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         Abstract 

 

King John III of Portugal changed the Portuguese policy in Brazil when he 

decided to put in place a territorial land donation policy. Land would be given to 

donatory captains chosen among wealthy nobles who had rendered good services to the 

crown following the colonisation of islands in the Atlantic. This is what happened with 

Duarte Coelho, a Royal House noble who, after two decades of services rendered in 

Asia, and having capital to invest, received “Rio de Santa Cruz” Captaincy in 1534, 

which was then renamed as the “Pernambuco” Captaincy .    

Local elites, of which some were descendents of Duarte Coelho’s comrades, 

used to move around in a legal and institutional framework very similar to that of 

Portugal and, for instance, were committed to participating in the Senado da Câmara 

(Municipal Council) and the board of the Misericórdia (The Holy House of Mercy). 

Participation was perceived as an honour and was thus maintained over the centuries, 

since it was the local elites’ wishes to take part. In this Captaincy, there were prominent 

native and mameluke members, as well as Africans or their creole descendents, who 

became protagonists and received rewards as early as the second century of 

colonisation.   

The Philips’ power that, in 1581, was instituted in Portugal and its colonies, did 

not mean a major change in the life of the Pernambuco Captaincy. However, the Dutch 

invasion in 1630, with the consequent war and the fostering of a reformed church, was a 

rupture with the past in Pernambuco society.   

In Lisbon, the Duke of Braganza was proclaimed King on 1
st
 of December and  

undertook the title of John IV of Portugal, separating from the Philips’ Monarchy. This 

significant event had important consequences in Brazil, leading to a rebellion in 

Maranhão in 1642 against Dutch domination, and three years later to the Pernambuco 

insurrection led by João Fernandes Vieira.   

In 1648, Portuguese and Brazilian forces were commanded by the Army Corp 

Commander Francisco Barreto, appointed by the King of Portugal, and were able to 

defeat the Dutch in the battles of Guararapes in April 1648 and February 1649. Finally, 

in January 1654, the Flemish had to capitulate after a tight encirclement of Recife 

completed by a naval blockage imposed by the armada that came from Lisbon with the 

third fleet from the Brazilian General Trading Company.  
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After Pernambuco restoration and due to the circumstances in which it was 

achieved, the Crown decided to take over the government of the Pernambuco Captaincy, 

evicting the donatory, who was already living in Madrid. His heirs filed a lawsuit 

against the Crown which lasted several decades until a final judgement was given in 

1716, maintaining the Royal power of the Pernambuco Captaincy. In other words, the 

Royal Captaincy situation was kept, and the heir, the Count of Vimioso, was 

compensated.   

After the restoration period of Pernambuco, there was a change in the historic 

memory of events, which followed a native approach encouraging the idea that the 

Pernambuco restoration had been fostered through an alliance of ethnic groups, 

composed of local inhabitants under the leadership of the “land nobility”.  

The growing hostility of this group towards Recife traders, most of whom were 

born in the Kingdom of Portugal and who had recently immigrated, took place mainly 

when there were elections at the Câmara (Council) of Olinda, due to the latter wanting 

to be part of the Senado da Câmara (Municipal Council).      

In 1709,  King John V decided to grant Recife the stature of a Vila (small town), 

notwithstanding the opposition of the main residents of Olinda city. 
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    Resumo  

 

O rei D. João III deu um novo rumo à política portuguesa no Brasil com a sua   

decisão de implantar o regime das donatarias, dadas a capitães escolhidos entre fidalgos 

com bons serviços e cabedais, na sequência da experiência de colonização adquirida nas 

ilhas do Atlântico. Assim aconteceu com Duarte Coelho, fidalgo da Casa Real que, após 

duas décadas de serviços prestados na Ásia e dispondo de meios para tal investimento, 

recebeu, no ano de 1534, carta de doação da capitania “ do Rio de Santa Cruz” que 

depois se denominou “de Pernambuco”.       

As elites locais, das quais algumas seriam descendentes dos companheiros de  

Duarte Coelho, moviam-se num quadro jurídico-institucional semelhante ao da 

metrópole e, por exemplo, empenhavam-se em participar no senado da Câmara e na 

mesa da Misericórdia, pretensão e honra mantida ao longo de séculos. Nesta Capitania 

destacaram-se diversos naturais e mamelucos, e também africanos ou seus descendentes 

crioulos,  que adquiriram protagonismo e receberam recompensas logo no segundo 

século de colonização.  

O poder Filipino que, em 1581, se instituíra em Portugal e suas colónias, não 

representou em Pernambuco grande mudança na vida da Capitania. No entanto, a 

invasão holandesa de 1630, com a consequente guerra e favorecimento de uma religião 

reformada, foi de ruptura com o passado para a sociedade pernambucana.  

Em Lisboa, no dia primeiro de Dezembro de 1640, deu-se a aclamação do duque 

de Bragança como Rei, que este assumiu o título de D. João IV, de Portugal, separando- 

se da Monarquia Filipina. Este acontecimento relevante teve consequências importantes 

no Brasil, impulsionando uma revolta no Maranhão em 1642 contra a dominação 

holandesa, e três anos depois houve a Insurreição Pernambucana chefiada por João 

Fernandes Vieira.  

No ano de 1648 as forças luso-brasileiras passaram a ser comandadas pelo 

Mestre de campo general Francisco Barreto, nomeado pelo rei de Portugal, conseguindo 

derrotar os holandeses nas batalhas dos Guararapes em Abril de 1648 e Fevereiro de 

1649. Finalmente, em Janeiro de 1654 os flamengos tiveram de capitular após um 

apertado cerco ao Recife completado com bloqueio naval imposto pela armada que 

viera de Lisboa com a terceira frota da Companhia Geral do Comércio do Brasil.  

Após a restauração de Pernambuco e em razão das circunstâncias em que esta foi 

alcançada, a Coroa decidiu assumir o governo da Capitania desapossando o donatário 
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que, entretanto, passara a residir em Madrid. Os herdeiros moveram à Coroa um 

processo judicial que se prolongou por várias décadas até à sentença, no ano de 1716, 

que manteve Pernambuco na situação vigente de Capitania Real, havendo 

compensações para o herdeiro, conde de Vimioso.  

Verifica-se em Pernambuco, no período pós Restauração, um processo de 

modificação da memória histórica dos acontecimentos, segundo uma concepção 

nativista que promovia a ideia de que a restauração pernambucana se forjara pela 

aliança dos grupos étnicos que compunham a população local sob a direcção da 

“nobreza da terra”.  

A crescente hostilidade deste grupo para com os comerciantes do Recife, que 

eram na maioria de origem reinol de imigração recente, manifestava-se, principalmente, 

quando ocorriam as eleições para a Câmara de Olinda, devido à reivindicação destes 

últimos em fazerem parte do Senado da referida Câmara.     

O rei D. João V, no ano de 1709, decidiu elevar a povoação do Recife a Vila, 

apesar da oposição dos principais moradores da cidade de Olinda. 
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                                                 Prólogo 

Esta tese de doutoramento em História e Cultura do Brasil intitulada «Sociedade, 

elites e poder em Pernambuco no século XVII» apresenta um estudo dos aspectos 

sociais, religiosos e políticos, bem como da sua evolução, na Capitania de Pernambuco, 

ao longo daquele século. 

No âmbito da colonização portuguesa do Brasil e da sua ordem jurídica, 

interessou-me estudar esta Capitania - designada «do Rio de Santa Cruz» na carta de 

doação -, que se distinguiu como bom exemplo da política de colonização iniciada por 

D. João III, aproveitando a experiência adquirida na das ilhas do Atlântico.  

Da capitania de Pernambuco – designada «Nova Lusitânia» pelo primeiro 

donatário - houve interesse em estudar o período da Monarquia dual, e consequente 

domínio Filipino, que se estendeu ao império, a que, depois, se sobrepôs a dominação 

holandesa mantida, por alguns anos, após a aclamação de D. João IV a qual, por sua 

vez, teve importante repercussão política em algumas elites locais no Brasil. A 

restauração da soberania Portuguesa em Pernambuco, na sequência da capitulação 

holandesa de Janeiro de 1654, depara com novo quadro político e social, desde logo, 

com a fuga do donatário para Madrid, mantendo-se fiel a Filipe IV de Castela.  

Pernambuco foi importante, bem como outras capitanias, para a consolidação da 

independência de Portugal, embora as décadas seguintes à restauração fossem de crise 

económica.  

O modo como se relacionavam os poderes central e periféricos, e como actuava 

o poder municipal, foram aspectos que considerámos na presente tese. Observei, 

também, a existência de formas de revisionismo da memória e da história que se 

manifestaram, por vezes, num quadro conceptual de um propalado nativismo 

emancipador, protagonizado pela chamada “nobreza da terra” que dominava o senado 

da Câmara de Olinda e não cedeu, no final do século XVII, ante o poder emergente dos 

comerciantes do Recife que, debalde, procuravam ter representação na referida Câmara.  

Houve casos de violência desencadeados pelos quilombolas nesta Capitania, e 

pelos índios Cariris confederados na capitania do Rio Grande, motivando intervenções 

militares, que se registam na presente tese.  

O contexto político na Europa no início do século XVIII, na ocorrência da 

guerra de sucessão no país vizinho, quando preponderava a influência de Luís XIV que 
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manifestava novas ambições francesas em relação ao continente americano, levou o rei 

D. João V a adoptar uma política firme mas prudente em relação aos assuntos do Brasil.  

A tese escolhida é do tipo panorâmico, segundo a classificação usada por 

Umberto Eco, por parecer a mais conveniente para um estudo com tal abrangência 

temporal e temática.  

Consultei  um conjunto de fontes manuscritas e impressas dos séculos XVI a 

XVIII, e diversa bibliografia, nos Arquivos e Bibliotecas de Portugal, Brasil, Espanha e 

Holanda, conforme se indicam na tese. 

Na pesquisa de fontes manuscritas houve dificuldades nos Arquivos Públicos de 

Olinda e Recife por serem escassos ou já inexistentes os manuscritos do século XVII, 

nomeadamente os que se relacionam com as Câmaras e os Governadores da Capitania, 

ou com a Santa Casa da Misericórdia de Olinda ou de Itamaracá. Não foi possível, por 

exemplo, obter qualquer acta de reuniões do Senado da Câmara de Olinda realizadas ao 

longo do século XVII. 

No Rio de Janeiro, tanto no Arquivo Nacional como na Biblioteca Nacional, foi 

possível consultar documentos manuscritos, através das transcrições existentes, com 

interesse para o trabalho da tese. 

O mesmo se diz das consultas feitas em Portugal nos Arquivos e Bibliotecas de 

Lisboa, Porto, Évora e Coimbra, devendo salientar o Arquivo  Nacional da Torre do 

Tombo, o Arquivo Histórico Ultramarino, a Bilioteca Nacional de Portugal, o Arquivo 

da Universidade de Coimbra, a Biblioteca da Academia das Ciências, a Biblioteca 

Pública Municipal do Porto, a Biblioteca Pública de Évora. 

No Arquivo Geral Estatal (Nationaal Archief), em Haia, pude consultar alguns 

documentos manuscritos referentes ao período da dominação holandesa de Pernambuco 

exercida pela Companhia das Índias Ocidentais. 

  Quanto à bibliografia consultada para a elaboração do texto da tese, ela é 

composta por obras de autores dos séculos XVI e seguintes, dos países indicados, e 

também franceses, alemães e de língua inglesa, 

No presente trabalho, do âmbito da História social e política, procurou – se 

também considerar aspectos relativos à economia, instituições e mentalidades. 
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                                                            Introdução 

A Europa quatrocentista, como assinala João Marinho dos Santos, preparou a 

decisão histórica de interromper «as descontinuidades tradicionais e encetar a 

comunicação entre nós e os outros, sem esquecer a possibilidade de reproduzir em 

espaços despovoados réplicas da civilização cristã»
1
.  

O reino de Portugal, tendo uma posição geo-cultural privilegiada, numa   

conjuntura política favorável sob a égide da recém-instituída dinastia de Avis e, depois 

de feitas pazes com Castela, pôde abalançar-se à notável expansão marítima que a 

História regista.  

Immanuel Wallerstein reconhece, também, as condições vantajosas que 

possibilitaram ao reino de Portugal ser pioneiro nas grandes descobertas, que sintetiza 

em cinco: «Longo hábito de comércio a distância, conhecimentos das técnicas de 

navegação oceânicas, acordo entre a Coroa, a nobreza, a burguesia comercial e até o 

“semi-proletariado”das cidades, disponibilidades financeiras e, principalmente, Portugal 

estava em paz  ao contrário de outros reinos da Europa».
2
 

O certo é que depois da conquista de Ceuta em 1415 e do reconhecimento obtido 

na Europa e no Papado, não tardou o rei D. João I a impulsionar os descobrimentos 

marítimos. 

Assim, na primeira metade do século XV, pôde dar-se início à colonização das  

despovoadas ilhas da Madeira e dos Açores. Na Madeira, a cultura da cana-sacarina e a 

produção de açúcar registaram bastante desenvolvimento, não demorando a atrair 

diversos investidores estrangeiros que fixaram morada na ilha
3
.  

A crescente ocupação da ilha, originou ocorrências de questões entre os 

lavradores de canas e os de outras explorações, tendo aqueles contestado o regime de 

concessão de terras de cotas superiores e o modo como aí procediam ao desmonte do 

                                                 
1
 João Marinho dos Santos, Os Açores nos séculos XV e XVI, vol.I, s.l., Ed. da  Secretaria Regional dos  

   Assuntos Culturais, 1989, p. 9. 
2
 Immanuel Wallerstein, Capitalisme et économie-monde 1450-1640, Paris, Flammarion, 1980,p.49. 

3
 Alberto Vieira refere alguns nomes, a saber: João Esmeraldo, Simão Acciaoly, João Bettencourt, Pedro 

Leminhana Berenguer (o Doutor), João Drumond, António Espindola, António Leme, Urbano e Sixto 

Lomelino, João Rodrigues Mondragão, João Salviati, Adriano Espranger, João Valdevesso, Micer Batista, 

Meciote de Bettencourt, André França, Pedro Giralte, Martim Leme, Rui Vaz Urzel e Benoco Amador; 

cf. Alberto Vieira, Francisco Clode, A Rota do Açúcar na Madeira, Funchal, Edição da Secretaria do 

Turismo e Cultura, 1996, p. 19. 
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arvoredo. Casos como este, levaram o donatário a repreender o capitão de Machico por 

continuar a distribuir, de sesmarias, os montes próximos do Funchal, com prejuízo para 

os lavradores de canas recomendando-lhe que tais concessões deveriam ser feitas na 

presença do provedor 

Era de boa qualidade o açúcar da Madeira cuja produção atingiu o apogeu na 

primeira década do século XVI, indicando Azevedo e Silva 230 mil arrobas para o ano 

de 1506  vindo, depois, a declinar, por razões endógenas, pouco ultrapassando as 50 mil 

no ano de 1535 
4
.   

Alberto Vieira, por sua vez, observa que a segunda metade do século XVI na 

Madeira «foi pautada pelo paulatino abandono dos canaviais e a sua substituição pela 

vinha»
5
. 

Havia, pois, uma experiência de décadas na colonização das ilhas do Atlântico, 

quando o rei D. João III, na década de 30 do século XVI, resolve implantar, no Brasil, o  

sistema das Capitanias, decisão que se revelou de grande importância para o 

desenvolvimento da colonização deste território da quarta parte do mundo de então.   

Eram diferentes as condições que os colonos encontraram neste vasto espaço do 

continente americano, habitado por povos cuja atitude podia variar, como sabemos, da  

cordialidade e aliança,  à hostilidade e à guerra.  

Os portugueses, ou, duma forma geral, os europeus, dispunham daquilo a que se 

chamava genericamente a ferramenta e que desde o começo constituiu para os tupi-

guaranis o facto diferencial que assinalava os visitantes, e o grande motivo de espanto e 

cobiça que aproximou os primeiros dos segundos.  

Pero Vaz de Caminha, na sua histórica carta, menciona a impressão de 

curiosidade e pasmo que o uso e a pronta eficácia dos machados provocava entre os 

tupiniquins da baía Cabrália. Para Jaime Cortesão, aquele era para os indígenas, ainda 

vivendo numa Idade da Pedra, o índice material que distinguia as duas culturas.  Passar 

dos instrumentos de pedra, osso ou madeira, para a dita ferramenta, constituía uma 

revolução em todas as técnicas da produção, facto cujo alcance o aborígene pronta e 

facilmente apreendeu. No dia em que pudesse utilizar juntamente o machado, a foice,  a 

                                                 
4
 José Manuel Azevedo e Silva, A Madeira e a Construção do Mundo Atlântico, vol. I, Funchal, Ed. da 

   Secretaria Regional do Turismo e Cultura, C.E.H.A., 1995, pp. 250-255. 
5
 Alberto Vieira, Francisco Clode, A Rota do Açúcar na Madeira, Funchal, Edição da Secretaria do 

Turismo e Cultura, 1996, p. 24. 
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faca, o anzol e a espada, o tupi-guarani saltava duma idade a outra, realizava num dia o 

que àqueles estranhos visitantes demandara dezenas de milénios 
6
. 

Não faltam documentos que ilustram o ávido apreço do aborígene pelos 

instrumentos de ferro, o que fez das relações entre as duas partes como que uma 

fatalidade económica que sobrelevou sentimentos de mútua hostilidade. Fre Vicente do 

Salvador, referindo-se em 1627, ao pranto de etiqueta com que as mulheres indígenas 

recebiam os recém-chegados, quer naturais quer estranhos, atribui-lhes uma espécie de 

elogio folclórico sobre a cultura introduzida pelos adventícios 
7
. 

O desenvolvimento da capitania sob o impulso dado pelo primeiro donatário foi 

visível. Francisco Adolfo de Varnhagen no primeiro tomo da sua obra, observa o labor 

do primeiro donatário de Pernambuco nestes termos: «Para boa ordem da justiça 

mandou organizar um livro do tombo das terras que dava, e outro de matrícula dos que 

se propunham gozar do foro de morador da sua capitania. De tais assentos fez que 

tomasse conhecimento o feitor e almoxarife régio, Vasco Fernandes, e o escrivão deste; 

por isso que seus atestados deveriam valer no reino[…] Promoveu também por todos os 

modos os casamentos dos primeiros colonos com as índias da terra; e o mesmo 

continuou a fazer com outros que sucessivamente e por sua conta mandava vir, não só 

de Portugal, como das Canárias e da Galiza»
8
. 

  A seguir, refere aspectos da actividade económica, notando que a indústria se 

desenvolvia e a renda do Estado crescia a par da do donatário e dos particulares. Uns 

cultivavam o algodão, outros a cana, muitos os mantimentos; outros eram oleiros, 

pedreiros, ferreiros ou carpinteiros. Diz, também, que: «Tanta paz e prosperidade 

deviam fazer atrair a Pernambuco muitos colonos bons das outras capitanias, que não se 

atemorizavam da reputação de rigoroso com os delinquentes que em todas as outras 

capitanias adquirira Duarte  Coelho, da qual tinha notícia o soberano»
9
. 

Observa Jorge Couto que entre os diversos grupos sociais que se foram 

constituindo no Brasil quinhentista, avultavam os grandes proprietários fundiários- 

normalmente senhores de engenho – que tinham origens sociais metropolitanas 

diferentes. Excepto alguns membros da alta nobreza que possuíam extensos domínios, 

uma parte dos senhores de engenho quinhentista era oriunda da média ou pequena 

                                                 
6
 Jaime Cortesão,  Colonização do Brasil, Lisboa, Portugália Editora, s.d., pp. 273-274. 

7
 Idem, Ibidem, p. 274. 

8
 Francisco Adolfo de Varnhagen, História Geral do Brasil antes da sua separação e independência de 

Portugal, 4.ª ed. integral, Tomo I, São Paulo, Comp.ª Melhoramentos de S. Paulo, 1948, p.204. 
9
 Idem, Ibidem.  
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nobreza, geralmente filhos secundogénitos que, devido à crescente expansão das 

instituições vinculares (com particular destaque para o morgadio), se viam privados de 

herança familiar, procurando constituir património fundiário próprio nas terras novas 
10

. 

Os  primeiros senhores de engenho de São Vicente (Martim Afonso de Sousa e 

Pero de Góis), de Pernambuco (Jerónimo de Albuquerque) e do Rio de Janeiro ( 

Salvador Correia de Sá) pertenciam igualmente à nobreza. 

Outro grupo socialmente influente era constituído pelos lavradores (de cana e, 

posteriormente, de tabaco), bem como pelos criadores de gado, sendo geralmente 

proprietários médios com disponibilidades financeiras para investir em escravos.  

Os mercadores, muitos dos quais eram  cristãos-novos, particularmente em 

Pernambuco, obtinham geralmente «grossos cabedais» com as actividades de 

exportação (açúcar e pau-brasil) e importação (escravos, bens alimentares e produtos 

manufacturados). Desempenhavam, conjuntamente com os lavradores e criadores de 

gado, um papel intermédio entre os senhores de engenho e as camadas inferiores da 

população. 

    A partir de meados do século XVI, a colonização portuguesa do Brasil 

caracteriza-se pelo domínio quase exclusivo da família rural ou semi-rural. Domínio que 

só o da Igreja faz sombra, principalmente através da actividade dos padres da 

Companhia de Jesus. 

A família, não o indivíduo nem tão-pouco o Estado nem nenhuma companhia de 

comércio foi, na opinião de Gilberto Freyre, o grande factor colonizador do Brasil, a 

unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, 

bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se na 

aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela o rei de Portugal quase  que 

reina sem governar. Os senados de câmara, expressões desse familismo político, cedo 

limitam o poder dos reis.  

  A colonização por indivíduos como os soldados de fortuna, aventureiros, 

degredados, cristãos-novos fugidos à perseguição religiosa, traficantes de escravos, de 

papagaios e de madeira, quase que não deixou traço na plástica económica do Brasil
11

. 

 Ficou à superfície e durou tão pouco que, política e economicamente, esse 

povoamento irregular não chegou a definir-se em sistema colonizador. 

                                                 
10

 Jorge Couto, A Construção do Brasil, Lisboa, Edições Cosmos, 1995, p. 306. 
11

 Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala, Lisboa, Edição “Livros do Brasil”, 2003, p. 31. 
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Leroy-Beaulieu assinala como uma das vantagens da colonização portuguesa da 

América tropical, nos dois primeiros séculos, «a ausência completa de um sistema 

regular e complicado de administração», como que havendo «liberdade de acção» 
12

.  

Por sua vez, Carlos Malheiro Dias salienta o facto de que não foi a cobiça que 

atraiu os portugueses para o Brasil, e observa que «no período inicial os colonizadores 

empenharam-se em enriquecer, paradoxalmente, a terra opulenta. Assim, cita Pero de 

Magalhães de Gandavo na sua obra Historia da Provincia de Santa Cruz, quando ele 

diz que o Brasil do século XVI recebeu, trazido nos porões das naus, a cana do açúcar, o 

gado vacum, cavalar, lanígero e outro, os cereais e a vinha, e os instrumentos agrícolas e 

mecânicos»
13

.  

  Em 1550 já contava cinco engenhos de açúcar e trinta anos depois eram mais de 

cinquenta. A riqueza do açúcar atraiu numeroso grupo de mercadores, sendo vários 

deles cristãos-novos, através  dos quais se fez a distribuição do produto na Europa, 

tendo, em fins do século XVI navios holandeses e hanseáticos, começado a procurar 

directamente o produto, dominando a pouco e pouco o transporte do género para os 

portos europeus
14

. 

           No que diz respeito a aspectos demográficos, vem Pedro de Azevedo referir em 

primeiro lugar D. Rodrigo de Acuña que esteve prisioneiro na região de Pernambuco 

nos anos de 1527 e 1528 antes, portanto, da instituição das Capitanias no Brasil. 

Segundo este testemunho, existiriam então naquela paragem «apenas 300 cristãos e seus 

filhos»
15

.  

          Por sua vez, Jaime Cortesão, numa das suas obras, qualifica a acção colonizadora 

nos primeiros tempos nestes termos: «Arando os campos da quarta parte, isto é, 

regressando ao comércio marítimo com base na agricultura, que fora a género de vida e 

o fundamento da independência nacional»
16

.  E , mais adiante:  «ao mesmo tempo que 

                                                 
12

 Paul Leroy-Beaulieu, De la Colonisation Chez les Peuples Modernes, Paris, 1891, apud  Gilberto 

Freyre, Casa Grande & Senzala, Lisboa, Edição «Livros do Brasil», 2003, p. 30. 
13

 História da Colonização Portuguesa do Brasil, dir. por Carlos Malheiro Dias, vol. III, Porto, s.n. 

(Edição comemorativa do 1.º centenário da independência do Brasil), 1924, p. X. 
14

 José António Gonsalves de Mello, “ Pernambuco”, in Dicionário de História de Portugal, dir. por Joel 

Serrão, Porto, Livraria Figueirinhas,  1992 , p. 63. 
15

  Pedro de Azevedo, “ Os primeiros donatários” in História da Colonização Portuguesa do Brasil, dir. 

por Carlos Malheiro Dias, vol. III, Porto, s.n., 1924, p. 198. 
16

 Jaime Cortesão, “Relações entre a Geografia e a História. As raças em presença. A colonização: síntese 

de um novo mundo e de uma idade nova. Administração central: Arrendamento e exploração das costas; 

Capitanias de terra e mar; Donatarias e Governo Geral”, Sep. de História da Expansão Portuguesa no 

Mundo, Lisboa, Editorial Ática, 1940, p. 17. 
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iniciava novo sistema de colonização, D. João III, não desistia de proteger o Brasil por 

meios diplomáticos contra as cobiças estrangeiras»
17

. 

        Outro autor, brasileiro, tem posições que reforçam a ideia de Cortesão. É o caso de  

Almeida Prado, na sua obra Pernambuco e as Capitanias do Norte do Brasil (1530-

1630), onde afirma que «a difusão das espécies vegetais a que os portugueses 

procederam por todos os continentes e ilhas onde estiveram, teve consequências ainda 

mal estudadas, mas que se pode afirmar serem das mais importantes na vida do antigo e 

do novo mundo» 
18

. 

     Observa, também, o seguinte aspecto: «Provido do ensinamento do índio, e do 

subsídio africano, o português introduzia na terra brasílica os princípios da agricultura 

ibérica
19

». 

        E, mais adiante: «A casa senhorial, a senzala, e as demais edificações que lhes 

ficavam próximas, tornavam-se o reduto português do interior das terras, completando o 

que a antiga feitoria iniciara à beira mar»
20

. 

 Nos aspectos político e militar a capitania de Pernambuco foi de grande 

importância na política de expansão da Coroa, pois de lá partiram as expedições que 

incorporaram, ao domínio português, as terras que se estendem da Paraíba ao Maranhão 

(1580-1615). 

 Um companheiro de La Ravardière na empresa do Maranhão, fez uma descrição 

do que já representava, nos primeiros anos de Seiscentos, o esforço desenvolvido nesta 

“Nova Lusitânia”: 

« O que faz as coisas mais agradáveis é que agora se encontra comummente no país o 

que lhe era exótico no passado. Pois que a curiosidade dos portugueses, querendo todas 

as coisas na medida do seu gosto, levou-os a transferir para ali muitas plantas 

estrangeiras, tanto da Europa quanto da África; assim o trigo e a cevada desenvolvem-se 

muito bem e em grande abundância do Rio de Janeiro até São Vicente. As laranjas e os 

limões de diversas espécies são tão vulgares por todo o país que são encontrados nas 

matas, ultrapassando em bondade os de Portugal; os figos, as uvas e as romãs dão duas 

novidades por ano. As uvas são encontradas tão somente nos pomares, pois há proibição 

                                                 
17

 Jaime Cortesão, “Relações entre a Geografia e a História. As raças em presença. A colonização: síntese 

de um novo mundo e de uma idade nova. Administração central: Arrendamento e exploração das costas; 

Capitanias de terra e mar; Donatarias e Governo Geral”, Sep. de História da Expansão Portuguesa no 

Mundo, Lisboa, Editorial Ática, 1940,  p. 27. 
18

 J.F. de Almeida Prado, Pernambuco e as Capitanias do Norte do Brasil( 1530-1630), 4.º tomo, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Comp.ª Editora Nacional, 1942, p. 1. 
19

 Idem, Ibidem, p. 15. 
20

 Idem, Ibidem, p. 21. 
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expressa de fabricação de vinho, para não estorvar o que vem das Canárias, que é 

ordinariamente vendido em todo aquele país. Há ainda tâmaras tão boas quanto as de 

África, também em pomares particulares como o dos jesuítas em Pernambuco. Os 

melões frutificam todos os meses e os marmelos ali crescem naturalmente. Quanto aos 

legumes e hortaliças, há couves e beldroega, que são comuns, as ervilhas, os feijões, as 

batatas e as abóboras de diversas espécies 
21

. 

 Gaspar Barlaeus, na sua obra sobre o governo do conde de Nassau, quanto a  

aspectos da produção agrícola em Pernambuco, à data da invasão holandesa de 1630,   

afirma que «a diligência dos  portugueses» já havia transportado para o Brasil «quase 

todos os cereais e frutas da Europa» 
22

.  

Antes da dominação dos flamengos, mesmo fora da área açucareira, o colono 

teimava em alimentar-se à maneira do reino. O vinho fazia parte da existência 

quotidiana dos colonos olindenses do período ante bellum. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 José António Gonsalves de Mello (ed.), “La Ravardière em Pernambuco” (1616), RIAP 51(1979), p. 

251, apud  Evaldo Cabral de Mello, Olinda restaurada: guerra do açúcar no Nordeste 1630-1654, 2.ª ed., 

Rio de Janeiro, Topbooks, 1998, pp. 273-274. 
22

 Barlaeus, Gaspar, História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil, trad. 

Cláudio Brandão, pref. José A. Gonsalves de Mello, Recife, Fundação de Cultura da Cidade de Recife, 

1980, p. 22. 
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                               Principais fontes consultadas  

        

-    Frei Vicente do Salvador, História do Brasil, 1500-1627, 6.ª ed., Livro I, Cap. II, S. 

Paulo, Edições Melhoramentos, 1975. [ Ms. 1627] 

Frei Vicente do Salvador (c. 1564- c. 1639), nascido na Bahia, professo na 

Ordem de S. Francisco, compôs uma história social e política que é um verdadeiro 

marco para a historiografia da América Portuguesa, principalmente se comparado com o 

acervo historiográfico produzido para aquelas partes, como afirma Maria Lêda Oliveira 

na sua tese 
23

.  

Para esta obra, o autor aproveitou os contributos de Pêro de Magalhães de 

Gândavo na sua História da Província de Santa Cruz (1576), Gabriel Soares de Sousa 

no seu Tratado Descritivo do Brasil (1587), Ambrósio Fernandes Brandão no seu 

Diálogos das Grandezas do Brasil (1618), e, ente outros trabalhos, consultou o Sumário 

das Armadas e Guerras que se fizeram no rio Paraíba (c. 1590) de autoria atribuída ao 

jesuíta Simão Travassos. Dos numerosos factos narrados, foi testemunha ocular de 

vários, como refere Aureliano Leite.  

Era senhor da cultura da época, versado na literatura latina sagrada e profana, na 

literatura pátria, sabia castelhano e talvez italiano. 

Doutor in utroque jure,  formado em Coimbra, trata dos assuntos jurídicos com a 

precisão concisa do entendido. Observa Capistrano de Abreu que parece preferir a 

teologia aos cânones; de D. Marcos Teixeira tem o cuidado de notar que pregava sem 

ser teólogo, posto que grande canonista. Em mais de um passo invoca a filosofia e a 

teologia
24

.  

É significativa a dimensão política e social que Frei Vicente pretendia, e 

conseguiu, dar à sua obra na procura de uma História geral referente ao Brasil. O tempo 

foi construído tendo em vista a acção dos homens políticos, aqueles que administravam 

e governavam. .  

A  História do Brasil, 1500-1627, de  Frei Vicente do Salvador compõe-se de 5 

livros.   No Livro Primeiro trata do descobrimento e de aspectos geográficos, zoológicos 

e botânicos referindo vários tipos de mantimentos que se poderiam obter. 

                                                 
23

 Maria Lêda Oliveira Alves da Silva, História e Política no Brasil de Seiscentos: a História do Brazil de 

Frei Vicente do Salvador, 2 vols. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2006; cf. vol. I, p. 136.   
24

 Capistrano de Abreu, “Nota Preliminar” in  Frei Vicente do Salvador, História do Brasil, 1500-1627, 

6.ª ed., Livro I, Cap. II, S. Paulo, Edições Melhoramentos, 1975, p. 37. 
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Faz referências ao clima, à habitabilidade da zona tropical, e dá informações 

sobre a origem do gentio, os seus costumes e a diversidade de línguas, assim como a 

existência de ouro e prata no território.  

 No Livro Segundo intitulado “Da Historia do Brasil no tempo do seu 

descobrimento”, trata dos tempos iniciais e a respeito da capitania da Baía, considera-a 

a que oferecia as melhores condições para centro político-administrativo e receber a 

Corte, enfim, para nela se estabelecer definitivamente a cabeça do Grande Império da 

Fé
25

. 

 O autor apreciava a mandioca e colocava-a ao nível do trigo. E, assim, rebatia o 

conceito de Luís Mendes de Vasconcelos de que as cidades «capazes de império» 

deveriam estar em locais onde pudessem ser «providas de mantimentos de boa 

qualidade e sãos» e que «a espécie dos mantimentos seja boa, não tendo por pão arroz, 

como em muitas partes da Índia, nem milho zaburro, como em Guiné, nem farinha de 

pau, como no Brasil»
26

. 

Falando dos irmãos Martim Afonso de Sousa e  Pêro Lopes de Sousa, o autor 

alude a ter o primeiro começado a povoar a vila de São Vicente «com mui nobre gente 

que consigo trouxe, florescendo assim em breve tempo». Descreve a vila de São Paulo, 

a de Santos e outros lugares. Fala dos ares das capitanias de Santo Amaro e São 

Vicente, «ares frios e temperados como os de Espanha», as primeiras terras em que se 

fez açúcar no Brasil. 

 O livro terceiro intitulado «Da Historia do Brasil do tempo que o governou 

Tomé de Sousa até a vinda de Manuel Teles Barreto», trata do período correspondente 

aos reinados de D. João III e D. Sebastião, em que se salienta a fundação da cidade de S. 

Sebastião do Rio de Janeiro. 

No primeiro capítulo volta a falar das boas condições da Baía, pela fertilidade da 

terra, seus  bons ares e águas, e outras qualidades. Percebe-se que Frei Vicente antevia-

lhe um futuro proeminente.   

O livro quarto intitulado «Da Historia do Brasil no tempo que o governou 

Manuel Teles até à vinda do Governador Gaspar de Sousa», abrange o período do 

domínio filipino, sendo de salientar o incremento da missionação, a conquista do Rio 

Grande e a fundação da vila de Natal. Vem governar o Brasil o sexagenário Manuel 

Teles Barreto, que repeliu ataques de franceses ao Rio de Janeiro e ingleses em São 
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Vicente. Na ausência do governador carioca Salvador Correia de Sá, a sua brava esposa, 

heroína do Brasil, pouco conhecida, Inês de Sousa, organizou, ao lado dos varões 

guerreiros, uma companhia de mulheres e tal foi o aparato que os franceses levantaram 

âncora e se foram embora. Na defesa de São Vivente e Santos pela população contra os 

bretões, prestou inestimável cooperação a armada do general espanhol Diogo Flores de 

Valdez, de passagem para o estreito de Magalhães.  

O livro quinto intitulado «Da Historia do Brasil do tempo que o governou 

Gaspar de Sousa até à vinda do Governador Diogo Luís de Oliveira», trata do período 

que vai de 1612 a 1627 e tem, como acontecimentos principais, a conquista do 

Maranhão e consequente expulsão dos franceses e, depois, a invasão da Bahia pelos 

holandeses e a sua recuperação um ano depois, em 1625, pela armada comandada por 

D. Fradique de Toledo.  

Termina o historiador a sua obra descrevendo os sucessos no mar e em terra na 

luta para expulsar os holandeses da Bahia, referindo, também, o papel do bispo D. 

Marcos Teixeira na resistência ao invasor, elogiando o já famoso Matias de 

Albuquerque, nos seus sete anos de serviços «sempre muito limpo de mãos, não 

aceitando coisa alguma a alguém, nem tirando ofícios para dar a seus criados»
27

. 

 

 

- Frei Manuel Calado, O valeroso Lucideno e triunfo da Liberdade, Recife, 

FUNDARPE, 1985. 

A presente edição, a quarta, existente na Biblioteca Nacional de Lisboa, é uma 

reprodução gráfica da de 1942, impressa em formato de 24x17 cm, com 356 páginas. 

A primeira edição impressa foi publicada em Lisboa em 1648 por «Paulo 

Craesbeeck, Impressor & Livreiro das Ordens Militares», em formato de 28x18 cm, sem 

numeração, com dedicatória, prólogo, licenças, folha de rosto e tinha impressas algumas 

vinhetas e iniciais xilogravadas. Era assim o seu título:«O Valeroso Lucideno e 

Tiumpho da Liberdade. Primeira parte. Composta por o P. Mestre Frei Manoel Calado 

da Ordem de S.Paulo, primeiro Ermitão da Congregação dos Eremitas da Serra da Ossa 

de Villaviçosa. Dedicada ao Sereníssimo Senhor D.Theodósio Principe do Reyno e 

Monarchia de Portugal». Existe um exemplar em bom estado na Biblioteca Pública de 

Évora.  
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O livro pouco tempo depois foi suspenso, apesar de possuir todas as licenças 

necessárias, ficando inscrito no Index  librorum prohibitorum da Santa Sé 
28

. 

José António Gonsalves de Mello procurando as causas que poderiam ter levado 

a esta suspensão excluiu os erros de doutrina, pois o livro fora aprovado por todas as 

autoridades pelo que, em sua opinião, teria havido injúria a algum religioso. Aponta, 

aliás, algumas acusações feitas por Frei Manuel Calado a D.Pedro da Silva Sampaio que 

era Bispo do Brasil, ao jesuíta Francisco Vilhena e ao Vigário geral Padre Gaspar 

Ferreira que segundo o frade «era um clérigo que não sabia rezar  pelo seu breviário, 

nem dizer missa e tão desaforada era a sua conduta e costumes» 
29

.  

Alguns anos depois foi levantada a proibição por decreto de 28 de Março de 

1667 da Sagrada Congregação ad Indicem librorum, e o livro foi editado em 1668. A 

edição seguinte só ocorreu  em 1942. 

Frei Manuel Calado da Ordem de S.Paulo, vem para o Brasil na década de vinte, 

do século XVII, com licença dos seus superiores para «alcançar o necessário para o 

sustento de um pai e para o casamento de uma irmã», e fixa-se inicialmente em S. 

Salvador mas residia em Pernambuco na época dos principais acontecimentos que 

levaram à expulsão dos invasores.  

Apesar de ter aceite o convite de Maurício de Nassau para residir em Maurícia e 

de ter obtido do Papa  Urbano VIII uma prorrogação para a sua permanência em 

Pernambuco por mais seis anos, quando ocorreu a Insurreição Pernambucana, ele 

resolveu fechar a sua casa de Maurícia e mudar-se para Apipucos participando 

activamente no movimento contra os holandeses. Iniciou a redacção do seu livro em 

Setembro de 1645, prolongando-a  até Julho de 1646, vivendo o duplo papel de cronista 

da guerra e de pastor de almas, contando mais de 60 anos de idade. 

 Escreve esta obra, como testemunha presencial que se sentiu obrigada por 

«muitas importunações de amigos e para dar alento aos moradores de Pernambuco, para 

levarem com suavidade a carga dos trabalhos e o peso da guerra na qual andam numa 

roda viva de dia  e de noite» e por isso tomou a pena na mão para fazer este tratado, 

como «testemunha de vista», seguindo as suas palavras no Prólogo ao leitor . Também 

teve o propósito declarado de obter para eles o apoio do rei de Portugal 
30

. 
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 Contrariando a opinião desfavorável de Varnhagen que não reconhecia 

dignidade histórica a esta obra, Gonsalves de Mello considera-a uma boa fonte, cuja 

filedignidade pudera comprovar ao comparar algumas das suas informações com 

documentos coevos holandeses, além de ser o único que nos apresenta flagrantes 

reveladores da vida de portugueses e holandeses da cidade e do campo, da guerra e dos 

salões dos palácios “nassovianos”, no período de 1630 a 1646. Cita o Prof. Olívio 

Monteiro que, sob o aspecto literário, considera-a «de uma força admirável»
31

. Também 

José Honório Rodrigues acha injusto o juízo de Varnhagen sobre a obra de Calado, 

autor que considera, juntamente com Duarte Albuquerque Coelho, os dois principais 

que tratam a história dos holandeses no Brasil e, ainda, no que se refere à história social 

seiscentista 
32

. 

 Tem algo de autobiográfico pois o autor, a partir de certa fase, intervém nos 

acontecimentos e refere as suas acções sob o nome de Frei Manuel do Salvador. 

 

-Francisco de Brito Freyre, Relação inédita de Francisco Brito Freyre sobre a 

capitulação do Recife, apres. e notas de Virgínia Rau, Coimbra, Coimbra Editora, L.da, 

1954. 

Publicada por ocasião da exposição histórica comemorativa do Tricentenário da 

Restauração Pernambucana, dando a conhecer o original inédito existente no Arquivo 

da Casa do Cadaval, Virgínia Rau transcreve a Relação e a dedicatória dirigida ao rei 

por Francisco de Brito Freire datada de 29 de Janeiro de 1654. 

Composta em dezassete páginas impressas com o formato de 23 x 17 cm,  

antecedida por um prefácio em que Virgínia Rau considera o depoimento de Brito 

Freire como imparcial e recto, de quem foi testemunha e participante nos 

acontecimentos e  não se contentando com o exercício do seu posto de almirante, 

«escreveu fielmente sobre os sucessos raros e principais ocasiões daquelas campanhas». 

A autora é de parecer que a importância desta Relação supera o relato de D. 

Francisco Manuel de Melo na Epanaphora Triunfante, pois caracteriza-se pela 

serenidade e objectividade com que Brito Freire ajuizou dos acontecimentos e dos 

homens do seu tempo, sendo a veracidade da narrativa evidenciada pela comparação 

com outros textos quer portugueses quer holandeses. 
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Virgínia Rau relembra a obra histórica de Francisco de Brito Freire intitulada 

Nova Lusitânia- História da Guerra Brasílica, publicada em 1675, mas que apenas trata 

das lutas contra os holandeses até ao ano de 1638. Sobre o período seguinte até 1655, 

diz haver notícia de ter deixado um manuscrito inacabado cujo paradeiro se desconhece. 

 

-Antonio Barboza Bacellar, Relaçam diaria do sitio e tomada da forte praça  do 

Recife, recuperação das capitanias de Itamaracá, Paraiba, Rio Grande, Ciará & Ilha 

Fernão de Noronha por Francisco Barreto Mestre de campo general do Estado do 

Brasil & Governador de Pernambuco, Lisboa, Officina Craesbeeckiana, 1654. 

Obra impressa em folhas de papel no formato de 20x12 cm, escritas dos dois 

lados, num total de 32 páginas. 

Encontra-se na Biblioteca Pública Municipal do Porto um exemplar completo e 

em bom estado, sem estar impresso o nome do autor. A obra está integrada numa 

Miscelânea de impressos. 

O exemplar existente na Biblioteca Nacional, de Lisboa, está incompleto.   

Teria sido  Diogo Barbosa Machado quem identificou o autor da Relaçam diaria 

do sitio…, como sendo Antonio Barbosa Bacellar, doutor em Direito civil pela 

Universidade de Coimbra, Corregedor em várias comarcas, Desembargador da Relação 

do Porto e da Casa da Suplicação de Lisboa, para onde fora nomeado em 1661. 

Distinguiu-se, também, como poeta e prosador, tendo deixado várias poesias nos 

tomos 2,4 e 5 da Fenix Renascida 
33

 . 

Innocêncio F. da Silva, no seu Dicionario, refere várias obras de cunho 

historiográfico, de Barbosa Bacellar, para além desta Relaçam diaria do sitio…, como a 

Relaçam da victoria que alcançaram as armas do muito alto Rei D.Afonso VI em 14-1-

1659 contra as de Castella…( a batalha das Linhas de Elvas); a Octava de Camoens, 

glosada à gloriosa victoria do Canal em 8-6-1663 sendo Governador do Alentejo D. 

Sancho Manuel 
34

. 

 

-Diogo Lopes de Santiago, História da Guerra de Pernambuco e feitos memoráveis do 

Mestre de campo João Fernandes Vieira, herói digno de eterna memória, primeiro 

aclamador da Guerra, Recife, FUNDARPE, 1984. 
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 Esta obra é uma transcrição, que me pareceu fiel ao manuscrito, de 332 fólios 

escritos nos dois lados, existente na Biblioteca Pública Municipal do Porto. 

 O editor Leonardo Dantas da Silva, na apresentação, diz que o manuscrito foi 

mandado copiar à Biblioteca Pública Municipal do Porto, por João Francisco Lisboa em 

1861 e foi publicado nos volumes 38 a 45 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, do Rio de Janeiro, nos anos de 1875 a 1880, sob o título acima indicado. 

Nesta obra, Santiago faz a narrativa da guerra de Pernambuco desde o início da 

ocupação holandesa em 1630 e dá especial atenção à figura de João Fernandes Vieira e 

à acção que desenvolveu para levar de vencida os invasores. 

 A este autor, contemporâneo dos épicos acontecimentos, fica a dever-se, na 

opinião de Cláudio Moreira Bento, o mais completo trabalho sobre as Batalhas dos 

Guararapes. 

 Presume Gonsalves de Mello que Lopes de Santiago veio para o Brasil na 

condição de professor de gramática mas que, sobrevindo a guerra, se tivesse oferecido 

para prestar serviço militar.  

 Se ele tivesse, como civil, evacuado a área próxima do Arraial e não tivesse, 

como militar de recurso, seguido as tropas para as batalhas, diz Moreira Bento que 

dificilmente as poderia reconstituir em todos os seus lances, como fez com grande 

realismo, erudição e método, além de revelar bons conhecimentos militares. 

 

- Frei Rafael de Jesus, Castrioto Lusitano. Entrepresa & Restauração de Pernambuco 

& Capitanias confinantes,  Lisboa, Antonio Craesbeeck de Mello, 1679. 

  Idem, Castrioto Lusitano, Paris, J.P.Aillaud, 1844. 

Esta obra de Frei Rafael de Jesus é dedicada a João Fernandes Vieira e, nela, o 

autor escreve uma dedicatória dirigida ao príncipe Regente D. Pedro. 

O original de 1679  impresso em papel de formato mais do que o A4, com as 

folhas escritas dos dois lados, tem  701 páginas e no fim apresenta um índice alfabético 

remissivo. 

Na primeira página com o título e referências várias, consta o seguinte: 

«Entrepresa e Restauração de Pernambuco & das Capitanias confinantes. Varios e 

bellicos sucessos entre Portuguezes e Belgas. Acontecidos pelo decurso de  vinte e 

quatro annos, e tirados de noticias, relações, & memorias certas. Compostos em forma 

de Historia pelo Muyto Reverendo Padre Pregador Geral Fr. Raphael de Jesus, natural 

da muy nobre e sempre leal Villa de Guimarães. Religioso da Ordem do Principe dos 
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Patriarchas, S.Bento. Professo na sua reformada congregaçam de Portugal, e nella 

D.Abade ao Insigne Mosteiro de S. Bento de Lisboa este presente anno de 1679. 

Offerecidos a João Fernandes Vieira, Castrioto Lusitano, e por elle dedicados ao 

serenissimo Principe D.Pedro Nosso Senhor Regente da Lusitana Monarchia». 

A edição de 1844, em formato de 22x15 cm com 605 páginas, é uma cópia fiel 

da de 1679 no que se refere à parte histórica, geográfica e descritiva, segundo a 

advertência do editor, mas não assim quanto ao mais, isto é quanto ao estilo, que  

dominado pelo gosto do século, o autor teria exagerado nas digressões difusas, nas 

antíteses excessivas e na afeição ao maravilhoso. 

A obra faz a história da ocupação holandesa do Brasil e da luta pela Restauração 

da soberania portuguesa até à saída definitiva dos holandeses, com pormenorizada 

menção das figuras e dos factos dando especial realce à acção de João Fernandes Vieira 

de quem diz “tudo quanto contem este livro, em seu principal assunto, são obras de 

Vossa Senhoria, por filhas ou de seu braço, ou de seu conselho ou de sua disposição”
35

. 

 Este monge beneditino, cronista, pregador e Abade do Mosteiro de S. Bento em 

Lisboa,  nunca terá ido ao Brasil e escreveu esta obra certamente a pedido do próprio 

Fernandes Vieira ou por interposta pessoa. Ter-se-á baseado, em grande parte, no 

manuscrito de Diogo Lopes Santiago  e na obra de Frei Manuel Calado. 

 

-D. Luís de Meneses, 3º conde de Ericeira, História de Portugal Restaurado, 4 

vols., Lisboa, Livraria Civilização Ed., 1945. 

 Esta edição é anotada e prefaciada por António Álvaro Dória. 

 A 1ª edição, dedicada pelo autor ao Príncipe D. Pedro, foi impressa pela Officina 

de Antonio Pedrozo Galrão no ano de 1710. 

 Esta obra de Ericeira é considerada, por Álvaro Dória, com valor historiográfico 

não apenas pelas fontes utilizadas como pelo seu «exaustivo trabalho de recolha, 

consulta de documentos das mais variadas procedências», como pela forma como relata 

os factos com uma «veracidade que hoje nos espanta» 
36

. 

 Trata-se, segundo Dória, de um bom modelo de história narrativa, ordenado nas 

sua partes, com sequência lógica e precisa, constitui ainda hoje fonte segura para o 

estudo dessa época tumultuosa da nossa vida política. 
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 Nesta edição, Dória, embora adverso a modernizações de textos antigos, fez 

algumas alterações na pontuação para evitar possíveis dificuldades de leitura, embora 

reconheça que a linguagem do 3º conde de Ericeira seja acessível ao leitor médio da 

época. Quanto à ortografia dos nomes próprios estrangeiros, optou por substituir a 

forma aportuguesada do autor, por aquela, pela qual, são vulgarmente conhecidos na 

História. 

 O 3º conde de Ericeira pretendeu, com esta obra, fazer a história dos anos das 

guerras da Restauração até à data do reconhecimento, por Castela, da independência de 

Portugal, isto é de  1640 a 1668,  precedida de um capítulo com os antecedentes do 

reino de Portugal e um resumo da História de Portugal incluindo a dinastia filipina. 

 Obra historiográfica na qual, diz o prefaciador, é patente a probidade do 

historiador, cuja narrativa abrange as quatro partes do mundo, tanto no campo das 

negociações diplomáticas, por vezes melindrosas e confusas, como nas várias fases da 

guerra com os holandeses no Brasil e no Oriente. 

 O autor, que desde os quinze anos começara a servir na guerra passando por 

todos os postos, tendo sido  Conselheiro de Estado, Vedor da Fazenda e Governador de 

Armas de Trás-os-Montes, acerca do primeiro volume da História de Portugal 

Restaurado que levou dez anos de trabalho, diz que: «não houve pessoa douta ou 

inteligente, que se animasse a examiná-lo, a quem o não entregasse, sujeitando-me a 

qualquer censura que se me apontava, emendando o que se me advertia» 
37

. 

 Diz ainda que ouviu «os cabos e oficiais que se acharam em todas as empresas, 

depois de examinar os papeis mais íntimos» e quanto às negociações fora do Reino, diz 

que as escreve por informação dos embaixadores e pela consulta dos livros das 

embaixadas. 

 

 

- Sebastião da Rocha Pitta, Historia da América Portugueza desde o anno de mil e 

quinhentos até o de mil e setecentos e vinte e quatro, Lisboa, Ed. Francisco Arthur da 

Silva, 1880. 

  Sebastião da Rocha Pita ( Bahia, 1660-1738), estudou no colégio dos jesuítas da 

sua cidade, onde tomou o grau de mestre em Artes, e veio depois para Portugal, e, em 

1692, formou-se em Cânones na Universidade de Coimbra. Regressou ao Brasil, onde 
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obteve o posto de coronel no regimento de infantaria das ordenanças. Quando se casou, 

retirou – se para a fazenda que possuía nos arredores da vila de Cachoeira e aqui 

dedicou-se, não apenas aos trabalhos de lavoura e cuidados domésticos, como à leitura 

de obras literárias e científicas do seu tempo. Compôs numerosos cânticos, sonetos, 

hinos, éclogas e, depois disto, em língua castelhana, um romance à maneira do 

Palmeirim de Inglaterra. Todos estes trabalhos, no entanto, foram considerados de 

reduzido valor.  

Realizou, por fim, uma viagem através do Brasil, que durou alguns anos, no 

intuito de colher elementos para uma história do Brasil. Examinou documentos e 

manuscritos existentes nos conventos das três ordens fundadas no Brasil (S. Francisco, 

S. Bento e S.ª do Carmo) e visitou as bibliotecas dos colégios de jesuítas na Baía, em S. 

Vicente e no Rio de Janeiro. Veio a Lisboa, onde continuou as suas diligências, e 

estudou o francês, o neerlandês e o italiano.  

Depois da sua investigação, conseguiu terminar, no fim de 1728, a sua História 

da América Portuguesa, desde o ano de 1500 do seu descobrimento até o de 1724. 

Publicada em Lisboa, em 1730, esta obra mereceu vários elogios e a Academia de 

História Portuguesa, depois do exame feito por uma comissão de membros, aprovou – a 

com louvor e admitiu o autor como académico supranumerário. D. João V nomeou – o 

fidalgo da Casa Real e cavaleiro da Ordem de Cristo. A sua História da América 

Portuguesa teve várias edições: Rio de Janeiro, sem data; Baía, 1878; Lisboa, 1880, 

revista e anotada por J. G. Góis, com 6 gravuras e 1 mapa
38

.  

 

 

-   António José Victoriano Borges da Fonseca, António José Victoriano Borges da 

Fonseca, Nobiliarchia Pernambucana, 2 vols., Rio de Janeiro, Bibliotheca Nacional, 

1935. 

  António José Vitoriano Borges da Fonseca (1718-1786) era fidalgo da Casa 

Real, cavaleiro professo da Ordem de Cristo, Alcaide-mor de Goiana e Igaraçu, fez 

carreira militar chegando ao posto de tenente-coronel, e foi governador da capitania do 

Ceará. Escreveu a Nobiliarchia Pernambucana com as memórias genealógicas das 
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casas e famílias da capitania de Pernambuco e de outras do Norte do Brasil. O 

manuscrito era composto de quatro volumes ultrapassando as 2000 páginas in-folio.  

São também de sua autoria: Estatísticas da Capitania do Ceará, que ficou 

inédita; Chronologia da Capitania do Ceará, que teve a mesma sorte.   

Rodolfo Garcia diz que  Borges da Fonseca foi conhecido literato que figurou  

entre os sócios supranumerários da Academia Brasílica dos Renascidos. A Nobiliarchia 

foi labor de muitos anos de difíceis pesquisas e intermináveis diligências. Não chegou a 

completá-la, como mostram as suas lacunas e as várias dúvidas que não soube ou não 

pôde resolver. Ainda assim, forçoso é reconhecer o seu grande préstimo pelas notícias 

históricas e genealógicas que encerra das casas e famílias do Brasil, principalmente dos 

Estados do Norte. 

 Rodolfo Garcia, no seu prólogo ao 1.º volume, termina escrevendo: «A 

publicação integral da Nobiliarchia Pernambucana é serviço que se comprazem de 

prestar os Annaes da Bibliotheca Nacional»
39

.  

 

- Francisco Augusto Pereira da Costa, Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais 

Pernambucanos, 10 volumes, Recife, FUNDARPE, 1.ª ed. 1951-1966, 2.ª ed. 1983. 

Francisco Augusto Pereira da Costa ( Recife 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 180 trabalhos sobre diversos temas  ligados aos estudos  regionais, 

reunindo no seu tempo, segundo o editor Leonardo Dantas da Silva, a mais rica 

bibliografia escrita por uma só pessoa em Pernambuco.  

Abrangendo o passado histórico da antiga capitania de Duarte Coelho, 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, por 

vezes, 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»
40

. 

                                                 
39

 Rodolfo Garcia, “Explicação Necessária” in António José Victoriano Borges da Fonseca, Nobiliarchia 

Pernambucana, 2 vols., vol. I, Rio de Janeiro, Bibliotheca Nacional, 1935, pp. 5-6. 
40

 Leonardo Dantas da Silva, “Nota do Editor” in  Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais 

Pernambucanos, 2.ª ed., Vol. 1, Recife, FUNDARPE, 1983, p. IV. 



 

31 

 

O mesmo autor considerou «os Anais Pernambucanos como a maior colecção 

desses factos jamais realizada entre nós. E essa colecção não pode ser desconhecida de 

nenhum historiador caso não queira correr o risco da desinformação»
41

.  

 Gonsalves de Mello avaliou o vasto acervo de documentos a que Pereira da 

Costa teve acesso e que, em grande parte, vieram a perder-se nas décadas seguintes. 

Pertencem ou pertenceram aos arquivos e bibliotecas das entidades 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
42

 .  

Por outro lado, observa Evaldo Cabral de Mello que  a obra de Pereira da Costa 

não corresponde à noção clássica de Anais, ao menos como a criou a historiografia 

greco – romana, narrando acontecimentos políticos, militares e diplomáticos, 

transcorridos ao longo de um dado período, numa sequência temporal.   

Diz que a forma tomada pelos Anais deveu – se a que o seu autor havia 

inicialmente concebido elaborar um «Dicionário Hitórico – Geográfico Pernambucano», 

sendo obrigado a abandoná-lo  em consequência da publicação em 1897 do primeiro 

volume do «Dicionário Corográfico, Histórico e Estatístico de Pernambuco», de 

Sebastião Galvão
43

.     

  Pereira da Costa não foi um grande historiador, no entanto, na opinião de Evaldo 

C. de Mello, foi o maior dos «antiquários» de Pernambuco, expressão hoje desusada no 

sentido aqui empregado mas que não ao tempo da sua formação pois designava uma 

especialização importante na divisão do trabalho historiográfico, herdada do 

Renascimento e que vinha da antiguidade greco – romana.  
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