até 1684; cf. 
A. Oliveira, “Paraíba” in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 14, Lisboa, Ed. Verbo, 1984, col. 
1278. A capitania do Ceará esteve subalterna à de Pernambuco desde 1656 até 1799; cf. L.M. Ruas 
Gaspar, “ Ceará” in Enciclopédia Luso- Brasileira de Cultura, vol. 4, Ed. Verbo, 1992, col. 1651. A 
capitania do Rio Grande que estivera sujeita à jurisdição da Bahia, passou para a subordinação do 
governo de Pernambuco em 1701; cf. Denise Mattos Monteiro, Introdução à História do Rio Grande do 

Norte, 3.ª ed., Natal, Ed. da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2007, p. 199.  
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Regimento dos Provedores da Fazenda Real das Capitanias do Brasil. Era do seguinte 

teor: «João do Rego Barros etc. Por se me haver aquy representado por parte de 

Francisco Bernardes de Moraes escrivão da fazenda dessa capitania que ordenandose 

pello cap. 2.º do Regimento dos Provedores da fazenda a que os negócios de meu 

serviço que se houvessem de tratar fossem na casa dos contos aonde asistião o Provedor 

com o escrivão, e que sem embargo desta resolução que sempre se observou assi 

tentastes enovar na ocasião em que se deu comprimento a minha ordem sobre se 

arquearem os Navios que partissem desse Porto para o de Angolla querendo que o dito 

Francisco Bernardes vos desse conta em vossa casa do que nisto obrasse ampliando hua 

nova jurisdição ao vosso lugar e prejudicando a authoridade de escrivão da fazenda e 

recorrendo ao governador Dom João de Sousa ordenara vos abstivesseis do que vos não 

tocava e que semilhantes negoçios se prestassem na casa dos Contos como se declarava 

no dito Regimento. Me pareçeo estranharvos como por esta o faço o procedimento que 

nesta matéria tivestes querendo enovar hun estillo  e tomar hua jurisdição que nos não 

pertença estando disposto que nas matérias da fazenda as hajaes  de tratar na casa dos 

contos com o vosso escrivão e que nesta parte observeis o cap. 2.º do Regimento muy 

pontualmente como nelle se conthem fazendo as audiências e todos os mais actos 

particulares à administração da fazenda real na casa dos Contos escrita em Lx.ª a 21 de 

Agosto de 1685 Rey»34. 

  Com data de 27 de Outubro de 1685 e com o mesmo destino foi assinada uma 

carta régia sobre Maria Souza Vieyra acerca de um engenho; e com data de 13 de 

Dezembro era enviada outra ao mesmo Provedor recomendando que se tomassem 

contas aos tesoureiros, almoxarifes e feitores «por ser grande a perda que a fazenda real 

tem nas conquistas pella omissão em se tomarem contas aos Thesoireiros Almoxarifes e 

feitores» e mais adiante pode ler-se: «Vos ordeno e mando como por esta o faço que 

façaes logo tomar contas aos Thesoireiros Almoxarifes e feitores e pellos alcances as 

executeis e as remetais logo ao Conselho Ultramarino para delle se mandar ver aonde 

tocar com cominação que se os ditos thesoireiros não entravem a dar suas contas dentro 

em seis meses aos Almoxarifes e feitores em tres meses depois de acabado o tempo de 

seus provimentos[…]»35. 

No ano de 1686 houve seis cartas régias dirigidas ao mesmo Provedor da 

Fazenda Real. Com data de 24 de Janeiro foi-lhe enviada uma na qual era recomendado 

                                                 
34 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, códice 256, fl. 63. 
35

Ibidem, fl. 59 v.º . 
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se cobrarem os dízimos de todas as fazendas que possuem os Religiosos; em 31 de 

Janeiro foi assinada outra carta na qual era recomendado que se arrematassem os 

dízimos ao Capitão António Fernandes de Mattos e não ao dito Gonçallo Ferreira; em 

20 de Fevereiro era assinada outra com o mesmo destino referindo que Nicolao Coelho 

dos Reis quer levantar um engenho nas terras que possuía “para augmento da fazenda 

Real”; com data de 22 de Junho seguiu, com destino ao Provedor da Fazenda Real  de 

Pernambuco, uma carta régia sobre o que escreveu o capitão-mor do Rio Grande em 

carta ao governador de Pernambuco; a 19 de Novembro seguia, para o mesmo Provedor, 

nova carta régia sobre se mandar as vinte e cinco caixas de açúcar do sobejo do contrato 

dos dízimos e que ficassem entregues ao tesoureiro da carregação da frota; com data de 

29 de Dezembro, nova carta régia lhe era dirigida, referente às contas dos almoxarifes e  

tesoureiros da carregação da frota 36. 

No ano seguinte, de 1687, foram expedidas duas cartas régias destinadas ao 

mesmo Provedor, sendo uma, datada de 25 de Fevereiro, referente a Manuel Antunes 

Correa «Almoxarife e feitor da Fazenda dessa capitania acerca das contas que o dito 

hade dar» 37; a de 11 de Março tratava da construção de uma cadeia na cidade de Olinda 

conforme o pedido feito pela  Câmara 38. 

No ano de 1688 regista-se a expedição de três cartas régias dirigidas ao mesmo 

Provedor e, assim, a de 30 de Janeiro referia o estado de ruína da casa da Alfândega que 

era “obra flamenga” 39; a de 6 de Fevereiro tratava de uma petição da viúva de António 

de Mendonça Cabral 40 e a de 8 de Março mandava dar um empréstimo ao Conselho 

Ultramarino de sete mil cruzados para o socorro de Angola 41. 

Em 1689, temos notícia de duas cartas régias enviadas ao mesmo Provedor, uma 

com data de 20 de Janeiro sobre a dívida de um contratador 42, outra com data de 10 de 

Fevereiro em que é pedido o treslado da receita e despesa do almoxarife Manuel 

Antunes Correa 43. 

Finalmente, nos anos de 1696 e 1697, temos notícia de duas cartas régias. 

Assim, com data de 4 de Setembro daquele ano foi expedida uma em resposta à que o 

mesmo Provedor da Fazenda Real de Pernambuco enviara referindo o estado em que se 

                                                 
36  AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, códice 256, fl. 65 v.º. 
37 Ibidem, fl. 68. 
38 Ibidem, fl. 68 v.º. 
39 Ibidem, fl. 73 v.º. 
40 Ibidem, fl. 72. 
41 Ibidem, fls. 74-74 v.º. 
42 Ibidem, fl. 83. 
43 Ibidem, fl. 83 v.º. 



9 
 

encontrava o armazém onde se recolhia o sal e que era conveniente fazer-se um novo, 

ao que o Rei deu a sua concordância 44; com data de 7 de Setembro de 1697 seguiu 

outra carta régia endereçada ao provedor João do Rego Barros sobre a construção de 

uma fragata para guarda costa da capitania, de que o Rei dera ordem ao governador 

Caetano de Mello de Castro valendo-se de todo o dinheiro que houvesse nessa 

Provedoria 45.  

 

4. Outros assuntos  

 

Com data de 10 de Maio de 1694, Pereira da Costa46 dá-nos notícia de uma carta 

régia dirigida ao governador Caetano de Melo de Castro, resolvendo uma representação 

do almoxarife da fazenda real sobre o seguinte facto: 

No tempo do governador D. João de Sousa (1681 – 1685) mandou o referido 

almoxarife fazer, em obséquio ao mesmo Governador, uma fogueira em frente ao 

palácio do governo. Era na noite de S. João, e uma outra foi acesa em frente à casa do 

Provedor da Fazenda Real, o capitão- mor  João do Rego Barros, com o que despendeu 

a quantia de 8$000 e assim o fez durante todo o tempo da administração daquele 

governador. Exigindo depois os seus sucessores que o almoxarife continuasse com 

aquela prática, e não tendo ele verba para semelhante despesa, uma vez que fazia tais 

fogueiras à sua custa, por uma particular demonstração de cortesia àqueles dois altos 

funcionários, recorreu ao soberano pedindo que o livrasse de semelhante despesa, 

ordenando que fosse ela feita pelos cofres da fazenda real, sendo atendida essa 

representação pela referida carta régia, ordenando: que se não obrigasse o almoxarife a 

fazer as ditas fogueiras, e que se os governadores as queriam, mandassem fazê – las à 

sua custa47.  

                                                 
44 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, códice 256, fl. 221. 
45 Ibidem, fl. 248. 
46 Como refere José António Gonsalves de Mello, este autor teve acesso a um vasto acervo de 
documentos que, em grande parte, vieram a perder-se nas décadas seguintes, que se encontravam nos 
arquivos e bibliotecas das entidades e instituições que se indicam. Em Olinda: Convento de N.ª S.ª das 
Neves, Mosteiro de S. Bento, Câmara Municipal, Câmara Eclesiástica, Cabido da Sé, Seminário de 
Olinda, arquivos de diversas igrejas. No Recife: Convento de S. António, Convento do Carmo, 
Congregação da Madre de Deus, Secretaria do Governo, Delegacia Fiscal, Instituto Arqueológico, 
Irmandades e Ordens Terceiras. No Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional e Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro; cf. José António Gonsalves de Mello, “ Acervos de documentação utilizados nos Anais 
Pernambucanos” in Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais Pernambucanos, 2.ª ed., vol. 1, Recife, 
FUNDARPE, 1983, pp. VII-XXIII .  
47 F. A. Pereira da Costa, Anais Pernambucanos, vol. 4, p. 409. 
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Pereira da Costa nota que a fogueira constituía uma das principais características das 

festas populares sanjuanescas, das quais já particularmente se ocupara ao escrever sobre 

o folclore pernambucano. Como data mais remota e averiguada de tais festas na colónia, 

encontra o ano de 1603, baseado no testemunho do historiador coevo Fr. Vicente do 

Salvador, que relata o gosto dos índios que acudiam a todos os festejos dos portugueses 

com muita vontade.  

Refere ainda Pereira da Costa que, em 1646, como consta das crónicas do tempo, 

«os nossos soldados em campanha» festejaram o dia de S. João Batista, padroeiro da 

mesma campanha, acendendo fogueiras por toda a linha do acampamento em frente ao 

Recife, em rigoroso assédio, «e por ser também o santo do nome do monarca reinante, 

D. João IV»48.  

 

5. Sucessor no cargo 

O seu neto homónimo foi o sucessor. 

Com efeito, por alvará passado a João do Rego Barros (neto) em 21 de Janeiro 

de 1699, D. Pedro II fez-lhe mercê do cargo de Provedor da Fazenda Real da Capitania 

de Pernambuco, «tendo respeito a pertencer por sentença do Juizo das Justificações a 

Joam do Rego Barros a ação de me pedir o offiçio de provedor da fazenda de 

Pernambuco por ser filho mais velho de Francisco do Rego  Barros que hera filho unico 

de outro João do Rego Barros proprietario que foy do dito offiçio e vista a imformação 

que delle deo o governador de Pernambuco»49. 

Depois, veio a confirmação por carta régia datada de 12 de Junho de 1703 na qual se 

lê: « elle jurara na forma costumada que comprira com as obrigações do dito officio de 

que se fará asento nas costas desta carta que lhe mandei passar por mim asinada e 

sellada com o meu sello pendente e do contheudo nella se porão verbas nos Registos do 

alvara nesta incorporado e esta merce lhe faço com tal condição que havendo eu por 

bem em algum tempo por qualquer causa que seja de lhe tirar ou extingir o dito offiçio 

da minha fazenda lhe não ficara por isso obrigada a satisfação algua e pagou de novos 

direitos trezentos trinta e sinco mil rs’ que se carregarão ao thesoureiro delles Francisco 

Sarmento Pitta a fl. 25 v.º cuio conhecimento em forma se registou no Registo 

Geral[…]»50. 

                                                 
48  F. A. Pereira da Costa, Anais Pernambucanos, 2.ª ed., vol. 4, Recife, FUNDARPE, 1983, p. 410. 
49 ANTT, Chancelaria de D. Pedro II, livro 43, fl. 24 v.º . 
50 ANTT, Chancelaria de D. Pedro II, livro 28, fls. 119-120. 
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Após o falecimento de João do Rego Barros, em 1697, o cargo de Provedor da 

Fazenda Real de Pernambuco foi desempenhado interinamente pelo primo João de 

Barros Rego51, durante a menoridade do neto do provedor proprietário falecido e 

enquanto não tomasse posse do cargo após o bom despacho da sua petição.    

  

 

Comentário   

 

João do Rego Barros foi personalidade importante da capitania de Pernambuco que 

desempenhou cargos públicos, inclusive em instituições de assistência e solidariedade 

como foi o de Provedor da Misericórdia de Olinda por duas vezes.   

A sua nomeação em 1675 para o cargo de Provedor da Fazenda Real da capitania de 

Pernambuco não tem registo conhecido nos livros da Chancelaria Régia, mas o processo 

correu pelo Conselho Ultramarino a quem competiu a escolha entre os candidatos aos 

lugares em causa, os quais foram postos à venda por necessidade do socorro a Angola. 

Na realidade, João do Rego Barros foi o escolhido; aliás, tal já se verificara, anos antes, 

quando da sua nomeação para governador da Paraíba em que foi preferido a João 

Fernandes Vieira – “ o Castrioto Lusitano” –estando este muito empenhado em ser de 

novo nomeado para o lugar. 

Da leitura das cartas régias apresentadas, pudemos anotar os  nomes de outros 

oficiais da fazenda de Pernambuco.  

Assim, vimos que Francisco Bernardes de Moraes era escrivão da Fazenda da 

capitania de Pernambuco em Agosto de 1685 e que Manuel Antunes Correa era 

Almoxarife e feitor da Fazenda dessa capitania em Fevereiro de 1687 mantendo-se, pelo 

menos, nos dois anos seguintes. Vimos ainda a carta régia em que o Rei admoesta o 

Provedor da Fazenda, ante uma queixa apresentada pelo escrivão da fazenda Francisco 

Bernardes por ter sido convocado para tratar assuntos de serviço em casa do Provedor; o 

Rei recomenda-lhe que o faça sempre na casa dos contos, conforme o Regimento.   

No que respeita às funções do Provedor da Fazenda Real da capitania de 

Pernambuco, vimos que, para além da cobrança dos impostos e diversas contratações 

não apenas na sua Capitania, algumas das cartas chamam-lhe a atenção para o controle 

                                                 
51 João de Barros Rego foi capitão de cavalos da freguesia de S. Lourenço de Muribara, vereador da 
Câmara de Olinda em 1685, juiz ordinário no ano de 1691, e provedor da Misericórdia de Olinda nos 
anos de 1701 e 1702, e seu benfeitor, tendo nela instituído uma colegiada de seis capelães; cf. António 
José V. Borges da Fonseca, op.cit., vol. 2, pp. 206-207.  
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das contas dos tesoureiros, almoxarifes e feitores da fazenda real, e do que respeitava  à  

carregação das frotas. 

As suas funções abrangiam, também, as vendas de produtos enviados da 

metrópole por conta da fazenda real como o sal, bem como os pagamentos de ordenados 

e côngruas, o lançamento e fiscalização de obras públicas, e a resolução dos casos de  

atraso no pagamento a fornecedores ou construtores.   

Era também a gestão do património da Coroa, o que não foi especialmente 

tratado nas cartas que encontrámos e referimos. Nos anos seguintes à Restauração de 

Pernambuco em 1654, os Provedores da Fazenda Real tiveram de resolver diversos 

casos respeitantes a prédios que os holandeses tinham tomado e depois abandonaram, 

incluindo os engenhos de açúcar, cujos processos de devolução aos seus legítimos 

proprietários duraram décadas.   

 

 

 

                           Lisboa, 2012 

   

        José Gerardo Barbosa Pereira  

              Doutor em História e Cultura do Brasil 
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