
          Parte III - Pernambuco no período pós-Restauração: Da unidade ao conflito 

301 

 

                                                 TERCEIRA PARTE   

         Pernambuco após Restauração: Da unidade ao conflito                                          

                            6 .  As novas realidades políticas e sociais       

              6.1. As recompensas aos combatentes da Liberdade 

   

 

                 Sobre as recompensas régias aos que combateram as forças holandesas,  

Varnhagen diz que, para além de tenças e comendas dadas, foram atribuídos cargos de 

importância. 

 Francisco Barreto foi nomeado Capitão-general de Pernambuco, André Vidal
1
 

confirmado como Capitão-general do Maranhão, e João Fernandes Vieira 
2
 nomeado 

Capitão-general de Angola, governando a Paraíba enquanto não vagasse; Francisco 

Barreto veio depois a ser provido no Governo geral da Bahia, André Vidal no de 

Pernambuco e no de Angola, neste depois de Fernandes Vieira.  

Consta vagamente, diz Varnhagen , que a capitania do Rio Grande foi doada a 

Francisco Barreto, e tocou, com o título de condado, a uma filha sua, que casou com  

Lopo Furtado de Mendonça. O que sabemos com mais certeza, diz, «é que as terras 

devolutas desde o porto de Touro até o Ceará-mirim foram dadas de sesmaria a João 

Fernandes Vieira e que dellas tomou posse por seu procurador em 4 de Setembro de 

1666»
3
. 

Uma provisão de 29 de Abril de 1654 ordenou que aos oficiais do exército 

restaurador de Pernambuco se confiassem os melhores cargos da capitania, e que aos 

soldados que não pudessem a eles aspirar, se dessem terras de sesmaria, tudo dizia a 

provisão, para remunerar a constância e igualdade de ânimo com que sofreram os 

trabalhos da guerra; senão como eles mereciam, ao menos como era possível e permitia 

o aperto em que, pelas guerras, se achavam todas as partes da monarquia 
4
.  

Ainda antes, no período que precedeu o da capitulação dos holandeses no Recife, 

houve casos de apelos ao Rei por parte de alguns participantes na guerra. Com efeito, 

                                                 
1
 André Vidal teve as comendas de S.Pedro do Sul e as alcaiadarias-mores de Marialva e Moreira; cf. 

Nota de Rodolfo Garcia in Francisco Adolfo de Varnhagen, História Geral do Brasil… , III, pp. 88-89. 
2
 João Fernandes Viera recebeu a alcaiadaria-mor de Pinhel e as comendas de Torrado e Santa Eugénia da 

Ala, da Ordem de Cristo; cf. Nota de R. Garcia in Idem, Ibidem, p. 89. 
3
 O auto de posse lê-se na Revista do Instituto Histórico, 19, p.159-160; cf. Nota de Rodolfo Garcia in 

Idem, Ibidem, p. 197. 
4
 Francisco Adolfo de Varnhagen, História Geral do Brasil…, III, p. 90.  
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em 1650 Henrique Dias 
5
  recorreu ao Rei para se queixar do tratamento que lhe dava o 

Mestre-de-campo general Francisco Barreto.  Diz que havia vinte anos que servia o Rei 

com o zelo notório, derramando o seu sangue muitas vezes, ficando sem uma mão, e 

que em todos estes tempos serviu com generais que o trataram com cortesia e, mais 

ainda, conforme diz: «fazião de minha pessoa grande estimassão, por conheserem o 

merecia por minhas obras, & pello que vião obrar no Real serviço tratandome como 

soldado e mandando paguar parte dos meus soldos[...]» 
6
.  

À margem desta carta, um secretário escreveu o despacho régio: «Escrever ao 

mestre de campo geral muito em seu favor». 

Não era só Henrique Dias que se queixava do tratamento que recebia de 

Francisco Barreto, também o Capitão-mor dos índios D. Diogo Pinheiro Camarão 
7
 , 

tinha a mesma queixa que apresentara ao Rei.   

   Passados alguns meses, o Rei escreveu ao Mestre de campo geral Francisco 

Barreto recomendando-lhe bom tratamento ao Governador de «gente preta» Henrique 

Dias e ao Capitão mor Diogo Pinheiro Camarão, dizendo expressamente «procureis 

quanto vos for possível tellos satisfeitos e contentes tratandoos cõ boas palavras, e 

obras, e ainda dandolhes a entender q’ eu volo ordeno assy, por estar cõ satisfação de 

seus serviços e do zello com que os continuão» 
8
.  

Um ano depois, talvez por sugestão de Filipe Bandeira de Melo presente na 

Corte, e aproveitando a sua viagem de regresso a Pernambuco, D. João IV enviou 

algumas ofertas para Henrique Dias e Diogo Camarão, e uma carta onde recomenda 

novamente o seu bom tratamento, dizendo a certa altura: «e lhe signifiqueis (mostrando-

lhe esta carta, se vos parecer necessário) q’ estou com satisfação de seus serviços e 

estimo muito sua fidelidade, e zello, com q’ elles e seus officiaes e soldados procedem 

(também lho fareis entender de minha parte) e q’ hey de ter muita maneira de os mandar 

                                                 
5
 Henrique Dias: Negro nascido em Pernambuco, tornado livre quando se ofereceu a Matias de 

Albuquerque. Participou em vários combates com os holandeses tendo sido ferido oito vezes. Fora, como 

vimos, nomeado Governador dos crioulos, negros e mulatos de Pernambuco em 1639 e depois recebeu 

diversas mercês como as referidas neste capítulo; cf. António Gonsalves de Mello, Henrique Dias, 

Governador dos pretos, crioulos e mulatos do Estado do Brasil, Recife, Univ. do Recife, 1954, pp. 17 ss. 
6
 AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, cx. 5, doc. 406: Carta de Henrique Dias ao Rei, com data de 

1 de Agosto de 1650.  
7
 D. Diogo Pinheiro Camarão sucedera no cargo de Capitão-mor dos índios a seu tio D. António Felipe 

Camarão, que morrera em 1648, alguns meses depois da primeira batalha dos Guararapes. 
8
 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, códice 275, fl.181: Carta régia ao Mestre de campo general 

Francisco Barreto com data de 8 de Fevereiro de 1651. 
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premiar a todos a seu tempo, e Phellippe Bandeira leva alguas peças q’ repartireis pelos 

ditos Gov.or da gente preta e Cap. Mor dos Índios[...]»
9
.  

Assim procedeu Francisco Barreto e, em carta de 30 de Agosto do mesmo ano, 

comunicou que havia significado a Henrique Dias e a D. Diogo Pinheiro Camarão a 

satisfação régia pelos seus procedimentos e lhes havia entregue as peças que El-Rei lhes 

mandara  «de que se mostrarão muito contentes, particularmente Henrique Dias, por 

Diogo Pinheiro ser mais altivo de prezunçõis e se não satisfazer de promessas, por 

esperar comendas e outras merces de VMgde» 
10

.  

Rendidos os holandeses no Recife que foi ocupado militarmente nos dias 27 e 28 

de Janeiro de 1654, nos primeiros dias de Fevereiro seguinte partiu André Vidal de 

Negreiros a levar a notícia a D. João IV, chegando a Lisboa 19 de Março. Na mesma 

caravela em que seguiu o Mestre-de-campo paraibano, ia uma carta de Henrique Dias  

dando conta ao Rei do que havia obrado na recuperação da praça e pedindo licença 

«para se vir lançar a seus pees», e servir onde Sua Majestade lhe ordenasse, como 

consta do texto de uma consulta do Conselho Ultramarino datada de Lisboa a 27 de 

Abril de 1654 
11

.  

A licença para vir à Corte de Lisboa, que Henrique Dias solicitara, não teve, 

então, despacho.  O momento seria considerado inoportuno para o afastamento desse 

chefe, pois não havia paz firmada com a Holanda e não se podia prever a reacção que a 

notícia da restauração iria causar ali.  

Em Pernambuco, Francisco Barreto, cumprindo a determinação do Rei, para 

distribuir entre os que se tivessem distinguido na Restauração quinhentos escudos
12

 de   

«ventagem» e as terras que por qualquer maneira lhe pertencessem, concedeu a 

Henrique Dias por alvará de 12 de Setembro de 1654, «dois escudos de ventagem sobre  

qualquer soldo de cada mês» 
13

.  

E em 26 de Janeiro de 1656 por outro alvará, doou-lhe em nome de Sua 

Majestade «as casas que foram do flamengo Van Ufel, e as olarias que pertenceram a 

                                                 
9
 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, códice 275, fl.201: Carta régia ao Mestre de campo general 

Francisco Barreto, com data de 20 de Abril de 1652. 
10

 AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, cx. 6, doc. 445: Consulta do Conselho Ultramarino, de 13 

de Fevereiro de 1653.  
11

 José António Gonsalves de Mello, Henrique Dias, Governador dos pretos, crioulos e mulatos do 

estado do Brasil, Recife, Universidade do Recife, 1954, p. 42 . 
12

 Escudo: moeda de ouro que o rei D. Duarte fez lavrar e valia 90 réis, deixando de circular no tempo de 

D. Manuel I; cf. Frei Joaquim de S.R. de Viterbo, Elucidário das Palavras, termos e frases que em 

Portugal antigamente se usaram…, 2.ª ed., 2 vols., vol. II, Porto, Liv. Civilização, 1865, p. 229. 
13

 António Joaquim de Mello, Biographias de alguns poetas e homens ilustres da província de 

Pernambuco, II, Recife, Typographia Universal, 1858, pp. 230-232.  
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Gaspar Coque, e todas as terras anexas a elas, junto do rio Capibaribe até a ilha de Santo 

António, e bem assim a terra que servia de cemitério dos índios[…] » 
14

. 

As terras doadas compreendiam as da Estância que Henrique Dias defendera na 

guerra  e ainda todas as que dali se estendiam até ao rio Capibaribe em frente à ilha de 

Santo António. Diz Gonsalves de Mello que abrangiam, portanto, «grande parte do 

actual bairro da Boa Vista»
15

. 

Mas a insistência do Governador Henrique Dias para se deslocar a Lisboa 

levando alguns dos seus subordinados, veio a ser bem sucedida.  

Em Março de 1656, Henrique Dias partiu em viagem a Portugal, a requerer a 

satisfação dos seus serviços, de que muito se orgulhava e esperava o justo 

reconhecimento 
16

. Com ele seguiram, pelo menos, dois soldados do seu Terço : Pedro 

Lourenço e João Rodrigues 
17

.  

Porém, após a sua chegada a Lisboa, deu-se o falecimento do Rei, em 6 de 

Novembro, o que dificultou o pronto despacho dos papéis. 

Em 16 de Março seguinte, a Regente D. Luísa de Gusmão mandou passar-lhe 

novo alvará de mercê do foro de fidalgo, que já tinha desde 1638, mas que o perdera. É 

do seguinte teor:  

« Eu El Rei faço saber a vos Dom João da Silva Marques de Gouvea, comde de 

Portalegre meu muito presado sobrinho do meu Conselho de Estado e meu Mordomo 

Mor que Anrique Dias governador dos negros do Estado do Brasil me emviou dizer que 

elle fora tomado por fidalgo de minha caza com mil e seiscentos reis de moradia por  

mes de fidalgo cavaleiro e hum alqueire de cevada por dia paga segundo ordenança que 

era a moradia ordinária avendo respeito ao valor com que tinha servido na guerra do 

Brasil como se vio por certidão de João Soares do Torneo fidalgo de minha caza e 

escrivão da matricula dos moradores della donde o dito alvará esta Registado e por se 

lhe perder lhe mandey passar este com salva pelo qual hey por bem que a dita merçe se 

cumpra assy e da maneira que se lhe tinha feito e este se registara em seu títolo com as 

ditas declarações. Manoel Correa o fez em Lisboa a desaseis de Março de mil seiscentos 

e simcoenta e sete. Manoel Leittão d’ Andrada o fes escrever. Raynha»
18

.  

                                                 
14

 Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais …., vol. 3, p. 427. 
15

 José António Gonsalves de Mello,  Henrique Dias ..., p. 43 . 
16

 Idem, Ibidem, p. 44 . 
17

 AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, cx. 7, doc. 591: Consulta do Conselho Ultramarino, de 6 de 

Agosto de 1657.  
18

 AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, cx. 23, doc. 2113: Consulta do Conselho Ultramarino, de 

12 de Julho de 1709.  
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Em 14 de Maio de 1657 o Conselho Ultramarino consultou a Rainha acerca dos 

requerimentos de Henrique Dias. Diz-se aí que ele apresentou fé-de-ofício e certidões 

juradas e justificadas de seus serviços, mencionando que até então lhe haviam sido 

feitas, em 1638, as mercês de foro de fidalgo com 1600 réis de moradia e de um hábito 

de uma das três Ordens  Militares, com promessa de uma comenda, e em 1654 a da 

comenda dos Moinhos de Soure da Ordem de Cristo, a cujo título se lhe deveria lançar o 

hábito da mesma Ordem, com promessa de que na repartição que se fizesse de algumas 

fazendas em Pernambuco se lhe daria a parte que fosse justo. Alegando os seus 

«grandes merecimentos e asinalados serviços», pediu à Rainha que a comenda dos 

Moinhos de Soure se desse a seu genro Pedro de Valdoveço, «pessoa muito nobre», e 

que a promessa de outra, feita em 1638, ficasse para quem se viesse a casar com sua 

filha D. Guiomar e para as outras duas filhas que mais tinha, se lhe fizesse mercê de 

dois hábitos para as pessoas que com elas casassem «com tenças com que comodamente 

possão achar soldados honrados que cazem com ellas», e como não tinha filho varão em 

que ficasse perpetuada a sua memória, se fizesse mercê do foro de fidalgo aos maridos 

de suas filhas. Para ele, Henrique Dias, pedia duzentos mil réis de renda para seu 

sustento. Assim, o Conselho opinou favoravelmente ao pedido, acrescentando que 

devendo cessar a promessa da comenda feita em 1638 com o provimento da comenda 

dos Moinhos de Soure, se desse a quem casasse com D. Guiomar o hábito de Cristo e 

que a promessa de hábito para quem casasse com as duas outras filhas solteiras, fosse 

das Ordens de Aviz  ou Santiago e no tocante ao foro de fidalgo para seus genros, se 

fizesse apenas mercê do de cavaleiro-fidalgo com mil réis de moradia 
19

.  

A Rainha resolveu, em 17 de Maio, como parecia ao Conselho, estabelecendo 

que a pensão dos hábitos de Aviz ou Santiago para os soldados de qualidade e serviço 

que casassem com as duas filhas, seria de vinte mil ou trinta mil réis para cada um 
20

.  

  No mesmo mês Henrique Dias apresentou petição de réplica, requerendo que as 

pensões dos hábitos para os que casassem com as suas duas filhas fossem de cinquenta 

mil réis  e que fossem pagas nos dízimos do Estado do Brasil, pois «as não pode casar 

senão no Estado do Brasil onde nasceram e vivem» e que os duzentos mil réis de tença 

que se lhe concederam também se consignassem nos mesmo dízimos. O Conselho não 

concordou com o aumento pedido e opinou que as pensões fossem fixadas em vinte mil 

                                                 
19

 AHU, Conselho Ultramarino, Consultas de Mercês, cód. 83, fls. 266v-267v: Consulta do Conselho 

Ultramarino, de 14 de Maio de 1657.  
20

 AHU, Conselho Ultramarino, Consultas de Mercês, cód. 83, fls. 269: Despacho da Regente de 17 de 

Maio de 1657.  
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réis «pagas desde o dia em que tiverem os hábitos» e que estas fossem pagas na  mesma 

parte em que «Henrique Dias tiver os duzentos mil réis que se lhe hão de pagar na 

mesma Capitania […]»
21

.   

 A Regente despachou nesse sentido em 2 de Junho. Em 6 de Junho Henrique 

Dias tirou a Portaria de mercê, na qual a Regente reconhece  que «foy hum dos Capitães 

que nas gerras do Brazil daquelle tempo mais Merecerão e melhor nome nellas 

adequirirão », dizendo que  por decreto de 27 de Abril de 654 lhe fora atribuída a 

comenda de Soure da Ordem de Cristo que vagara por morte de D. Felipe Camarão
22

 a 

cujo título se lhe lançaria o hábito da mesma Ordem, que na repartição que se fizesse de 

algumas  fazendas em Pernambuco se lhe daria a parte que fosse justo e dois mil 

cruzados em dinheiro empregados em cousas para repartir por seus soldados e ainda 

era-lhe feita mercê «para memoria de seus serviços e remedio de sua velhice» de 

duzentos mil reis de renda em vida, pagos na Capitania de Pernambuco. Mais consta 

que a comenda referida de Soure passe para o seu genro Pedro de Val de Veso em 

satisfação de outra comenda e hábito da Ordem de Cristo de que Henrique Dias tinha 

promessa desde o ano de 1638, mas ficava aquele hábito para casamento de sua filha D. 

Guiomar, «e cazando elles e as outras duas filhas que mais tem com Soldados de 

qualidade e serviços se lhes lansara a cada hum o hábito de S. Bento de Avis ou S. 

Tiago com vinte mil reis de pensão a cada» 
23

.  

 Para as despesas de chancelaria Henrique Dias não trouxera dinheiro. Em novo 

requerimento, em que confessa que «chegara a esta corte pobríssimo», pediu uma ajuda-

de-custo, não só para pagar os direitos devidos à chancelaria real, como também para 

«aviarse da matalotagem que ha mister quando houver de voltar». O Conselho 

                                                 
21

 AHU, Conselho Ultramarino, Consultas de Mercês, cód. 83, fls. 269: Consulta do Conselho 

Ultramarino, de 28 de Maio de 1657, respeitante à petição de réplica do Mestre de campo Henrique Dias.  
22

 António Filipe Camarão: Índio, chamado Poti pelos indígenas, que em 1630 se apresentara a Matias de 

Albuquerque chefiando um troço da sua tribo potiguar. Combateu os holandeses nas mais diversas 

situações e recusou as maiores vantagens materiais que lhe foram oferecidas pelos flamengos. Em 1633 

recebeu a patente de capitão-mor dos índios potiguares com direito a brasão de armas, rendas e soldos que 

totalizavam 80 mil réis e hábito da Ordem de Cristo e em 1635 recebeu o título de Dom.  Escreveu um 

manisfesto em língua tupi, em 28 de Março de 1646, dirigido aos índios partidários dos holandeses, 

convidando-os a apoiarem o rei de Portugal. Participou com muito valor na primeira batalha dos 

Guararapes, tendo falecido pouco tempo depois. Recebeu também uma comenda da Ordem de Cristo; cf. 

José Antônio Gonsalves de Mello, D. Antônio Filipe Camarão Capitão –mor dos índios da costa do 

nordeste do Brasil, Recife, Universidade do Recife, 1654, p. 19 ss.; Francisco Augusto Pereira da Costa, 

Anais Pernambucanos,vol.3, 2ª ed., Recife, FUNDARPE, 1983, pp. 267-270; Major António de Souza 

Júnior, Do Recôncavo aos Guararapes, Rio de Janeiro, Biblioteca Militar, 1949, pp. 211-212. 
23

 ANTT, Lisboa, Portarias do Reino, livro 3, fls. 325v-326v: Mercê a Henrique Dias e outros familiares, 

com data de 6 de Junho de 1657 . 
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Ultramarino opinou que se lhe desse quarenta mil réis de ajuda de custo, com o que 

concordou a Rainha 
24

.  

 Mas Henrique Dias não viera apenas tratar dos seus assuntos incluindo os da sua 

família, pois fez uma petição à Rainha, para que, tendo em consideração os muitos 

serviços dos homens pretos e pardos de seu Terço, lhes fizesse as mercês que estavam 

merecendo por seus trabalhos na guerra. E que a primeira fosse alforriar os soldados e 

oficiais escravos que havia na sua tropa e que, conforme a sua petição, «vierão para a 

guerra por editaes que se puserão pelos generaes e governadores que em nome de Sua 

Magestade lhes prometiam serem forros, e libertos, e cõ a tal promessa servirão sempre 

(...) porque se estes soldados sogeitos, não ficarem forros, e libertos por merçê de Vossa 

Magestade, pois tantos serviços lhe hão feito, e tornarem à sogeição do cativeiro que de 

antes tinhão, não ficará animo nelles, nem em outros vontade, para que havendo algua 

occaziao (o que Deus queira não permitta) torne a pegar nas armas». E, logo que 

decidida «esta merçe da liberdade dos soldados» pedia que, se a Rainha fosse servida 

manter em serviço o Terço, lhe concedesse os privilégios e liberdades de que gozavam 

os mais terços dos brancos, pois seria de grande utilidade para a Fazenda Real, 

argumentando que «fazem menos gastos que os brancos, e não deixão naquelas partes 

de fazer o mesmo que elles» 
25

. 

 Várias consultas do Conselho Ultramarino referem que havia soldados do seu 

Terço que ainda eram cativos, e que tinham sido oferecidos pelos seus senhores para os 

trabalhos da guerra, para o serviço de El-Rei. Era o caso, por exemplo, do negro 

Gonçalo Rebelo «que foi cativo de Baltezar Gonçalves, morador em Pernambuco, o 

qual fez serviço a V.Mgde.», como de outros escravos seus, para servirem naquela 

campanha com o Governador  Henrique Dias na companhia do Capitão Domingos 

Garcês, «onde servio com satisfação por tempo de treze annos, e recebeo alguas 

feridas» 
26

. Ou o dos cinco escravos do engenheiro Christóvão Álvares, que serviram no 

mesmo Terço
27

 .  

 Sobre a representação feita por Henrique Dias, opinou o Conselho que se 

conservasse o Terço «emquanto não ouver pas firme cõ Olanda» e «por desta gente 

                                                 
24

 AHU, Conselho Ultramarino, Consultas de Partes, códice 46, fl. 68v: Consulta do Conselho 

Ultramarino, de 21 de Junho de 1657.  
25

 José António Gonsalves de Mello,  Henrique Dias ..., p. 48. 
26

 AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, cx. 7, doc. 609:  Consulta do Conselho Ultramarino, de 9 de 

Julho de 1659. 
27

  AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, cx. 5, doc. 420: Consulta do Conselho Ultramarino, de 7 de 

Julho de 1651. 
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preta haver muita no Brasil em que se acha fidelidade e são temidos dos framengos e 

muito sofredores dos trabalhos da campanha». E quanto aos soldados ainda escravos, 

parecia «que o modo de premiar os que servirão bem, he dar-lhes a liberdade cõ vontade 

e permissão de seus donos, o que sendo ricos, não será dificultoso, e pagando aos que o 

não forem, hum preço moderado, cõ que huns ficão satisfeitos, e outros sem queixas». 

No que respeita à execução do que era proposto, o Conselho recomendava que o 

governador André Vidal de Negreiros fosse instruído sobre o assunto como conhecedor 

que era da situação pois que, em Pernambuco «pode tomar de tudo informação 

verdadeira» e que «trabalhe por redusir, e trazer a povoado, por meyo dos Religiosos 

mais exemplares, pois seus donos os não podem obrigar a tornar a seu serviço, e 

vivendo estes como christãos e á nossa obediência, será o premio terem liberdade, e 

ainda os seus mayores cõ postos no terço, o que será serviço de Deus e de VMgde, e 

meyo de se acabarem os mocambos»
28

. 

 A Rainha Regente resolveu de forma que constituiu uma homenagem ao 

governador dos negros, despachando assim: « Emquanto viver Henrique Dias se 

conserve este terço, e se dê liberdade pello modo que parece à consulta. Morto Henrique 

Dias, se me proporá então o que se ha de fazer deste Terço» 
29

.  

Henrique Dias, até aí “Governador” da sua gente, considerou-se com direito à 

patente de Mestre-de-campo, que era a dos comandantes de Terços. Requereu-a então à 

Rainha, que a respeito pediu parecer ao Conselho Ultramarino; foi este de opinião que 

«assy pela utilidade, de que he esta gente preta, como pelos serviços, e valor de 

Henrique Dias, que já tem o foro de fidalgo ( honra que se costuma fazer aos mestres de 

campo, depois  de o serem muitos annos) convem que Vossa Magestade lha faça de lhe 

mandar dar a patente de mestre de campo, que pede ad honorem, cõ o soldo somente cõ 

que governava o terço»
30

.   A Rainha assim deferiu  e a patente foi-lhe passada em 20 de 

Março de 1658, podendo ler-se o seguinte: 

«[…]    Hey por bem e me praz de o nomear ( como pela presente o nomeo) no posto de 

Mestre de Campo ad honorem do dito Terço p.ª com elle me servir na dita Cap.ª de 

Pernambuco emq.to com os ditos Estados de Olanda não houver a dita paz firme e q. 

haja com elle somente o soldo com q. antes da recuperação de Pernambuco governava o 

                                                 
28

 AHU, Conselho Ultramarino, Consultas de Partes, códice 46, fl. 78v: Consulta do Conselho 

Ultramarino, de 12 de Outubro de 1657. 
29

 AHU, Conselho Ultramarino, Consultas de Partes, cód. 46, fl. 79v: Despacho da Regente em 17 de 

Outubro de 1657.   
30

 AHU, Conselho Ultramarino, Consultas de Partes,  cód. 46, fl. 105: Consulta do Conselho Ultramarino, 

de 7 de Março de 1658 . 
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mesmo Terço e q. goze de todas as honras privilegios izenções franquezas e Liberdades 

q. per razão delle lhe tocarem […]» 
31

.  

Entretanto , Henrique Dias tinha requerido que se lhe mandasse pagar no Brasil 

o que se lhe estava devendo de seus soldos vencidos em Pernambuco e na Bahia. O 

Conselho Ultramarino opinou que era razoável  que se lhe não negasse o ajustamento de 

contas que requeria, «porque he velho e lhe servirá esta merçe de consolação […] e 

andando o tempo se veja se convem fazerlhe mais algum favor de que he benemerito»
32

. 

Autorizado pela Rainha, em 22 de Novembro, foi-lhe passada provisão de autorização, 

para ser executado o pagamento no Brasil.  

 Henrique Dias regressou a Pernambuco, ao que parece no primeiro semestre de 

1658 . A viagem foi acidentada, pois o navio em que vinha foi atacado e rendeu-se aos  

“pechelingues”
33

, ficando ele ferido e, além disso, perdeu a sua patente, pelo que, a seu 

requerimento, nova via lhe foi passada em Novembro de 1658 
34

.  

 Daí a cerca de quatro anos, em Junho de 1662, faleceu no Recife este notável 

descendente de africanos. Os gastos com o funeral foram  abonados pela fazenda real, 

por ordem do Governador Francisco de Brito Freire, datada de 8 do mesmo mês, os 

quais importaram, além da pólvora para as descargas, em quarenta e oito mil setecentos 

e vinte réis 
35

.  

 Entre os oficiais que vieram a pertencer ao Terço dos Henriques, podemos 

referir Amaro Cardigo, natural de Pernambuco, filho de pais negros forros. Em 24 de 

Maio de 1674 assentou praça de alferes e foi Capitão de infantaria do mesmo Terço. 

Ainda servia em Janeiro de 1706. Casou com D. Benta Henriques, filha de Henrique 

Dias, e em 1711 requereu que lhe fosse concedido o hábito da ordem de Santiago, 

conforme a promessa feita a seu sogro, pedindo ao Rei que dispensasse no impedimento 

da cor. Os Conselheiros da Mesa da Consciência e Ordens opinaram que se não devia 

lançar o hábito sem proceder às provanças e habilitações da pessoa do requerente, com 

o que o Rei concordou. Cardigo recorreu da decisão alegando impossibilidade de se 

proceder às inquirições, não só pela distância do reino de Angola, de onde eram seus 

avós, como por serem nascidos nos sertões dessa conquista, «onde não pode haver 

                                                 
31

 AHU, Conselho Ultramarino, Ofícios, cód. 116, fl. 355: Carta patente de nomeação de Henrique Dias 

no posto de Mestre de campo ad honorem, com data de 20 de Março de 1658 .  
32

 AHU, Conselho Ultramarino, Consultas de Partes, cód. 46, fl. 84: Consulta do Conselho Ultramarino, 

de 16 de Novembro de 1657. 
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 Termo que, no século XVII, designava os piratas saídos do porto de Vlissingen, na Zelândia, das 

Províncias Unidas dos Países Baixos.  
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 António Joaquim de Mello, op.cit., II, p. 235.  
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 Idem, Ibidem, II, pp. 235- 237.  
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notícia deles», e pedia que fossem elas feitas na corte de Lisboa como «pátria comum», 

dispensando-se na cor, em consideração dos serviços do seu sogro e dos seus próprios. 

A Mesa, indicando que em Angola havia freires da Ordem que se poderiam encarregar 

das provanças, manifestou-se contrária ao pedido, que foi indeferido pelo Rei. Como 

nada mais consta do processo, é possível que não tivesse tido prosseguimento, não se 

tendo cumprido, neste caso, ao que parece, a promessa régia feita a Henrique Dias 
36

.  

 A António Gonçalves Caldeira, Mestre-de-campo do Terço dos Henriques
37

, a 

quem se fizeram as “provanças” para se lhe lançar o hábito de Santiago, não se indagou 

se ele e seus pais tinham sido escravos ou não. Os Conselheiros da Mesa da Consciência 

e Ordens, mencionando que era filho de negro e de negra moradores em Pernambuco, e 

que de seus quatro avós não tem notícia, a não ser que eram do reino de Angolla; 

informam, contudo, que pelas testemunhas «consta terem ao dito Antonio Gonçalves 

Caldeira por Christão bautizado e solteiro e o mesmo ouvirão dizer de seu Pay e May». 

D. Afonso VI dispensou-o dos defeitos «por seus serviços e resões que para isso 

concorrem» 
38

.  

  

  6.2. O litígio com a Coroa na sucessão do 4.º Donatário   

                     

Após a restauração da soberania portuguesa de Pernambuco não demorou o 

soberano a ter notícia de haver diligências por parte do 4.º donatário naquela capitania.  

Mas passara para a Coroa o senhorio da capitania de Pernambuco  sob o fundamento de 

que para a sua recuperação do poder dos holandeses, nada contribuíra a família do 

donatário, notando – se ainda a agravante de haver o próprio Duarte de Albuquerque 

Coelho emigrado para Castela e tomado o partido de Filipe IV na guerra da 

Restauração.  

Por tais motivos foi a capitania anexada à coroa, logo depois da restauração em 

1654, passando a sua administração para governadores de nomeação régia, tendo 

cessado de facto o governo dos donatários em 1638 com a retirada de Duarte de 

                                                 
36

 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens, de 17 de Setembro de 1711 e 27 de Junho de 1712;  

ANTT, Habilitações da Ordem de Santiago, letra A, maço 6, n.º 10, e Portarias do Reino, livro 3, fls 

325v-326v. 
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 A experiência do Terço de Henrique Dias deu origem aos Terços ou Regimentos dos “Henriques” que, 

como salienta Varnhagen,  os seus serviços receberam no Brasil a mais gloriosa recompensa, ordenando-

se que se organizassem, em várias das capitanias, corpos de soldados e oficiais  negros, com o referido 

nome; cf. Francisco Adolfo de Varnhagen,  História Geral do Brasil …, III, p. 93. 
38

 ANTT, Habilitações da Ordem de Santiago, letra A, maço 6 n.º 59: Consulta da Mesa da Consciência e 

Ordens, com data de 27 de Abril de 1667 .  
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Albuquerque Coelho para a Bahia, e subsequente viagem para a Europa, ficando a 

capitania em poder dos invasores holandeses. 

Ora, constando ao rei que D. Miguel de Portugal, como administrador da 

fazenda de Duarte de Albuquerque Coelho, seu sogro, exercia alguns actos de jurisdição 

na capitania de Pernambuco, sob o fundamento de que o dito seu sogro era o donatário 

dela antes da invasão holandesa e, depois certificado disto por informação do  próprio 

D. Miguel, a quem mandara ouvir a respeito, logo mandou uma carta, datada de 4 de 

Novembro de 1654,  dirigida ao governador da capitania Francisco Barreto. Nela, o Rei, 

ao mesmo tempo que censurava D. Miguel pelo excesso e escândalo que representava o 

seu acto, sem respeito a tanto sangue e a tantas despesas que custaram a restauração da 

capitania, e sem dirigir qualquer requerimento ao rei se se quisesse introduzir na sua 

posse, ordenava D. João IV ao governador, que, logo que recebesse a dita carta, 

verificasse quais os actos de posse que D. Miguel havia feito, e privasse  todas  e 

quaisquer pessoas que tivessem parte, ofício, ou qualquer outra coisa feita por ele, não 

consentindo que o dito D. Miguel ou seu sogro executassem acto algum de donatário
39

. 

Após a morte do quarto donatário, seu pai, em 24 de Setembro de 1658, D. 

Maria Margarida de Castro e Albuquerque herda a capitania de Pernambuco, como 

única herdeira paterna, porquanto seu irmão Jorge de Albuquerque Coelho morrera 

solteiro. 

Era casada com D. Miguel de Portugal, VI conde de Vimioso, senhor das vilas 

de Aguiar da Beira e de Vimioso, e donatário da capitania do Machico na ilha da 

Madeira.  

 Opondo – se, então, D. Miguel de Portugal 
40

 ao acto régio de anexação da 

capitania à Coroa, travou – se renhido pleito judicial com o procurador da Coroa 
41

. 

Em Junho de 1670 foram apresentadas as alegações jurídicas dos autores da 

demanda, representados pelo Dr. Manuel Álvares Pegas. Alegava que «os Donatários 

deste Reino nam sam obrigados a residir nas terras de que sam Senhores porque a 

residencia pessoal somente se requere nos benefícios eclesiasticos e nam nos bens da 

Coroa os quais logram e pesuem os Donatarios vivendo em qualquer parte do Reino de 
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 Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais…, vol. 3, p. 388. 
40

 D. Miguel de Portugal, VI Conde de Vimioso, pelo seu casamento com a herdeira única do 4.º 

donatário Duarte Albuquerque Coelho, habilitara-se ao condado de Basto e ao senhorio da capitania de 

Pernambuco. Exerceu o cargo de governador de Évora, foi conselheiro de guerra e estribeiro – mor da 

rainha Maria Francisca Isabel de Sabóia . 
41

 Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais…, vol. 4,  p. 352. 
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cujo Rey sam vassalos […]» 
42

. Seguiram-se novas alegações com data de 28 de Agosto 

de 1671 tendo a assinatura do mesmo jurista e outra ilegível 
43

. 

Em Março de 1675 o procurador da Coroa apresentou as suas alegações contra 

as pretensões dos Condes de Vimioso, frisando a obrigação dos Donatários das 

Capitanias do Brasil terem «de as fortalecer e em perigo de se invadirem assistir 

pessoalmente como Capitães e como Alcaides mores, como Governadores e como 

Donatários que lhe come os frutos […] e como perdendose El Rey não tem obrigação de 

lhas tornar a doar. E se não podem outra vez introduzir nellas»
44

. Logo no mês seguinte, 

os autores da demanda apresentaram novas alegações 
45

. 

Em 31 de Agosto de 1677 foi pronunciado um acórdão que atende, no essencial, 

às razões apresentadas pelos autores da demanda. Depois de fazer uma introdução ao 

historial da criação da capitania doada a Duarte Coelho segue-se o resumo da sua 

actuação e a dos seus sucessores até Duarte de Albuquerque Coelho, sendo este  

justificado na sua actuação no tempo da invasão holandesa, em que veio para 

Pernambuco  no ano seguinte na armada de D. António de Oquendo e muito pagou para 

a «despesa da guerra». O Acórdão salienta a obrigação «do Bom Rey e Senhor em 

defender a terra e os vassalos repulsando as Forças e violencias dos contrários»
46

. 

Termina condenando o Procurador da coroa para que «lhes restitua a dita terra governo 

e capitania de Pernambuco» e absolve o dito Procurador da coroa «dos juros e 

rendimentos da dita Capitania pedidos pelos ditos Autores»
47

.   

 O Acórdão foi contestado pelos autores da demanda
48

 e, também, foram 

levantados embargos à sentença pelo Procurador da Coroa
49

.  

            Falecendo o conde de Vimioso em 12 de Setembro de 1681, sua mulher, que não 

teve filhos, acolheu os «dois bastardos do marido, havidos de D. Antónia de Bulhões, 

donzela nobre e limpa, que se recolheu a um convento de Lisboa»
50

. 

Legitimado por carta régia de 13 de Dezembro de 1681, o mais velho, D. 

Francisco de Portugal,  veio a herdar todos os bens, títulos e direitos, tanto de seu pai 
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 ANTT, Colecção Eng.º Raul Duro Contreiras, maço 1, doc. n.º 15, fl. 63 v. 
43

 Ibidem,  doc. n.º 24. 
44

 Ibidem,  doc. n.º 29, fl. 346. 
45

 Ibidem,  doc. n.º 30. 
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 Ibidem,  doc. n.º 34, fl. 398. 
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 Ibidem,  doc. n.º 34, fl. 401. 
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  Ibidem, doc. n.º 53. 
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 F. A. Pereira da Costa, Anais …, 2.ª ed., vol. 3, p. 466. 
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como de sua mãe adoptiva, e, portanto, presumia-se com direito ao senhorio da 

capitania de Pernambuco
51

. 

 Entretanto, o processo judicial prosseguia e, a 26 de Outubro de 1681, o regente 

D. Pedro nomeia juízes  da causa e relator nos termos seguintes:  

«Pelo conhecimento que os D.ºres João Lamprea de Vargas e Lançarote Leitão de 

Noronha tem da cauza que corre entre o procurador da coroa e o conde do Vimioso do 

tempo que forão juizes della servindo na Caza da Suplicação. Hey por bem que sem 

embargo de hoje estarem no Dezº do Paço seião juizes da mesma cauza e embargos que 

nella ha, e que o D.ºr João Lamprea de Vargas faça o officio de Relator como o fez na 

primeira Sentença» 
52

. 

Entretanto, falecendo, a 25 de Outubro de 1689, D. Maria Margarida de Castro e 

Albuquerque, condessa de Vimioso, sucedeu-lhe D. Francisco Paulo de Portugal e 

Castro, herdando assim de sua mãe adoptiva todos os seus bens, títulos e direitos, como 

já havia herdado os de seu pai pelo acto da legitimação
53

. 

Dos referidos bens, entrou na posse e gozo imediato, com excepção do senhorio 

de Pernambuco, em litígio com a Coroa, que, como vimos, o declarara realengo.  

Atingindo D. Francisco a maioridade, apressou – se em dar andamento à 

intentada e demorada acção judicial contra a coroa para reivindicar os seus direitos
54

. 

Veio, então, a ser proferido, com data de 20 de Janeiro de 1712, o Acórdão da 

Relação de Lisboa o qual não dava provimento à reivindicação principal dos autores da 

demanda.  Vejamos os termos finais: «[…] esta causa correu com o conde de Vimioso 

D. Miguel de Portugal por cabeça de sua mulher D. Maria Margarida de Castro 

Albuquerque a qual por morte de seu marido foi nestes autos habilitada, pera com ella 

correrem e instituir por universal herdeiro de seus bens ao Conde de Vimioso D. 

Francisco de Portugal que por esta rezão se acha tambem nesta causa habilitado com 

declaração que houvesse com elle correr somente pello que respeitase aos fruitos, por 

tanto condennar ao Procurador da Coroa a que restitua somente ao Conde habilitado D. 

Francisco de Portugal os fruitos da ditta capitania de Pernambuco do tempo da demanda 

contestada the ao tempo em que faleceo a condessa D. Maria Margarida de Castro 

Albuquerque mulher do embargante com declaração que se lhe não restitua a ditta 
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 D. António Caetano de Sousa, História Genealógica da Casa Real Portugueza, tomo X, livro X, cap. 

XI, Lisboa, na Regia Officina Sylviana, e Academia Real, 1743, pp. 779-781. 
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capitania p.ª cuja propriedade se não acha nestes autos habilitado o ditto conde D. 

Francisco de Portugal nem the qui ter mostrado o direito que tem a propriedade della 

[…]. Lx. 20 de Janeiro de  1712». 

Seguem- se cinco assinaturas 
55

. 

Entretanto na Corte granjeava prestígio e influência o VII Conde de Vimioso 

que novamente apresentou as suas legações. Tendo, então, o Rei passado um Alvará a 

16 de Janeiro de 1716, em que dava ao Procurador da Coroa Francisco Mendes Galvão 

faculdade de poder ajustar com o Conde, um acordo que fosse  conveniente para ambas 

as partes, em que cedesse o Conde não só a execução dos frutos, que lhe foram 

sentenciados, mas também o direito que pudesse ter à propriedade da Capitania de 

Pernambuco, dando-lhe por equivalente diversas mercês e «oitenta mil cruzados em 

dinheiro, pagos nos rendimentos do mesmo Estado de Pernambuco»
56

.  

Houve completo acordo.    

Deste modo, recebeu, D. Francisco de Portugal, o título de marquês de Valença ( 

que já seu quinto avô D. Affonso gozara) em duas vidas, por carta régia de 10 de Março 

de 1716. Depois, a seu pedido, D. João V fez-lhe mercê do tratamento de Sobrinho, que 

todos os seus antepassados lograram, em virtude da prerrogativa de descender por 

varonia do tronco da Casa Real.  

Como refere D. António Caetano de Sousa, era o VII Conde de Vimioso dotado 

de excelentes virtudes. De espírito vivo, foi notória a sua devoção e pompa com que 

celebrou, sendo mordomo, «o Desaggravo  do Sacramento roubado na Freguesia  de 

Santa Engracia, que foy preciso, que a Real providencia ordenasse evitar para o futuro 

semelhantes despezas»
57

. 

Revelava piedade com os pobres de que deu provas, em Lisboa, com a  

generosidade com que assistiu a todos no ano de 1727, em que foi Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia, e no grande numero de soldados, «que vestio à sua custa, quando 

foy mandado à Comarca de Torres Vedras a fazer gente»
58

; era admirada a sua natural 

eloquência e talento, como testemunharam os eruditos do seu tempo, que tratou 

familiarmente com muita estimação, tendo ingressado na Real Academia sucedendo ao 

Conde de Monsanto D. Fernando de Noronha. Era casado com «Francisca Rosa de 
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Menezes […] filha de Manoel Telles da Sylva I. Marquez de Alegrete, II. Conde de 

Villarmayor  e  da Marqueza D. Luiza Coutinho» 
59

. 

 

        

            6.3.  A sociedade pernambucana na segunda metade do século XVII                                    

               

Podemos caracterizar o período em estudo, o que sucede à restauração da 

soberania da Coroa portuguesa em Pernambuco, em 1654, como sendo uma época de 

regresso à paz e de recompensas 
60

 pelos feitos cometidos, e da retomada para muitos, 

das propriedades  confiscadas. Foi, também, um período de reconstrução do que fora 

destruído pela guerra e de tentativa de recuperação da prosperidade conhecida antes da 

dominação flamenga.  

Expulsos os holandeses, dentro de pouco tempo, nas vilas e em algumas 

povoações, obedecia tudo aos antigos usos e costumes, ressurgindo as suas ofuscadas 

grandezas e opulências. Diz Pereira da Costa que demasiado luxo no trajar ostentava a 

restaurada colónia em fins do século XVII, luxo esse que se estendia até mesmo aos 

próprios escravos, uma vez que a carta régia de Fevereiro de 1696 proibiu que eles 

usassem vestidos de seda ou de qualquer objecto de luxo
61

. 

Mas, a conjuntura externa era diferente e adversa, e a interna revelava-se mais 

complexa e com focos de tensão. Pernambuco herda um legado oneroso de estagnação e 

crise económica, de conflitos sociais e de disputas políticas.  

Evaldo Cabral de Mello faz uma análise da situação considerando os seguintes 

legados. Legado económico: um sistema açucareiro devastado; a Paraíba, a capitania de 

Itamaracá, a área de Igaraçu ao Recife , despovoadas; os preços do açúcar francamente 

desanimadores; um circulo vicioso de fiscalidade escorchante e falta de recursos para a 

reconstrução dos engenhos. O legado social: violência, criminalidade, um exército 
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numeroso em tempo de paz, o aumento assustador dos quilombos, a querela entre os 

antigos senhores de engenho, despojados pelos holandeses das suas propriedades, e os 

novos senhores, que as tinham adquirido destes. O legado político: o conflito de 

jurisdição entre o governo da capitania e o governo geral da Bahia, as rivalidades entre 

mazombos e reinóis, que não se exprimiam apenas entre a açucarocracia e o comércio 

do Recife, mas que dividia o estamento burocrático – militar e as próprias ordens 

religiosas. no entanto ao mesmo quadro político – social cujas tensões iriam conduzir à 

guerra dos mascates   
62

. 

No aspecto económico, a exportação de açúcar do Brasil passou a sujeitar-se a  

uma concorrência crescente de outras áreas de produção, como foram os casos das ilhas 

americanas de S. Cristóvão, Guadalupe e Martinica onde os franceses iniciaram a 

indústria do açúcar, e os ingleses o fizeram em Barbados e Jamaica
63

.   

  O resultado foi a descida dos preços do açúcar e um aumento do preço da mão 

de obra. Eram, pois, difíceis as condições para a recuperação dos engenhos após o 

término da guerra com os Holandeses, pelo que a Coroa concedeu aos seus proprietários 

alguns períodos de isenção de impostos e de execuções judiciais, permitindo recuperar a 

capacidade produtora que, segundo Stuart Schwartz era, para ao Brasil, de 1,2 milhões 

de arrobas, mais do que qualquer concorrente.  

Logo no ano de 1655, com data de 17 de Setembro foi expedida uma carta régia 

dirigida ao governador Francisco Barreto, pela qual era concedido a quem fabricasse ou 

reedificasse os danificados engenhos de açúcar no estado do Brasil, assim reais como 

trapiches, a isenção de impostos por dez anos, e bem assim o gozo de certas liberdades e 

privilégios, mediante prévia justificação perante o provedor da fazenda real. Depois, por 

alvará de 23 de Dezembro de 1663, foi proibido que os engenhos de açúcar fossem 

arrematados por dívidas de seus donos, devendo porém pagar – se aos credores pelos 

rendimentos dos mesmos e, por uma provisão de 3 de Março de 1676, que baixou em 

virtude de uma representação das câmaras das capitanias de Itamaracá e Pernambuco, 

foi concedida aos senhores de engenho a mercê de não poderem ser executados nas 

fábricas de suas propriedades pelo tempo de seis anos
64

.  
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Houve, ainda, a provisão régia de 15 de Janeiro de 1683 concedendo-lhes nova  

mercê, por mais seis anos,  de não serem executados nas fábricas dos seus engenhos, 

fazendas e escravos, mas somente nas suas rendas 
65

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Mas a natureza não ajudou nas décadas de 1660 e 1670, pois houve secas e 

chuvas excessivas, e também a irregularidade do sistema de frotas. Deve acrescentar-se, 

ainda, os efeitos gravosos dos compromissos da política externa de Portugal, na fase 

crucial da sua Guerra da Restauração, em que foram fundamentais os tratados com a 

Inglaterra e as Províncias Unidas dos Países Baixos no ano de 1661, cujos encargos 

resultantes foram financiados em larga medida pelos impostos sobre a indústria 

açucareira.  Mas, como reconhece Schwartz, a Coroa portuguesa não teve grande 

alternativa a não ser taxar a sua maior fonte de rendimentos para cumprir os  

compromissos. Em 1672, por exemplo, refere este autor, uma caixa de açúcar na Bahia 

pagava, para além das taxas devidas à chegada a Portugal, um imposto local de 450 réis, 

mais 340 réis para o sustento da infantaria e 600 réis de imposto para o comboio 
66

. 

Entretanto, por alvará de 3 de Fevereiro de 1672 foi franqueado aos habitantes 

do Brasil o comércio livre com a Índia, Moçambique e mais partes de África 
67

. E, em 

1677 aceitou o governo da metrópole, que a venda do açúcar fosse feita pelo preço que 

as partes convencionassem, sendo  dirigida ao governador da Capitania, em 20 de 

Janeiro de 1678, uma carta régia,  ordenando o soberano que o preço do açúcar fosse de 

convenção das partes e que não tivesse taxa alguma. 

Dando-se porém certos abusos nas vendas do açúcar, pela mistura das suas 

diversas qualidades, foi ordenado que as caixas fossem marcadas nos próprios 

engenhos, com letras de fogo, acrescentando – se F. às dos finos , um R. às dos 

redondos e um B. às dos baixos 
68

.  

No que respeita ao comércio marítimo, com a restauração da soberania 

portuguesa na Capitania, em 1654, voltou o antigo regime que proibia a navios 

estrangeiros, sem particular licença régia, tomar carga e entrar nos portos do Brasil 
69

. 

Nesta matéria Portugal não era caso excepcional. Por exemplo, a Inglaterra, três 

anos antes, decretara o seu Acto de Navegação fortemente restritivo para os navios 

estrangeiros. 
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Além das ordens de carácter geral sobre o assunto, várias outras foram 

particularmente dirigidas aos governadores de Pernambuco, André Vidal de Negreiros 

em 1660, Francisco de Brito Freire, em 1662, e outros em anos posteriores, notando-se 

porém algumas raras, de carácter excepcional, concedendo permissão para alguns 

navios estrangeiros tomarem carga, sendo uma delas, nomeadamente, dirigida em 1664 

ao governador Jerónimo de Mendonça Furtado, em favor da nau inglesa Júpiter. 

Foi, também, remetida a carta régia de 12 de Fevereiro de 1666  ordenando ao 

governador da capitania, que prodigalizasse todos os favores aos navios estrangeiros 

dos reis amigos, «quando não  viessem de propósito comerciar».
70

 

 Depois, por carta régia de 4 de Junho de 1670, foi permitido que viessem ao 

Brasil, da ilha Terceira, cada ano, fora do corpo da frota, dois navios e, um, das ilhas de 

S. Miguel e do Faial 
71

. 

Por esta época, continuaram os transportes de plantas para o Brasil
72

. Assim, por 

carta régia de 30 de Março de 1678, dirigida ao governador de Pernambuco, comunica o 

soberano que ordenara ao vice – rei da Índia a remessa de árvores de fruto para esta 

capitania e para o reino, recomendando particular cuidado de procurá-las nas 

embarcações que aportarem e usarem de muita diligência no seu aproveitamento 
73

. E, 

em 1682, outra carta régia dirigida ao mesmo governador referia-se a nova remessa de 

plantas vindas da Índia.  

 A cultura da canela foi também incentivada por carta régia, com data de 16 de 

Janeiro de 1691,  dirigida ao governador – geral do Brasil, António Luís Gonçalves da 

Câmara Coutinho, em que lhe recomendava  que promovesse a cultura da canela no 

Brasil. Para Pernambuco enviou aquele governador várias plantas,  encarecendo a 

importância e vantagens resultantes da sua plantação 
74

. 

Anos mais tarde,  por Provisão de 7 de Outubro de 1717, expedida em virtude de 

um ofício do governador D. Lourenço de Almeida, datado de 25 de Outubro do ano 

anterior, em que dava conta do estado da cultura da canela na capitania, então já 

bastante adiantada,  foi-lhe ordenado que pusesse o seu cuidado na cultura destas 
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71

 F. A. Pereira da Costa, Anais…, vol.2, p. 8. 
72

 Almeida Prado, reconhece que «a difusão das espécies vegetais a que os portugueses procederam, por 

todos os continentes e ilhas por onde estiveram, teve consequências ainda mal estudadas, mas que se pode 

afirmar serem das mais importantes na vida do antigo e do novo mundo»; cf. 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. 
73

 F. A. Pereira da Costa, Anais …, vol. 4, p.141. 
74

 Idem, Ibidem, p. 361. 



          Parte III - Pernambuco no período pós-Restauração: Da unidade ao conflito 

319 

 

plantas, e para que se soubesse bem o modo de proceder, era remetido um regimento, e 

para que se examinasse se a canela que se cultivava era de boa qualidade, remetesse as 

amostras na primeira embarcação. Tratava-se de uma memória ou instruções acerca da 

cultura da caneleira, escritas por Frei João da Assunção, em que se ensina, também, o 

modo de extrair uma cera que as sementes produzem que dá boa luz, e um óleo que se 

aplica em diversas enfermidades 
75

.                           

 A piscicultura aparece-nos em Pernambuco no ano de 1694 por iniciativa do 

capitão Pedro Lelou, do alferes reformado Bartolomeu Correia Bravo e de Baltasar 

Aranha de Araújo que levantaram na costa de Pau – Amarelo, a norte de Olinda, os 

primeiros «currais de peixe»
76

. 

Situados esses «currais» em lugares que de algum modo embaraçavam o 

lançamento das redes de pescaria, sucedeu que Bento Figueira Pinto, o mais abastado 

proprietário daquele lugar, onde empregava os seus escravos no serviço da pesca, 

apresentou um protesto à Câmara de Olinda por meio de um abaixo assinado, contra os 

danos que os mencionados currais iam causar aos proprietários do lugar. Resolveu a 

câmara, tendo para isso convocado o ouvidor – geral e outras pessoas de justiça, que se 

desfizessem os aludidos currais, incumbindo dessa diligência a Bento Figueira, se 

porventura os seus proprietários não o fizessem por si dentro do prazo de três dias que 

lhes foi fixado. 

Desta decisão apelaram as partes interessadas para a Relação da Bahia, 

ignorando – se porém os termos da decisão da questão por omissão do documento, 

como narra Pereira da Costa, que menciona os nomes dos vereadores e mais oficiais que 

então compunham a câmara de Olinda, a saber: Jerónimo César de Melo, António Pais 

Barreto, João Gomes de Melo, Bento Pereira Lobato e Amaro de Araújo Dantas, 

pessoas notáveis no seu tempo e de precedentes honrosos
77

. 

Sobre a exportação de tabaco, foi remetida uma carta régia, com data de 20 de 

Outubro de 1697, ordenando que os rolos de fumo que se embarcassem, não pesassem, 

cada um, mais de 8 arrobas; outra de 10 de Março de 1699 fixou o preço do que fosse 

para Portugal, sendo a 140 rs. por arrátel o de melhor qualidade 
78

. 

 Quanto à distribuição de terras, ela  continuava a seguir a legislação vigente. 
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 Por exemplo, o Governador Aires de Sousa de Castro assinou uma carta de 

sesmaria com data de 5 de Maio de 1679, pela qual, tendo respeito pela petição 

apresentada por Frei Cristóvão de Cristo e mais religiosos do hospício de N.ª S.ª do 

Carmo, da povoação do Recife, alegando que os oficiais da câmara lhes deram as casas 

em que residiam para seu recolhimento, mas onde viviam com grandes descómodos, 

cercados pela água, no meio da maré, e carecendo de fazer algumas oficinas e quintal 

para seu maneio, solicitavam uma dada de sesmaria de cem braças, para os referidos 

fins. Ouvidos a respeito o provedor da fazenda real e o procurador da coroa, estes 

manifestaram-se pela solicitada concessão, sendo, então, lavrada pelo governador a 

referida carta, e achando – se as terras em questão devolutas, assim as doava para 

sempre, com todos os úteis que nelas se achassem, tudo livre e isento de tributo, foro ou 

pensão alguma, e só com a obrigação de darem os padres pelas ditas terras, caminhos 

livres
79

. 

 Com data de 31 de Maio de 1679, o mesmo governador assinou uma carta de 

sesmaria, fazendo doação ao capitão – mor João do Rego Barros, provedor da fazenda 

real de Pernambuco
80

, de vinte e cinco braças de terra de comprido, no sítio em que 

esteve o Forte Velho
81

, que por ordem régia fora demolido,  com a obrigação de dar 

pelas ditas terras caminhos livres, tendo lugar esta doação para o referido capitão – mor 

fundar uma igreja sob a invocação de N.ª S.ª do Pilar  
82

. 

Antes, o governador André Vidal de Negreiros, em 29 de Setembro de 1658, 

concedera, por carta de sesmaria, ao mestre de campo Nicolau Aranha Pacheco, a 

Cosme de Brito, António Fernandes Aranha e a Ambrósio Aranha, uma data de terras 

nos sertões do Buíque com vinte léguas em quadro; e, depois, o mesmo governador 

concedeu ao referido mestre de campo Nicolau Aranha Pacheco e a Ambrósio de Faria 

uma outra data de terras nos mesmos sertões, constantes de dez léguas em quadro, por 

carta expedida em 2 de Dezembro de 1659 
83

. 
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Descobrindo – se nessas terras abundantes jazidas de salitre no tempo do 

governador Caetano de Melo de Castro, e resolvida a sua exploração, ordenou o 

governo da metrópole em Dezembro de 1700, que o governador da capitania mandasse 

situar no Buíque uma fazenda pastoril e bem assim que se levantasse na localidade um 

aldeamento com oitenta casais de índios, com as terras necessárias para cultura, 

elegendo – se um capitão- mor para o governar e que, da fazenda, se tirassem os animais 

que fossem necessários para o serviço da mineração e sustento da gente do aldeamento. 

Iniciados os trabalhos de exploração das minas de salitre do sertão do Buíque, 

logo afluiu uma corrente de operários e especuladores, desbravaram – se terras e 

abriram – se caminhos para os centros de exploração do minério, e daí a construção de 

barracas  para o alojamento de toda essa gente e a criação de autoridades locais para a 

sua garantia e boa ordem
84

.      

Também o governador Fernão de Sousa Coutinho, por carta de sesmaria, no ano 

de 1671, concedera ao capitão Bernardo Vieira de Melo, a António Pinto e a Manuel 

Vieira de Lemos,  vinte léguas de terra entre as serras do Opi,  junto ao riacho do Lima, 

correndo para o sul até as serras do Bacu, e da barra do mesmo riacho Lima correndo 

pelo rio Ipojuca acima de uma banda e da outra até a serra de Tacaeté, livres de foro, 

pensões e tributos, salvo o dízimo. 

Dos três concessionários dessas terras, somente Bernardo Vieira se empenhou na 

sua exploração e colonização, na parte que lhe tocava, e depois no seu todo, por compra 

da que pertencia a Manuel Vieira de Lemos, e apossamento da de António Pinto por 

abandono e ausência deste. 

A exploração dessas terras começaram em 1698, como nos conta Pereira da 

Costa, por iniciativa do capitão António Vieira de Melo, filho do concessionário 
85

. 

Depois, situou ele diversas propriedades de cultura e fazendas de criação de 

gado vacum e cavalar, sendo a primeira a de Jupi, onde fixou a sua residência, construiu 

uma capela dedicada a N.ªS.ª do Rosário e várias casas para a sua gente, e unindo a 

comunicação desta com as suas outras propriedades com largas e extensas estradas que 
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abriu, lançou assim os fundamentos das cidades, vilas e povoações que florescem dentro 

de tão vastos limites, em sua origem simples fazendas  pastoris ou de cultura
86

. 

António Vieira de Melo quer pelos serviços prestados nas campanhas dos 

Palmares, quer como colonizador de tão vastos tratos territoriais da zona sertaneja de 

Pernambuco, teve  o foro de fidalgo da casa real, o posto de capitão-mor, e a concessão 

do hábito de S. Bento de Avis
87

. 

   Por esta época, o governo da metrópole decidiu alterar o que era, até então, 

praticado na concessão de sesmarias. Assim, por carta régia de 20 de Janeiro de 1699, 

dirigida ao Provedor da Fazenda Real de Pernambuco, ordenava-se  que as terras doadas 

a título de sesmaria pagassem foro à Fazenda real, mandando que se mantivesse aos 

possuidores de terras aquela parte das que conservavam povoadas e cultivadas por si, 

seus colonos, feitores ou enfiteutas. Porém, aquelas que estivessem devolutas, mandava 

que fossem repartidas por quem as quisesse povoar, contando que cada lote não 

excedesse as três léguas de comprido sobre uma de largura, ou de légua e meia em 

quadra, mediante as contribuições do dízimo, foro e mais costumadas obrigações. 

Esta ordem régia surge em virtude de informações que teve o governo da 

metrópole, de que «os danos espirituais e temporais que se experimentavam no estado» 

provinham, em grande parte, da falta de povoações nos sertões, por pertencerem tão 

dilatados territórios a duas ou três pessoas particulares, que cultivavam apenas uma 

pequena parte das terras, deixando as demais incultas, sem consentirem que outros as 

povoassem e cultivassem, salvo quando empreendiam descobertas e conquistas à sua 

custa, defendendo – as do gentio e pagando a dízima respectiva 
88

. 

Na mesma data foi enviada uma carta régia, dirigida ao governador Caetano de 

Melo de Castro, ordenando que, em cada uma das paróquias que se criaram no sertão da 

capitania, houvesse uma vara de juiz bem como um capitão – mor, com os demais cabos 

da milícia, e que os ouvidores  e corregedores da comarca visitassem uma vez no seu 
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triénio esses moradores fazendo as devidas «correições». E,  com data de 19 de 

Fevereiro de 1700 outra foi enviada ao governador D. Fernando Martins Mascarenhas 

de Lencastro 
89

, determinando que os missionários fossem acompanhados de tropas 

quando partissem para o sertão «a comunicarem aos Índios ley de Deos sem recearem a 

insolençia dos barbaros nem o  perigo que se lhe considera» 
90

.  

Depois, veio uma carta régia datada de 28 de Setembro de 1700 aprovando a 

resolução de uma junta de ministros convocada pelo governador de Pernambuco que   

regularizara a cobrança dos foros das terras concedidas a título de sesmaria
91

, na qual 

foi acordado que cada légua de terra, até 30 de distância de Olinda e do Recife, pagasse 

6$000 de foro anual, e que em maior distância pagasse 4$000 
92

.  

No que respeita a aspectos administrativos verifica-se que, com a restauração da 

capitania de Pernambuco, foram restabelecidos os cargos de tabelião, escrivão da 

câmara, e os da almotaçaria e órfãos, por provisão do governador.  

Também, em virtude de uma carta régia datada de 4 de Novembro de 1654, 

passaram logo a ser cobrados pela fazenda real os impostos reservados ao donatário pela 

sua competente carta de doação e pelo foral da capitania, como os da vintena do peixe e 

passagem dos rios, e os dízimos reais do açúcar.  

Percebiam mais os donatários, segundo Pereira da Costa, um imposto sobre 

vinhos e aguardentes, que depois foi aplicado pela câmara de Olinda para as despesas da 

guerra contra o invasor holandês, sendo em 1656 a imposição arrematada pelo tempo de 

três anos por 12.200 cruzados.
93

  

Vejamos outras imposições. Era proibida a exportação de aguardente, mas 

reclamaram as câmara de Luanda e de Pernambuco, a respeito do prejuízo que era para 

uns e outros moradores. Alegaram que seria conveniente o recomeço da exportação, não 

só pelos benefícios para os moradores e para o aumento da renda da fazenda real e, 

porque, mostrava a experiência não ser de grande dano o seu uso, e podia servir de 

remédio para algumas enfermidades como certificavam os médicos do reino. Assim, por 

carta régia de 24 de Novembro de 1695 dirigida ao governador de Pernambuco, Caetano 

de Melo de Castro, foi permitida a sua livre exportação para Angola, mediante a 
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imposição de 1$600 por pipa cobrados em Pernambuco e mais 3$600 em Angola, 

ordenando ao mesmo tempo que o seu respectivo contrato fosse posto em arrematação. 

Sobre o tabaco, fora criado um imposto, pela câmara de Olinda, para pagamento 

da tropa em campanha, e arrematado pela primeira vez em 19 de Setembro de 1656 pelo 

preço de 160 réis por arroba; mas em 1727 a sua arrecadação passou à provedoria da 

fazenda real. 

Quanto às carnes, antes da arrematação, pagavam os marchantes, por 

distribuição da finta, dez réis por arroba de carne; depois, aumentou a câmara de Olinda 

um real por arroba, e resolveu pôr o imposto em arrematação, o que teve lugar em 17 de 

Junho de 1659, pelo tempo de três anos. Mais tarde, em observância da carta régia de 23 

de Agosto de 1727, passou a ser arrematado pela provedoria da fazenda real, e depois 

em Lisboa, no Conselho Ultramarino, onde teve lugar em 1745 pelo preço de 15: 

500$000, por três anos
94

. 

Acerca da garapa
95

 foi o respectivo imposto arrematado em 13 de Maio de 1659 

por Domingos Martins Baião, que ofereceu à Câmara de Olinda por toda a garapa que 

se fabricava em Olinda e no bairro do Recife até os Afogados, e nas Salinas, 16$000. 

Aumentando de valor pelo tempo adiante chegou a 360$000, e em 1744 seria 

arrematado por três anos, por 459$000
96

. 

Entretanto, por Carta régia de 4 de Setembro de 1655 passava para as câmaras 

municipais as rendas das passagens dos rios e sítios de pescaria. 

O direito de imposição sobre as passagens dos rios constituía uma das regalias 

dos donatários de Pernambuco, garantido pela cláusula 14 da carta de Foral outorgada 

por D. João III, e lavrada em Évora em 24 de Setembro de 1534, do teor seguinte: « Nos 

rios da dita Capitania, em que houver necessidade de pôr barcas para a passagem deles, 

o capitão as porá e levará delas aquele direito, ou tributo que lá em câmara for taxado 

que leve, sendo confirmada por mim»
97

. 

Dessas passagens temos notícias das seguintes, em face de uma relação dos 

impostos arrematados em 1638, entre 100 e 1480 florins: - Passagem entre o Recife e 

ilha de António Vaz, entre esta ilha e Afogados, entre o Forte de Brum e a terra firme, 
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entre o passo grande e o baixo de Itamaracá, do passo de Itapissuma em Itamaracá, do 

Catuama ou barra do Norte  em Itamaracá, e entre o Recife e Afogados
98

.    

Pagavam também os agricultores um imposto denominado “pensão de 

engenhos”, reservado aos donatários da capitania pelo mesmo foral, e que passou para a 

coroa por ordem régia de 4 de Novembro de 1654 
99

.  

Em 19 de Dezembro de 1659, o capitão João de Oliveira Espinosa tomou posse 

de um prédio construído pelos holandeses na Rua dos Judeus, em virtude de despacho 

do provedor da fazenda real, por lhe pertencer o terreno em que estava situado 
100

. 

Anteriormente, porém, João Fernandes Vieira entrara na posse do prédio em 

questão, ou porque lhe fosse ofertado pelo proprietário o flamengo Jacob Baire, como 

depois alegou sua mulher D. Maria César em um pleito movido contra a posse do 

mesmo prédio, ou porque lhe fora cedido para sua residência pelo general Francisco 

Barreto; mas deixando – o em 1658 quando foi tomar posse do governo de Angola, 

promoveu o capitão João de Oliveira uma acção reivindicatória perante a fazenda real 

por ser de sua propriedade o respectivo terreno, e indemnizando a mesma fazenda das 

benfeitorias de obras de pedreiro e carpinteiro avaliadas em 258$000, tomou posse do 

referido prédio 
101

. 

Por esta época, as várias capitanias passaram a pagar uma contribuição 

resultante dos Tratados assinados por Portugal com a Inglaterra e as Províncias Unidas 

dos Países Baixos que, como vimos, se realizaram nos meses de Junho e Agosto de 

1661 respectivamente. 

 No Rio de Janeiro houve dificuldades na cobrança da contribuição que lhes 

coubera, no valor de 26 000 cruzados anuais. Numa carta ao Rei, Pedro Mello, então 

governador da Capitania, informava que o Governador geral do Brasil  fizera a 

repartição por todas as capitanias, cabendo-lhe a referida contribuição, mas que 

considerava «este negócio muito dificultozo pela impossibilidade e mizeria em que se 

achão aquelles moradores», mas que se «assentou com o beneplácito de todos que se 

desse em cada ano treze mil arrobas de açúcar pelo preço de 800 rs» 
102

. 
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Os oficiais da Câmara da Bahia também se queixaram ao Rei pelas situações de 

isenção que gozavam alguns detentores de privilégios como era o caso do Clero e 

Ordens religiosas. O  Conselho Ultramarino, na consulta de 10 de Novembro de 1662, 

foi de parecer que se consultasse o Cabido antes de aplicar tributo ao Clero e no que 

toca aos Religiosos, recomendou que se devia procurar a sua adesão voluntária.
103

 

Lembrando que anteriormente já tinha sido assim estabelecido para as contribuições 

destinadas ao sustento da Infantaria. Com efeito, a provisão régia de 12 de Outubro de 

1656 estabelecia que a cobrança e a paga dos donativos para sustento da Infantaria 

«comprehendia todos, e não dava lugar a se lhe porem duvidas»
104

 .  

Não vimos documento com o despacho régio, mas certamente que todos 

contribuíram como já tinham feito noutras ocasiões, como reconhece Fortunato de 

Almeida, ao afirmar que «em ocasiões de grandes necessidades públicas, o clero 

contribuía para elas, independentemente de suas isenções»
105

.  

 Mais tarde, por carta régia de 8 de Julho de 1675 era mandado que se lançasse 

anualmente nos contratos dos impostos da capitania a propina de 49$760 para 

alimentação dos expostos, que morriam à falta de recursos 
106

. 

  Algum tempo depois, por Provisão de 19 de Fevereiro de 1682, dirigida à 

provedoria da fazenda real de Pernambuco, era mandado pagar ao capitão Manuel da 

Fonseca Rêgo a quantia de 6.000 cruzados, a título de indemnização relativa a um 

terreno situado no extremo norte da ilha de António Vaz, hoje bairro de Santo António, 

em toda a sua extensão, partindo do muro do quintal e dependências do convento de S. 

Francisco, cujo terreno lhe pertencia por herança de sua avó D. Isabel Gomes Catanho, 

e do qual se apropriara o conde de Nassau para construir o seu palácio de Friburgo, ou 

das Torres, como era assim  chamado. 

Sobre a situação daquele palácio consta o seguinte do inventário dos prédios 

construídos pelos holandeses, procedido em 1654: «Por baixo do mosteiro de Santo 
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António está um sítio com duas torres e boas casas, que fez o Conde de Nassau para sua 

morada: pertence o sítio dos chãos aos herdeiros de Manuel Francisco »
107

.  

No tempo do governador João da Cunha Souto Maior, este publicara um edital 

em 6 de Maio de 1685, proibindo o comércio ambulante de mascates em Pernambuco, 

sob pena de degredo para Angola e perda das fazendas. Era uma medida protectora do 

comércio dos moradores e, também, destinada a melhorar a cobrança dos impostos a 

que aqueles se furtavam.  

Esta ordem foi-se relaxando, de sorte que, pouco depois, dizia o poeta Gregório 

de Matos na sua sátira “Verdades” que somente no Recife havia mil mascates
108

.  

As mencionadas proibições, porém, desapareceram com o tempo, e o comércio 

do mascate tornou – se legal, pagando impostos. Radicado o termo, e até mesmo 

oficialmente, para a cobrança do Imposto de mascate, veio concorrentemente o verbo 

mascatear, de expressão óbvia
109

. 

Nesta época, veio uma carta régia datada de 11 de Março de 1687 enviada ao 

Provedor da Fazenda real da capitania de Pernambuco autorizando a construção de um 

novo edifício para a cadeia  de Olinda, a pedido dos oficiais da Câmara que se 

ofereceram para «fazella a custa dos bens do Cons.º». Era recomendado ao dito 

Provedor que a obra se desse «a quem na fizer por menos custo» e era recomendado que 

«façais arrecadação da cadea velha»
110

. 

Tendo a câmara de ceder o edifício da sua sede para residência episcopal por ordem 

régia, replicou que não oporia a menor dúvida a isso uma vez que se fizesse  sobre a 

casa da cadeia, em construção, um andar para as suas vereações e audiências, ao que o 

governo anuiu ordenando por carta régia de 23 de Dezembro de 1691 que se pusesse  a 

obra em arrematação, correndo as suas despesas pelas sobras dos contratos reais, 

subsídios e outras consignações. 
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Depois, no tempo do governador Caetano de Melo de Castro veio uma carta régia, 

que lhe era dirigida, com data de 10 de Maio de  1694, resolvendo uma representação do 

almoxarife da fazenda real a propósito das fogueiras das festas de São João. 

Nesta representação dizia que, na noite de S. João, mandava fazer, em obséquio do 

governador D. João de Souza ( 1681-1685), uma fogueira em frente ao palácio, e uma 

outra em frente à casa do Provedor da Fazenda Real, o capitão – mor  João do Rego 

Barros, com o que despendia a quantia de 8$000.  

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. Veio então uma 

carta régia datada de 10  de Maio de 1654 dirigida ao governador da capitania 

recomendando que se não obrigasse o almoxarife a fazer ditas fogueiras, e que se os 

governadores as queriam, mandassem fazê – las à sua custa
111

.  

A fogueira constituía uma das principais características das festas populares por 

altura do S. João. Como data mais remota e averiguada de tais festas na colónia, Pereira 

da Costa encontra o ano de 1603, na menção dos fatos então ocorridos e narrados pelo 

historiador coevo Fr. Vicente do Salvador, mencionando que os índios acudiam a todos 

os festejos dos portugueses com muita vontade.  

Em 1646, como consta das crónicas do tempo, «os nossos soldados em campanha» 

festejaram o dia de S. João Batista acendendo fogueiras por toda a linha do 

acampamento em frente ao Recife, em rigoroso assédio 
112

.  

 Em relação a aspectos de logística militar, no tempo do domínio holandês, havia 

na praça do Recife um armazém ou depósito de material de guerra, com oficinas de 

serralheiro, ferreiro, calafate, fundidor e de fabricação de pólvora, como consta do 

inventário feito em 1654, onde constam as armas e apetrechos bélicos que os referidos 

holandeses deixaram em Pernambuco.  

Depois da restauração, fez o governo aquisição de uma casa para a recolha do 

trem de artilharia e onde trabalhavam os oficiais que faziam as carretas para a mesma. 

Por esse facto, mandara o governador Francisco de Brito Freire, em 1662, que a 

provedoria da fazenda real, a título de indemnização, desse ao respectivo proprietário, 

João Varela, duas casas  térreas em Santo António, construídas pelos holandeses e 
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confiscadas pela fazenda. Uma destas casas estava alugada desde 1654 à razão de duas 

patacas por mês
113

. 

Veio também uma carta régia datada de 3 de Março de 1690, dirigida ao 

governador António Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, determinando que houvesse 

em Pernambuco um oficial efectivo e pago, para o trato e conserto das armas, cujas 

despesas seriam por conta das reais propinas havidas nos contratos  
114

. 

Relativamente às questões de fortificação de Pernambuco e capitanias vizinhas, 

foi expedido um alvará régio, com data de 19 de Outubro de 1674, nomeando o Mestre  

de  campo João Fernandes Vieira para o cargo de superintendente das fortificações das 

capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Rio Grande e Ceará, sem dependência do 

governo –geral do Estado, além de outras prerrogativas. 

Já então gozava Fernandes Vieira da incumbência do cargo de Administrador 

das fortificações, cuja nomeação agradecera ao soberano por carta de 20 de Agosto de 

1672, ponderando então sobre a urgente necessidade de se fortificar melhor as 

capitanias da Paraíba, Rio Grande e Ceará, e de assistir as de Pernambuco e Itamaracá, 

para o que entrara em acordo com o provedor da fazenda real e com os oficiais da 

câmara a respeito de certas contribuições para as respectivas obras. 

Em 27 de Junho de 1675 escreveu ao Rei, requisitando um engenheiro para 

dirigir as obras que decorriam numa extensão de cerca de trezentas léguas desde o rio de 

S. Francisco até o Ceará, uma vez que o engenheiro António Correia Pinto, que 

funcionava em Pernambuco, fora chamado à Bahia pelo Governador geral. Pediu enfim 

que se mandasse artilheiros e condestáveis para as fortificações existentes; o que 

certamente obteve, porquanto em 28 de Abril de 1676 opinava o Conselho Ultramarino 

que se satisfizessem as suas requisições e se despachasse para Pernambuco o engenheiro 

João Coutinho, com o posto de capitão de infantaria ad honorem, o soldo de 25$000 

mensais e uma ajuda – de – custo de 80$000; quanto ao pedido de artilheiros e 

condestáveis, não se podia atender então por não haver . 

Por carta régia de 12 de Junho de 1676 foi atribuída uma consignação especial 

para as obras de fortificação, tirada da pensão que pagavam os engenhos de açúcar , e 

do imposto de oitenta réis por caixa exportada
115

. 
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Escrevendo Fernandes Vieira ao Rei, em 20 de Junho de 1680, dava conta do 

serviço a seu cargo, comunicando – lhe, nomeadamente, que mandara construir as 

fortalezas da barra do cabo de S. Agostinho de pedra e cal, com quartéis e casas de 

pólvora e esplanadas de cantaria; que foram postas em arrematação as fortalezas da 

barra de Tamandaré, que então se começara a fazer de pedra e cal, com esplanadas de 

cantaria; e a fortaleza das Cinco Pontas continuava a decorrer a obra em bom 

andamento. 

Do mesmo modo, no Recife, a fortaleza do mar que estava arruinada, a mandou 

reedificar e consertar, com o que ficou segura. 

Com relação à fortaleza do Brum, que a câmara de Olinda arrematara antes da 

sua nomeação, disse que é grandiosa e vai-se fazendo toda a muralha de cantaria e as 

esplanadas, e se não se tem feito mais obras, «é porque os oficiais da Câmara não 

acodem com as mesadas ao mestre que a faz, mas vai se continuando com a diligência 

que ele o aplica»
116

.    

Quanto a aspectos de saúde pública é de referir uma grave epidemia que alastrou 

em Pernambuco. Em Novembro do ano de 1685 entrou no porto do Recife o navio 

francês Oriflame vindo da ilha de S. Tomé, em cujo carregamento figuravam alguns 

barris de carne salgada que foram levados de Pernambuco para Angola pelo mesmo 

navio, e que, «por descuido, ou por nenhuma necessidade do seu aproveitamento», 

como escreve Jaboatão, vinham então de torna viagem; e, desembarcando, foram 

depositados num estabelecimento situado no bairro de S. Fr. Pedro Gonçalves. Conta-

nos Pereira da Costa que, abrindo – se alguns desses barris, estava a carne já em tal 

estado de putrefacção, que às suas exalações pestilenciais imediatamente caíram por 

terra o tanoeiro e algumas pessoas de serviço, que dentro de poucas horas pereceram
117

. 

Espalhara – se então o mal pela vizinhança, pela ilha de António Vaz chegando 

enfim à cidade  de Olinda, e alastrou a toda a capitania, causando inúmeras vítimas.  O 

povo deu – lhe a denominação  de “Males”, e propagando – se à Bahia, teve ali a 

designação de “Bicha”.  

De fins de 1685 a Fevereiro do ano seguinte morreram no Recife e arredores  

mais de 700 pessoas, e continuou a epidemia a sua marcha devastadora, ao longo dde 

cerca de cinco anos. No sexto, em 1691, começou a declinar, mas deixando um cortejo 

de misérias e severamente diminuída a população da capitania.  
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Um facto singular narrado pelos cronistas coevos é que as vítimas foram 

somente pessoas de cor branca, particularmente forasteiras, recém – chegadas, uma vez 

que não enfermaram e nem morreram desses contágios, negros, mulatos, índios e 

mesclados, quer aqui, quer na Bahia! Os religiosos do convento de S. Francisco de 

Olinda e do Recife perderam dezassete de seus irmãos; mas os do Carmo daquela cidade 

nenhum perderam. 

O Dr. Ferreira da Rosa que estudou a moléstia em Pernambuco, apontou como  

motivo da sua propagação e longa persistência, o enterramento nas igrejas dos 

cadáveres das vítimas da peste. 

Uma das primeiras vítimas logo à irrupção dos Males, foi o único médico que 

existia na capitania, o cirurgião-mor Dr. Cristóvão de Campos, « ficando – se sem quem 

aplicasse remédios, nem quem curasse com acerto os achaques», como diz o governador 

Joâo da Cunha Souto Maior, em carta dirigida ao rei em 6 de Junho de 1686, pedindo – 

lhe que mandasse, com urgência, um médico. Assim, veio o Licenciado Manuel de 

Sousa, como consta da carta régia de 8 de Janeiro de 1687. Segundo nos diz Pereira da 

Costa, foi, em virtude daquele pedido do governador, que veio, também, o Dr. João 

Ferreira da Rosa formado por estipêndio real
118

. 

Em 1688, na fase aguda do contágio, chegou o novo governador da capitania 

Fernão Cabral, que tomou posse a 29 de Junho, perdendo logo um filho, e vindo ele 

próprio a falecer a 8 de Setembro, ambos vítimas daqueles males 
119

. 

Era conveniente que ficasse um documento científico que tratasse a epidemia 

designada “Males” e “Bicha”, - o primeiro caso incontestável de febre – amarela em 

Pernambuco, quiçá no Brasil -  e daí o livro do Dr. João Ferreira da Rosa, cuja 

elaboração lhe fora aconselhada pelo governador Marquês de Montebelo. Escrito em 

Pernambuco, foi impresso em Lisboa em 1694, tendo por título: Tratado Único  da 

Constituição pestilencial de Pernambuco. Era dedicado a  D. Pedro II  «por ser servido 

ordenar por seu governador aos médicos da América que assistem aonde há este 

contágio, que o compusessem para se conferirem pelos Corifeus da Medicina aos 

ditames com que é tratada esta pestilencial febre» 
120

. 
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Falemos agora dos naturais e das alterações ocorridas nas últimas décadas. Os 

índios que serviram no exército holandês, e os que seguiram o seu partido e  religião, 

não se julgando seguros em Pernambuco, após a restauração, apesar do prometido 

esquecimento do passado e do perdão geral concedido aos indivíduos de qualquer 

nação, qualidade e religião, ainda mesmo que fossem rebeldes à coroa de Portugal, o 

que tudo constava do termo da capitulação dos holandeses firmada a 26 de Janeiro de 

1654, emigraram logo para os sertões do Ceará, e depois refugiaram-se na serra da 

Ibiapaba, no seu extremo norte.  

Mas, fazendo assim de tais paragens o seu baluarte, contra os vencedores, e, 

como assinala Pereira da Costa, pretenderam alguns dos mais instruídos e exaltados 

fundar ali um estado índio independente, exclusivamente da sua gente e repelindo os 

outros. 

Na sua marcha deixavam os índios por esses ínvios sertões os germes da revolta 

e daí, mais tarde, as hostilidades dos Janduís e Cariris, que se mantiveram na mais séria 

e belicosa atitude, em prolongado estádio, até meados do século XVIII, quando, por fim, 

se submeteram após duras pelejas
121

. 

Os índios refugiados na serra da Ibiapaba, nos limites norte do Ceará, atingiam 

um número superior a quatro mil almas. Não cessavam de praguejar e vociferar contra 

os holandeses que deixaram perder o Brasil; e a eles, índios, que tão fielmente os 

serviram e ajudaram por tantos anos, ficaram entregues – assim se consideraram - a um 

completo abandono, só lhes restando a escravidão. Chegaram mesmo a adiantar na sua 

marcha, mensageiros aos índios do Ceará, com ordem de massacrar os holandeses, onde 

quer que os encontrassem. 

Desse êxodo dos índios de Pernambuco, no qual arrastaram os de outras 

capitanias, e do seu grau de civilização, das suas aptidões, tendências e espírito 

religioso, particularmente se ocupa o jesuíta Padre António Vieira na sua Relação da 

Missão da Serra da Ibiapaba, onde chegara em 1655 como responsável pela Missão do 

Maranhão, confiada pelo governo da metrópole aos religiosos da Companhia de 

Jesus
122

. 
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Era a Serra da Ibiapaba de grande importância na comunicação entre 

Pernambuco e o Maranhão, que com os índios hostis nestas paragens, diz Southey que 

seria impraticável
123

. 

Por esta época, chegou uma carta régia datada de 14 de Janeiro de 1658, dirigida 

ao governador de Pernambuco André Vidal de Negreiros, ordenando – lhe, por muito 

conveniente, que imediatamente embarcasse para o reino a Gaspar Cururu, regedor que 

foi dos índios, António Mendes, governador de suas tropas, Baltazar Lopes , sargento 

mor, e o Capitão Pedro Jandaia : «o que executareis com todo o segredo e diligência 

conclui o acto régio, e por tão bom modo, que o lançar mão de um, não seja causa para 

escaparem os outros. Este negócio vos hei por muito encomendado, e fico esperando 

aviso da pontualidade com que o executardes ». Tratava – se portanto de caso muito 

grave
124

. 

Entretanto, o governador Francisco de Brito Freire produziu um despacho, a  23 

de Maio de 1661, em um requerimento que lhe dirigiram o capitão – mor dos índios D. 

Diogo Pinheiro Camarão e o seu tenente António Pessoa, do seguinte teor: « Convindo 

ao serviço de S. Magestade conservar os índios que tem o capitão – mor D. Diogo, para 

cujo efeito é necessário fazer – lhe os favores possíveis, como também para que dê os 

índios que bastarem para formar uma aldeia no distrito da vila de Serinhãem, para 

oposição dos negros levantados, que continuamente salteiam aqueles moradores, foi 

ordenado que se dê ao dito capitão – mor cem cruzados em fazendas, ao seu tenente 

sessenta cruzados e ao ajudante do tenente vinte cinco cruzados por conta de seus 

soldos»
125

.  

No seu requerimento ao governador pediam que, como pai e supremo senhor, os 

favorecesse pondo os olhos nos serviços que eles tinham feito a Sua Magestade, visto 

estarem passando algumas  misérias, e para  remediarem de vestir as suas mulheres e 

filhos, lhe pediam mandar – lhe o que fosse servido para os remediar
126

. 

D. Diogo Pinheiro Camarão nascera em Pernambuco no primeiro quartel do 

século XVII, era filho de Francisco Pinheiro Camarão e sobrinho do legendário chefe 

índio D. António Filipe Camarão. Era Capitão-mor e governador dos índios em 1648,                                                                                                                                               
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por morte de seu tio, foi  digno sucessor de um comandante que muito se notabilizara  

na guerra da restauração de Pernambuco 
127

.  

 Alguns anos mais tarde, pretendendo João Fernandes Vieira cativar um índio 

Potiguar de nome Frutuoso Moreira, foi este ajudado pelo governador dos índios que o 

levou consigo a Lisboa,  e ali pediu ao soberano que o mandasse libertar, bem como aos 

demais conforme as leis. Pelo que, foi expedida uma carta régia datada de 8 de Abril de 

1672, dirigida ao governador Fernão de Sousa Coutinho, encomendando – lhe o rei que, 

ouvidas as partes, e examinando este caso, achando que Frutuoso Moreira era forro, o 

fizesse por em liberdade e assim o fizesse saber a João Fernandes Vieira 
128

 . 

 No ano de 1694, deu-se a nomeação de D. Sebastião Pinheiro Camarão, para o 

cargo de capitão-mor governador dos índios, conferida pelo governador 2.º marquês de 

Montebelo, que teve confirmação por patente régia de 5 de Março, em que declara o 

soberano que o confirmara no posto «por ser pessoa prática e com experiência na 

disciplina militar, haver servido como praça de soldado, capitão – mor, sargento – mor e 

tenente dos mesmos índios, com muita satisfação, sem falar em tudo o que lhe foi 

encarregado, assim nas ocasiões da guerra dos Palmares, em que se achou por muitas 

vezes, como particularmente na guerra do gentio bárbaro da capitania do Rio Grande, 

onde assistiu por cabo de algumas companhias do seu terço, enquanto durou a guerra 

com os tapuias e nela se haver com assinalado valor nas ocasiões de maior importância, 

[…] assistindo depois na aldeia de Araripe governando os índios muitos anos, 

havendose nesta ocupação com honrado zêlo e trazendo os ditos índios mui bem 

doutrinados »
129

. 

Em 1699, porém, por carta régia de 27 de Janeiro dirigida ao governador de 

Pernambuco, dizia o mesmo soberano o seguinte : - «Tendo sido informado de que  o 

governador Camarão abusava da sua jurisdição para com os índios que administra no rio 

de São Francisco, e sei ultimamente que se tem moderado no seu rigor, e que os índios  

fugidos das ditas Aldeias  se tornaram para elas, e parecendo -me que aquele abuso e 

rigor se deve emendar, quando se repita, e que estando emendado se deve agradecer, 

sou servido useis de um e outro meio, advertindo – o e admoestando – o, ou 

agradecendo – o como merecer o seu procedimento»
130

. 
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D. Sebastião Pinheiro Camarão, em 1687, esteve em Portugal, e depois em 1700, 

quando requereu se lhe concedesse com o posto que exercia o mesmo soldo que 

percebiam os seus antecessores, governadores dos índios, pelos seus serviços prestados 

posteriores a 1687, tais como várias entradas que fez nos sertões para bater os tapuias e 

outros gentios sublevados. 

D. Sebastião Pinheiro Camarão faleceu em idade provecta, em 1721. Tinha ele o 

foro de fidalgo da casa real e o hábito da ordem militar de Santiago
131

.  

 Entretanto, fora-se atrasando a colonização do sertão. Por esta época, apenas 

havia em toda a vasta circunscrição territorial da zona sertaneja três  paróquias erectas e 

duas prevista, o que era em vista dos embaraços que opunham os proprietários das  

terras. 

No ano de 1701, tendo o governo em vista manter a estabilidade das povoações 

do sertão e o desenvolvimento da sua população, que ia rareando pela corrente de 

emigrantes que corria para as capitanias do sul, proibiu, por carta régia de 7 de 

Fevereiro, qualquer comunicação dos sertões de Pernambuco com as minas de S. Paulo, 

e que se não mandasse para elas nem gado nem mantimentos
132

. 

Vencidas várias dificuldades pela enérgica atitude do governo da metrópole, 

começou – se então a cuidar mais seriamente da catequese e civilização dos índios 

tapuias que habitavam nessas remotas paragens, fundando – se diversos aldeamentos e 

missões, de modo que,  em 1702, na região do rio S. Francisco,  existiam já as missões 

estabelecidas nas ilhas de Caripós, Sorobabé, Pambu e Aracapá; em 1705 as do Pontal e 

Aricobé, e na povoação do Pajéu.  

Posteriormente, foram fundados mais dois aldeamentos, um na ilha da Assunção 

e outro na de Santa Maria, que progrediram bastante, sendo erectos em paróquias e 

depois em vilas, constituídas pelos próprios índios, que exerciam até mesmo o cargo de 

juiz ordinário presidente da respectiva câmara, tendo recebido a primeira o título 

honorífico de Real Vila
133

. 

Em 30 de Junho de 1707 concedeu o governador Sebastião de Castro e Caldas, 

por carta de sesmaria,  ao capitão – mor Atanásio de Siqueira Brandão, morador na 
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região do rio de S. Francisco, freguesia do Rio Grande do Sul, uma légua de terra em 

quadro, no Brejo Japoré
134

. 

Em 1 de Fevereiro de 1708, por carta de sesmaria do mesmo governador, são 

concedidas duas léguas de terra na jurisdição do rio de S. Francisco aos reitores dos 

colégios dos jesuítas da Bahia e do Recife, - « do meio da Serra Marabá para a Serra 

Apreaca entre as terras de Damião da Rocha e Fernão Mendes, e Francisco Coelho da 

Maia, e das terras que foram dos herdeiros de Belchior Alves Camelo pela parte do rio 

Utiúba, por ele abaixo, para a parte do S. Francisco, e pela parte do sertão com a data de 

Damião da Rocha
135

. 

 Uma instituição que renasceu foi a Santa Casa da Misercórdia de Olinda. 

A primeira eleição, após a restauração de Pernambuco, foi realizada no dia 16 de 

Julho de 1655, sendo eleito provedor o Mestre de campo João Fernandes Vieira,  

escrivão, Baltasar Alves e tesoureiro, João Cordeiro de Mendanha. E foram eleitos os 

conselheiros seguintes: Amaro Lopes Madeira, Cosme de Crasto Passos, Gaspar de 

Sousa Uchoa, António Dias de Abreu, António Ferreira  Furna, Domingos Afonso, 

Filipe Gomes, Pedro Fernandes e Francisco Pereira do Lago, todos de boa fortuna e 

posição social. 

O cargo de provedor da Santa Casa, em conformidade com o compromisso de 1618 

por que se regia, devia ser exercido por um homem fidalgo, de autoridade, prudência e 

reputação 
136

. 

Foi assim que, deixando o Mestre de campo João Fernandes Vieira o cargo de 

provedor, foi substituído pelo Mestre de campo André Vidal de Negreiros, que tomou 

posse a 3 de Julho de 1659; e sucessivamente desempenharam e foram empossados em 

tão honroso cargo as seguintes pessoas: 

Em 1660, Gaspar de Sousa Uchoa, mestre de campo, membro da Ordem de Cristo, 

fidalgo da casa real e rico proprietário agrícola; em 1660. 

Em 1664, Pedro Cavalcante de Albuquerque, fidalgo da casa real, membro da 

Ordem de Cristo, que serviu com distinção na guerra da restauração, e havia exercido o 

cargo de juiz ordinário de Olinda e vereador do senado da Câmara. 

Em 1666, Jerónimo de Mendonça Furtado, governador da capitania. 
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Em 1679 e 1684, João Pessoa Bezerra, senhor do engenho Monteiro, vereador da 

Câmara de Olinda, fidalgo da casa real pelos serviços prestados na guerra da  

restauração; prestou bons serviços à instituição e por sua morte legou-lhe avultados 

bens. 

Em 1672 e 1688, Estêvão Pais Barreto, abastado proprietário e agricultor, morgado 

do Cabo, capitão de ordenanças, juiz ordinário e presidente do senado da Câmara de 

Olinda e notável pelos seus feitos na campanha da restauração.  

Em 1681, Cristóvão Lins, mestre de campo, alcaide-mor da vila do Bom-Sucesso de 

Porto Calvo, membro da Ordem de Cristo, abastado agricultor, e notável também pelos 

seus serviços na guerra da restauração.  

Em 1683, José de Sá e Albuquerque, distinto pela sua ilustração e fortuna, coronel 

de ordenanças, fidalgo da casa real, membro da Ordem de Cristo, morgado de Santo 

André.  

Em 1685, João Cavalcanti de Albuquerque, Sargento-mor e rico agricultor, que 

prestara grandes serviços na guerra da restauração, a quem «pela sua benevolência, 

docilidade e outros dons foi dado o epíteto de Bom, com o qual era geralmente 

conhecido» segundo Borges da Fonseca. 

Em 1680 e 1692, João do Rego Barros, Provedor da fazenda real de Pernambuco 

por mais de vinte anos, Capitão-mor, fidalgo da Casa real, membro da  Ordem de Cristo 

e rico proprietário.  

Em 1693, João Marinho Falcão, Sargento-mor, fidalgo da casa real, vereador da 

Câmara de Olinda, abastado de bens de fortuna. 

Em 1697, Manuel Carneiro da Cunha, coronel de ordenanças, juiz ordinário de 

Olinda.   

Em 1704, João Carneiro da Cunha, senhor do Engenho do Meio, na Várzea, 

vereador da Câmara de Olinda em vários anos. 

   Em 1712, João do Rego Barros, sucessor nos mesmos títulos e cargos que possuía 

e exercera seu avô, de igual nome e já mencionado. Outros se sucederam de que nos dá 

notícia Pereira da Costa 
137

.   

   Entretanto, por alvará de 16 de Março de 1672, foi renovada a concessão de mercê 

de todos os privilégios concedidos à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.  
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   Observa Pereira da Costa que, não somente o cargo de provedor da Santa Casa 

como também os imediatos de escrivão e tesoureiro, como ainda os de conselheiro da 

junta administrativa, eram exercidos pelos homens de maior prestígio e influência; e 

todos eles, andavam sempre, como se dizia no tempo, nas mãos da principal nobreza da 

terra. 

     Mas todo esse zelo, todo esse empenho em manter uma tão respeitável instituição 

no pé da grandeza e esplendor que tinha, foi arrefecendo, acaso pela mudança da capital 

para o Recife, facto este que marca a era da decadência de Olinda, e daí também a da 

Santa Casa da Misericórdia
138

.   

 Foquemos, agora, sucintamente, o que se passava em Pernambuco a respeito da 

instituição de vínculos, morgados e capelas, que, como sabemos se desenvolvera em 

Portugal a partir do século XIII.  

 Já antes, noutros capítulos, referimos várias vinculações de bens para morgados 

e capelas, verificadas já no século XVI. 

 Vejamos agora as seguintes. Em 19 de Agosto de 1683 foi lavrada escritura 

pública pelo tabelião da vila de Igarassu, da venda de uma propriedade pertencente ao 

capitão Miguel Rodrigues Sepúlveda, que fora comprada pelo capitão Filipe de 

Santiago de Oliveira pela quantia de 497$000. Compunha-se de um sítio de terras 

defronte da igreja de N.ª S.ª do Carmo, na Boa Vista, onde tinha uma casa de sobrado, 

com várias árvores e cerca de quatrocentos pés de coqueiros, cujas terras comprara a 

Francisco Rodrigues Freire, genro do Mestre de campo Henrique Dias, e eram parte da 

data que a este fora feita pelo governador de Pernambuco, Francisco Barreto, em 1656, 

compreendendo todo o bairro da Boa Vista, junto do rio Capibaribe à ilha de António 

Vaz 
139

 . 

Dois dias depois, por escritura pública lavrada pelo tabelião Diogo Rodrigues 

Pereira, no sobrado do sítio da Boa Vista, arrendado a António Gomes Pessoa, vendia o 

capitão Filipe de Santiago de Oliveira e sua mulher D. Lourença Maciel de Andrade, o 

referido sítio ao capitão – mor Cristóvão de Barros Rêgo, representado por Luís 

Rodrigues de Araújo, seu procurador bastante, pela mesma quantia de 497$000 pela 

qual o comprara. 
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Nessa propriedade fundou o capitão – mor Cristóvão de Barros Rêgo uma capela 

dedicada a N.ª S.ª da Conceição, em frente à sua casa, e dentro do próprio coqueiral, 

vindo daí a sua denominação vulgar de capela de N.ª S.ª da Conceição dos Coqueiros. 

Ignora – se a época de fundação da referida capela; mas do testamento de 

Cristóvão de Barros, falecido em 1694, consta que então já estava  construída, 

porquanto, para a sua sustentação e cumprimento de certos encargos pios, vinculou «o 

sítio da Boa Vista, com todas as casas, escravos e árvores, e mais dois mil cruzados em 

dinheiro para se pôr a juros; e bem assim a sua propriedade de S. Lourenço, com todo o 

gado existente» 
140

. 

Como refere Pereira da Costa, Cristóvão de Barros Rego era um homem de 

grande reputação e serviços que serviu com valor na campanha contra os holandeses. 

Depois foi governador de S. Tomé, teve o foro de fidalgo da Casa real e uma comenda 

da Ordem de Cristo. 

Já adiantado em anos, e de volta à sua terra natal instituiu o morgado de S. Bento 

de Caiará 
141

. 

Por sua vez, o Mestre – de – campo D. João de Sousa e sua mulher D. Inês 

Barreto, por escritura pública, lavrada no engenho Jurissaca, no Cabo de Santo 

Agostinho, em 31 de Outubro de 1684, instituíram um hospital para cura de pobres, que 

seria edificado nas terras que possuíam, com suas casas e oficinas, para nele morarem 

doze pobres, com sua igreja e capela, enfermeiros e mais pessoal necessário, cuja 

edificação e dote seria à sua custa, dos bens que a cada um pertencessem no casal, por 

morte do primeiro deles instituidores, e de sua metade, por não terem herdeiros alguns 

legítimos, ascendentes nem descendentes. Declarou D. João de Sousa que nesta 

obrigação não entravam os bens do morgado que tinha instituído, e somente obrigava os 

que por sua morte lhe pertencessem, pagas as dívidas e encargos que houvesse, e 

cumprido todos os legados e disposições testamentárias. Igual declaração fez D. Inês 

Barreto de Albuquerque. Esta escritura foi lavrada pelo tabelião José Cardoso Moreno, 

servindo de testemunhas o Padre Gonçalo Ramos de Alvim, Manuel Lopes Teixeira e 

Gonçalo Barbosa
142

. 

Falecendo D. João de Sousa uns três anos depois daquela época, sua viúva D. 

Inês Barreto de Albuquerque e D. Francisco de Sousa, filho natural de D. João mas 
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legitimado, requereram a confirmação régia da instituição do hospital, a qual foi 

outorgada por alvará de 19 de Agosto de 1689 com o qual vieram os seus respectivos 

estatutos, cujas disposições mais importantes são estas : 

Os capelães seriam apresentados pelos padroeiros, servindo o mais velho de 

administrador do hospital, sendo porém todos eles clérigos do hábito de S. Pedro. Que a 

lâmpada do SS. Sacramento se conservaria acesa dia e noite, e que além da festa do 

orago da casa, em 15 de Agosto, segundo um breve apostólico expedido pela cúria 

romana, se celebrariam mais as festividades dos seus titulares: Santa Inês em 21 de 

Janeiro, e S. João de Deus em 8 de Março. Que se não gastasse com a igreja quantia 

alguma dos bens que foram aplicados para património dos pobres; que no hospital 

houvesse sempre todo o necessário, assim de médicos como cirurgiões e sangradores, 

boticários e enfermeiros, e que tais profissionais fossem sempre os melhores que 

houvesse na terra; e não se admitissem doentes de moléstia contagiosa 
143

. 

Aceitando  D. Pedro II o título de protector  do estabelecimento, conferiu – lhe  

todos os privilégios dos hospitais reais, mandando-lhe provisão com cópia  dos 

privilégios do Real Hospital de Todos os Santos, da cidade de Lisboa 
144

. 

      No aspecto religioso, salienta-se a criação da diocese de Olinda pela bula Ad 

Sacram Beati Petri, com data de 16 de Novembro de 1676,  do papa Inocêncio XI, a 

instâncias do Príncipe regente do reino, depois rei D. Pedro II. Pelo mesmo diploma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

pontifício, teve Olinda foros de cidade 
145

. 

Igualmente neste dia foi criado o bispado do Rio de Janeiro pela bula Romanis 

Pontificis Pastoralis solicitudo, e elevada a arcebispado a diocese da Bahia pela bula 

Inter Pastoralis officii. 

 Em 11 de Abril de 1678 chega a Pernambuco o primeiro bispo eleito da diocese 

de Olinda, D. Estêvão Brioso de Figueiredo, no mesmo navio em que vinha o 

governador Aires de Sousa de Castro. 

D. Estêvão de Figueiredo nascido na cidade de Évora, em Portugal, era sacerdote 

do hábito de S. Pedro, frequentou a Universidade de Coimbra que lhe conferiu o grau de 

doutor em cânones
146

. 
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 D. Estêvão Brioso de Figueiredo nomeado vigário geral de Lisboa, coube – lhe, no exercício deste 
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Entretanto, D. Estêvão Brioso de Figueiredo, enquanto não vinha pessoalmente 

tomar posse da mitra, confiou o seu governo ao padre oratoriano João Duarte do 

Sacramento.  

Dando – se no ano de 1683 a vaga da mitra de Olinda pela transferência de D. 

Estêvão Brioso de Figueiredo para a diocese do Funchal, recaiu a escolha da sucessão 

no padre Sacramento, prepósito da Congregação de S. Filipe Néri, que desde logo 

passou a governar a diocese 
147

. 

Apresentado pelo rei D. Pedro II e confirmado por Inocêncio XI pela bula Hodie 

siquidem de 10 de Setembro de 1684, não chegou a sagrar-se e tomar posse do governo 

da diocese, por chegarem as bulas no dia seguinte ao do seu falecimento em 10 de 

Janeiro de 1686 
148

. 

O padre João Duarte do Sacramento era natural da paróquia dos Anjos, em 

Lisboa, sacerdote do hábito de S. Pedro e doutor em cânones pela Universidade de 

Coimbra
149

. 

O governador Francisco de Brito Freire confiara-lhe a direcção espiritual de duas 

novas aldeias de índios, que fundara nos arredores do Recife, e foi tal o zelo que 

manifestou o seu director, tamanhos os frutos que se colheram, graças aos seus 

trabalhos e fadigas, que o próprio Brito Freire na sua Nova Lusitânia refere que era o 

Padre Sacramento aclamado com universal aplauso, como apóstolo do Brasil
150

. 

 O seu sucessor na diocese foi o Padre Dr. Matias de Figueiredo e Melo que, 

apresentado, para bispo da diocese de Pernambuco, por D. Pedro II foi confirmado a 12 

de Maio de 1687  pelo Papa  Inocêncio XI, tendo, o respectivo Breve, ficado registado 

nos livros da comarca de Olinda.  

Formado em cânones pela Universidade de Coimbra, achava – se D. Matias 

exercendo funções paroquiais, quando em 1686, contando 30 anos de idade, foi 

surpreendido com a sua apresentação para bispo da diocese de Pernambuco, tendo o 
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monarca em consideração a sua grande capacidade, letras e virtudes; confirmado em 

1687, recebeu no mesmo ano a sagração episcopal na igreja do Espírito Santo da 

Congregação do Oratório de Lisboa, ministrada pelo cardeal D. Veríssimo Lencastro 

sendo prepósito o Padre Bartolomeu do Quental. 

Chegado ao Recife em fins de Junho de 1688, a 14 do mês seguinte tomou posse 

do governo do bispado
151

. 

Dois meses depois coube a D. Matias tomar posse do governo civil de 

Pernambuco, por falecimento do governador Fernão Cabral, em cujo cargo se manteve 

até 25 de Maio de 1689 
152

. 

Diz-nos Pereira da Costa que foi o único bispo que mandou a Roma fazer a 

visita ad Limina Apostolorum por clérigo deste bispado, tendo enviado o chantre da 

catedral Dr. Baltazar de Faria e Miranda alegando que  era preciso ir quem pudesse 

informar a Sua Santidade, o que ele quisesse saber. 

Depois de um fecundo governo episcopal de seis anos, a morte arrebatou D. 

Matias de Figueiredo e Melo a 17 de Julho de 1694. 

Anos antes, em 1691, fizera dele grande elogio o padre António Vieira em carta 

ao Duque do Cadaval, ao propor o seu nome para Arcebispo de S. Salvador da Bahia, 

por morte do grande arcebispo D. Fr. Manuel da Ressurreição
153

.  

O seu sucessor, apresentado por D. Pedro II, em 1694, foi o padre carmelita Fr. 

Francisco de Lima,  preconizado pelo papa Inocêncio XII  em 22 de Agosto de 1695, e 

tomou posse do governo da diocese de Pernambuco em 24 de Fevereiro de 1696 
154

. 

D. Fr. Francisco de Lima nasceu na cidade de Lisboa em 1633, professou aos 

dezasseis anos de idade na Ordem do Carmo e, em Outubro de 1652, matriculou – se  

no curso de filosofia e teologia da Universidade de Coimbra
155

.  
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 D. Mathias de Figueiredo e Mello era clérigo do hábito de S. Pedro, nascido na vila de Arganil, e fora 

educado «com especial affecto, e summa vigilância, como prevendo o grande credito, que lhes havia de 

resultar, de hum filho que logo na idade pueril deu claros indícios dos dotes em que havia de ser insigne 

na adulta». Pela sua acção como bispo da diocese de Olinda  recebeu muitos louvores. Foi liberal para 

com os pobres, compassivo para os aflitos e «para todo o género de pessoas suavemente affavel»  e 

quando faleceu houve «por entre multidão de povo sentidas expressoens […] e universal comoção»; cf. 

D. Domingos de Loreto Couto, op.cit., 1981, pp. 191-193.   
152

 F. A.  Pereira da Costa, Anais …, vol. 4, p. 304. 
153

 Padre António Vieira, Cartas, tomo III, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1928, pp. 622-623; F. A.  

Pereira da Costa, Anais …, vol. 4, p. 308. 
154

 «Erradamente dão, alguns escritores, a data do falecimento do prelado em 29 de Abril, porquanto 

segundo nos diz Pereira da Costa, «aquela de 23 que consignamos é a verdadeira, porquanto consta da 

comunicação oficial do governador Francisco de Castro Morais, dirigida à corte em carta de 30 do mesmo 

mês, como se pode ver nas Consultas do Conselho Ultramarino de 1704»; cf. F. A. Pereira da Costa, 

Anais …, vol. 4, pp. 425-426. 



          Parte III - Pernambuco no período pós-Restauração: Da unidade ao conflito 

343 

 

Anos depois, ao vagar a mitra do bispado do Maranhão, foi o seu nome 

apresentado pelo rei D. Pedro II para bispo daquela diocese, e confirmado por Inocêncio 

XII 
156

. 

Entretanto, enquanto se preparava para a viagem, recebeu, D. Fr. Francisco de 

Lima, a comunicação da sua mudança para o bispado de Olinda, no mesmo ano de 

1694, em que faleceu D. Matias de Figueiredo e Melo, para o que se impetrou de Roma 

nova confirmação, cuja bula foi passada em 22 de Agosto do ano seguinte. 

Em Fevereiro de 1696 chega ao Recife e, logo após, fez a sua entrada solene em 

Olinda onde tomou posse do governo do bispado.  

O governo episcopal de D. Fr. Francico de Lima, de oito anos completos, pode  

dizer-se que teve dois objectivos principais: a prática da caridade e a catequese dos 

índios . 

Assim, cuidou logo em reunir os índios que andavam espalhados pelos sertões, 

errantes, tendo fundado mais de trinta missões, dando – lhes instrução e trabalho sob a 

direcção de religiosos hábeis e virtuosos. Apesar da sua avançada idade, fez várias 

visitas a regiões distantes, chegando a caminhar mais de trezentas léguas por maus 

caminhos, sem atender às estações.  

 Era notável a sua caridade para com os pobres, avultando a quantidade de roupas 

e fazendas que anualmente distribuía e a quantia que dava a órfãos pobres para auxílio 

de seus casamentos.  

De tais serviços, deu testemunho de reconhecimento o próprio monarca, dizendo 

numa carta régia de Janeiro de 1699, que as suas obras em prol da conversão dos índios 

eram dignas da maior estimação
157

. 

Em 1697 o bispo proibiu as conversações nas igrejas e, no ano seguinte, 

recomendou, por um edital, que se agasalhassem romeiros nas igrejas, e suas 

dependências 
158

. 

                                                                                                                                               
155

 Ao terminar os estudos foi incumbido da regência da cadeira dessa disciplina no mosteiro da sua 

Ordem, na cidade de Évora. Depois, recebeu a nomeação de visitador e reformador da sua ordem na vila 

da Horta, na ilha do Faial onde, para além das funções próprias da sua missão, incumbiu-se de um curso 

de teologia no seu convento e pregou com frequência, colhendo o seu zelo e eloquência os mais preciosos 

frutos; cf. F. A. Pereira da Costa, Anais…, vol. 4, p. 426.. 
156

 F. A. Pereira da Costa, Anais…, vol. 4, p. 427. 
157

 Carta régia dirigida ao Bispo de Olinda D. Fr. Francisco de Lima, com data de 27 de Janeiro de 1699, 

manifestando reconhecimento pela sua obra de missionação; cf. F. A. Pereira da Costa, Anais …, vol. 4, 

p.428 . 
158

 F. A. Pereira da Costa, Anais…, vol. 4, p. 430. 



          Parte III - Pernambuco no período pós-Restauração: Da unidade ao conflito 

344 

 

Erigiu em 1696 a paróquia de N.ª S.ª da Vitória de Oeiras, no Piaui, conseguindo 

dos seus moradores que preparassem a igreja com os paramentos necessários ao culto 

paroquial e o pagamento da côngrua ao respectivo vigário. 

No seu tempo veio residir em Pernambuco, como que desterrado, o irrequieto e 

famoso poeta satírico Gregório de Matos Guerra. Adoecendo gravemente, e negando – 

se a receber o vigário do Recife, veio, até ele, o bispo de Olinda logo que soube da 

ocorrência. Diz Pereira da Costa que D. Francisco encontrou o poeta disposto a morrer 

como cristão e viu numa folha de papel por ele escrita com caracteres trémulos, um belo 

soneto, no qual o infeliz poeta pedia perdão a Deus pelas suas culpas 
159

. O piedoso 

bispo assistiu-o até ao último suspiro.  

D. Fr. Francisco de Lima faleceu a 23 de Abril de 1704 e, apesar de escolher um 

local humilde para a sua sepultura, deram – na em lugar distinto no convento do Carmo 

de Olinda, na capela do capítulo, em frente ao altar. 

Como vimos a missionação conhecera novo impulso. Fora criada a Junta das 

Missões em Pernambuco por carta régia de 7 de Março de 1681
160

. 

Era composta pelo governador da capitania, o bispo diocesano, e em sua falta, o 

vigário – geral do bispado, o ouvidor – geral da comarca, e o provedor da fazenda real. 

Mas, pela carta régia de 31 de Janeiro de 1698 foi o pessoal da Junta aumentado, 

passando a fazer parte da mesma os prelados das ordens e congregações religiosas que 

tivessem a seu cargo a direcção de aldeias de índios, e era designado, para servir de 

secretário, o mesmo que fosse do governo da capitania.  

Depois, por carta régia de 28 de Janeiro de 1701, foi dada uma nova organização 

à Junta, de forma que pudesse ser mais profícua no seu serviço, determinando – se, que 

além do governador, do bispo, do ouvidor – geral e do provedor da fazenda real, 

fizessem também parte da Junta: o reitor do Colégio de Olinda, o guardião de S. 

Francisco, o prior dos carmelitas descalços, o prior do Carmo e o abade de S. Bento, 

todos da cidade de Olinda; e o prior dos padres reformados do Carmo e o prepósito da 

Congregação de S. Filipe de Néri, que assistiam no Recife, bem como o secretário do 

governo. 

O bispo diocesano era o presidente da Junta, e funcionava num dos conventos de 

Olinda, todo o ano, celebrando duas sessões por semana. 
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A Junta superintendia os assuntos respeitantes às missões dos índios 

compreendidas nos territórios das capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Rio 

Grande e Ceará 
161

. 

Relançada a missionação sob a direcção da referida Junta, mantinha, a Corte, 

atenção aos assuntos dos índios. Para pôr cobro a determinados abusos, foi enviada ao 

governador de Pernambuco, uma carta régia datada de 24 de Abril de 1683, ordenando 

que não se tirassem soldados das aldeias dos índios para fiarem algodão, pelo escândalo 

que daí se seguia e que, quando se quisesse algodão para as redes, se entregasse aos 

missionários que o mandariam fiar, taxando – lhe o preço que merecesse
162

. 

Algum tempo depois, o governador D. António Félix Machado, 2.º marquês de 

Mentebelo,  escreve uma carta ao Rei, em 20 de Julho de 1690, na qual considera muito 

conveniente que as aldeias dos índios fossem administradas pelos missionários da 

Companhia de Jesus, porque mostrava a experiência que os ditos missionários viviam 

com muito sossego e os índios eram os mais bem doutrinados.  

Submetido esse alvitre ao Conselho Ultramarino, opinou este que o soberano 

fizesse praticar em Pernambuco o mesmo que se mandou observar na Bahia, isto é, que 

a administração dos índios fosse retirada dos seculares e entregue aos missionários.  

Por esta altura, devido a queixas recebidas, o soberano enviou uma carta ao 

Governador de Pernambuco dando orientações, sobre uma aldeia de índios, mandando 

substituir o capitão-mor, e concedendo a necessária jurisdição espiritual ao missionário 

padre Assenço Gago «sobre os Índios que tem decido e vam deçendo para as 

povoaçõins»  e a temporal ao capitão – mor,  mandando que o dinheiro necessário para 

a sua manutenção «saya dos sobejos dos subçidios, e mais contractos que administra a 

câmara depois de pagua a Infantaria e mais conçignações anteriores»
163

. 

Uma carta régia de 16 de Janeiro de 1698, dirigida ao governador e ao bispo 

diocesano, proibia que os índios fugidos de umas aldeias fossem admitidos em outras, 

assim como pelos moradores, sob a aplicação das penas que a experiência mostrasse 

conveniente
164

; e por carta expedida em 31 do mesmo mês e ano, foi declarado que nem 

aos índios nem as índias se tirassem de suas aldeias sem ordem do capitão – mor e 

                                                 
161

 F. A. Pereira da Costa, Anais …, vol. 4, p. 199. 
162

 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, cód. 256, fls. 47 v.º-48. 
163

 Carta régia dirigida ao Governador da Capitania de Pernambuco, com data de 8 de Março de 1693, 

concedendo as necessárias jurisdições e atribuindo verbas para o regime de aldeamento dos índios; cf. 

AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, cód. 256, fls.153-153 v.º; texto com semelhanças mas não 

coincidente com o de Pereira da Costa in  F. A. Pereira da Costa, Anais …, vol. 3, p. 110. 
164

 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, cód. 256, fl. 262. 



          Parte III - Pernambuco no período pós-Restauração: Da unidade ao conflito 

346 

 

consentimento expresso dos missionários; que dos índios se houvesse de dar para 

serviço, ficasse uma parte de três em cada aldeia, fora os doentes, velhos e meninos até 

catorze anos de idade, e as mulheres de qualquer idade; que os que fossem servir, 

tivessem o estipêndio comum, que se usasse, e por tempo certo, para que acabando o 

mesmo pudessem tornar para as suas aldeias, e determinando – se a forma do 

pagamento pelo capitão – mor e missionário 
165

. 

No mesmo ano, uma carta régia, com data de 18 de Fevereiro, dirigida ao 

governador de Pernambuco, dava conhecimento de uma petição dos índios das aldeias 

de S. Sebastião, do Bom Jesus, da Paragaba e de outras da Capitania do Ceará, cuja 

cópia foi-lhe enviada, «sobre serem concervados na Legoa de terra em quadra que lhes 

mandei dar para situarem suas Aldeas e para plantas de seu sustento. E pareçeume 

ordenarvos informeis com vosso parecer neste requerimento»
166

. 

   Veio depois, por carta régia, datada de 5 de Novembro de 1700, dirigida ao 

governador D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre, a nomeação de juiz 

privativo para  todas as causas dos índios e tapuias desta capitania recaindo a escolha no 

ouvidor geral da capitania
167

.   

No que respeita à fundação de instituições religiosas após a restauração da 

capitania, há a referir logo em 1655 uma concessão feita por  D. João IV aos padres da 

Companhia de Jesus para fundarem um colégio na povoação do Recife, aproveitando 

uma igreja que pertencera aos calvinistas franceses.  

Esta igreja, bem como duas casas de sobrado, foram dadas aos padres jesuítas 

pelo governador Francisco Barreto, em 1654,  de que tomaram posse sob carácter 

provisório, uma vez que pretendiam construir um edifício próprio para o seu colégio, o 

que somente conseguiram decorridos anos. Para a continuação das obras houve o 

contributo generoso do capitão António Fernandes de Matos, possuidor de avultada 

fortuna, e de outras pessoas mais, nomeadamente Domingo Pereira Baracho, que em 

1688 fez doação de uma casa situada na Rua da Cadeia Velha, no bairro do Recife. Foi 

no dia 17 de Dezembro de 1691  a solenidade da sagração pelo bispo diocesano D. 

Matias de Figueiredo e Melo
168

. 

Entretanto, como vimos, por iniciativa do padre João Duarte do Sacramento 

fundou-se em Pernambuco uma casa da Congregação do Oratório de S. Filipe Neri que 
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recebeu confirmação dada pelo Papa Clemente X em 17 de Julho de 1671. Situava-se na 

casa de Santo Amaro de Água Fria, nos arredores de Olinda.  

Logo que foi instituída a congregação de Santo Amaro, teve do governo da 

metrópole, a título de dotação, a ordinária de 500 arrobas de açúcar branco nos dízimos 

da capitania . 

            Por provisão régia de 15 de Outubro de 1681 era concedida  licença para a 

fundação de um hospício na povoação do Recife, com a declaração de que nele só 

assistissem até oito religiosos, conforme o que fora representado pelo Padre João Duarte 

do Sacramento, prepósito da Congregação do Oratório de Santo Amaro de Pernambuco 

169
. 

A igreja foi fundada com o título da Madre de Deus. Construída com adobes e 

de pequena dimensão, tornou-se exígua dado o grande concurso de gente que vinha às 

celebrações. Era preciso construir uma nova igreja com maior capacidade, para o que 

tinham os padres já alguns recursos, e então pediram ao soberano um auxílio capaz de 

adiantar e concluir o novo templo. E, assim, por carta régia de 5 de Abril de 1707, 

ordenou o soberano que o governador mandasse o engenheiro da capitania examinar o 

estado das obras, e o que era necessário para se pôr a igreja na sua melhor perfeição, 

despendendo – se primeiro o dinheiro das esmolas que se tinha, e se calculasse a 

despesa necessária para a sua conclusão. 

Já estava portanto, em construção naquele ano de 1707 a nova igreja da Madre 

de Deus que, concluída tempos depois, como nos diz Pereira da Costa, «é ainda hoje o 

belo templo que se admira»
170

.  

De par com os serviços prestados na missionação, entregavam – se também os 

padres em difundir a instrução não somente a secundária, mas também a superior, 

serviços esses que dataram logo da fundação do primitivo hospício, porquanto, 

chegando a Pernambuco o Padre Fr. Bartolomeu do Pilar, deu logo início  ao curso das 

artes, que leu quatro anos, regendo depois as cadeiras de filosofia e teologia, por 

período de doze anos 
171

.     

A Ordem do Carmo foi instituída em Pernambuco, tendo vindo de Lisboa, em 

1677, os padres Fr. João de São José, Fr. Cristóvão de Cristo, Fr. Manuel de Assunção e 

Fr. Ângelo de São José, trazendo o primeiro a patente de prior do convento de Santo 
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Alberto, da vila de Goiana. Depois, na escolha da Regra foi aceite a da reforma 

Turonense
172

 e, submetido esse acto de aceitação ao capítulo definitório da Bahia, teve a 

sua aprovação em reunião capitular de 1 de Junho de 1679 e, no ano seguinte, veio a 

confirmação pelo geral dos carmelitas em Roma, ficando o mosteiro de Goiana com o 

predicamento de cabeça da nova reforma em Pernambuco, por patente lavrada pelo  

geral Fr. Mateus Orlando. 

Não foram sem dificuldades a adopção da nova regra por todos os mosteiros que 

compunham a província religiosa de Pernambuco, uma vez que os de Olinda e Nazaré 

do Cabo não aceitaram, e o do Recife teria feito o mesmo se não fosse forçado a ceder 

coactivamente. 

Ficaram, portanto, pertencendo à antiga observância os conventos de Olinda e de 

Nazaré do Cabo de Santo Agostinho, e assim dependentes da casa capitular da Bahia, e 

à nova reforma turonense, os do Recife, Goiana e Paraiba que depois constituíram uma 

nova província. 

 No final do século, houve na povoação do Recife a instituição de duas Ordens 

Terceiras. Em 12 de Junho de 1695 foi instituída a Ordem Terceira de S. Francisco, por 

solicitação dos moradores. Como existissem alguns irmãos terceiros que tomaram o 

hábito na da cidade de Olinda, ou no próprio convento de Santo António, do Recife, das 

mãos dos seus prelados, fácil foi ao padre visitador Fr. Jácome da Purificação satisfazer 

os seus pios desejos.     

Reunidos na igreja do convento, no referido dia, os irmãos terceiros existentes 

nas duas povoações, em número de 38, foi instalada a ordem, recebendo então o hábito 

242 irmãos, sendo 177 homens e 65 mulheres
173

.  

Fez o padre visitador as nomeações dos membros da sua primeira mesa 

administrativa, recaindo a de ministro no Padre António Álvares Pinto, reeleito no ano 

seguinte, e bem assim a de comissário que foi o religioso Fr. Jerónimo da Ressurreição.  

Na Junta da Mesa do Definitório, celebrada no convento da Bahia em 28 de 

Novembro do mesmo ano de 1695, foi confirmada a instituição da ordem, e despachada 

a petição dos Terceiros do Recife para poderem erigir a sua capela, dando os 

conventuais de S. Francisco o terreno necessário, mediante a condição da esmola de 

                                                 
172

 A Ordem do Carmo teve em Roma, em 1 de Junho de 1680, a sua reunião capitular, na qual foi 
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2$000 por cova de cada um dos seus irmãos que fossem sepultados na capela ou 

qualquer outro lugar à mesma pertencente, o que aprovado foi reduzido a termo por uma 

pública escritura lavrada em 9 de Abril de 1696. 

Foi incumbido das obras de construção do templo um homem prático em tais 

serviços, o capitão António Fernandes de Matos, laborioso, abastado de bens, e que 

pertencendo à ordem, foi depois ministro por quatro anos sucessivos
174

. 

No mesmo ano foi instituída a Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo na mesma povoação. Assim, veio uma carta patente com data de 29 de Setembro 

de 1695, lavrada no mosteiro da cidade de Madrid pelo padre Fr. João Feyxoá de Vila 

Lobo, comissário- geral da Ordem do Carmo em Castela. 

A sua criação tinha sido solicitada, também, por vários moradores do Recife. 

Com efeito, residindo na povoação vários irmãos terceiros, professos em outros lugares, 

resolveram requerer ao referido padre comissário – geral, que favoravelmente 

despachou e expediu a dita carta patente, na qual veio logo nomeado comissário dos 

terceiros da Ordem do Carmo o padre Fr. Manuel da Assunção, que era prior do 

convento do Carmo do Recife
175

. 

A instituição da ordem foi confirmada por breve do núncio apostólico de Lisboa, 

Monsenhor Jorge Cornélio, datado de 20 de Outubro de 1695 e pelo Papa Inocêncio XII  

em 27 de Novembro de 1696. 

Por escritura lavrada no convento do Carmo em 4 de Abril de 1696, entre os 

seus prelados e os membros da ordem terceira, fora-lhes doada uma capela que se 

achava em construção. Firmaram o instrumento, por parte dos doadores, os padres Fr. 

João de S. Filipe Néri, Prior, Fr. João de S. José, Fr. Vicente dos Remédios, Fr. João de 

Jesus Maria, Fr. José da Natividade, Fr. João da Graça, Fr. Simão de Santa Teresa, Fr. 

Vicente da Trindade, Fr. Clemente de S. Fortunato, Fr. João de Jesus Maria e Fr. 

Domingos de S. Francisco; e por parte dos aceitantes, o prior da ordem terceira, 

Sargento – mor engenheiro Pedro Correia Rebelo, sub – prior Capitão de artilharia 

Manuel da Cunha Carvalho, secretário o alferes Pascoal Coelho de Freitas, mestre dos 

noviços o licenciado Domingos Pacheco, e mais irmãos mesários que estavam 

presentes
176

. 
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 Fundam-se, também, em Pernambuco algumas irmandades. Assim, uma  

provisão do bispo diocesano de 31 de Dezembro de 1682 aprova o compromisso da 

Irmandade do Senhor Bom Jesus das Portas, que consta de oito artigos 
177

. 

  Esta irmandade fora incorporada na igreja matriz do Corpo Santo, anteriormente 

ao ano de 1662 e, em  1666,  obteve  do governador André Vidal de Negreiros a doação 

de um terreno nas Portas do Recife onde construíram uma capela para o seu padroeiro e 

uma sede para onde se trasladou em 1680 
178

.  

 No ano anterior tinha feito o seu compromisso que tivera aprovação em 31 de 

Dezembro de 1682 dada pelo bispo de Pernambuco D. Estêvão Brioso de Figueiredo. 

termo de aprovação da irmandade em reunião de 22 de Dezembro de 1682, o despacho,  

Outras irmandades se seguiram na prestação de um compromisso solene. Assim 

o fez a Irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja matriz da paróquia de S. Fr. 

Pedro Gonçalves, no  Recife, cujo compromisso teve aprovação por carta régia de 27 de 

Setembro de 1693 foi assinada uma carta régia com a aprovação do  compromisso.  

Corporação de carácter e foros de nobreza,  fora  criada em 1654, incorporada à 

paróquia de S. Fr. Pedro Gonçalves do Recife, sendo assim a mais antiga; e bem como 

as das Almas, do Senhor Bom Jesus dos Passos e de N.ª S.ª do Rosário, também 

instituídas na mesma igreja matriz no referido ano. 

A irmandade das Almas teve o seu primeiro compromisso aprovado na parte 

religiosa  em 29 de Outubro de 1686, e pelo poder civil por carta régia de 4 de Agosto 

de 1768 . Possuía um alentado património 
179

. 

A irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos teve compromisso 

contemporâneo à sua instituição, que vigorou por largos anos, até à organização de um 

outro em 1863 que foi confirmado no mesmo ano pelos poderes eclesiástico e civil. 

Tinha um modesto património
180

. 

A irmandade de Nª.S.ª do Rosário, dos homens negros, apesar de instaurada 

também em 1654, só teve a confirmação régia outorgada pela rainha D. Maria I por 

provisão de 4 de Outubro de 1781. 
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Tinha um pequeno património, e celebrava a festa da sua padroeira na primeira 

dominga de Outubro; tinha espaço no cemitério público da cidade para inumação dos 

seus irmãos
181

. 

No ano de 1694, estava construída a igreja de Nª. S.ª do Livramento dos homens 

pardos da povoação do Recife, cuja irmandade mantinha um capelão e um mestre de 

capela, como consta do primeiro livro de despesa da mesma irmandade, que então 

começou a ser escriturado; e se vê ainda das contas do ano de 1695, de umas verbas de 

despesas de trabalhos de pintura na igreja, executados pelo hábil pintor José Pinhão de 

Matos
182

. 

 Em 26 de Junho de 1700 houve a instalação da Irmandade de S. Pedro dos 

Clérigos do Recife, na igreja  matriz do Corpo Santo.  Com a presença do clero secular 

e regular, e o cabido da catedral de Olinda, presidiu ao acto o bispo diocesano D. Fr. 

Francisco de Lima ; procedendo – se em seguida à eleição da mesa administrativa da 

irmandade, foi unanimemente eleito provedor o referido prelado, cujo cargo exerceu até 

o dia do seu falecimento
183

. 

A irmandade tinha um sofrível património, gozava de várias graças pontifícias e 

era composta de clérigos seculares de ordens sacras, e de seculares, com as restrições 

marcadas no respectivo compromisso.  

No ano de 1697, por carta régia de 12 de Dezembro, era cedida aos soldados 

infantes do terço do Mestre de campo Manuel Lopes, da guarnição da cidade de Olinda, 

uma das ermidas de S. Sebastião ou de S. João, da mesma cidade, para instituírem uma 

confraria militar sob a invocação de S. João Baptista. 

Esta concessão foi feita mediante requerimento dos referidos soldados infantes, 

dirigido ao soberano, o qual veio a informar ao governador da capitania por carta régia 

de 31 de Agosto  de 1695, ouvindo o Bispo diocesano e a Santa Casa de Misericórdia, 

que informaram favoravelmente 
184

.  

 Vamos agora tratar de um problema que assolara algumas capitanias durante 

décadas, afectando principalmente a de Pernambuco. Trata-se da formação de 

quilombos onde se reuniam escravos negros e outros fugitivos. 

Na realidade, cedo se registaram revoltas de escravos e formaram-se  

comunidades de fugitivos na América, referindo Flávio Gomes o levante de escravos 
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em Hispaniola no ano de 1522,  a aliança com piratas de Francis Drake no Panamá em 

1560. No Brasil há notícia, em 1575, da primeira repressão de um quilombo
185

 ocorrida 

na Bahia. 

Em 1597 há as primeiras notícias da formação de quilombos ou mocambos nas 

serras de Pernambuco
186

 . E, em 1602. foram enviadas as primeiras tropas contra o 

quilombo de Palmares
187

. Passados poucos anos, novo ataque foi realizado com o 

auxílio de tropas índias. Mas, continuavam a crescer estas comunidades de africanos 

fugitivos. 

No Rio de Janeiro, as primeiras notícias de mocambos são do primeiro quartel 

do século XVII. 

 Em Pernambuco, no tempo da ocupação holandesa, foi, em 1644, enviada uma 

expedição contra Palmares de que resultou a captura de 37 “palmaristas”, causando   

dezenas de baixas
188

. Depois da restauração de Pernambuco, a Coroa de Portugal 

procura submeter o quilombo de Palmares, sendo levados a cabo dois ataques de que 

resultaram capturas de 200 “quilombolas”.  

Em 1660, no tempo do governador Francisco de Brito Freire, este fez uma 

proposta para se criarem aldeias de índios em Serinhãem com o objectivo de coibir os 

assaltos dos palmaristas.   

Em 1663 foi enviado o terço dos “Henriques”, de  soldados negros, e em 1668 e 

1670 novas expedições foram enviadas sem conseguirem vencer a resistência oferecida.  

 Em 1675 e 1676 Sebastião Camarão comanda a sua força de Índios em algumas 

incursões contra Palmares onde são encontrados mocambos, alguns grandiosos.  

Também o sargento-mor Manuel Lopes, comandando centenas de homens, entre 

os quais brancos, pardos e índios, marcham para as serras de Palmares e, depois de 

alguns meses de luta, vários mocambos grandes são destruídos e setenta palmaristas  

capturados
189

. 
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 Nas regiões em redor de Palmares a situação tornava-se, cada vez mais 

preocupante, pois aquele Quilombo tornara-se uma base de partida para o ataque a 

fazendas, engenhos e vilas, inclusive para o sequestro de mulheres escravas e obtenção 

de pólvora, sal  e, também, para libertar outros quilombolas. E, além disso, era estímulo 

permanente à fuga de escravos 
190

. 

 Em 1677, após mais de um ano de preparação, o capitão Fernão Carrilho marcha 

contra Palmares com numeroso contingente militar. Os mocambos Aqualtune, Amaro, 

Subupira e Garanhuns são atacados. Passados meses de combates, vários são abatidos e 

presos dezenas de palmaristas, entre os quais importantes líderes militares.  

 Além disso, Fernão Carrilho, adoptando nova estratégia para neutralizar o poder 

militar do Quilombo de Palmares, fundou, lá perto, o Arraial do Bom Jesus . O governo 

de Pernambuco logo procurou chegar a um acordo de paz com os habitantes desse 

Quilombo
191

.  

Assim, pouco depois, Ganga-Zumba vai ao Recife, sela um tratado de paz e 

retira-se com os seus homens para o Cucaú. Mas, Zumbi e inúmeros palmaristas, 

insatisfeitos com as condições do acordo, decidem permanecer no mocambo Macaco e 

resistir
192

.   

 Em 1680, palmaristas descontentes com o seu comandante em Cucaú, 

promovem uma sublevação e Ganga-Zumba é assassinado. Zumbi assume a liderança 

do Quilombo de Palmares. 

 Nos anos de 1680 e seguinte, são enviadas tropas com o objectivo de capturar 

Zumbi. Uma expedição comandada por Gonçalo Moreira captura cerca de duzentos 

palmaristas. Seguem-se tropas do terço dos “Henriques” que destroem vários mocambos 

e fazem trezentos prisioneiros. Mas os palmaristas revidam lançando um ataque contra a 

vila das Alagoas fazendo roubos, saques e sequestros.  

 Devido ao arrastar da situação, começam, em 1687, os entendimentos para que 

os Paulistas participem das expedições punitivas contra os mocambos palmaristas
193

.    

  Assim, o governador de Pernambuco João da Cunha Souto Maior chegou a um 

acordo com o coronel Domingos Jorge Velho. As condições ficaram escritas em 16 

artigos, assinados pelo Governador e pelos  procuradores do dito Domingos Jorge, o 
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Padre Fr. André da Anunciação religioso carmelita calçado e o seu Sargento – mor 

Cristóvão de Mendonça
194

 que tinham poderes para se obrigarem em seu nome
195

. 

As condições ajustadas tiveram a concordância do governador seguinte o 2.º 

Marquês de Montebelo em 3 de Dezembro de 1691, e veio a confirmação régia por carta 

de 7 de Abril de 1693
196

.  

 Domingos Jorge residia então no Piauí, ocupando a zona marginal do rio Poti e, 

«largando terras, povoações, criações e lavouras, sem reparo algum, para servir a S. 

Majestade», descera naquele ano de 1687 com a sua gente, cerca de 1.300 índios 

frecheiros e oitenta brancos, aos quais depois agregou outros que habilitou no serviço 

militar
197

.  

Houve, porém, uma demora na execução da operação militar. Como vimos, a 

confirmação régia só veio em 1693, no ano em que tomou posse Caetano de Melo de 

Castro como governador de Pernambuco.  

Até que, no ano de 1695, segundo o plano deste governador, teve lugar a marcha 

do paulista coronel Domingos Jorge Velho com a sua gente para a campanha de 

Palmares, dirigindo-se para Porto Calvo onde se reuniram às restantes forças, sendo 

3.000 de tropas regulares do Recife e Olinda, e as das vilas de Alagoas, Penedo e Porto 

Calvo. O Comandante em chefe desta força de 6000 homens foi Bernardo Vieira de 

Melo, de grande experiência, e que se oferecera para a campanha. 

O cerco que puseram ao Quilombo de Palmares durou cerca de dois meses. A 

batalha decisiva veio a dar-se em 14 de Maio de 1695, na sequência de um 

reabastecimento de «munições  de guerra e boca» enviadas pelo governador, e os 

sitiados, que o aperto do assédio já deixava esgotados de víveres e munições, 

afrouxaram a defesa, até que rendidas as tranqueiras, Bernardo Vieira e os chefes 

Sebastião Dias  e Domingos Jorge Velho penetraram na praça, que foi tomada e  

destruída. 

Entre os mortos figurava Zumbi  considerado o rei do Quilombo de Palmares e 

houve centenas de prisioneiros.  

A notícia da vitória chegou a Olinda quando estavam prontos a partir mais 2000 

homens que levavam 6 canhões, e, então, houve grandes manifestações de alegria por 
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esse memorável acontecimento. Como nos relata Pereira da Costa foi celebrada missa e 

houve procissão em acção de graças 
198

. 

Matoso Maia, nas suas Lições de História do Brasil, fala de uma carta, datada de 

2 de Janeiro de 1696, do governador – geral, D. João de Lencastro, em resposta a outra 

do governador de Pernambuco, Caetano de Melo de Castro, em que se diz ter falecido o 

Zumbi em peleja; Domingos de Loreto Couto, tratando do Mestre de campo do 

regimento dos homens negros, Domingos Rodrigues Carneiro, diz que tomou ele parte 

com a sua gente na entrada que se fez aos Palmares dos negros levantados, em que 

houve muitos mortos, entrando no número destes o  Zumbi seu príncipe 
199

. 

A paz ainda não chegara àquela região. Algum tempo depois, Camoanga assume 

a liderança de Palmares, tentando reorganizar os palmaristas, que realizam inúmeras 

razias nos engenhos e nas fazendas de Santo Amaro de Jaboatão. As autoridades de 

Pernambuco tentam, sem o conseguir, fazer um acordo de paz com Camoanga. Até que, 

no ano de 1702 e no seguinte, foram organizadas mais algumas expedições que 

atacaram o Quilombo de Palmares sendo morto Camoanga e capturados diversos 

palmaristas 
200

.  

Vejamos agora outro dos problemas que, durante várias décadas, afectou  

principalmente a capitania do Rio Grande.   

 Tínhamos visto que quando da capitulação dos holandeses em 1654, os índios 

que os serviram retiraram para o Ceará bastante revoltados, e foram por esses sertões 

disseminando os germes da revolta.   

 Até que, no ano de 1687, a hostilidade dos Cariris degenerou em guerra aberta 

quando se confederaram
201

 e fizeram autêntico levante
202

 contra os colonos desta 

capitania. 

No mesmo ano, o senado da câmara de Natal enviou uma carta datada de 23 de 

Fevereiro, dirigida ao governador de Pernambuco, João da Cunha Souto Maior, pedindo 

com toda a brevidade socorro, pelo risco em que se achava a capitania do Rio Grande, 

diante da rebelião dos índios, que no sertão do Açu, já tinham morto perto de cem 

pessoas, destruindo gados e lavouras.       
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Na mesma data escreveu também a câmara de Natal à de Olinda e, narrando a 

triste situação em que se via a capitania, pedia, que junto ao governador interpusesse os 

seus bons ofícios, a fim de não faltar a remessa da infantaria e o que mais fosse preciso 

para debelar o inimigo
203

. 

A câmara de Natal recorreu também ao capitão – mor da Paraíba e ao 

governador – geral Matias da Cunha. Este logo respondeu, dizendo que ao  ter 

conhecimento da revolta dos bárbaros
204

, dirigiu-se ao governador de Pernambuco e ao 

capitão – mor da Paraíba, ordenando àquele que fizesse seguir da capitania sem perda 

de tempo duas companhias da melhor gente dos terços do Camarão e dos “Henriques” e, 

ao da Paraíba, o maior número de forças que fosse possível.  Efectivamente, partiram 

para o Rio Grande as duas referidas companhias em 15 de Setembro.  

Entre outras providências de auxílio ao Rio Grande, dadas pelo mesmo 

governador – geral, ordenava ele que seguissem da praça de Olinda vinte cinco infantes, 

e que pelo sertão marchasse do rio S. Francisco o capitão – mor do terço dos paulistas 

Domingos Jorge Velho, com trezentos homens, e que dois capitães – mores da 

jurisdição de Pernambuco, que estavam para ir para os Palmares, igualmente partissem 

com seiscentos homens, «a fim de guerrearem cada um por sua vez a esses bárbaros»
205

. 

Domingos Jorge, efectivamente, partiu para o Rio Grande mas foi de pouca 

duração a sua permanência, pela contra – ordem do governador – geral para regressar, 

em virtude do que ficara assente, em 1687, com o governador de Pernambuco, João da 

Cunha Souto Maior, em Olinda, para combater o Quilombo de Palmares. 

Para as despesas previstas, uma carta da câmara de Natal entregue pelo seu 

procurador Teodósio da Rocha, teve resposta do governador Pernambuco a 8 de Janeiro 

de 1688, falando nas despesas que seriam por conta da fazenda real de Pernambuco, 

mas que outras seriam por conta da fazenda real da capitania do Rio Grande 

designadamente 200$000 réis para farinha e frete dos barcos. 

Assim, preparada a expedição, a 8 de Maio de 1688, partiu para o Rio Grande o 

Mestre  de campo do terço dos “Henriques”, Jorge Luís Ribeiro, com cinco companhias; 

e, no mesmo ano, seguiu outra expedição de socorros, comandada pelo ajudante de 

infantaria António Pereira Lemos, em que ia incorporado um troço de gente reunido por 

Carlos da Cunha que voluntariamente se oferecera, fazendo todas as despesas à sua 
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custa, pelo que o governador conferiu – lhe o comando da sua tropa com a patente de 

capitão
206

. A campanha foi demorada.  

Depois, uma carta régia de 15 de Janeiro de 1696, dirigida ao governador de 

Pernambuco, mandava que atendesse às reclamações de Bernardo Vieira de Melo, 

capitão – mor do Rio Grande, no sentido de que as praças de guarnição da fortaleza dos 

Reis Magos fossem naturais da mesma capitania, porque as que iam de Pernambuco 

desertavam.  

Bernardo Vieira fundou um arraial de índios no Açu, tendo pedido ao 

governador de Pernambuco o envio de trinta soldados do terço dos “Henriques” que, 

incorporados à sua gente, marcharam para aquele arraial. Por ordem do mesmo 

governador foi também fundado outro arraial no Jaguaribe, tendo por cabo o capitão 

João da Mota, ficando todos os presídios com os seus missionários que iam de 

Pernambuco.  

Bernardo Vieira conseguiu derrotar os índios e firmar a paz com eles. Tais  

serviços prestou, que a câmara de Natal, ao findar  o triénio da sua governação, pediu e 

obteve a sua recondução por carta régia de 18 de Novembro de 1697
207

.   

A situação, contudo, evoluíra no Rio Grande, agravando-se em aspectos 

humanitários, o que levou o bispo de Pernambuco a intervir. 

Assim, em 23 de Setembro de 1699, foi expedida uma Carta pastoral de D. Fr. 

Francisco de Lima, ordenando que os paulistas estacionados no Rio Grande não 

fizessem guerra aos índios que estavam em paz, e dessem liberdade aos Paiacus 

injustamente cativados, sob pena de os declarar «excomungados, malditos e 

amaldiçoados de Deus todo poderoso e dos bem-aventurados Apóstolos São Pedro e 

São Paulo e de todos os Santos da Corte do Céu»
208

. 

Na pastoral, o prelado referindo-se ao mestre de campo Manuel Álvares de 

Morais Navarro, comandante do terço dos paulistas, conclui: « E não satisfazendo o dito 

mestre – de – campo e seus parciais ao que ditou – lhe os evitem dos ofícios divinos 

proibindo debaixo da mesma pena a todos os fiéis os não tratem ou comuniquem até não 

satisfazerem e humildemente pedirem absolvição a qual reservamos a nós»
209

. 
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Fora cruel o procedimento do mestre de campo Manuel Navarro, em 4 de 

Agosto, quando a sua tropa dizimou largas dezenas de Paiacus e mais de duzentos eram 

conduzidos para o arraial do Açu. 

Fora esse o motivo da intervenção do bispo, e daí a sua carta, sendo encarregado 

da sua execução o Padre João de Matos Serra vigário do Ceará. 

Os efeitos da ordem foram tais que uma expedição logo após projectada por 

Morais Navarro contra os Janduins não pôde ir avante: os soldados do terço, não 

ousando afrontar a igreja, preferiram deixar-se expostos a esperar o golpe do inimigo a 

chegar a ser punidos pela igreja 
210

. 

Sobre o morticínio e cativeiro dos infelizes Paiacus, representou ao governo da 

metrópole a câmara de Natal, e naturalmente inteirado ainda o mesmo governo pela 

devassa eclesiástica, deu ordem para a prisão de Manuel Navarro e destituição de seu 

cargo 
211

. 

 

       6.4.  A ascensão da “nobreza da terra”  

 

 

          A transformação social que se verifica nas elites locais, na segunda metade do 

século XVII, segundo o estudo de Evaldo Cabral de Mello, pode considerar-se como se 

fosse uma  metamorfose dos principais senhores de engenho (a “açucarocracia” de que 

fala) em «nobreza da terra», com a sequente estratégia de exclusão de grupos de 

comerciantes ( reinóis, em geral) do Recife 
212

. 

Registava-se, na principal historiografia seiscentista, um acentuado louvor da gesta 

restauradora protagonizada por João Fernandes Vieira (emigrado da ilha da Madeira), 

como eram os casos de Frei Manuel Calado monje da Ordem de S. Paulo, do beneditino 

Frei Rafael de Jesus e de Diogo Lopes de Santiago que era professor em Olinda, o que 

levou a dita “nobreza da terra” a responder com a tentativa de elevar António Cavalcanti 

de Albuquerque, chamado “o da guerra” para distinguir de parente homónimos. No 

entanto, outros autores não pertencentes aos meios monásticos que escreveram no 

terceiro quartel do século XVII, corroboram os citados cronistas, como Antonio 

Barbosa Bacellar, desembargador da Relação do Porto e depois da Casa da Suplicação 

de Lisboa, que também assinala o papel relevante de Fernandes Vieira embora 
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salientando a figura do Mestre de campo general  Francisco Barreto, tal como fez D. 

Francisco Manuel de Melo. 

No século XVIII, o beneditino D. Domingos de Loreto Couto, na sua obra, 

escrita no Brasil, trata, também da Restauração de Pernambuco, salientando a figura do 

«famoso e grande Andre Vidal de Negreiros» natural da Paraiba,  e relata as prisões 

efectuadas pelos holandeses e a resolução com que «João Fernandes Vieira se pôs em 

campo a benefício da liberdade». Refere também as acções protagonizadas pelo índio D. 

Antonio Felipe Camarão nos distritos do Rio Grande e Cunhaú com os seus Índios, e o 

governador dos pretos Henrique Dias que pegou nas armas e investiu os inimigos 
213

.  

Sobre a Guerra de Pernambuco tem uma visão sublimada na seguinte frase: «Na 

gloria das armas não seria temeraria a primazia dos Pernambucanos aos Romanos».  

Todavia, como  mais famosos cita por esta ordem: «Albuquerques, Vidaes, Rabellos, 

Camarões, Lacerdas, Vieyras, Canhas, Costas, Sylvas, Soares, Bezerras, Achioles, 

Cavalcantes, Mouras, Velhos, Lins, Barretos, Rochas, Pittas, Barros, Araújos, Regos, 

Fragosos, Pereyras, Abreos, Coutinhos, Henriques, Pachecos, Souzas, Dias e outros 

muitos » 
214

 .  

No século seguinte, dar-se-á a reabilitação de alguns representantes da 

“açucarocracia” acusados de colaboração activa com os antigos invasores (casos de 

Gonçalo Novo de Lira, Sebastião de Carvalho, Fernão do Vale) colaboração, aliás, 

incontroversa à luz das fontes holandesas hoje conhecidas.  

A defesa de Sebastião de Carvalho ainda podia ser imputada a oportunismo; ao 

tempo em que escrevia Borges da Fonseca, o Marquês de Pombal mandava em Portugal 

e a um dos troncos de sua família pertencera o desafecto de João Fernandes Vieira.  

Quanto à reabilitação de Fernão do Vale, promovera-a o seu genro Fernão Soares da 

Cunha senhor de engenho na Muribara e em Jaboatão, o qual tendo participado no 

movimento restaurador terá podido defendê-lo das represálias daqueles que o sabiam 

autor, com Sebastião de Carvalho, da célebre carta assinada “Plus Ultra”, em que se 

delatara às autoridades holandesas a preparação da revolta de 1645 
215

. 

Quando encerrado o período holandês, tem de aguardar-se os conflitos civis de 

1710-1711 para se dispor novamente de base documental que permita observar as 

transformações vocabulares produzidas na 2.ª metade de seiscentos, e uma constatação 
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se impõe: As variações tecidas em torno da palavra “principal” desapareceram quase 

completamente em favor da utilização dos termos “nobre” e, sobretudo, “nobreza”. 

Frente aos “mascates” (comerciantes do Recife, na maioria eram emigrantes do reino: 

os reinóis) e às autoridades da Coroa, a “açucarocracia” passou a designar-se pelas 

expressões “nobreza da terra”, “nobreza do país” ,  e “nobreza de Pernambuco” 
216

. 

Da fundação da “Nova Lusitânia” até à eclosão, em 1710, da chamada “guerra dos 

mascates”, a nomenclatura deste estrato social conhecera uma modificação substancial 

que, de algum modo, reflecte as  transformações ocorridas na percepção local da 

estrutura social. Esta percepção subordinava a clássica distinção dicotómica entre os 

ricos e os pobres, os governantes e os governados, a uma outra bipartição de inspiração 

nativista
217

, entre “mazombos” e “reinóis”. De cada lado desta fronteira é que se 

estabelecia a diferença entre os “principais” e o “povo”
218

. 

    Posteriormente, observa Cabral de Mello, que o nativismo oitocentista renegou o 

imaginário nobiliárquico. Esta rejeição não partiu apenas do nativismo popular e 

radical, mas também do de cariz moderado. É o que indicam os escritos de dois 

doutrinários de ambas as tendências, frei Caneca, e o padre Lopes Gama 
219

.   

 Para o nativismo democrático, a liquidação da hegemonia açucarocrática deveria 

passar necessariamente pelo descrédito da antiga goga nobiliárquica, que servira outrora 

de justificação às dominações clânicas.  Daí que, nos momentos agudos de confrontação 

política, viessem à tona os ataques destinados a ridicularizar as pretensões aristocráticas 

das grandes famílias rurais.  Estava-se de acordo em que, não tendo a América 

Portuguesa conhecido uma sociedade estratificada à europeia, o seu arremedo de 

nobreza não podia ser assimilado a uma aristocracia de sangue nem formava um corpo 

institucional cuja existência fosse legalmente reconhecida
220

.   
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 Nos começos do século XVIII foi-se consagrando, pelo imaginário nativista, um 

Panteão Restaurador, mediante o simbolismo de uma tetrarquia de heróis a que se devia 

o culto cívico tributado aos verdadeiros “pais da pátria”.  

Um projecto de Constituição, de finais do século XVIII, provavelmente apócrifo, 

atribuído ao naturalista Arruda da Câmara, a José Fernandes Portugal e ao padre João 

Ribeiro, previa que o futuro Governo Independente mandaria «edificar estátuas aos 

quatro generais André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, D. Felipe Camarão e 

Henrique Dias em frente do palácio da Presidência» sendo ademais colocados os seus 

retratos no mesmo palácio. 

 Observa Cabral de Mello que a eficácia mobilizadora da representação 

tetrárquica no contexto da ideologia nativista foi patente na revolução de 1817. À 

aliança inter-racial que expulsara os holandeses, caberia doravante completar sua 

missão histórica mediante a expulsão dos portugueses 
221

. 

 Depois, quando em Dezembro de 1823, na preparação do golpe de Estado que 

dissolvera a Constituinte, o carmelita frei Joaquim do Amor Divino Caneca lançou o 

seu jornal “O Typhis  Pernambucano”, e o editorial de estreia colocava a nova fase da 

luta nativista sob a égide dos restauradores. Todas estas invocações tinham em comum a 

referência a uma tetrarquia de heróis das guerras holandesas e de chefes militares da 

restauração: O reinol Vieira, o mazombo Vidal, o índio Camarão e o negro Henrique 

Dias. A rigor, elas poderiam ter-se limitado a uma tríade cujos membros 

correspondessem às matrizes étnicas da população colonial. 

  A invocação tetrárquica comportou uma dupla eliminação. A primeira exclusão 

atingiu os chefes da guerra da resistência, isto é, da guerra perdida: casos de Matias de 

Albuquerque, Luiz Barbalho e  Francisco Rebelo.   

A segunda exclusão operou contra quem fosse estranho a Pernambuco, como 

eram os casos de António Dias Cardoso, Martim Soares Moreno, Francisco de 

Figueiroa e é especialmente discriminatória para Francisco Barreto de Menezes que de 

1648 a 1654 fora Mestre de campo general do exército restaurador  
222

.  
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       6.5. Os Governadores de nomeação régia após a restauração de Pernambuco 

 

No decurso da sua acção governativa na capitania de Pernambuco
223

, Francisco 

Barreto, após as vitórias nas batalhas dos Guararapes e, em especial, antes da 

capitulação dos holandeses, teve que enfrentar situações difíceis, ora pela escassez dos 

abastecimentos ora por alguns se sentirem prejudicados pela repartição de terras ou 

cargos, dados como mercê, aos que combateram naquelas batalhas. 

A difícil situação económica do reino e daquelas capitanias, tanto pelo efeito das 

prolongadas guerras terrestres como pela guerra nos mares que dificultava ou impedia 

muitas vezes o comércio com as partes do império, tornava difícil a acção governativa. 

Mesmo assim, diz Pedro Calmon, que no seu governo de Pernambuco Francisco 

Barreto, «reintegrou paciente e tenazmente a capitania vinte anos revolvida pela guerra, 

na sua economia e nos costumes comuns ao resto do Brasil.»
224

 

Restabeleceu o culto nas igrejas que tinham sido profanadas, pacificou as 

regiões agrícolas, deu ao Recife uma tranquilidade fecunda e soube resistir ao projecto 

dos senhores da várzea, que queriam devolver a Olinda, em ruínas, a importância 

administrativa e política que detivera até 1631. Achava errado este preconceito, porque 

embora tivesse sido o Recife a capital do Brasil holandês, antepondo-se a Olinda que 

era o centro da vida social de Pernambuco com a sua nobreza histórica e tradições 

nativistas, não lhe parecia justo subalternizá-lo, não aproveitando as benfeitorias 

deixadas pelo estrangeiro expulso, em especial o conjunto de fortalezas e o fundeadouro 

de navios, muito úteis para o desenvolvimento da actividade económica não apenas 

mercantil, mas também para a conservação e desenvolvimento das actividades ligadas à 

terra. 

Nos primeiros tempos após as referidas batalhas, numa situação de ausência de 

combates, mas sob a  ameaça de confrontos resultantes do cerco que estavam a impor ao 

Recife, com muitas dificuldades de pagamento e abastecimento das tropas, surgiram os  

problemas que o Mestre de campo geral teve de enfrentar.   
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 Alguns Mestres de campo reclamaram como foram os casos de André Vidal de 

Negreiros e João Fernandes Vieira. O Conselho Ultramarino não lhes deu razão, mas 

fez uma recomendação ao Rei para os satisfazer e animar pois tais homens serem de 

grande mérito.
225

 

O próprio Francisco Barreto tinha escrito ao Rei a lembrar os merecimentos 

daqueles dois Mestres de campo e, em carta datada de Outubro do mesmo ano, o Rei 

fazia-lhe alusão: « pela lembrança que me fizestes em carta de 2 de Julho passado dos 

serviços de André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira e Francisco de Figueiroa, 

lhes mando escrever um agradecimento nas cartas que com esta se vos remetem pera 

lhas dardes e ficarem com isto entendendo que não faltaes em mo lembrar os 

merecimentos de quem nos ajuda nessa guerra e o faz com a satisfação com que dizeis 

que elles o fazem.»
226

 

Também, Diogo Pinheiro Camarão, Capitão-mor dos Índios, escreveu ao Rei, 

em Julho de 1650, a queixar-se de só darem dez reis por dia aos soldados e de ser 

tratado com pouco respeito ao contrário do que acontecia anteriormente e embora 

salvaguardando a intenção do Mestre de campo general, pedia ao Rei que mandasse 

remediar a situação. 
227

 

No primeiro de Agosto seguinte, escreveu Henrique Dias uma carta em que 

expunha ao Rei as suas queixas relativas ao tratamento que lhe dava o Mestre de campo 

general, Francisco Barreto, considerando que era tratado com pouco respeito, nem era 

reconhecido como soldado nem vencia soldo, além de outras moléstias que todos 

geralmente padeciam e termina pedindo remédio. Na sua carta dá especial ênfase à 

lealdade e fidelidade sempre demonstrada, recordando factos que as comprovam.
228

  

O Rei respondeu-lhes e, numa carta de 30 de Agosto de 1652, transcrita na acta 

do Conselho Ultramarino, Francisco Barreto relata ao Rei a forma como o Governador 

da «gente preta» Henrique Dias e, o Capitão-mor dos índios, Diogo Pinheiro Camarão, 

tinham recebido a expressão da muita satisfação do Rei pelos «seus honrados 

procedimentos e do zello com que elles seus officiaes e soldados procedem». Diz que 
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lhes mostrou a carta régia de 20 de Abril desse ano e lhes entregou «as peças que para 

elles levou Phelipe Bandeira».
229

 

Na mesma carta, Francisco Barreto diz que seria conveniente para a boa imagem 

do Rei, e também o reforço da lealdade dos soldados de Pernambuco e o bom sucesso  

daquela Campanha, haver uma demonstração de reconhecimento para com as pessoas 

que o servem nela, acrescentando que seria bem recebido um alvará de «seiscentos 

escudos de ventagem» para se repartir, ali, pelos soldados que se salientaram nas duas 

Batalhas dos Guararapes. 

O Conselho Ultramarino recomenda, então, ao Rei que mande prometer uma 

comenda a Diogo Pinheiro Camarão, mesmo sem declaração de lote, por ser 

conveniente ter contente o Capitão-mor  dos índios porque sem a sua ajuda e a do seu 

terço aquela guerra ficaria muito arriscada. Propõe também ao Rei que mande passar um 

alvará de « duzentos escudos de ventagem que parece por ora bastante» respeitante a 

dois mil e quinhentos soldados que lá estão e para lhes ser entregue pelo Mestre de 

campo geral com ordem que os reparta «pelos mais benemeritos e que mais se 

signalarão nas occasiões da guerra». E termina a referida consulta  recomendando que 

não se devem fazer mercês senão a quem as pede e, feitas «com papeis de que conste 

que as merecem». 

Vemos que as diligências de Francisco Barreto para recompensar os seus cabos e 

soldados foram atendidas embora em montante menor e o Rei  manteve-lhe a confiança, 

sendo por seu intermédio que deu as respostas aos queixosos. 

Na mesma sessão, o Conselho Ultramarino debruça-se sobre outra carta de 

Francisco Barreto, datada de 30-11-1652, na qual se queixa da Companhia Geral de 

Comércio do Brasil por fazer «roim pagamento nos açucares velhos que por falta de 

saca ficam ali de hum anno para o outro», mas congratula-se com a chegada, àquela 

Capitania, do socorro levado por Felipe Bandeira de Mello, e também com a nova da 

mercê que o Rei lhes fez de mandar consignar os direitos do açúcar que vem daquelas 

capitanias ao sustento dos soldados que as defendem. O Conselho recomenda ao Rei 

uma série de medidas para melhorar os abastecimentos aos moradores e ao Exército de 

Pernambuco, envolvendo víveres, vestuário e armamento, e que de tudo se mande 

notícia ao Conselho da Fazenda. E vai mais longe. Recomenda ainda que se contrate 

ingleses para levarem bacalhau a Pernambuco por preço certo e conveniente, contra 
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pagamento em açúcar, com a vantagem, diziam, de se ensacar o açúcar e de se evitarem 

os perigos do mar que naquele época causavam grandes prejuízos á navegação 

portuguesa.
230

 

Após a restauração de Pernambuco em 1654, relativamente aos engenhos e 

fazendas que estavam em poder de portugueses que «ficaram com os holandeses no 

tempo da retirada», Francisco Barreto escreveu em 12 de Março desse mesmo ano a 

pedir instruções ao Rei sobre o modo de proceder. O Conselho Ultramarino foi de 

parecer que não devia mandar nenhuma determinação geral mas aconselha o Rei a 

nomear um ouvidor comissário «de muita satisfação e prudencia» havendo 

possibilidade de apelação para a Bahia. 
231

 

A repartição de terras, casas e «offícios» pelos combatentes da guerra de 

Pernambuco, continuava a ser um foco de problemas, o que motivou uma carta  dirigida 

ao Rei por Francisco Barreto, datada de 15 de Setembro de 1656 em que este se 

queixava de ser tido por avarento na repartição das casas e propunha que a mesma fosse 

feita na Corte. Nela dizia: «os provimentos se fizerão nos sogeitos declarados na Lista  

genuina e que teria per boa fortuna, haverse V Mgde  por bem servido da eleição para 

ficar devendo os acertos della aos Mestres de Campo, e sentir menos o aggravo de se 

lhe darem companheiros para esta  repartição havendose fiado delle a reputação 

daquella praça. Que a notícia da dita provisão foi cauza para os officiais da guerra se 

queixarem delle Francisco Barreto de não repartir as cazas do Recife por elles sem 

admitirem a rezão de lhes dizer que esperava nova ordem de V Mgde, o condenarão por 

avarento das merces que V Mgde  lhes mandava fazer: para o que lhe pareçeo 

conveniente ao soçego daquelle rumor, concentrar os officiaes maiores, com dar a cada 

hum delles hua caza […] pelo que pedia a V Mgde  fosse servido mandar resolver o que 

se devia fazer sobre esta materia e quando fosse conveniente que nesta corte se fizesse a 

repartição neste Conselho Ultramarino estava a lista dos Capitães que o servem a V 

Mgde naquela capitania e se acharão na Restauração della, e o inventario das cazas[…]» 

232
.  

O Conselho Ultramarino reunido em 12 de Julho do ano seguinte, produziu um 

longo parecer transcrevendo a referida carta, reportando-se à provisão de 29 de Abril de 

1654 de D. João IV, começando por referir o desejo do Rei em remunerar os soldados 
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do Arraial de Pernambuco por respeito ao seu valor e à constância e igualdade de ânimo 

com que arrostaram  as exigências daquela guerra. 

Pela referida provisão, recorda o Conselho, fora mandado o Mestre de campo 

geral daquela Capitania, Francisco Barreto, e os mais Mestres de campo, repartirem 

pelos soldados que serviram na campanha, conforme o merecimento de cada um, as 

terras que, nas capitanias do Norte, foram ocupadas pelos holandeses enquanto durou 

aquela guerra e que, da mesma maneira, provessem «tão bem nelles todos os officios da 

guerra  justiça ou fazenda», mas com a condição de terem possibilidade de satisfazer as 

exigências de cada cargo. 

Aquela provisão dava a possibilidade de os interessados poderem requerer 

«pelos meios ordinarios» caso entendessem ter direito às ditas terras e ofícios, sem 

prejuízo para os requerimentos que «os Cabos e pessoas de conta do mesmo exercito» 

houvessem de fazer para satisfação dos seus serviços. 

Na sua carta, Francisco Barreto advertia que as casas, «hoje», eram em menor 

número por se terem arruinado algumas com o tempo e por serem de pouca duração as 

obras flamengas, pois as paredes tinham a largura de um tijolo e mesmo assim, sobre 

elas, construíam dois e três sobrados e, por isso, pedia brevidade na resposta. 

O Conselho Ultramarino foi de parecer que o Rei mandasse, para resolver este 

assunto, um ministro experiente para «se fazer justiça com igualdade e que tão bem 

ordene os Regimentos e tome os assentos das grandes despesas que se fizerão naquela 

guerra» 
233

. O Conselho remetia, também, a lista enviada por Francisco Barreto onde 

constavam os provimentos realizados. 

Havia grande cuidado na resolução destas questões e na manutenção do moral 

do exército e dos moradores das capitanias, como a de Pernambuco, afectadas por  

vários anos de guerra. Mas , no seu despacho, a Rainha Regente pôs objecções ao envio 

de um ministro a Pernambuco devido à  grande despesa que acarretaria, propondo ao 

Conselho a nomeação de um dos Desembargadores que assistiam na Bahia. 

Ainda no ano de 1656, Francisco Barreto mandou construir, em terras do 

engenho Guararapes, de Alexandre de Moura, uma capela da invocação de Nª Senhora 

dos Prazeres, em acção de graças pelas memoráveis vitórias conseguidas. Doou-a a 

seguir ao Mosteiro de São Bento de Olinda com a obrigação, aceite pelos monges, não 
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só de conservarem a capela como de rezarem missa diária e perpétua em intenção das 

almas dos que morreram nas duas batalhas e na recuperação do Recife.
234

 

 Na capela primitiva que corresponde à capela-mor do templo actual, foi assente 

uma lápide com a inscrição comemorativa na parede lateral do lado sul
235

. 

Nesse mesmo ano, a 8 de Agosto, o Rei nomeia o Mestre de campo general 

Francisco Barreto para o seu Conselho de Guerra e atribui-lhe dois mil cruzados de 

renda. A justificação para a escolha tem a ver com o valor demonstrado ao longo dos 

vários anos na Guerra de Pernambuco, no desempenho do cargo de Mestre de campo 

geral em que demonstrou elevada competência, capacidade de comando e espírito 

empreendedor, contribuindo para a reconstituição do que pertencia à Coroa e elevando a 

reputação das armas portuguesas.
236

 

Nesta carta patente, o Rei anuncia a sua intenção de o nomear para o cargo de 

governador e Capitão Geral do estado do Brasil e faz-lhe também mercê da Capitania de 

Pernambuco para que promova a sua recuperação política e económica. 

Nesta época, após a capitulação holandesa no Brasil e a restauração da soberania 

portuguesa nas capitanias que os batavos tinham ocupado e, havendo a fuga para 

Madrid do donatário da capitania de Pernambuco Duarte de Albuquerque Coelho, a 

Coroa assumiu a  governação da capitania atendendo também ao muito que se lhe devia 

na vitória obtida na guerra contra os holandeses.  

Assim sendo, constando ao soberano que D. Miguel de Portugal, como 

administrador da fazenda de Duarte de Albuquerque Coelho, seu sogro, exercia alguns 

actos de jurisdição na capitania de Pernambuco, sob o fundamento de que o dito seu 

sogro era o donatário dela antes da invasão holandesa e,  depois de confirmado o caso 

por informação do  próprio D. Miguel, a quem mandara ouvir a respeito, logo foi 

enviada uma carta régia com data de 4 de Novembro de 1654 dirigida ao Mestre de 

campo general e Governador de Pernambuco. 
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Na carta, o Rei ao mesmo tempo que censurava D. Miguel pelo «excesso e 

escândalo» de, sem fazer requerimento algum, e «sem respeito a tanto sangue e a tantas 

despesas que custou a restauração da capitania», se quisesse introduzir na sua posse, 

ordenava ao governador que, logo que recebesse a dita carta, restituísse à coroa a posse 

do que em seu nome havia tomado quando ganhou a capitania aos holandeses, e 

verificasse quais os actos de posse que D. Miguel havia feito, privasse a todas  e 

quaisquer pessoas que tivessem parte, ofício, ou qualquer outra coisa feita por ele, não 

consentindo que o dito D. Miguel ou Duarte de Albuquerque executassem acto algum 

de donatário, nem cobrasse como tal direitos e emolumentos, e se o que tivesse feito foi 

em virtude de despachos de algum ministro, conselho ou tribunal, os enviasse todos. 

Ordenou mais que esta carta fosse registada em todas as câmaras da capitania, e fossem 

notificados todos os oficiais de justiça, guerra e fazenda para que a cumprissem sem a 

menor dúvida ou dilação, não admitindo requerimento algum que contra ela se fizesse, 

não aceitando papel ou petição, porque só à coroa tocava deferir semelhantes 

requerimentos, quando os houvesse; e porque segundo o  desamparo com que às vezes 

corriam os negócios da coroa, se podia recear que o Marquês  de Cascais exercesse 

algum acto de jurisdição na capitania de Itamaracá, com o fundamento de querer chamar 

– se o donatário dela, fizesse, se assim acontecesse, o que se mandava usar com Duarte 

de Albuquerque, e que tudo o que sobre este assunto se praticasse fosse por autos cujas 

vias se remetesse 
237

. 

 Em virtude desta carta régia, de 4 de Novembro de 1654, passaram logo a ser 

cobrados pela fazenda real os impostos reservados ao donatário pela sua competente 

carta de doação e foral da capitania, como os da vintena do peixe e passagem dos rios, e 

os dízimos reais do açúcar. Percebiam mais os donatários a Pensão do rio da Jangada.  

Vinha talvez, também do tempo dos donatários, um  imposto sobre vinhos e aguardente, 

que depois foi aplicado pela câmara de Olinda para as despesas da guerra contra o 

invasor holandês. Em 1656 foi a imposição arrematada pelo tempo de três anos por 

12.200 cruzados (4.080$000)
238

.  

 Em Setembro do mesmo ano de 1656, por alvarás dos dias 26 e 27, do 

governador e capitão – general Francisco Barreto, e também firmado pelos mestres de 

campo  dos terços de infantaria D. João de Sousa e Francisco de Figueiroa, foram feitas 
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doações, em nome do Rei, ao governador Henrique Dias, das terras da Boa Vista, e ao 

mestre de campo João Fernandes Vieira, de umas casas sobradas (onde houve uma 

sinagoga) que estão dentro do Recife na rua que foi dos Judeus, com todas as 

benfeitorias e braças, que tem na rua fronteira. Estas doações fizeram-se em virtude da 

Provisão régia de 29 de Abril de 1654 que mandava reverter ao património da coroa 

todos os bens que os holandeses deixaram em Pernambuco
239

. 

 No ano de 1657, a 15 de Janeiro, foi nomeado alcaide – mor da Vila de Porto 

Calvo, Cristóvão Lins, neto do primeiro provido, de igual nome, com direito de 

sobrevivência no cargo aos seus sucessores 
240

. 

 O alcaide – mor era encarregado do governo e defesa de uma praça ou castelo. 

Representava o rei e exercia funções militares, assim como administrativas e judiciais, 

excepto em casos particulares
241

. 

          O cargo de alcaide foi também introduzido nas possessões ultramarinas e, em 

Pernambuco, logo ao tempo da fundação da capitania.  

         Recordemos algo do historial deste cargo nesta, e noutra, capitania. 

         Foi primeiro alcaide-mor de Olinda, ou de Pernambuco, Vasco Fernandes de 

Lucena, fidalgo da casa real, que acompanhara o donatário Duarte Coelho quando veio 

povoar a capitania em 1535, na qualidade de feitor e almoxarife da fazenda real; 

distinção, de que se lhe fez mercê por haver prestado grandes serviços no aumento da  

povoação. 

        No tempo do mesmo donatário foi também, alcaide – mor de Olinda, Manuel de 

Freitas de Azevedo, fidalgo da casa real, e que prestara grandes serviços à colónia, e foi 

substituído no cargo por um filho seu de igual nome; e posteriormente, em fins do 

século XVI , era a alcaiadaria desempenhada por Antônio Bandeira de Melo, fidalgo da 

casa real, abastado de bens, e da primeira nobreza da terra. 

          Até 1630, exerceram o cargo, entre outros, Jerónimo de Albuquerque, que foi 

governador do Rio de Janeiro, em cuja família recaía sempre a nomeação; o que Rocha 

Pita refere, dizendo: A alcaiadaria – mor da cidade de Olinda andou sempre nos 

                                                 
239

 Francisco Augusto Pereira da Costa, Anais…, vol. 3, p. 427. 
240

 Idem, Ibidem, p. 441. 
241

 Uma das suas obrigações era, geralmente, comandar os fossados da guarnição e a sua qualidade de 

membro da alta nobreza o obrigava , também, por vezes a acompanhar o rei, era-lhe permitido delegar a 

sua autoridade num substituto, designado por alcaide-menor ou alcaide- pequeno, que supria a sua 

ausência e tinha, portanto, sobretudo actividade civil. A palavra alcaide estendeu-se depois a funcionários 

de importância e categoria muito varáveis: alcaide de navio, capitão de navio; alcaide da vara, oficial de 

justiça; alcaide das prisões ou dos cárceres; etc.; cf. Gastão de Melo de Matos, “Alcaide” in Dicionário 

de História de Portugal, dir. por Joel Serrão, vol. I, Porto, Livraria Figueirinhas, s.d., p. 81. 



          Parte III - Pernambuco no período pós-Restauração: Da unidade ao conflito 

370 

 

Albuquerques, e depois nos Mouras. Destes últimos, encontramos Filipe Moura e João 

Batista Acióli de Moura.  

          Por carta régia de 20 de Março de 1705 foi feita mercê do cargo de alcaide – mor 

de Olinda ao Dr. Manuel Álvares Pinheiro, fidalgo da casa real e juiz de fora de 

Pernambuco, o qual prestou juramento de homenagem nas mãos do governador 

Francisco de Castro Morais a 20 de Setembro do mesmo ano, servindo de padrinhos os 

sargentos – mores dos dois terços de infantaria paga, Manuel Pinto, e Manuel de 

Oliveira Miranda
242

. 

           A capitania de Itamaracá também teve o seu alcaide – mor, cargo este que era 

exercido em 1577 por Lopo Delgado, capitão – mor governador da capitania em nome 

da donatária D. Jerónima de Albuquerque e Sousa. 

         A alcaiadaria – mor da vila de Porto Calvo foi criada em 1600 pelo donatário 

Jorge de Albuquerque, e no mesmo ano conferida a Cristóvão Lins, com sobrevivência 

a todos os seus sucessores filhos e descendentes, para sempre, como consta da Provisão 

da mercê passada a um neto seu de igual nome, em 15 de Janeiro de 1657. Cristóvão 

Lins, como refere Borges da Fonseca, era um ilustre fidalgo de Florença, que 

conquistou aos índios Petiguares as terras de Porto Calvo, onde levantou sete engenhos 

de açúcar, por cujos serviços recebera do donatário a honrosa mercê da alcaiadaria – 

mor da vila que depois se fundara em suas terras, sob o título de vila do Bom Sucesso 

de Porto Calvo . Em 1681 era o cargo exercido por um seu descendente, homónimo que  

militara na guerra da restauração e na campanha de Palmares. 

             Houve também alcaiadaria – mor em outras vilas, entre as quais a Vila Formosa 

de Serinhãem, cuja mercê foi conferida pelo quarto donatário Duarte de Albuquerque ao 

capitão – mor Álvaro Fragoso de Albuquerque, que faleceu em 1654; bem como na de 

Goiana, cujo cargo era exercido em 1710 por Manuel Cavalcanti  de Lacerda; e na de 

Igarassu, sendo, os cargos destas duas últimas vilas, exercidos conjuntamente, em fins 

do século XVIII, pelo tenente – coronel António José Vitoriano Borges da Fonseca, 

autor de uma conhecida obra genealógica. 

 No que respeita à sede da capitania após a capitulação holandesa, ocupara  o 

Mestre de campo general e governador da capitania Francisco Barreto, a casa do 

supremo conselho holandês na praça do Recife, onde permaneceu por algum tempo, 

passando depois a residir no palácio das Torres na vizinha ilha de António Vaz.   
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 Sucedendo André Vidal de Negreiros a  Francisco Barreto,  aquele tomou posse 

do cargo de governador de Pernambuco em 26 de Março de 1657,  e governou a 

capitania até 26 de Janeiro de 1661
243

 . 

 Este governador sofreu pressões por parte do senado da Câmara de Olinda para 

transferir a residência do governador para Olinda, regressando ao que era antes da 

ocupação holandesa. Assim fez André Vidal de Negreiros
244

, cerca de quatro meses 

após a sua posse.    

O  Governador geral Francisco Barreto discorda desta decisão e, assim, entra em 

litígio com André Vidal de Negreiros que procedera, não apenas à mudança do governo, 

mas também dos tribunais para a vila de Olinda e, em matéria de provimentos, 

ultrapassara as suas competências administrativas.  

Na carta que lhe envia da Bahia, Francisco Barreto reprova a transferência para 

Olinda e recomenda prioridade nos investimentos destinados ao fomento da produção, 

em fábricas e engenhos, devendo manter-se a governação no forte do Recife, ficando a 

reconstrução de Olinda para melhor oportunidade
245

.  

Era uma posição com largueza de horizontes e compreensão das prioridades da 

Coroa naquele época de crise, dando atenção ao papel do comércio marítimo no 

desenvolvimento económico, onde o porto do Recife teria, como teve, papel importante.  

 Entretanto, Francisco Barreto informa a Regente do sucedido por carta de 1 de 

Agosto desse ano de 1657. Diz que teve conhecimento de que a Câmara de Olinda fazia 

várias instâncias a André Vidal de Negreiros, para mudar a assistência do seu governo e 

mais tribunais da jurisdição de Pernambuco, da praça do Recife para as ruínas da dita  

vila. 
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Em seguida, Barreto de Menezes
246

, com o conhecimento pessoal que tinha 

sobre o assunto tece várias considerações sobre os inconvenientes daquela transferência 

de sede, concluindo assim a sua missiva: «[…] sendo a fortificação da vila tão 

contingente, tão impossível o presídio que a segure, a vila tão exposta a qualquer 

invasão do inimigo, e o povo tão diferente do que devia, para poder com as despesas de 

que sua reedificação depende, se vê , com evidência , que não convém se reedifique , 

nem se mude o governo para ela ; e que só no Recife é justo se o conserve como praça 

mais importante, para a defesa daquela capitania, e em que concorrem todos os mais 

respeitos da conservação de todo aquele estado» 
247

. 

André Vidal de Negreiros, em consonância com os sectores tradicionais de 

Olinda dominantes na respectiva Câmara, responde-lhe manifestando-se surpreso com a 

advertência do Governador geral e justifica a sua decisão de mudar o governo da 

capitania para Olinda «por razões concludentes» e que a mesma ocorrera «a 14 do mes 

passado, muito antes que me chegassem as cartas de Vª S.ª».Na sua carta, diz que espera 
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no manuscrito de Diogo Lopes Santiago intitulado História das Guerras de Pernambuco , obra escrita 

nos finais da década de 1660.
246

 Nele, o autor refere o Mestre de campo general dos dois modos. D. 

António Caetano de Sousa, no século XVIII, na sua obra Memórias históricas  e genealógicas dos 

Grandes de Portugal, quando refere o seu segundo casamento com a filha do conde de S. Miguel, 

nomeia-o por Francisco Barreto de Menezes. Dos autores brasileiros dos séculos XIX e XX, Varnhagen 

refere-se-lhe frequentemente pelo nome de Francisco Barreto e raramente por Francisco Barreto de 

Menezes, enquanto António de Souza Júnior, Jordão Emerenciano e Cláudio Moreira Bento nomeiam-no 
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herança do seu tio D. Pedro de Menezes; cf  José  Gerardo Barbosa Pereira, A Restauração de Portugal e 

do Brasil. A figura de Francisco Barreto (ou Francisco Barreto de Menezes). Dissertação de Mestrado 

em História Moderna, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2001, pp. 20-23.  
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 Carta do Governador-geral dirigida à Regente, datada de 1 de Agosto de 1657; cf. F. A. Pereira da 

Costa, Anais …,  vol. 3, p. 457. 
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as honras «que V.ª S.ª sempre me assegurou e assegura» e espera que assim se resolva a 

mandar da Bahia providos os postos que estavam vagos naquelas capitanias e antes de 

terminar, recorda «haver sido soldado de V.ª S.ª por serviço de S Mgde» e, a seguir, diz 

que «não deve V.ª S.ª ignorar que S Mgde me fez entre outras merces as de Capitam 

geral do estado do Maranham, Reinos de Angolla, e Governador destas Capitanias ». 
248

       

Francisco Barreto respondeu-lhe em termos não apenas formais mas amistosos,  

mantendo as suas advertências, dizendo: «A patente de V.S.ª (como eu vi) lhe não dá 

mais jurisdição que a de Governador dessa capitania de Pernambuco. […] pois nem os 

Governadores de Pernambuco podião nomear soldo, nam podendo dispender um seitil; 

nem Mathias de Albuquerque os provia como Governador de Pernambuco, senam como 

Superintendente da Guerra.» 
249

 

Nessa carta, Francisco Barreto faz diversas considerações, e comparações, sobre 

as competências dos governadores, concluindo: «as preheminencias acompanham os 

postos e não as pessoas que os ocupam e não costumam ser carácter que nunca se 

extingue no sogeito em que foy expresso. Nesta consideração, não tem Vª.S.ª jurisdição 

alguma sobre a fazenda Real e por consequencia, nenhuma totalmente nos provimentos 

dos postos militares […]»
250

. 

O Governador geral, que aguardava ordens régias, envia nova carta à Regente 

em  Agosto de 1657 e nela refere-se à  definição de jurisdições entre o Governador geral 

do Brasil e o Governador de Pernambuco, nomeadamente quanto ao provimento das 

vagas de oficiais nos terços de Pernambuco. Francisco Barreto argumenta considerando 

que devia ser consultado previamente pois a competência do Governador da capitania 

não era equivalente à que ele detivera anteriormente, porque André Vidal de Negreiros 

recebera apenas aquele cargo e não o de Mestre de campo geral. Barreto frisa que não 

havia precedente naquela forma de prover, e diz, na sua carta ao Rei, que «em 

Pernambuco nam ha Regimento de V Mgde e Andre Vidal de Negreiros haver sido 

Capitão General no Maranhão entende que pode transcender a jurisdiçam  que a patente  

de V Mgde  lhe limita, e coarctar a  deste  Governo de que V Mgde pela minha me fez 

merce como a meus antecessores». Pondo a hipótese de o Rei alterar a jurisdição e 
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ampliar a de Vidal de Negreiros, Barreto termina a carta com o pedido de um sucessor, 

isto é, está implícito o seu pedido de demissão 
251

. 

O conflito, porém, chegou a um ponto em que o Tribunal da Relação da Bahia 

julgou uma queixa de um escrivão da Fazenda e Matrícula da Capitania de Pernambuco 

contra o Governador André Vidal de Negreiros e produziu um assento que desagravava 

as sentenças deste governador nos casos em que não respeitavam os limites da sua 

jurisdição, e recomendava o envio de um desembargador com seus oficiais 

acompanhado com um oficial «maior de infantaria». Francisco Barreto deu execução e 

enviou o mestre de campo Nicolau Aranha Pacheco acompanhado do ouvidor geral do 

crime desembargador Christovão de Burgos Contreiras 
252

. 

A grave situação que se criara ficou, porém, sanada porque André Vidal de 

Negreiros prestou obediência, passando a residir no Recife, aí ficando a sede do 

governo da capitania, por mais algum tempo 
253

. 

O parecer do Conselho Ultramarino favorável a Francisco Barreto deu à Regente  

o ensejo de manter a jurisdição e a competência  do Governador Geral do Brasil. 

E assim, chegara à Bahia uma carta régia datada de 15 de Abril de 1659 

mandando «que tudo se reponha no mesmo estado» até mandar «tomar na matéria que 

se fica vendo, a resolução que for servido»
254

. 

 No governo da capitania de Pernambuco, André Vidal concedeu, por carta de 

sesmaria datada de 29 de Dezembro de 1658, ao mestre de campo Nicolau Aranha 

Pacheco e a Cosme de Brito, António Fernandes Aranha e Ambrósio Aranha, uma data 

de terras nos sertões do Buíque com vinte léguas em quadro. E, por carta de sesmaria de 

2 de Dezembro de 1659 concedeu, ao referido mestre de campo Nicolau Aranha 

Pacheco e a Ambrósio de Faria, uma outra data de terras nos mesmos sertões, 

constantes de dez léguas em quadro
255

. 
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 Francisco de Brito Freire 
256

 sucedeu a André Vidal de Negreiros e tomou posse 

do cargo de Governador de Pernambuco a 26 de Janeiro de 1661, tendo governado a 

capitania até 5 de Março de 1664 
257

.   

 Na década anterior passara duas vezes ao Estado do Brasil com a patente de 

Almirante. A primeira, em 1653, com a terceira armada da Companhia Geral do 

Comércio do Brasil, de que era general Pedro Jacques de Magalhães, tendo contribuído 

para a capitulação holandesa no Recife; na segunda, em 1655, sendo «um General tão 

moço, que ainda não contava trinta annos de idade» - como ele próprio confessa – foi-

lhe encarregada a «Armada da Companhia do Comercio, e as Frotas do Estado do 

Brasil», cujo regimento tem a data de 12 de Abril daquele ano 
258

 .  

 Também fora escolhido para governador da praça de Juromenha, em 1658, numa 

das fases críticas da guerra com Espanha. 

 Há notícia de que em 1665 exercia o governo militar da cidade de Beja, 

ameaçada do inimigo, e por ser praça tão importante, que, dele disse o Rei : «vos 

escolhi e nomeei» 
259

. 

 Na sua personalidade sobressaem virtudes assinaladas pelo bibliófilo e 

académico Diogo Barbosa Machado, como é a escrupulosa fidelidade para com o seu 

Soberano de que deu o maior testemunho quando, em 24 de Maio de 1669, sendo 

mandado conduzir à ilha Terceira o rei D. Afonso VI que fora  deposto, o não executou 

apesar da promessa do título de visconde e governador perpétuo da vila de Juromenha, 

de que resultou ser preso, e lhe causou muitos desgostos que tolerou constante e 

dissimulou prudente
260

. 
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  O seu nome autógrafo era Francisco de Brito Freyre. Porém, diversos autores dos séculos XIX e XX 
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Até ao ano de 1678 diz Lopes de Almeida que não se sabe em que circunstâncias 

terá decorrido a sua vida . Sabe-se que com data de 12 de Julho desse ano, há uma carta 

do Padre António Vieira dirigida de Lisboa a Duarte Ribeiro de Macedo, em que 

afirma: «Saíram duas fragatas a correr a costa, e nelas por soldado Francisco de Brito 

Freire, dizem que para assim se introduzir outra vez ao serviço de S.A., e se habilitar ao 

almirantado»
261

.  

 Foi Comendador da Ordem de Cristo, Conselheiro de Guerra. Era dotado de 

juízo agudo, discrição natural e grande afabilidade
262

.  

 Francisco de Brito Freire deixou-nos uma obra literária relativamente vasta, 

ainda mesmo que se não considerem as espécies possivelmente perdidas, como a sua 

História das Guerras de Portugal, à qual se refere mais do que uma vez, sendo de 

destacar a obra Nova Lusitânia- História da Guerra Brasílica, Década 1, publicada em 

Lisboa por Joam Galram em 1675. É dedicada à alma do Príncipe D. Theodozio 

(falecido em 1653), e compreende dez livros que tratam das lutas contra os Holandeses 

até 1638.  Nesta obra, Brito Freire cita alguns autores coevos, inclusive de outras 

nações, como são os casos de Gaspar Barlaeus e Jan de Laet cuja História, aliás, critica. 

  Sobre o período seguinte até 1655, Diogo Barbosa Machado diz haver 

incompleta uma Década segunda que comprehendia a restauração de Pernambuco 
263

. 

Mas o paradeiro desse manuscrito permanece desconhecido 
264

.  

 Quanto à qualidade do seu estilo literário, Lopes de Almeida refere um juiz de 

mais apurado gosto e sensibilidade literária que foi o Padre Manuel Bernardes, que, ao 

fazer uma citação de F. Brito Freire, diz: « E porey as suas mesmas palavras por ser o 

estylo merecedor de que o não mudemos»
265

. 

 Como governador e capitão -  general de Pernambuco, dirige Brito Freire os 

destinos da capitania por mais de três anos, sendo que o principal fim  da sua missão, 

como refere Southey, era dispor e prepará – la para o caso de não poder a metrópole 

continuar a manter a porfiada luta que sustentava com Espanha, se retirasse a família 

real para o Brasil, e tão provável pareceu esta solução, que a conselhos dos condes de 

Castanheira e de Soure foi feita a nomeação de Brito Freire para semelhante fim.  A 
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razão de preferir – se Pernambuco a Bahia, como diz Southey, parece dever-se à 

capacidade defensiva da praça do Recife e das fortalezas que a apoiavam, que deram 

provas na época da ocupação holandesa.  A evolução dos acontecimentos políticos na 

Europa, veio, afinal, dispensar tal solução de emergência, principalmente os tratados 

com a Inglaterra e Províncias Unidas dos Países Baixos, celebrados, respectivamente, 

em 23 de Junho e 6 de Agosto do ano de 1661.  

 Do tratado com a Inglaterra constava o acordo do casamento do rei Carlos II 

com a infanta D. Catarina de Bragança  e era fixado um riquíssimo dote monetário e em 

pedras preciosas e, também, eram cedidas as praças de Tânger e de Bombaim. 

Igualmente seriam cedidas as praças portuguesas que esta potência lograsse conquistar 

aos holandeses ou outros. Quanto à ilha do Ceilão, porém, se ela viesse a ser ocupada 

pela Inglaterra, esta ficaria obrigada a restituir a cidade e o porto de Colombo, 

dividindo-se o comércio da canela entre ingleses e portugueses. Em contrapartida de 

todas estas vantagens, o rei de Inglaterra «prometia trazer no coração as cousas de 

Portugal» e defendê-lo «como à mesma Inglaterra»
266

. 

 E concretamente, ficou assente desde logo, o envio para Portugal de 2000 

soldados de infantaria e 1000 de cavalaria, armados e equipados à custa do rei inglês. E, 

se Portugal fosse invadido, a Inglaterra mandaria em seu socorro 10 naus de guerra, ou 

se necessário, todas as que se achassem no Mediterrâneo
267

. 

No que respeita ao tratado com as Províncias Unidas, conseguiu o conde de 

Miranda que os Estados Gerais fizessem a paz com Portugal renunciando ao Brasil e 

territórios portugueses de África, na base de uma indemnização de quatro milhões de 

cruzados a pagar em 16 anos. Sobre os termos do tratado, diz Soares Martinez que os 

holandeses conservaram as conquistas do Oriente e obtiveram vantagens comerciais de 

ordem vária 
268

. 

 Este tratado assinado com as Províncias Unidas num período de reconciliação da 

França com a Espanha, portanto, numa conjuntura muito difícil para Portugal, só foi 

possível obter, na opinião de Soares Martinez, devido, à restauração dos Stuarts na 

Inglaterra, acontecida dois anos antes, ter aberto novas perspectivas à política externa 

portuguesa. Também a boa vontade colectiva das Províncias Unidas relativamente ao 
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estabelecimento da paz, se fica a dever, na opinião do mesmo autor, à conquista das 

boas vontades individuais de notáveis  holandeses, aos quais foram concedidas grandes 

indemnizações pela renúncia aos interesses que pudessem ter no Brasil 
269

. 

 Depois do tratado celebrado, ainda os holandeses conquistaram a Portugal as 

praças de Cochim, Cananor e a ilha de Ano Bom. Os diferendos que persistiram 

tiveram, finalmente, solução com o tratado de 30 de Julho de 1669 que concedeu 

diversas facilidades comerciais aos holandeses, nomeadamente quanto à exploração do 

sal de Setúbal.
270

 

 Entretanto, em meados do ano de 1662 ascendeu ao trono o rei D. Afonso VI, 

pondo termo à Regência, de seis anos, de sua mãe D. Luísa de Gusmão
271

.  

           Em Pernambuco, da governação de Francisco de Brito Freire sabe – se que ligou 

particular interesse à catequese dos índios, e como ele próprio refere numa sua obra,  

fundou duas povoações, com igrejas em ambas, com seu modo de governo, «nomes e 

varas de ouvidores e de juízes, entre si mesmos, porque cometendo alguma culpa de 

demonstração, para escarmentarem os mais, recebe uns dos outros o castigo, e só da 

nossa mão os favores»
272

. 

 Falecendo na sua administração o governador Henrique Dias, que ganhou fama 

pelos seus feitos nas guerras contra os holandeses, mandou Brito Freire fazer os seus 

funerais por conta do Estado «visto o muito que deve o serviço de Sua Majestade e o 

estado do Brasil à memória do defunto mestre de campo»
273

. 

 Gustavo Barroso refere a sua acção reformadora do exército, pois «determinou 

que cada comarca fornecesse um terço de soldados locais, dando cada freguesia uma 

companhia e sendo seus capitães e mestres de campo os homens de melhor posição 

entre os habitantes»
274

.   

 Na sua governação, recebeu uma carta régia datada de 23 de Agosto de 1663 

mandando que a repartição da Alfândega permanecesse no Recife, apesar de determinar 
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que o governador e os mais ministros do governo político tenham a sua assistência na 

vila de Olinda. 

 A Alfândega de Pernambuco foi originariamente estabelecida em Olinda, onde 

permanecera até o ano de 1630, passando, então, o Recife a servir de assento do 

governo dos conquistadores holandeses que construíram um edifício para a alfândega. 

Era espaçoso, de sobrado, deitando os fundos para o mar, onde corria um cais de pedra, 

junto à Casa da Balança 
275

.    

Entretanto, a Câmara de Olinda não se conformara com a continuação da sede da 

capitania no Recife e apresentara reclamação junto do Rei. Então, por carta régia de 23 

de Agosto de 1663 foi ordenado que os governadores da capitania, bem como os 

ministros do governo político fossem residir em Olinda, para com isso se poder 

reedificar e levantar as ruínas dela, de maneira que pudesse tornar à sua antiga 

opulência
276

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Na metrópole, recebeu Brito Freire, em 1691, uma carta do seu amigo Padre 

António Vieira, na qual este lhe quer dar conta que ainda está vivo, e lhe recorda, como 

assunto confidencial, a incumbência secreta que levara para o seu governo de 

Pernambuco, que era a preparação das condições para receber a regente D. Luísa de 

Gusmão e seus filhos, em caso de retirada da Corte de Lisboa, no caso de se agravar a 

situação política 
277

.   

 A Francisco de Brito Freire sucedeu Jerónimo de Mendonça Furtado
278

 tendo, a 

sua nomeação, sido comunicada à Câmara de Pernambuco por carta régia de 27 de 

Julho de 1663 
279

.  Tomou posse do cargo de governador da capitania a 5 de Março de 

1664 e terminou o seu governo a 31 de Agosto de 1666, antes do fim do seu triénio, 

quando tumultuariamente foi deposto e preso 
280

.    

 No seu governo da capitania de Pernambuco não demorou a causar desagrado 

aos oficiais da Câmara e ao próprio Vice-rei conde de Óbidos com quem teve conflitos 

de jurisdição. 
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 Em carta de 26 de Abril de 1664, disse-lhe o Vice-rei que houve governadores 

que, depois das guerras da restauração de Pernambuco, quiseram ter mais jurisdição do 

que a que lhes cabia, à semelhança do que se passara com o Governo da capitania de 

Francisco Barreto esquecendo que este era, também, Mestre de campo general de todo o 

Estado por motivo da grave emergência que então se vivia na guerra com os ocupantes 

holandeses. 

 Em outra carta, que lhe dirigiu o mesmo vice – rei em 10 de Julho, diz-lhe: « 

Vm. nam anda bem aconselhado em se querer intrometer na jurisdiçam que El Rey meu 

Senhor lhe não deu: nem eu me posso conformar com lhe permitir Vm. a menor 

desobediência»
281

. 

 Contendeu também com o capitão – mor da capitania de Itamaracá que recorreu  

ao vice – rei tendo recebido deste uma resposta, em 20 de Outubro desse mesmo ano, na 

qual era evidente a falta de jurisdição do governador de Pernambuco sobre aquela 

capitania.  

 A situação chegou ao ponto em que o vice-rei por portaria de 4 de Abril de 1665, 

ordenou ao ouvidor – geral do cível em Pernambuco, Dr. Afonso Soares da Afonseca, 

que tirasse uma informação judicial do procedimento do governador Jerónimo de 

Mendonça Furtado.  

 Rocha Pitta diz que governava a capitania de Pernambuco Jerónimo de 

Mendonça Furtado «mais atento ao seu interesse que á sua obrigação; todos os meios 

que conduziam para as suas conveniencias lhe pareciam lícitos; […]Cresciam em 

Jeronymo de Mendoça as desattenções, na nobreza as queixas, e no povo as iras, até que 

expondo – se a uma acção tão indesculpável como temerária, se resolveram a prendel-o 

em satisfação dos agravos que lhes fazia [...]»
282

. 

 Além de todos esses males, trouxera o governador em sua companhia dois 

filhos, que fiados no poder do pai, obravam desatinos e abusos de poder
283

. 

 Fernandes Gama, por sua vez, narra o seguinte:  «Ofendidos os pernambucanos 

por este procedimento infame do governador , […] deliberaram as pessoas principais 

conspirar contra o  Governador, e reunindo – se em clubs, já em Olinda, e já em outros 

lugares, resolveram prendê-lo e remettê-lo preso para Lisboa, acompanhado do 
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summario de seus crimes. André de Barros Rêgo, Juiz Ordinario em Olinda foi 

encarregado de executar o plano concertado[…] »
284

. 

 A ocasião surgiu na tarde do dia 31 de Agosto de 1666, tendo o governador 

saído a passeio em Olinda, acompanhado pelos seus ajudantes de ordens e por alguns 

criados, ia passando pela rua de S. Bento, quando saiu – lhe ao encontro André de 

Barros Rêgo, que com ânimo sossegado e voz firme, deu – lhe ordem de prisão, dizendo  

que se rendesse, pois estava preso à ordem d’El-Rei.  

 Em resposta o governador levou a mão à espada sendo imitado pelos oficiais e 

criadagem que o seguiam, pondo – se em defensiva; porém os conjurados, que se 

ocultavam em diversos lugares, aparecendo repentinamente atacaram e feriram alguns 

da comitiva, que se renderam, fazendo, por fim, outro tanto o governador. 

 Diz Pereira da Costa que «cedeu Mendonça à força, e entregou – se à prisão, 

dizendo – lhe André de Barros, que na rectidão do monarca e nos serviços e lealdade 

que sempre havia distinguido os pernambucanos, confiava justificar o seu procedimento 

e do povo que o prendia, para evitar – lhe um fim desastroso »
285

. 

 Segundo Loreto Couto, Jerónimo de Mendonça não ficou recolhido no palácio 

de Olinda, mas sim no forte do Mar, no Recife. Aí esteve alguns dias até embarcar 

acompanhado do sumário dos seus crimes. 

  No mesmo dia, foi também preso o ouvidor interino, nomeado pelo mesmo 

governador.  

             Assumiu a administração da capitania uma junta composta dos coronéis 

comandantes dos regimentos da praça D. João de Sousa e António Dias Cardoso, e do 

juiz ordinário e presidente da Câmara de Olinda, André de Barros Rêgo. Esta junta 

governou a capitania até 24 de Janeiro de 1667 
286

.    

              Entretanto, apressou – se logo a Câmara de Olinda em comunicar ao vice – rei 

a ocorrência, sobre o que ele respondeu em carta de 7 de Outubro de 1666 dizendo que 

entendia a deliberação tomada pelos «povos dessas capitanias»
287

. 
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             Aceite o acto da Câmara pelo vice – rei, em seguida este nomeou André Vidal 

de Negreiros para tomar conta do governo interinamente, o que foi confirmado pelo  

governo da metrópole, a quem a mesma Câmara comunicara o ocorrido.  

         A seguir, recaiu em Bernardo de Miranda Henriques a escolha para suceder no 

governo da capitania. Uma carta régia datada de 9 de Setembro de 1666,  recomendava - 

lhe que, logo que tomasse posse do governo, fizesse sequestrar os bens do antecessor 

Jerónimo de Mendonça, pelos prejuízos que havia causado à Junta do Comercio Geral 

do Reino
288

 negociando com todo o pau – brasil da capitania, e ainda mais, por haver 

arbitrariamente lançado mão de dinheiros públicos para fazer semelhante negócio, 

apesar de se lhe ter mandado advertir se abstivesse de tal procedimento sob pena de se 

haver de sua fazenda todo o dano causado. Negociando assim com o poder do cargo, de 

maneira que não pôde fazer-se os carregamentos  de pau-brasil previstos nos últimos 

navios, do que resultou não só grandes prejuízos à Junta do Comércio, como ainda à 

própria fazenda real 
289

. 

         No que respeita à localização da sede da capitania, houve uma iniciativa do vice-

rei, conde de Óbidos, intimando o governador de Pernambuco por carta de 29 de Janeiro 

de 1664, a que desse execução à ordem de S. Majestade sobre a mudança dos tribunais 

para a vila de Olinda e, assim, logo se passara para a vila Jerónimo de Mendonça 

Furtado  
290

. 

 Entretanto, a nomeação de Bernardo de Miranda Henriques
291

 para o cargo de 

governador da capitania de Pernambuco era dada a conhecer à Câmara de Olinda por 

carta régia de 1 de Abril de 1667 
292

. Tomou posse do governo no dia 13 de Junho de 

1667, e « servio com acerto e reputação»  ao longo do seu triénio 
293

. 

  Bernardo de Miranda Henriques, ficou residindo no Palácio das Torres, no 

Recife, contra o que representou o procurador – geral do Estado do Brasil; em 
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consequência, o Regente D. Pedro
294

 expediu uma ordem ao governador em 10 de 

Outubro de 1669, determinando-lhe que fosse residir em Olinda e o mesmo fizessem o 

provedor da fazenda real, o ouvidor e mais oficiais da justiça, tornando esta ordem 

extensiva aos seus sucessores; isto sem dúvida alguma, porque do contrário, conclui a 

ordem, mandaria proceder contra quem não desse execução ao que estava ordenado 
295

.  

 No seu tempo deu-se a sagração de D. Estêvão dos Santos, nono bispo do Brasil, 

em 24 de Maio de 1668, o primeiro bispo confirmado, após a Restauração, e foi-o pelo 

papa Clemente X  
296

. 

 Findo o mandato, entregou o governo da capitania a Fernão de Sousa Coutinho 

e, demorando-se Bernardo de Miranda Henriques à espera de transporte, veio a falecer 

em Pernambuco.  

 A nomeação de Sousa Coutinho foi comunicada à Câmara de Olinda por carta 

régia de 19 de Agosto de 1670
297

. A sua posse teve lugar no dia 28 de Outubro de 1670, 

e governou a capitania até 17 de Janeiro de 1674, data em que faleceu 
298

. 

 Fernão de Sousa Coutinho-o primeiro governador de Pernambuco nomeado pelo 

novo monarca D. Pedro, ainda Regente - veio munido de um Regimento, datado de 19 

de Agosto de 1670 
299

, com 29 artigos, com que pretendia, certamente, o Regente  que 

houvesse melhoria na governação e administração da Capitania.   

Vejamos alguns aspectos do Regimento. Começava, no primeiro artigo, por 

impor a sede do governo em Olinda, vila onde devia residir o governador, e nos dois 

seguintes definiam-se os aspectos protocolares da sua tomada de posse bem como eram 
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indicadas as primeiras tarefas a desempenhar, nomeadamente a visita às fortalezas, 

armações e “taracenas”, de que devia ser feito inventário pelo escrivão da fazenda real 

(art.º 3.º). 

Nos artigos seguintes, fazia-se menção do que era o principal para os reis 

predecessores, isto é, a evangelização do gentio (art.º 4.º), e que fizesse guardar, aos 

novamente convertidos, os privilégios que lhes eram concedidos, como a repartição de 

terras. Era recomendado o bom tratamento e ajuda aos missionários (art.º 5.º). E, 

também, era recomendado apoio às Misericórdias e Hospitais (art.º 6.º). 

Seguiam-se artigos sobre a verificação das cartas e provisões de nomeação dos 

Oficiais de Justiça, Guerra e Fazenda, e da listagem de todas as pessoas que servem os 

postos e ofícios e verificação dos seus provimentos, e o mesmo fará nas mais capitanias 

da sua jurisdição (7.º). Eram pedidas informações sobre as receitas e despesas do âmbito 

da Fazenda real e do procedimento do Provedor e, ainda, uma lista das pessoas a seu 

cargo (art.º 8.º). 

Os aspectos militares, eram tratados em seis artigos, recomendando muito 

cuidado na guarda e defesa dos portos das capitanias sob a sua jurisdição, e que as 

fortalezas estivessem bem apetrechadas e municiadas (art.º 9.º). Eram pedidas 

informações sobre toda a Artilharia que estava nas praças, e que deveria prover para que 

estivesse em boas condições (art.º 10.º). 

Alguns artigos tratam do fomento económico. O soberano dava ao governador a 

incumbência de promover  «muito que augmentem essas capitanias», que os moradores 

cultivem e povoem pela terra dentro o que puder ser, e aqueles que tiverem terras de 

sesmarias que as cultivem,  e advertia: «procurareis que se não dêm mais terras de 

Sesmarias, que aquellas que cada hum poder cultivar» (art.º15.º).   

No que respeita às rendas da Fazenda real nessas Capitanias, cuja administração 

corria pela Junta do Comércio Geral do Reino, recomendava o Regente que «não haja 

descaminho e que as partes donde retirar, seja de modo que se não prejudique as plantas 

novas pelo danno que disso resulta» ( art.º 16.º). 

A seguir eram feitas recomendações sobre provimentos de cargos que vagarem, 

sendo permitido ao Governador da Capitania prover, interinamente, por três meses os da 

Justiça e Fazenda ( art.º 19.º) , e por seis meses os postos milicianos das Ordenanças 

(art.º 20.º) e não lhe era permitido criar qualquer ofício novo, assim de Justiça, como da 

Fazenda ou Guerra ( art.º 21.º). 
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Eram feitas recomendações sobre o cumprimento de penas de degredo naquelas 

Capitanias, de modo que «não lhes sirva de prémio a penna do delicto» ( art.º 22.º). 

Sobre o comércio dos estrangeiros era dito pelo Regente que os que «sem 

licença Minha» e contra a «forma do Capitulo das Pazes celebradas entre esta Coroa, e a 

de Inglaterra, e os Estados de Holanda», forem tratar e comerciar às ditas Capitanias 

«sejão castigados segundo as ditas Leys e prohibições». Em relação aos vassalos de El 

Rei Cristianíssimo e aos navios franceses, era recomendada toda a boa correspondência, 

«que pede a boa Irmandade, e Aliança que tenho com El Rey de França» ( art.º 23.º). 

No penúltimo artigo, o Regente impunha ao governador da capitania de 

Pernambuco, logo que tomasse posse do cargo, que elaborasse uma extensa lista das 

diversas despesas vigentes na Capitania, tanto as que fossem encargo da Fazenda Real 

como as  da Câmara e as enviasse para conhecimento régio no prazo máximo de um 

ano; e, no último, o soberano demonstra ao Governador, destinatário do presente 

Regimento, de que nele confia em todas as matérias « assim do Eclisiastico, como da 

Justiça, Fazenda, e Guerra» e manda que lhe dê particular conta das ocorrências na 

Capitania e « entenderdes convem ter Eu noticia assim no que a experiencia vos mostrar 

ser necessário para bom governo dessas Capitanias, como do procedimento das pessoas 

que nellas Me servem, o que fareis em todos os Navios que partirem desses Portos», 

mas adverte: « não impedireis aos Officiaes da Câmara, e Ministros, e Officiaes de 

Justiça, Fazenda, e Guerra a escreverem, ainda que sejão queixas pelo que cumpre a 

Meu Serviço, e administração da mesma Justiça, e quando se vos peça informações as 

mandareis com toda a clareza, e  distinção que poder ser» (art.º 29.º). 

Por esta época havia problemas de segurança, situação que levou a câmara de 

Olinda a dirigir uma representação ao Regente, no ano de 1671, expondo as suas 

queixas sobre o que se passava em Pernambuco, em que «iam em grande crescimento os 

roubos, mortes e violências, pedia em nome dos povos fosse Sua Alteza servido ordenar 

que no governo da capitania se pudesse justificar os culpados em pena de morte natural, 

na mesma forma que se concedeu ao Rio de Janeiro»
300

. 

A petição foi ao Conselho Ultramarino, que deu parecer favorável, mas o 

Regente não se conformou com o mesmo, resolvendo: «que se não alterasse nada neste 

particular, porque ainda que parecia de fundamento se castigar com prontidão os delitos, 
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havia o inconveniente de que os ouvidores menos consideradamente podiam condenar, e 

que na vida havia dano que se não podia reparar»
301

. 

Entretanto, em 28 de Maio de 1672 dirigiu-se o Governador-geral ao  

Governador de Pernambuco advertindo-o sobre a jurisdição da capitania de Itamaracá, e 

em 30 escreveu ao capitão mor Veiga Cabral sobre se conservar a capitania isenta da 

jurisdição do governo de Pernambuco
302

. 

Esta era uma questão recorrente nas relações entre as duas capitanias vizinhas. 

Veio, então, uma carta régia, dirigida ao Governador de Pernambuco, datada de 

22 de Dezembro de 1672, resolvendo que a capitania de Itamaracá ficasse subordinada 

ao governo de Pernambuco, mas apenas quanto ao militar, e «no que toca ao governo 

ordinário da justiça e fazenda hade seguir a dita capitania o mesmo que executavão 

athegora nos autos judiciaes os ministros de justiça como fazião para a Rellação da 

Bahia  e os da fazenda ao Provedor mor della» 
303

. 

Por esta época, o Capitão mor dos índios D. Diogo Pinheiro Camarão escreveu, 

com data de 21 de Julho de 1672, uma carta ao Governador geral do Brasil pedindo que 

ordenasse ao Governador de Pernambuco que não propusesse para as aldeias oficial 

algum, sem primeiro receber uma informação de D. Diogo
304

. Este, sucedera a seu tio, o 

célebre D. António Filipe Camarão, e combateu com denodo na segunda batalha dos 

Guararapes e na fase decisiva do Sítio do Recife até à capitulação holandesa em Janeiro 

de 1654. Nobilitado pelos seus serviços, faleceu em 1677
305

.  

O filho, D. Sebastião , viria também a distinguir-se como veremos.  

Em finais de 1672 foi nomeado D. Pedro de Almeida
306

 para Governador de 

Pernambuco, conforme consta da carta régia enviada à Câmara de Olinda informando 

da sua nomeação
307

. A 17 de Janeiro de 1674 tomou posse do governo da Capitania e, 
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segundo diz Loreto Couto «servio ate 14 de Abril de 1678, sahindo deste governo com 

applausos, bem merecidos da sua prudência, brandura e rectidão» 
308

. 

 Neste governo houve, desde logo, um agravamento nos problemas de segurança,  

pelo que foi dirigida ao Regente uma representação pelo governador e pela câmara de 

Olinda, em 2 de Outubro de 1675, ponderando, os peticionários, que cresciam os 

excessos dos criminosos, e pediam que prontamente se executasse o castigo merecido 

para se evitar as suas insolências e insultos, sem detença e demora, como se havia 

concedido aos ouvidores do Rio de Janeiro, com assistência do governador e  provedor 

da fazenda real. Ouvido o Conselho Ultramarino, este deu parecer favorável, mas 

subindo os papéis ao Príncipe regente para despachar, o fez em 8 de Setembro de 1677, 

declarando, que não havia nada que alterar. 

Sobre o assunto foram dirigidos ao rei mais outros pareceres do referido 

Conselho, para resolver, nos anos de 1678, 1687, 1688 e 1689, concluindo o último, que 

se devia permitir a jurisdição e alçada aos ouvidores – gerais de Pernambuco para que 

pudessem executar as sentenças de morte impostas aos peões mamelucos e gente desta 

qualidade, mas o rei nada resolveu
309

.  

A sua governação foi esmaltada de situações de conflito com a Câmara, que  

reclamou, por uma representação ao Regente, em carta de 7 de Dezembro de 1675, onde 

se lê o seguinte: «não guardando as ordens reais, atendendo somente às suas 

conveniências, fazendo estanque dos serviços, e intrometendo – se na venda dos couros 

das reses, enviando soldados aos matadouros para as tomar por menos do seu valor, 

contra a vontade de seus donos, prejudicando assim o respectivo contrato»
310

. 

Atendendo D. Pedro semelhante reclamação, respondeu por carta de 27 de Novembro 

de 1676, «que ficava em lembrança este aviso para se tratar do negócio ao tempo da 

residência do governador, visto ter acabado o seu triénio, e se lhe mandar brevemente 

sucessor, para que na dita residência se pergunte por tudo que referiu a câmara em sua 

carta, e se mandar deferir como for de justiça»
311

. 

Não satisfeita a Câmara com aquela representação, dirigiu – se, ainda, ao 

Regente em 1675, pedindo a nomeação de João Fernandes Vieira para o cargo de 

governador da capitania, cujos serviços e merecimentos muito exaltou.  
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 Igual representação fizeram também as câmaras de Itamaracá e da Paraíba, as 

quais foram presentes ao Conselho Ultramarino que deu parecer  favorável, mas o 

Regente nada resolveu
312

. 

 Novo incidente surgiu entre a Câmara e o Governador, motivada por uma 

decisão  deste, por ocasião de uma procissão, acerca do lugar do Pendão da Câmara. 

Esta, sem demora, deu conta ao Príncipe regente,  e logo por carta régia de 14 de Julho 

de 1677 foi estranhado o procedimento do governador, dizendo D. Pedro: «os 

governadores não representão mais minha pesoa do que representa o Senado». Na 

mesma carta mandava observar que nas procissões «comessa do pendão o corpo do 

Senado da Câmara», e que só quando o rei ia nelas é que deixava de ir o pendão, e 

mandava advertir ainda o Vigário-geral para que não inquietasse os ministros contra o 

estilo do reino 
313

. Outra carta de igual teor o Regente enviou à Câmara. 

   Outra questão surgiu entre os dois poderes, a respeito da arrematação dos 

impostos que corriam pelo Senado, mas a Câmara escudada nas Ordenações e Provisões 

régias, recorreu novamente para a Corte em Lisboa 
314

.  

Respondeu o Regente em carta de 1 de Setembro do mesmo ano, dando as 

providências necessárias, e logo em carta de 9 do mesmo mês comunicou à Câmara que 

havia nomeado Aires de Sousa de Castro para governador de Pernambuco 
315

.  

Do governo de D. Pedro de Almeida deve ser referido o começo das obras de 

construção da igreja Sé de Olinda, e os seus empenhos no combate ao quilombo de 

Palmares  
316

.   

O sucessor, Aires de Sousa de Castro
317

, tomou posse do governo da capitania 

em 14 de Abril de 1678  e  dirigiu-a até  11 de Janeiro de 1682 
318

. 
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 F. A. Pereira da Costa, Anais …, vol. 4, pp. 75-76. 
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 Carta régia de 14 de Julho de 1677 dirigida ao Governador de Pernambuco; AHU, Conselho 

Ultramarino, Cartas, cód. 256, fl. 20, publ. em Apêndice, doc. n.º 11 
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 F. A. Pereira da Costa, Anais …, vol. 4, p. 78. 
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  Ayres de Sousa de Castro, comendador de Alpedrões e de Rio Maior, era filho de Pedro de Sousa de 
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Teve 240$000 rs. de ajuda – de – custo , pagos pela Provedoria da fazenda Real 

de Pernambuco, em virtude da provisão do Conselho Ultramarino de 25 de Dezembro 

de 1677  
319

. A sua nomeação fora comunicada à Câmara de Olinda por carta régia 

datada de 9 de Setembro do mesmo ano de 1677 
320

. 

No seu governo inaugurou – se a igreja catedral, tomando posse o primeiro bispo 

da diocese de Olinda, D. Estêvão Brioso de Figueiredo, que fora seu companheiro de 

viagem; fundou-se a igreja e convento da Madre de Deus no Recife em 1681 e no 

mesmo ano foi criada a Junta das Missões em Pernambuco. 

Sucedeu-lhe D. João de Sousa 
321

 como governador da capitania de Pernambuco 

sendo informada a Câmara de Olinda por carta régia de 4 de Novembro de 1681
322

. A 

sua tomada de posse foi em 11 de Janeiro de 1682, tendo dirigido o governo da 

capitania até 13 de Maio de 1685 
323

. Teve 240$000 rs. de ajuda – de – custo, pagos pela 

Provedoria da fazenda Real de Pernambuco. 

D. João de Sousa comunicou ao Regente, em carta de 26 de Maio de 1682, a 

posse que recebera de Aires de Sousa de Castro, dizendo que  dele ficaram os 

moradores da capitania com uma saudosa memória dos assentos com que os governara, 

e aos seus sucessores deixara o mais conveniente exemplo para o imitarem. Diz, 

também, que no real serviço deixara bem patente o seu grande zelo, e, no pouco tempo 

que por sua conta correra a administração das fortificações, ficara o forte de S.Tiago das 

Cinco Pontas quase acabado, e o de S. João do Brum na parte mais importante para a 

defesa do porto, e que atendera as obras em curso na fortaleza de Tamandaré. Também 

dera atenção Aires de Sousa ao combate ao quilombo de Palmares que era causa de 

diversos prejuízos para muitos habitantes da capitania. Aires de Sousa de Castro faleceu 

em Portugal a 5 de Novembro de 1699 
324

. 

Na sua carreira militar, chegou ao posto de general de artilharia, foi governador 

das armas da província do Minho, e fez parte de uma embaixada portuguesa enviada a 

Roma.   

                                                 
319

 F. A. Pereira da Costa, Anais …, vol. 4, pp. 131-132. 
320
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Entretanto, no ano de 1678, em 14 de Julho, fora confirmado, por Provisão régia, 

o Foral  de Olinda dado, em Lisboa, a 24 de Setembro de 1534 por D. João III ao 

donatário Duarte Coelho. Esta Provisão teve despacho dado pelo governador de 

Pernambuco, D. João de Sousa, em Olinda, com data de 21 de Dezembro de 1682 
325

. 

Nesse mesmo ano, viera uma provisão régia, com data de 19 de Fevereiro,  

dirigida à provedoria da fazenda real de Pernambuco, mandando pagar ao capitão 

Manuel da Fonseca Rêgo a quantia de 6.000 cruzados, a título de indemnização de um 

terreno situado no extremo norte da ilha de António Vaz, cujo terreno lhe pertencia por 

herança de sua avó D. Isabel Gomes Catanho, e do qual se apropriara o conde de Nassau 

para construir o seu palácio de Friburgo, ou das Torres.  

Pereira da Costa, sobre a situação daquele palácio, diz o que consta do inventário 

dos prédios construídos pelos holandeses, que foi efectuado em 1654: «Por baixo do 

mosteiro de Santo Antônio está um sítio com duas torres e boas casas, que fez o Conde 

de Nassau para sua morada: pertence o sítio dos chãos aos herdeiros de Manuel 

Francisco». Veio daí a referida indemnização 
326

. 

Diz o mesmo investigador pernambucano que, depois da saída dos holandeses, 

em 1654, foi a praça alargada com o desaparecimento dos jardins, pomares e 

dependências do palácio, que ficara servindo de residência dos governadores da 

capitania; e convindo dar mais espaço à praça, e mediante um acordo com os religiosos 

franciscanos, foi expropriada uma parte do quintal do convento, cujo termo chegava ao 

meio da campina
327

. 

  Sobre o desempenho de D. João de Sousa diz Rocha Pita que teve «governo 

plausível»
328

.   

Por sua vez, dele escreveu D. Domingos de Loreto Couto: «De todas as virtudes 

foy deposito o seu coração, administrando com tal rectidão a Justiça, que nunca deixou 

o merecimento queixoso, nem o crime impunível. Em tudo que era de seu cargo se 

empregava com grande actividade, e não menos dezinteresse. No expediente dos 

despachos foy prontíssimo ouvia a todos sem dificuldade da entrada porque a todos se 

franqueava em audiências, sem mais tempo, que a necessidade dos pretendentes . […] 

conciliou hum universal amor no povo; e para que ficasse a todas as idades 
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recomendável a sua memoria, os officiaes da Camera de Olinda o mandarão retratar» 

329
.    

O seu sucessor, João da Cunha Souto Mayor
330

, tomou posse do cargo de 

Governador da capitania de Pernambuco a 13 de Maio de 1685 tendo o seu governo 

decorrido até 29 de Junho de 1688. A carta régia comunicando à Câmara de Olinda a 

sua nomeação fora enviada em 19 de Fevereiro de 1685 
331

.  

Na sua governação assinala-se, desde logo, um bando de 26 de Maio de 1685, 

pelo qual condiciona o tráfico dos mascates em Pernambuco, sob pena de degredo para 

Angola e perda das fazendas. Esta ordem foi-se relaxando, de sorte que, pouco depois, 

dizia o poeta Gregório de Matos na sua sátira “Verdades” que somente no Recife havia 

mil mascates 
332

.  

Do governo de João da Cunha, diz Rocha Pitta: «Experimentavam-se n’aquella 

praça grandes vexações, violências e injustiças, obradas por aquelle governador. […] 

Estas desinquietações se attribuíam á verdura de dois filhos que o governador levava em 

sua companhia, de edade juvenil, e que n’elle tinham império não de filhos, mas de pae 

[…]»
333

. 

Em 12 de Maio de 1687, o papa Inocêncio XI  confirma a apresentação que o rei 

D. Pedro II fizera do padre dr. Matias de Figueiredo e Melo para bispo da diocese de 

Pernambuco 
334

.   

Sendo –lhe abonada a ajuda – de – custo de 1:000$000, a receber em 

Pernambuco, embarcou em Lisboa na frota em que seguia o novo governador da 

capitania, Fernão Cabral, tendo chegado ao Recife em fins de Junho do mesmo ano, e a 

14 do mês seguinte tomou posse do governo do bispado
335

.  
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330

 João da Cunha Sotto Mayor natural de Entre Douro e Minho, era fidalgo da Casa real e comendador de 

S. Mamede de Trovisco da Ordem de Cristo; cf. D. Domingos de Loreto Couto, op.cit., 1981, p. 208.   
331

 AHU, Conselho Ultramarino, Cartas, cód. 256, fl. 56.  
332

 Efectivamente, já nos primeiros anos do século XVII, como escreve Ambrósio Fernandes Brandão 

nos seus  Diálogos das Grandezas do Brasil, concorriam à colónia, de todas as partes, principalmente das 

Índias «diversas condições de gente a comerciar com os naturais da terra acompanhando as suas fazendas 

que vinham daquelas remotas procedências conduzidas pelas naus do comércio», havendo certamente 

vários procedentes de Mascate. Andava então em cento e cinquenta o número de naus de comércio, 

muitas delas de grande porte que anualmente entravam no porto do Recife carregadas de mercadorias das 

Índias e da Europa, e que levavam açúcar, pau – brasil e outros géneros . 

O qualificativo de mascate, em Pernambuco, estendeu – se, depois, aos reinóis em geral, como uma 

designação depreciativa. Vinham do reino sem recursos, abraçando essa profissão, vendendo as suas 

mercadorias em tabuleiros ou canastras. O termo radicou-se, até mesmo oficialmente, para a cobrança de 

um imposto; cf. F. A. Pereira da Costa, Anais…, vol. 4, pp. 259-260. 
333

 Sebastião da Rocha Pitta, op.cit., p. 213. 
334

 F. A. Pereira da Costa, Anais …, vol. 4, p. 303. 
335

 Idem, Ibidem, p. 304. 



          Parte III - Pernambuco no período pós-Restauração: Da unidade ao conflito 

392 

 

A nomeação de Fernão Cabral
336

 para o cargo de governador da capitania de 

Pernambuco foi comunicada à Câmara de Olinda por Carta régia com data de 2 de Abril 

de 1688 
337

.  

Por provisão do Conselho Ultramarino de 4 de Maio de 1688 teve 240$000 de 

ajuda – de – custo, a ser paga em Pernambuco 
338

. 

Fernão Cabral tomou posse do governo da capitania no dia 29 de Junho de 1688, 

na igreja Catedral de Olinda e apenas o exerceu por pouco mais de dois meses, até 8 de 

Setembro, quando faleceu, vítima da epidemia que então grassava em Pernambuco. Da 

mesma moléstia já havia perdido um filho, por cuja morte lhe deu pêsames o 

governador – geral Matias da Cunha, em carta de 4 de Setembro, que chegara quando 

também ele já havia falecido. 

  Ao sentir - se acometido da moléstia reinante, e não havendo na capitania ordem 

alguma do rei sobre a sucessão do governo, no caso de vacância, Fernão Cabral mandou 

lavrar pelo seu secretário um papel de nomeação, que assinou, designando para o 

substituir no governo, caso falecesse, o bispo diocesano, o Mestre  de campo Zenóbio 

Acioli de Vasconcelos e o juiz mais velho da Câmara  de Olinda. 

Agravando – se o seu estado, veio a falecer naquele data, e, diz-nos Loreto 

Couto, que foi sepultado na igreja do Colégio dos Jesuítas do Recife
339

. 

Dois meses depois, tomou posse do governo da capitania o bispo D. Matias de 

Figueiredo e Melo, em cujo cargo se manteve até o dia 25 de Maio de 1689. 

 Salienta Pereira da Costa que foi ele o único bispo que mandou a Roma, fazer a 

visita ad Limina Apostolorum por clérigo do bispado de Olinda. Nomeou o dr. Baltasar 

de Faria e Miranda, chantre da catedral, que fez a viagem a expensas do prelado. 

Do bispo D. Matias fez elogio o Padre António Vieira, numa carta ao duque do 

Cadaval de 2 de Julho de 1691,  ao propor o seu nome para Arcebispo de S. Salvador da 

Bahia por morte do grande arcebispo D. Fr. Manuel da Ressurreição.  

Depois de um fecundo governo episcopal de seis anos em Pernambuco, a morte 

arrebatou o ilustre bispo D. Matias de Figueiredo e Melo aos 17 de Julho de 1694 
340

. 
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Para Governador de Pernambuco foi nomeado António Luís Gonçalves da 

Câmara Coutinho
341

 por carta patente de 14 de Março de 1689
342

. A nomeação do novo 

Governador foi comunicada à Câmara de Olinda 
343

 . 

Foi expedida outra carta régia, aumentando o soldo que tinha de perceber no que 

faltasse para completar 4.500 cruzados por ano. Para tal, foi ordenada a aplicação do 

imposto de 100 réis por cada couro grande e de 50 réis pelos pequenos, entrando a 

Câmara com o que faltasse.  Esta determinação aplicar-se-ia aos seus sucessores no 

governo da capitania e justificava-se por haver sido proibido aos governadores todo o 

género de comércio, parecendo justo que se lhes aumentasse o soldo para poderem 

sustentar-se decentemente. Além disso, teve mais 240$000 de ajuda-de-custo, pagos 

pela Provedoria da Fazenda Real de Pernambuco, em conformidade com uma provisão 

do Conselho Ultramarino de 14 do mesmo mês e ano. 

António Luís da Câmara Coutinho tomou posse do governo em 25 de Maio de 

1689,  governando a capitania até 5 de Junho de 1690
344

. 

  Do seu curto governo, podemos seguir o que escreveu Rocha Pita, que o 

considerou  «insigne em muitos attributos e virtudes, vigilante no serviço real, inteiro na 

administração da justiça e no castigo dos delinquentes, admiravel na independência de 

todo o genero de interesses; estas virtudes exercitara sempre e de próximo em 

Pernambuco, donde já chegara á Bahia a sua fama, antes de ter chegado a sua 

pessoa»
345

.  

O Padre António Vieira, dirigira-lhe da Bahia uma carta de parabéns pela sua 

feliz viagem para Pernambuco e tece- lhe grande elogio, considerando que «a Divina 
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Providência tinha enriquecido a sua alma de todas aquelas virtudes, de que os 

governadores do Brasil devem ser dotados para o conservarem a ele, e não se perderem 

a si» 
346

.  

O seu governo de Pernambuco foi interrompido em virtude de  ser nomeado para  

Governador – geral do Estado do Brasil, de cujo governo tomou posse em 10 de 

Outubro de 1690 e se conservou até 22 de Maio de 1694. De tal modo exerceu o cargo 

que, findo o seu tempo, a Câmara da cidade da Bahia dirigiu-se ao rei em carta de 14 de 

Julho de 1692 solicitando a sua recondução, o que aliás não conseguiu. 

Entretanto, naquela cidade, foi alvo das sátiras do irrequieto poeta Gregório de 

Matos 
347

.  

A seguir, para Governador de Pernambuco foi nomeado António José Machado 

da Sylva, segundo Marquês de Montebelo
348

 por patente régia de 2 de Janeiro de 

1690
349

, sendo na mesma data expedida uma carta régia à Câmara de Olinda 

comunicando esta nomeação
350

. Teve uma ajuda-de-custo de 240$000. 

Tomou posse do governo em 5 de Junho do mesmo ano, e governou a capitania 

até 13 de Junho de 1693. 

Da sua governação consta que concluiu a construção da fortaleza de Tamandaré 

em 1691, mas teve desinteligências com o bispo D. Matias de Figueiredo e Melo, que, 

no entanto, não atingiram graves proporções por ter reconsiderado o governador, 

porquanto o prelado diocesano era muito respeitado e estimado por todos
351

. 

Logo que o Marquês de Montebelo deixou a administração, mandou o governo 

da metrópole tirar residência do tempo que governou a capitania, incumbência esta que 

foi confiada ao desembargador da Relação da Bahia, Dr. João de Sousa, pelo 

Governador – geral. O que apurou aquele magistrado na sua comissão, deu conta ao rei 

em carta de 8 de Outubro de 1695, dizendo: «o que constava da devassa de cento e vinte 
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e quatro testemunhas que tirara, era haver sido o Marquês de Montebelo um perfeito 

governador, sem que nenhum de seus antecessores lhe levasse vantagem, e muito 

desejado o seu exemplo para o futuro, pois fora de bom acolhimento, afabilidade e trato 

para todos, e com singular procedimento em tudo o que tocou ao desempenho das 

obrigações do seu cargo assim na igualdade da justiça como com independência e 

isenção na administração da Fazenda Real, fazendo crescer as suas rendas em grande 

aumento, animando aos lançadores a que dessem maiores lanços, e que se houvesse 

perda seria pela fazenda dele, sindicado, e os interesses seriam para eles lançadores, 

evitando os delitos, de maneira que foram muito menos as mortes e insolências em seu 

tempo que no passado se viram lastimosamente cometidos; que com os soldados tivera 

particular cuidado assim da sua disciplina, como se não faltasse ao pagamento de seus 

soldos, nem que os cabos os molestassem; que no reparo das fortalezas e fortificações, e 

consertos de armas se houvera com grande zelo e diligência, empregando todo o seu 

desvelo na sua reedificação e reparos; concorreram nele, sindicado, sobre as virtudes de 

limpeza de mãos, capacidade e modéstia, um grande exemplo na castidade, pois se não 

conhecera que nesta parte, no decurso do seu triénio, ofendesse coisa alguma 

particular[…]»
352

. 

Presentes ao Conselho Ultramarino os autos da devassa com a carta do juiz 

sindicante, lavrou o mesmo Conselho o seu parecer em 10 de Agosto de 1695, 

concluindo que S. Mgde devia ser servido mandar agradecer ao Marquês de Montebelo 

o bom procedimento, zelo e satisfação com que se houve no governo de Pernambuco. E, 

assim, o rei despachou mandando agradecer. 

 Ao 2.º marquês de Montebelo sucedeu Caetano de Melo de Castro
353

, nomeado 

Governador de Pernambuco por patente régia de 7 de Abril de 1693 com o título ad 

honorem de Capitão geral 
354

.No mesmo dia, foi informada a Câmara de Olinda.
355

   

A sua chegada ao Recife foi em 7 de Junho e tomou posse do governo no dia 13 na 

catedral de Olinda. Caetano de Melo dirigiu o governo da capitania até o dia 5 de Março 

de 1699. Ao que parece, permaneceu residindo no palácio da cidade de Olinda, uma vez 
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353
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que em 1696 ocupava o das Torres, no Recife, o bispo diocesano D. Fr. Francisco de 

Lima, de visita pastoral no Recife, como consta de um  provimento, lavrado no Palácio 

das Torres a 20 de Setembro daquele ano
356

.    

No seu governo da capitania de Pernambuco, que se prolongou por quase seis 

anos, foi  (quase) extinto o célebre Quilombo de Palmares, o que se ficou, em grande 

parte, devendo ao seu empenho. A vitória foi celebrada com festas na capitania. O rei 

agradeceu  tão importante serviço  pela resolução de 20 de Novembro de 1694, em 

virtude de um parecer muito honroso proferido pelo Conselho Ultramarino em 15 do 

mesmo mês
357

. 

 Caetano de Melo de Castro, entre as várias tarefas a que prestou atenção, uma 

delas foi a causa dos índios, da sua evangelização e civilização, e, quando estava a 

terminar o prazo trienal do seu governo, dirigiram – se ao rei os oficiais da câmara de 

Olinda, em carta de 9 de Março de 1695, ponderando «que era tão grande o zelo que 

todo aquele povo tinha experimentado no governador Caetano de Melo de Castro que se 

achavam obrigados como cabeça dele a representar a S. Mgde o seu grande 

merecimento, e o grande desejo que tinham de que S. Mgde se servisse prorrogar – lhe 

o tempo de governo por mais anos, porque só assim lograria a capitania algum aumento 

e os povos dela o sossego que experimentavam»
358

 .   

Mediante parecer favorável do Conselho Ultramarino, o pedido foi atendido pelo 

rei pela Resolução de 18 de Novembro do mesmo ano
359

. 

Em 30 de Abril do ano seguinte dirigiu Caetano de Melo uma carta ao rei, 

agradecendo a expressão do acto régio da sua recondução mas fazendo sentir que 

passavam já quatro anos desde que fora para o governo da capitania. Em 1697, dirige 

nova petição  ao rei, por carta de 22 de Maio, sendo enfim atendido pela Resolução  de 

7 de Setembro do mesmo ano.   

Entretanto, por carta régia de 19 de Dezembro de 1698, foi-lhe comunicada a 

nomeação do sargento – mor engenheiro ad honorem, Pedro Correia Rebelo para servir 

em Pernambuco, com o acrescentamento de mais dez tostões de soldo para ensinar os 

artilheiros
360

.  
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No penúltimo ano do seu governo, recebeu Caetano de Melo de Castro uma 

carta régia, datada de 30 de Dezembro de 1698, mandando informar um requerimento 

do capitão Manuel Rebelo de Abreu e outros moradores da freguesia de S. Miguel de 

Una, pedindo confirmação régia da faculdade que lhes concedera o governador para 

fundarem uma povoação junto às margens do rio Una. Vieram a obter o pretendido,  

mediante informação favorável do governador da capitania que, aliás, no ano anterior, 

fizera a referida concessão
361

. 

Ainda na vigência do seu  governo foi criada em Pernambuco uma aula de 

fortificação por carta régia de 15 de Janeiro de 1699 
362

. 

Caetano de Melo de Castro cessou as funções de governador de Pernambuco  no 

dia  5 de Março de 1699 
363

. 

O seu governo foi elogiado por Rocha Pitta nestes termos: «saiu com tantos 

créditos e applausos, que lhe grangearam o superior logar de vice-rei da Índia, cargo que 

exerceu com grandes acertos, deixando em todas as referidas partes uma illustre 

memoria»
364

. 

O seu sucessor, D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre, foi nomeado  

para o cargo de Governador de Pernambuco por carta patente de 27 de Dezembro de 

1698, com o título ad honorem de Capitão geral 
365

. Tomou posse a 5 de Março de 

1699, tendo governado a capitania até 13 de Setembro de 1703 
366

.  

Seguindo as instruções do governo de Lisboa, deu atenção particular ao 

desempenho da Junta das Missões, da maneira mais conveniente aos interesses dos 

índios, bem como a sorte e tratamento dos escravos dos engenhos, prestando D. 

Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre
367

 reais serviços nesse particular, pelo 
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empenho e zelo com que procurou corresponder às ordens e recomendações da 

metrópole sobre tão importante assunto 
368

. 

Não se extinguira ainda o quilombo de Palmares, e ao contrário, apresentando 

indícios de se reconstituir sob a chefia do chefe Camuanga, tomou o governador as 

medidas necessárias no campo militar e, também, providenciou sobre a segurança do 

local e a fundação  de povoações. 

Mascarenhas de Lencastre deu início à construção da igreja de Santa Teresa, do 

Recife, em 1700, e no tempo do seu governo foi criada a vara de juiz-de-fora da 

capitania. 

 Prestou também bons serviços em prol do desenvolvimento das capitanias do 

Ceará e Rio Grande, então anexas ao governo de Pernambuco
369

. 

O Ceará, particularmente, deve – lhe a criação da sua primeira vila, pela carta 

régia de 13 de Fevereiro de 1699, sendo até então um simples presídio militar, 

governado por um capitão – mor, pelo que, é Mascarenhas de Lencastre um dos seus 

beneméritos, na frase do Barão de Studart. Os habitantes do Rio Grande gratos pelos 

serviços prestados, julgaram – no digno de ter na capitania o seu retrato a óleo. Tal 

solicitação não foi aceite 
370

.  

 Deve referir-se que foi este governador quem primeiro atendeu as pretensões da 

população do Recife, apresentando-as ao governo da metrópole e considerando a 

conveniência da sua elevação a vila, no que não foi atendido 
371

.  
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Deixando o governo de Pernambuco, foi provido no do Rio de Janeiro, também 

com a patente de Capitão – geral ad honorem.  

 

 

                               6.6 . O poder das câmaras  

       

            Desde a insurreição Pernambucana de 1645 a Câmara de Olinda, também 

designada de Pernambuco, sediada onde as circunstâncias o aconselhavam, assumiu, 

então, especial protagonismo quando passou a depender dela o pagamento das tropas 

que fizeram frente ao poder holandês do Recife.  

Com efeito, desde então, o senado da Câmara impôs uma finta à população para 

ocorrer a tais despesas. No ano seguinte enviou o seu procurador a Lisboa, onde 

entregou um memorial e expôs ao Conselho Ultramarino a difícil situação de miséria 

em que se encontravam, pedindo socorro. O pedido foi atendido e satisfeito em aspectos 

logísticos e, quanto ao pessoal, foi-o quanto à nomeação de um mestre de campo 

general com experiência para o comando geral das tropas.  

 Após a restauração de Pernambuco continuou a Câmara com o encargo de pagar  

o soldo às tropas dos dois terços da capitania, para o que teve de impor uma 

contribuição sobre o açúcar, dado que se tornara difícil a arrecadação da imposta finta. 

Aquela contribuição, intitulada “subsídio para o pagamento das tropas”, teve o acordo 

do governador da capitania que consultara o provedor da fazenda real, prelados  e mais 

pessoas da governança
372

. 

Considerando a Câmara, posteriormente, ser muito alto o preço taxado, baixou 

para 70 réis por arroba o açúcar branco e para 30 réis o mascavado, ficando o retame 

livre de impostos; e assim permaneceram as coisas por muitos anos, até que, pela carta 

régia de 23 de Agosto de 1727 passou o imposto a ser cobrado pela provedoria da 

fazenda real, correndo daí por diante pelos cofres públicos o pagamento das tropas. 

           Anteriormente, logo em 1655, o Rei decidira passar para as Câmaras a renda das 

passagens dos rios e sítios de pescaria. Era um direito de imposição, uma das regalias 

senhoriais dos donatários de Pernambuco, garantido pela cláusula 14 da carta de Foral 

outorgada por D. João III 
373

. 
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 Passados alguns anos, quando na metrópole reinava D. Afonso VI deu-se um 

acontecimento onde ficou patente o poder da Câmara de Olinda, ao realizar a deposição 

do governador Jerónimo de Mendonça Furtado, em Agosto de 1666.  

 Este governador de Pernambuco que tomara posse do cargo em Março de 1664, 

não demorou a causar o desagrado dos oficiais da Câmara e, também, entrara em 

conflito com o capitão-mor da capitania de Itamaracá e com o próprio Vice-rei conde de 

Óbidos. 

 Em carta de 26 de Abril de 1664, disse-lhe o Vice-rei que houve governadores 

que, depois das guerra da restauração de Pernambuco, quiseram ter mais jurisdição do 

que a que lhes cabia, à semelhança do que se passara com o Governo da capitania de 

Francisco Barreto esquecendo que este era, também, Mestre de campo general de todo o 

Estado por motivo da grave emergência que então se vivia na guerra com os ocupantes 

holandeses. 

           Noutra carta que lhe dirigiu o mesmo vice- rei em 10 de Julho, vem o seguinte 

aditamento: « Vm. nam anda bem aconselhado em se querer intrometer na jurisdiçam 

que El Rey meu Senhor lhe não deu: nem eu me posso conformar com lhe permitir  Vm. 

a menor desobediência »
374

. 

 A situação chegara ao ponto em que o vice-rei, por portaria de 4 de Abril de 

1665, ordenou ao ouvidor-geral do cível em Pernambuco, Dr. Afonso Soares da 

Afonseca, que tirasse uma informação judicial do procedimento do governador 

Jerónimo de Mendonça Furtado.  

Fernandes Gama narra o seguinte: 

«Ofendidos os pernambucanos por este procedimento do governador, tanto mais 

ofensivo, quanto eles mais prontamente obedeciam a todos os seus caprichos, e quanto 

mais se esmeravam em obsequiá-lo, resolveram livrar-se de um tal ofensor por uma 

maneira briosa, embora violenta em si . 

«Concordes em sentimentos, tanto os regimentos de infantaria que então existiam na 

capitania […]como a nobreza e o povo, deliberaram as pessoas principais conspirar 

contra o governador, e reunindo – se em clubes, já em Olinda, já em outras localidades, 

resolveram prendê-lo e remetê-lo preso para Lisboa, acompanhado do sumário dos seus 
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crimes». Diz, também, o mesmo autor que «André de Barros Rêgo, juiz ordinário de 

Olinda foi o encarregado de executar o plano concertado nas reuniões havidas» 
375

. 

A ocasião surgiu na tarde do dia 31 de Agosto de 1666, tendo o governador 

saído a passeio em Olinda, acompanhado por seus ajudantes de ordens e por alguns 

criados, ia passando pela rua de S. Bento, quando aí saiu – lhe ao encontro «o juiz 

ordinário da Câmara de Olinda, André de Barros Rêgo, que com ânimo sossegado e voz 

firme, deu-lhe ordem de prisão, dizendo que se rendesse, pois estava preso à ordem d’El 

Rei»
376

.  

O governador levou a mão à espada sendo imitado pelos oficiais e criadagem 

que o seguiam, pondo – se em defensiva; porém os conjurados, que se ocultavam em 

diversos lugares, aparecendo repentinamente atacaram e feriram alguns da comitiva, que 

se renderam, fazendo outro tanto o governador, a quem André de Barros havia 

ameaçado com a morte se acabasse de desembainhar a espada. 

 Diz Pereira da Costa que «cedeu Mendonça à força, e entregou-se à prisão, 

dizendo – lhe André de Barros, que na rectidão do monarca e nos serviços e lealdade 

que sempre havia distinguido os pernambucanos, confiava justificar o seu procedimento 

e do povo que o prendia, para evitar -lhe um fim desastroso »
377

. 

 Segundo Loreto Couto, Jerónimo de Mendonça não ficou recolhido no palácio 

de Olinda, mas sim no forte do Mar, no Recife, de onde não era possível evadir – se . Aí 

esteve alguns dias até embarcar acompanhado do sumário dos seus crimes. 

  Destes acontecimentos apressou – se logo a Câmara de Olinda em comunicar ao 

vice – rei tal ocorrência, sobre o que ele respondeu em carta de 7 de Outubro de 1666 

que começa: «Com carta que Vms. me escreveram em 2 de passado, e a copia dos 

Capitulos, fiquei entendendo a deliberaçam com que os povos dessas capitanias se 

determinaram em dispor do governo e haverem preso a Hieronimo de Mendonça 

Furtado »
378

. 

          A seguir, como vimos, foi nomeado, pelo vice – rei, André Vidal de Negreiros 

,para governar interinamente a capitania, e posteriormente pelo governo da metrópole, a 

quem a mesma Câmara comunicou todo o ocorrido. 
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           Depois, foi nomeado Bernardo de Miranda Henriques para suceder a Jerónimo de 

Mendonça, e foi – lhe dirigida, antes mesmo de partir para Pernambuco, uma Carta 

régia datada de 9 de Setembro de 1666, recomendando – lhe que, logo que tomasse 

posse do governo fizesse sequestrar os bens do seu antecessor, pelos prejuízos causados 

à Junta do Comércio, negociando com todo o pau- brasil da capitania, e ainda mais, por 

haver arbitrariamente lançado mão de dinheiros públicos para fazer semelhante negócio, 

apesar de advertido 
379

.  

         Em Olinda, após a deposição do governador, assumiu a administração da capitania 

uma junta composta dos coronéis comandantes dos regimentos da praça D. João de 

Sousa e António Dias Cardoso, e do juiz ordinário da Câmara de Olinda, André de 

Barros Rêgo, em funções até 24 de Janeiro de 1667, e nesta data começou a governar 

André Vidal de Negreiros 
380

.    

 A nomeação de Bernardo de Miranda Henriques para o cargo de governador em 

substituição de Jerónimo de Mendonça, foi comunicado à Câmara de Olinda por carta 

régia de 1 de Abril de 1667  
381

. 

           Este governador, nas palavras de Loreto Couto, serviu com acerto e reputação
382

. 

No que respeita ao local de residência, Bernardo de Miranda Henriques, ficou 

residindo no palácio das Torres, no Recife, contra o que representou o procurador - 

geral do Estado do Brasil; e aceitando o Regente a procedência da representação, 

expediu uma ordem ao governador em 10 de Outubro de 1669, determinando-lhe que 

fosse residir em Olinda, assim como os ministros do governo político, o provedor da 

fazenda real, o ouvidor e mais oficiais da justiça, e tornando esta ordem extensiva aos 

seus sucessores; isto sem dúvida alguma, porque do contrário, conclui a ordem, 

mandaria proceder contra quem não desse execução ao que estava ordenado
383

. 

 Esta ordem produziu os seus efeitos por algum tempo, porquanto não só Miranda 

Henriques a obedeceu como ainda os seus sucessores, até D. João de Sousa, em 1685, 

com excepção de Fernão de Sousa, que esteve residindo no Recife temporariamente
384

. 

 Por se intrometer nas eleições dos oficiais, o governador Fernão de Sousa 

Coutinho teve conflitos com a câmara de Olinda. Por isso, a Câmara expôs as suas 
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queixas numa carta ao Regente, que lhe respondeu em 16 de Fevereiro de 1671 e, por 

outra de igual data, dirigida ao governador, mandando «que se não intrometesse ele, 

nem os governadores que lhe sucedessem, nem tão pouco os oficiais da fazenda e guerra 

nas eleições das câmaras nem em nomearem pessoas para servir de tesoureiro das 

mesmas, nem os lançamentos dos donativos; concluindo que a câmara lhe desse contas 

todos os anos destes particulares
385

. 

  Por alguns anos, abstiveram-se os governadores e os ministros de se intrometer 

nas eleições da câmara. 

         No mesmo ano dirigiu a câmara de Olinda uma nova representação ao Príncipe 

regente, expondo a situação que se vivia em Pernambuco com o aumento da 

criminalidade. Os oficiais da Câmara apontavam o que padeciam por haver grande 

crescimento de roubos, mortes e violências, e pediam em nome dos povos que o 

Regente fosse servido ordenar que no governo da capitania de Pernambuco «se pudesse 

justificar os culpados em pena de morte natural, na mesma forma que se concedeu ao 

Rio de Janeiro, com o que se evitariam os grandes crimes que se praticavam naquela 

capitania»
386

. 

           A petição foi ao Conselho Ultramarino que deu parecer favorável, mas o Regente 

D. Pedro não se conformou com o mesmo, resolvendo: «que se não alterasse nada neste 

particular, porque ainda que parecia de fundamento se castigar com prontidão os delitos, 

havia o inconveniente de que os ouvidores menos consideradamente podiam condenar, e 

que na vida havia dano que se não podia reparar»
387

. 

Sobre o assunto foram dirigidos ao Conselho Ultramarino, em Lisboa, novas 

representações por parte da Câmara de Olinda nos anos de 1678, 1687, 1688 e 1689, 

que motivaram vários pareceres do referido Conselho, para resolver, concluindo o 

último que se devia permitir a jurisdição e alçada aos ouvidores-gerais de Pernambuco 

para que pudessem executar as sentenças de morte impostas aos peões mamelucos e 

gente desta qualidade, mas o Rei nada resolveu
388

. 

O governador seguinte foi D. Pedro de Almeida de cuja nomeação foi dado 

conhecimento à Câmara de Pernambuco por carta régia de 7 de Dezembro de 1672 
389

. 
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Exerceu o seu cargo no governo da capitania desde 6 de Fevereiro de 1674 e a sua 

governação não demorou a desagradar à Câmara de Olinda. Esta dirigiu uma 

representação ao Regente, em carta de 7 de Dezembro de 1675, «dando conta do seu 

procedimento, não guardando as ordens reais, atendendo primeiro às suas 

conveniências, fazendo estanque dos serviços, e intrometendo- se na venda dos couros 

das reses, enviando soldados aos matadouros para as tomar por menos do seu valor, 

contra a vontade de seus donos, prejudicando assim o respectivo contrato»
390

.  

             Atendendo o Regente D. Pedro semelhante reclamação, respondeu por carta de 

27 de Novembro de 1676, informando que ficava em lembrança este aviso para mandar 

averiguar e, por estar a acabar o seu triénio, se lhe mandar brevemente sucessor, para 

que na dita residência se pergunte por tudo que referiu a Câmara em sua carta, e se 

mandar deferir como for de justiça»
391

. 

 Não satisfeita a Câmara com aquela representação, dirigiu - se ainda ao Regente  

em 1675, pedindo a nomeação de João Fernandes Vieira para o cargo de governador da 

capitania, cujos serviços e merecimentos muito exaltou, «por ser o único refúgio nas 

assolações em que os punham os governadores»
392

. 

 Outra questão surgiu entre o governador e a câmara, motivada por uma decisão 

daquele por ocasião de uma procissão, acerca do lugar a ocupar pelo Pendão do Senado 

da Câmara. Esta, como vimos, recorreu ao Príncipe Regente que respondeu dando razão 

à Câmara, tendo esta notável afirmação: «os governadores não representão mais minha 

pesoa do que representa o Senado», e mandava advertir o Vigário-geral para que não 

inquietasse os ministros contra o estilo do reino 
393

. 

 No início do ano seguinte, a câmara de Olinda recebeu uma carta régia datada de 

17 de Janeiro de 1678, mandando que acudisse com a quantia de 1: 903$340, tirada das 

sobras dos subsídios que cobrava para a coroa, para a compra de um ornamento, prata, 

sinos e outras coisas necessárias à igreja do Salvador, que fora erecta em catedral com a 

criação do bispado de Pernambuco. Tinha sido feito tal pedido ao governo de Lisboa 

pelo bispo D. Estêvão Brioso de Figueiredo, ao tempo da sua partida para a capitania de 

Pernambuco 
394

. 
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 No mandato do Governador João da Cunha Souto Maior, a Câmara de Olinda 

dirigiu, em 13 de Agosto de 1685, uma carta ao Rei, a propósito do empréstimo de casas 

que fizera ao bispo D. Estêvão Brioso de Figueiredo, as quais ficaram devolutas quando 

o referido bispo as desocupou à sua partida para Portugal, e agora nesta carta 

representava «que havendo de ficar para domicílio dos demais bispos, pela utilidade da 

fazenda real, em se não pagar a quantia concedida anualmente ao bispo do Rio de 

Janeiro, pedia-lhe mandasse dar uma ajuda-de-custo para construir outras casas para o 

senado, ou escusá-lo de recolher nas ditas casas os bispos diocesanos»
395

. Esta  carta 

veio a informar ao Governador da Capitania mas, ao que parece, nada se resolveu. 

 Efectivamente, chegando a Pernambuco o seu primeiro bispo diocesano, D. 

Estêvão Brioso de Figueiredo, e não havendo em Olinda casa própria para hospedá- lo, 

o senado da Câmara, que funcionava em edifício próprio situado nas proximidades da 

igreja matriz de S. Salvador então elevada à categoria de catedral, cedeu ao novo 

prelado aquele edifício que construíra para as suas funções, indo ocupar um prédio de 

propriedade particular, pagando o respectivo aluguer. O bispo D. Estêvão ocupou assim 

os paços do conselho durante os cinco anos da sua permanência na diocese, de 1678 a 

1683. 

 Dada a vacância na diocese, foi eleito bispo D. Matias de Figueiredo e Melo, e 

constando-lhe, à sua partida para Pernambuco, não haver casa própria em Olinda para se 

recolher com sua família, uma vez que aquela que ocupara o seu antecessor estava de 

novo em poder da câmara, requereu ao Rei, receando igual concessão, que ordenasse a 

sua entrega. Então foi mandado, pela carta régia de 19 de Dezembro de 1687, que a 

câmara desse aposentadoria ao bispo como era de estilo, escrevendo também nesta 

conformidade ao governador da capitania
396

. 

 Apesar desta ordem régia, a câmara não cedeu a sua casa sob o fundamento de 

não ter outra para as vereações, pelo que teve o bispo de se recolher com parte da sua 

família, numa outra casa  sem os cómodos necessários. 

 Passado algum tempo nestas condições, o bispo de Olinda dirigiu-se ao Rei por 

carta de 17 de Setembro de 1688, pedindo que se ocupasse e acrescentasse a casa em 

que estava residindo, ou se pagasse a aposentadoria, o que veio a informar à Câmara por 

carta de 7 de Março de 1689.  
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 Respondeu esta imediatamente, que não poria a menor dúvida em dar de novo a 

sua casa para residência do bispo, uma vez que se fizesse sobre o edifício da cadeia, que 

estava em construção, um andar para as suas vereações e audiências, assim como um 

cais e calçada no Varadouro, ficando então a sua casa junto à sé para residência dos 

bispos diocesanos. O Rei anuiu, e ordenou então por carta de 23 de Dezembro de 1691 

que se fizesse arrematação das obras da cadeia, aplicando às suas despesas as sobras dos 

contratos, subsídios e outras consignações; e quanto às obras do Varadouro, que se 

fizesse somente a calçada, por ser suficiente para a serventia pública, sem tanto custo, e 

menor despesa
397

. 

 Pela morte do governador Fernão Cabral em Setembro de 1688, vítima da 

epidemia que grassou nesta e noutras capitanias, como vimos, foi o cargo 

desempenhado pelo bispo diocesano D. Matias até Maio de 1689,  

Com efeito em 25 de Maio tomou posse do governo da capitania António Luís 

Gonçalves da Câmara Coutinho, cuja nomeação fora comunicada à Câmara de Olinda 

por carta régia de 12 Março de 1689 
398

.  O seu mandato teve curta duração por ter sido 

nomeado para Governador-geral do Brasil, tendo iniciado o novo cargo em 8 de 

Outubro de 1690. 

A questão do local da sede e residência do governo da capitania voltou a surgir 

quando o governador António Luís da Câmara Coutinho ficou a residir no Recife. 

Dirigiu-se a  câmara de Olinda ao Rei, por intermédio do seu procurador, em Lisboa, em 

virtude do que, foi enviada uma ordem ao governador Câmara Coutinho, em 22 de 

Março de 1689,  para  que guardasse e fizesse guardar as ordens passadas sobre este 

particular 
399

. 

No mandato do sucessor, 2.º Marquês de Montebelo, houve desinteligências com 

a Câmara de Olinda a respeito da eleição dos seus oficiais. Por isso, os moradores da 

cidade de Olinda representaram ao Rei o assunto, considerando que estavam a ser 

impedidos de «fazerem as suas eleições  na forma das Ordenações e leis, obrigando-os a 

elegerem para os cargos honrosos da República a homens mercadores que não eram 

naturais da terra, e nem tinham as qualidades requeridas para ocuparem tais cargos, que 

deveriam ser providos em pessoas nobres, e que serviram na guerra, do que resultava 

grande sentimento ao povo». Então, por carta régia de 7 de Fevereiro de 1691, foi 
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ordenado ao governador D. António Félix Machado que se não intrometesse nas 

eleições da câmara, e que a deixasse fazer conforme as Ordenações e leis do reino
400

. 

Algum tempo depois outro conflito surgiu por mandar a Câmara afixar editais 

para as arrematações dos contratos de vinhos e carnes, sem que primeiro os remetesse 

para serem registados na Secretaria do Governo, sob este pretexto mandou o 

Governador prender o juiz ordinário João de Barros Rego e o vereador Lourenço 

Cavalcanti Uchoa. Destas ocorrências deram contas ao soberano tanto o Governador 

como a Câmara.  

Veio então a carta régia de 12 de Abril de 1693 dirigida à câmara de Olinda, 

com a recomendação de que, mandando o Governador alguma ordem que colidisse com 

a sua jurisdição, e conquanto a não quisesse receber, a obedecesse, e lhe requeresse, em 

termos jurídicos, para tomar neste particular a resolução que parecesse conveniente
401

. 

O governador seguinte,  Caetano de Melo de Castro, ao que parece, permaneceu 

residindo na cidade de Olinda, uma vez que em 1696 ocupava o Palácio das Torres o 

bispo diocesano D. Fr. Francisco de Lima, de visita pastoral ao Recife, como consta do 

seu provimento sobre a que fez à igreja matriz do Corpo Santo, lavrado no dito Palácio 

a 20 de Setembro daquele ano
402

.  

As suas relações com a Câmara de Olinda passaram, inicialmente, por algumas 

dificuldades. Nas eleições de 1694 surgiram algumas dúvidas, do que resultou 

aparecerem embargos ou protestos, sem dúvida apresentados pelos mercadores do 

Recife, candidatos aos cargos de vereador, vindo daí a suspensão da eleição por acto do 

governador Caetano de Melo de Castro, e que deveriam continuar a servir os velhos 

vereadores até decisão dos ditos embargos. Veio, então, uma carta régia de 15 de 

Dezembro do mesmo ano, declarando que nenhum embargo suspendesse as eleições, 

que se desse posse aos novos eleitos e depois dela corressem os ditos embargos, e que 

isto se observasse logo na eleição que se tinha procedido 
403

. 

No entanto, não demorou a verificar-se uma mudança considerável nesta 

situação, pois estando a terminar o prazo trienal de sua nomeação, dirigiram-se ao Rei 

os oficiais da Câmara de Olinda, em carta de 9 de Março de 1695, ponderando «que era 

tão grande o zelo que todo aquele povo tinha experimentado no governador Caetano de 

Melo de Castro que se achavam obrigados como cabeça dele a representar a Sua 
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Majestade o seu grande merecimento, e o grande desejo que tinham de que Sua 

Majestade se servisse prorrogar-lhe o tempo do seu governo por mais anos, porque só 

assim lograria a capitania algum aumento e os povos dela o sossego que 

experimentavam, e só o seu desvelo e empenho do serviço de S. M. poderia dar 

princípio à obra do molhe, e a outras[…]»
404

.  No que foram atendidos, e assim foi 

prorrogado por mais três anos o mandato do governador Caetano de Melo de Castro. 

    

                               7 .    Olinda e Recife: a disputa do poder 

                               7. 1.  “ Alterações de Pernambuco” ou guerra civil  

                                             

 Para José António Gonsalves de Mello, a «Guerra dos Mascates», nome por que 

ficou conhecida a guerra civil em Pernambuco no período de 1710-15, veio marcar a 

vitória dos interesses burgueses sobre os privilégios do patriciado rural 
405

.     

Na historiografia brasileira a chamada Guerra dos Mascates teve pobre 

representação durante muito tempo, mas foi utilizada como marco romântico em obras 

de José de Alencar e Franklim de Távora
406

. 

Até à publicação de Alencar, os acontecimentos em causa eram geralmente 

conhecidos como «sedições», «sublevações» ou «alterações de Pernambuco» 
407

. 

Por outro lado, a Fronda dos Mazombos da autoria de Evaldo Cabral de Mello, 

publicada em 1995, foi uma tentativa de preencher a lacuna que representava a 

inexistência de uma história da Guerra dos Mascates e do meio século que a 

precedera
408

.  

A escolha da expressão “fronda” que, como se sabe, foi nome dado à guerra civil 

que teve lugar em França (1648-1653), na menoridade de Luís XIV, apresenta, para o 

seu autor, a vantagem de denotar o carácter elitista ou senhorial do movimento 

pernambucano, como já o tinha assinalado Gilberto Freyre ao notar «o lado 

distintamente aristocrático, rural e antiurbano do levante de 1710» 
409

.  

   Vejamos os acontecimentos e alguns dos seus antecedentes. 
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             A Câmara de Olinda começa a ganhar protagonismo, como vimos, quando no 

decorrer da Insurreição Pernambucana de 1645 passa a fazer o pagamento dos soldos às 

forças militares envolvidas na insurgência.  

            No ano seguinte, envia a Lisboa o seu procurador para apresentar uma memória 

sobre o que necessitavam os moradores para a campanha da Restauração, pedindo 

também a nomeação de uma pessoa que comandasse as forças e governasse a Capitania. 

Como se viu, o rei nomeou o Mestre de campo general Francisco Barreto.  

Terminada a campanha da restauração da capitania em 1654, continuou a câmara 

a fazer o pagamento das tropas da guarnição da capitania mas, resolvendo estabelecer 

uma contribuição sobre o açúcar que teve a aprovação do governador da capitania. 

No início do governo da capitania pelo Mestre de campo André Vidal de 

Negreiros que, em 1657 sucedera a Francisco Barreto e que continuava a residir no 

Recife, veio a câmara apresentar os seus motivos para que deslocasse a sua residência e 

sede do governo para Olinda como era antes da ocupação holandesa. Assim fez, 

originando um conflito com o Governador-geral, o mesmo Francisco Barreto.  

Na década de sessenta adquirira maior protagonismo quando do insólito caso da 

destituição do governador Jerónimo de Mendonça Furtado, que recebeu voz de prisão 

dada pelo juiz da Câmara de Olinda em Agosto de 1666, e assim foi enviado para 

Lisboa acusado de irregularidades que lesavam a fazenda real. 

Nas décadas seguintes, a questão da localização da sede da capitania de 

Pernambuco em Olinda seria uma causa recorrente por que se bateu a Câmara, quer por 

cartas endereçadas ao Rei quer por diligências pessoais do seu procurador em Lisboa.  

Também no capítulo das eleições a Câmara recorreu ao Rei quando havia  

intromissão de algum governador, havendo geralmente uma resposta régia atendendo a 

reclamação e mandando que se observasse o disposto nas Ordenações e leis do Reino. 

Na década de noventa, a queixa da Câmara referia-se à ingerência de um 

governador no sentido de elegerem homens mercadores o que não era aceite pelos da 

câmara, alegando que aqueles não eram naturais da terra e não tinham as qualidades 

requeridas para ocuparem tais cargos «que deveriam ser providos em pessoas nobres, e 

que serviram na guerra, do que resultava grande sentimento ao povo»
410

. 
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O certo é que os moradores da povoação do Recife não eram aceites para o 

elenco do senado da câmara, pelo que diligenciaram conseguir, para a sua povoação, a 

elevação a vila.  

No reinado seguinte, no decurso da chamada Guerra da Sucessão de Espanha, 

quando a França de Luís XIV evidenciava especial interesse no Brasil 
411

, decidiu D. 

João V criar a vila do Recife expedindo a competente carta régia a 19 de Novembro de 

1709. Em Fevereiro do ano seguinte foi erguido o pelourinho da nova vila. 

         Agudizou-se o antagonismo entre as duas comunidades e houve tentativas para 

derrubar o pelourinho, o que não aconteceu, naqueles dias, porque esteve guardado por 

gente armada durante várias noites 
412

.   

A “nobreza da terra” de Pernambuco assistia, assim, à derrocada de uma política 

que, no propósito inflexível de marginalizar os mercadores, viera a tornar inevitável a 

emancipação do Recife. 

Entretanto, a dita nobreza estava cada vez mais hostil ao governador Sebastião 

de Castro e Caldas 
413

 a quem acusava de usar meios militares para, nas suas actividades 

comerciais (mediante procuradores), fazer cobrança de dívidas em vez de seguir as vias 

judiciais; e, também, de interferir na arrematação e cobrança dos impostos, no fito de 

favorecer mercadores amigos e parceiros, sem curar dos prejuízos que dava à fazenda 

real. No tocante ao abastecimento de carnes verdes coagia os criadores a mandarem 

gado para o Recife, segundo o preço ditado pelos contratadores, razão pela qual Castro e 

Caldas ficara odiado pelos criadores de gado.  

               Cabral de Mello aponta alguns motivos que estariam na raiz da argumentação 

olindense neste conflito. O primeiro tinha a ver com os inconvenientes que adviriam do 

controle da câmara da nova vila pelos mercadores, que administrariam os negócios 

municipais de acordo com o seu exclusivo interesse. Poderiam, como arrematantes dos 
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contratos de impostos, manipular montantes e condições; como mercadores de grosso, 

poderiam comprometer o abastecimento da terra exportando para outras partes do Brasil 

os géneros que lhes rendessem maiores lucros, fossem os do Reino, fossem os produtos 

locais, fossem os escravos vindos de África; como lojistas e merceeiros, utilizariam o 

poder dos almotacéis para aumentar os preços dos artigos, provocando a carestia e a 

inflação de custos dos produtos rurais. Contra todos estes abusos, a Câmara de Olinda 

batera-se infatigavelmente, embora nem sempre lograsse impedi-los, especialmente no 

tocante ao açambarcamento e à exportação da farinha de mandioca 
414

. 

              Naqueles dias de Julho de 1710, estando a frota prestes a levantar ferro, o 

governador, o bispo, o ouvidor, as Câmaras, tratavam da correspondência para a Coroa, 

com os argumentos convenientes para convencer o Rei da legitimidade dos seus 

motivos e da sem-razão dos adversários. Uma petição a D João V contra a autonomia do 

Recife angariava assinaturas pelas freguesias da mata, devendo ser levada a Lisboa pelo 

escrivão da municipalidade. Este, sendo proprietário do cargo, se houvesse a elevação 

do Recife a vila teria diminuição dos seus proventos. 

            Para defesa dos seus pontos de vista a câmara do Recife enviou a  Lisboa o 

padre Castelo Branco, a cujo respeito, a câmara de Olinda, o bispo e o ouvidor enviaram 

cartas ao Rei informando da conduta do dito padre e dos inconvenientes que  

resultariam se regressasse á capitania. Diz o bispo de Olinda que este padre, quando 

estava em Braga, fora posto «fora da Rellação por embrulhador e desinquieto» pelo 

Arcebispo D. João de Sousa e que, em Pernambuco, «foi consultor do cerco que se pôs 

aos religiosos de São Bento desta cidade» e que «deu as direcçoens p.ª a facção da nova 

Villa do Recife» além de outros procedimentos do foro religioso que considera 

incorrectos. Termina a sua carta, esperando que o dito padre não volte á capitania de 

Pernambuco, pedindo ao Rei «pelo modo possível, que não torne a ella» 
415

.  

            Os meses passaram-se sob grande tensão ante boatos e ameaças de parte a parte. 

Até que, no Recife, dois homens obscuros (mandados certamente), «no dia 17 de 

Outubro de 1710, pelas 4 horas da tarde esperaram o Governador na rua d’Agoa-Verde 

do Bairro de S. António, e de dentro de casa lhe dispararam um tiro, quando o mesmo 

vinha acompanhado por uma escolta de 25 homens, a qual, «perseguindo os dous 

assassinos que sahiram da casa pelo lado da rua de Hortas, não os poderam alcançar. 
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Porém, as balas empregadas não foram mortíferas; o que, induz a crer que os 

escopeteiros, diminuindo a carga, confiaram mais na actividade e virtude do veneno 

com que hervaram as balas[…]»
416

.  

Desde fins de Fevereiro que se planeava a deposição de Castro e Caldas de 

modo semelhante ao usado contra Mendonça Furtado. Porém, o plano frustrara-se 

devido à  morte súbita do alcaide Felipe de Moura indigitado para substituí-lo, 

O malogro da emboscada ao governador levou os conjurados a insurreccionarem 

as milícias de São Lourenço e de Santo Antão, de que eram capitães-mores o primo de 

Leonardo Bezerra, Lourenço Cavalcanti Uchoa, e o cunhado de André Dias, Pedro 

Ribeiro da Silva, e a marcarem um levantamento para 5 de Novembro que, porém, teve 

de ser antecipado devido à decisão do governador de prendê-los. 

A capitulação dos contingentes enviados a Santo Antão e São Lourenço deu o 

sinal para a insurreição geral das milícias rurais, arrebanhando algumas camadas da 

população do campo. 

O governador resguardou-se no Recife, com o apoio de milícias urbanas. 

Reforçou-se a porta do Bom Jesus e cercou-se o palácio das Torres com a tripulação dos 

navios que haviam ficado da frota. Ao mesmo tempo, Castro e Caldas punha o 

governador da Paraíba e o capitão-mor de Itamaracá ao corrente da situação, pedindo-

lhes reforços de gente e mantimentos. 

Aos Afogados foram chegando as tropas dos sediciosos que, diziam, já 

chegavam aos 10.000 e exigiam a liberdade dos pró-homens e a prisão de Castro e 

Caldas e dos principais mascates.  

Então, na madrugada da sexta-feira, 7 de Novembro, a bordo de uma sumaca, 

Castro e Caldas viajou na companhia de Joaquim Almeida, juiz ordinário do Recife, do 

vereador Simão Ribeiro Ribas, dos negociantes Domingos da Costa Araújo e Miguel 

Correia Gomes, do Sargento-mor do terço do Recife e do Dr. Domingues Pereira da 

Gama, tendo aportado a Salvador da Bahia. 

A fuga de Castro e Caldas colocava o problema de quem devia suceder-lhe até à 

chegada do substituto de nomeação régia pelo que se abriu a carta régia de 8 de Abril de 

1707. Esta estabelecia que em caso de vacância, assumisse o mestre de campo do terço 
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de Olinda, João de Freitas da Cunha, e, na impossibilidade deste, o bispo de Olinda. 

Como o oficial tinha falecido, foi convocado o bispo D. Manuel. 

Na noite da segunda-feira, dia 10, D. Manuel Álvares da Costa chegava a 

Olinda; na manhã seguinte, seguia para o arraial dos Afogados. Verificou que não havia 

consenso entre os chefes acerca da entrega do governo ao prelado, nem da alternativa a 

adoptar. Segundo António Barbosa de Lima, os sediciosos «começaram a duvidar como 

se haveriam na eleição de quem os havia de governar, se seria por república, que de 

novo fariam, se pelo mesmo Senado da Câmara que existia, com dois conselheiros mais 

principais, sujeitos daquela terra, sem cujos votos nenhuma acção se resolveria»
417

. 

Proclamava-se nos Afogados que o governo devia ser entregue “àquela 

república”, e a expressão neste contexto, significava a escolha do governador entre os 

pró-homens, que era antiga aspiração local. Com a fuga de Castro e Caldas, renasciam 

as velhas ambições, nenhum recolhendo tantas adesões como João de Barros Rego, 

filho daquele André de Barros Rego que, como Juiz ordinário, prendera Mendonça 

Furtado em nome da câmara e do povo 
418

. 

Porém, prevaleceu a posição dos que apoiavam o bispo D. Manuel, após derrota 

da moção independentista de alguns pró-homens
419

. 

No sábado, dia 15, D. Manuel recebeu o governo das mãos da Câmara e na sua 

sede
420

. Quebrou-se assim a tradição do acto de posse do governador ser na Sé.  

O bispo, aliás, fora aceite sob condições, a primeira era o perdão do delito de 

sedição feito em nome de Sua Majestade que foi concedido no mesmo dia 15, e, 

também,  a aceitação de uma lista de reivindicações que iria apresentar ao Rei. 

As primeiras notícias da sedição da nobreza chegaram a Lisboa nos últimos dias 

de Fevereiro de 1711, por cartas enviadas da Bahia pelo Governador-geral, D. Lourenço 

de Almada, e por Castro e Caldas. A reacção da Corte foi de alarme. O Conselho 

Ultramarino, que discutiu o assunto no dia 26, chegara a consenso sobre o caso que 

considerava gravíssimo e o maior que até então acontecera à nação portuguesa.  
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«Sublevação abominável, de que não há exemplo na nação portuguesa, sempre 

fiel e obediente a seus legítimos príncipes», indignava-se o conselheiro António 

Rodrigues da Costa, que era a favor da repressão do partido de Olinda
421

. 

À margem dos debates do Conselho Ultramarino tratava-se da substituição de 

Castro e Caldas, cujo triénio expirara em Junho, e da nomeação dos novos ouvidor e 

juiz-de-fora. Em 13 de Março de 1711 o Rei resolve nomear, para governador de 

Pernambuco, Félix José Machado de Mendonça, filho do 2.º Marquês de Montebelo que 

já fora governador desta Capitania
422

. 

 Na Bahia, com ou sem apoio do governador geral, Castro e Caldas começa a 

agir, e de Pernambuco ele era encorajado. O deão de Olinda, Nicolau Pais Sarmento, 

dizia-lhe: «louve Vossa Senhoria a Deus que tem muitos amigos em Pernambuco». O 

ex-governador apercebeu-se que só na região do rio São Francisco levantaria gente 

bastante para reconquistar Pernambuco, sem falar nos aliados que disporia em Alagoas, 

Itamaracá e Igaraçu, que pegariam em armas logo que aparecessem no horizonte os 

navios da frota anual
423

.  

Entre a Paraíba e o Recife o plano do levante amadureceu e reuniram-se 50 mil 

cruzados de contribuições. Parte do dinheiro angariado entre os mascates foi gasta na 

aquisição de víveres, transportados do interior em caixas de açúcar, de modo a não gerar 

suspeita. Mas o stock constituído viria a revelar-se insuficiente dada a tardança da frota 

anual, prolongando-se por três meses o sítio a que o Recife foi submetido.  

Além da conspiração mascatal, algo também se estaria a preparar em Olinda. Ao 

justificar perante o Rei o levante dos mascates, o capitão João da Mota refere que, por 

ódio a Castro e Caldas, ou por temor aos cabecilhas da sedição da nobreza, D. Manuel 

entregara-se à vontade deles que, naturalmente receosos de serem excluídos do perdão 

real, buscaram “o remédio na temeridade”, preparando uma segunda insurreição a fim 

de depor o bispo, saquear o Recife e assenhorear-se das fortalezas, que lhes permitiriam 

negar entrada ao governador caso não aceitasse as suas condições. 

O putsch ficara previsto para 20 de Junho segundo se soubera no Recife por 

soldados da guarnição e por moradores da mata, que haviam denunciado os planos de 

mobilização das milícias rurais. Denúncia transmitida a D. Manuel, que dissimulara 
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incredulidade embora tivesse interpelado Bernardo Vieira e procurado livrar-se dele, 

intimando-o a regressar a Palmares
424

. 

Então, anteciparam-se os recifenses a 18 de Junho 
425

. Os conjurados 

improvisaram um motim castrense, aproveitando-se de um incidente ocorrido dias 

antes, entre elementos da infantaria e os do terço dos paulistas em torno de certa mulata, 

ocasião em que o capitão-mor Bernardo Vieira
426

 descompusera os soldados, 

ameaçando-os com a polé. O bispo D. Manuel mandara prender os culpados que se 

refugiaram no convento do Carmo, onde receberam armas e o reforço de alguns 

camaradas.  

João da Mota intercedera, mas como Bernardo Vieira se mostrasse inflexível, 

resolveu-se castigar dois dos praças. Os amotinados responderam que a punição seria 

para todos ou não seria para ninguém. A seguir, abandonaram o convento e dirigiram-se 

à casa onde se hospedava Bernardo Vieira aos brados de “ Viva El Rei Nosso Senhor e 

morram os traidores”. Juntaram-se-lhes  mais soldados, ultrapassando os mil. Quando o 

mestre-de-campo assomou à janela desfecharam-lhe uns tiros. Então, para salvar a vida 

de Bernardo Vieira, o ouvidor encenou a sua prisão conduzindo-o à cadeia pública. Em 

sua companhia foram detidos oficiais e soldados do terço dos paulistas. O bispo e o 

juiz-de-fora acharam conveniente recolher-se ao colégio dos Jesuítas no Recife.   

Os moradores do Recife manifestaram-se clamando pela morte dos traidores. 

Em vão se lhes apresentou o argumento de que, preso Bernardo Vieira, cessara o motivo 

da altercação. Aos clamores dos recifenses D. Manuel cedeu, passando ordem ao 

almoxarife para fornecer-lhes pólvora.  

Outras medidas extorquidas ao bispo foram a convocação do governador dos 

índios D. Sebastião Pinheiro Camarão, que veio acampar com a sua gente nos 

Afogados; e a ordem aos  capitães-mores de permanecerem com as tropas nos seus 

distritos, de modo a prevenir distúrbios e impedir que houvesse interferências no 

transporte de víveres para a praça. O consentimento do bispo a estas e outras exigências 

serviu para que a tropa argumentasse depois que agira com a sua autorização na tarde de 

18, em que assumiu o controle do Recife, coadjuvada pelas milícias mascatais e por um 

contingente do terço dos “Henriques”. Ocuparam as fortalezas, construíram trincheiras e 

viraram os canhões para o lado da terra. À porta do prelado colocaram sentinelas. 
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No domingo, dia 21, D. Manuel, acompanhado do juiz-de-fora Valençuela, 

partiu para Olinda, prometendo não se demorar. Nesta cidade, D. Manuel expediu 

intimação a João da Mota para que entregasse as fortalezas, sob pena de serem os 

sublevados tidos por traidores. A notificação foi  repetida segunda e terceira vez, devido 

às negativas dos recifenses, que só tencionavam confiá-las ao futuro governador. O 

bispo alegará para Lisboa que, para evitar luta armada, esgotara os meios persuasivos, 

através de diligências confiadas a religiosos de virtude, nada arrancando à obstinação 

dos mascates. 

A seguir, proclamando “guerra justa”, o governo convocou as milícias da mata a 

sitiarem o Recife, autorizando também represálias contra os bens da mascataria situados 

fora da praça, especialmente em S. Amaro das Salinas. A 22 de Junho, antes mesmo da 

declaração das hostilidades, o capitão-mor de Jaboatão, João de Barros Rego, mandou 

os seus homens acamparem nos Afogados, a pretexto de assegurar a passagem de 

víveres para o Recife. Barros Rego também sondou o prepósito do Oratório padre João 

da Costa, um dos mentores da sublevação, sobre um acordo pelo qual se devolveriam ao 

partido da nobreza os fortes do Brum e do Buraco. Porém, o oratoriano respondeu-lhe 

negativamente, declarando que as fortalezas só seriam entregues ao governador que 

viesse do Reino. 

A 28 de Junho, a câmara de Olinda requereu ao bispo que mandasse fornecer as 

armas e munições existentes nas fortificações do litoral. D. Manuel aquiesceu e, nessa 

ocasião, delegou o governo militar numa junta composta pelo juiz-de-fora, pelo mestre-

de-campo do terço de Olinda Cristóvão de Mendonça Arrais, e pelos oficiais da 

Câmara. Para comandar o exército, nomeou João de Barros Rego. O cerco apertava-se.   

A esperança dos recifenses em romperem o cerco, residia na ajuda do capitão-

mor de Una, Cristóvão Pais Barreto, e do governador dos índios. Havendo-se jurado, 

reciprocamente, fidelidade, diante de uma imagem do Senhor Crucificado, ambos 

marcharam com os seus homens para atacarem a retaguarda dos sitiadores. 

Apesar destes desenvolvimentos militares, considera Evaldo Cabral de Mello 

que sitiadores e sitiados haviam optado pela guerra defensiva, aqueles na expectativa de 

render o Recife pela fome; estes, na da chegada da frota.  

A 18 de Agosto, Cristóvão Pais e Camarão atacaram as forças de Olinda no 

engenho Sibiró, pondo-as em debandada após quatro horas de luta. Cristóvão Arrais e 

os pró-homens que o acompanhavam foram capturados e levados ao Recife onde 

ficaram encarcerados até ao fim do conflito. 
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Na manhã de 7 de Setembro houve outro combate, quando as tropas de Olinda  

comandadas por Francico Gil Ribeiro atacaram o engenho São José. A refrega 

prolongou-se até a madrugada seguinte tendo-se registado a retirada das forças de 

Cristóvão Pais e de Camarão por falta de munições, conseguindo aproveitar a ocasião 

em que se abatera um forte aguaceiro. 

No decurso dos acontecimentos, a actuação do terço dos “henriques” fora 

apagada, devido à sua dispersão pelos distritos da mata, impedindo a sua intervenção ao 

chamado do capitão Domingos Rodrigues Carneiro, que só contou com os efectivos 

aquartelados no Recife. Quanto ao governador dos índios, D. Sebastião Pinheiro 

Camarão, dizia-se que teria recebido rico presente em dinheiro; e Cristóvão Pais 

Barreto, o capitão-mor de Una, a quitação da avultada dívida que tinha com os 

mercadores
427

. 

Reconhece Cabral de Mello que seria simplista atribuir unicamente ao suborno a 

adesão ao movimento mascatal, pois entre os militares terá sobretudo actuado o 

ressentimento contra o partido de Olinda. Para João da Mota, natural da vila de Alagoas, 

como para a oficialidade da praça, a capitulação frente às milícias rurais fora uma 

experiência amarga, e era de dar o devido troco em nome dos ofendidos brios militares.  

Quanto aos “Henriques” e “camarões”, caberia talvez entendê-los à luz da 

convicção, difusa entre as camadas subalternas da população colonial de que o Rei 

constituía a sua protecção natural contra os poderosos da terra, devendo-se também 

levar em conta a influência das recordações corporativas da guerra holandesa, a que 

ambos os regimentos deviam a sua existência.  

É reveladora a exclamação do capitão-mor de uma aldeia de índios caso os 

brancos não obedecessem ao seu Rei, declarando que «a terra era sua, o que não diziam 

bem», pois «a terra era e seria eternamente de Sua Magestade e que, havendo de ser de 

outrem, era dos caboclos» 
428

.  

Finalmente, na manhã do dia 6 de Outubro de 1711, avistaram-se em Pau 

Amarelo, a norte de Olinda, as velas de treze naus da frota anual que trazia o novo 

governador, Félix José Machado de Mendonça. Em sua companhia vinham os recém-

designados ouvidor-geral, Dr. João Marques Bacalhau, e o juiz-de-fora, Dr. Paulo de 

Carvalho.  A frota ancorou ao largo do Recife, fora do alcance da artilharia dos fortes.  
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Na tarde desse dia, uma jangada trazia de Olinda cartas de boas-vindas do bispo 

para Félix Machado e da junta militar para o comandante da armada. Pouco tempo 

depois, era recebida a bordo uma carta do capitão João da Mota e uma nova mensagem 

de D. Manuel. Recebeu também mensagens da Câmara de Olinda, do ouvidor-mor José 

Inácio Arouche e do juiz-de-fora Luís de Valençuela Ortiz, e as habituais ofertas de 

frutos e doces tropicais. 

Só então Felix Machado tomou conhecimento do levante do Recife. Foi 

pessoalmente a bordo o prepósito da Congregação do Oratório.  

Para o governador urgia tomar a primeira decisão.  

Reunido com o comando da frota, resolveu exigir dos recifenses a entrega das 

fortalezas; e dos olindenses a suspensão do cerco, deixando claro a uns e a outros que o 

seu desembarque dependeria do fim das hostilidades. A João da Mota ameaçou, em caso 

de desobediência, de seguir viagem para a Bahia; e ao bispo mandou informar do 

perdão régio pela sedição da nobreza, que Olinda ainda desconhecia.  

No dia seguinte, pela manhã, João da Mota apresentou-se a bordo, e o bispo e 

seus aliados tornavam a escrever.  

De tarde, foram as fortalezas do Recife ocupadas por tropas do terço de Olinda. 

A nau capitânia veio fundear no ancoradouro interno do porto do Recife, subindo a 

bordo D. Manuel e Valençuela, que acompanharam Félix Machado na sua entrada 

solene na praça, indo desembarcar, sob as salvas da artilharia, no cais do Colégio da 

Companhia, onde pernoitaram. Estes desenvolvimentos perturbaram os recifenses e o 

mais preocupante era que os olindenses não se apressavam em levantar o cerco. 

As primeiras providências tomadas visaram a desmobilização das milícias e o 

anúncio da chegada do Governador da capitania.  

No dia 8, Félix Machado e D. Manuel seguiram no bergantim para Olinda, onde 

na Sé teve lugar a solenidade da transferência de poderes. No final, os presentes 

deslocaram-se para o colégio dos jesuítas, onde participaram no banquete para o qual 

Félix Machado convidara personalidades de ambas as facções
429

.  

O governador logo regressou ao Recife, indo hospedar-se na casa do vigário que 

residia na praça do Corpo Santo, como se considerasse ainda arriscado aposentar-se na 

praça ou na ilha de António Vaz no Palácio das Torres.  
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Cabral de Mello assinala que durante três noites, os mascates comemoraram 

com luminárias o tranquilizador regresso
430

.  

O governador da capitania nas primeiras semanas procurou pôr em ordem os 

assuntos da fazenda real e os de natureza militar, tanto na reposição dos capitães-mores 

e oficiais da milícia destituídos pela nobreza, como no pagamento da remuneração da 

tropas de linha, salvo os três meses do levante e sítio do Recife que fez depender de 

consulta régia. 

Em meados de Novembro o ouvidor João Marques Bacalhau mandou reerguer o 

pelourinho e proceder à eleição da nova Câmara do Recife. Em fins de Novembro, deu-

se a entrada triunfal de Camarão e Cristóvão Pais no Recife muito festejada pelos 

recifenses.  

Entretanto, como as instruções dadas a Félix Machado previam que, tendo 

identificado os cabeças da sedição da nobreza, ele informaria o Conselho Ultramarino 

para que o Rei decidisse, assim procedeu o governador.  

Nos primeiros dias de Fevereiro desse ano de 1712, espalhou-se a notícia que os 

irmãos Bezerra tramavam o assassinato do governador, do ouvidor e do juiz-de-fora 

quando fossem a Olinda no dia 19 para a procissão dos Passos. Outros boatos se 

espalharam. 

 O Governador da Pernambuco decidiu agir, fazendo entrega ao ouvidor-mor de 

uma ordem de prisão de quinze indivíduos, alegando «a iminência de novas alterações 

nestas capitanias, corrompendo com dádivas, promessas e ameaças alguns soldados [...] 

coligados com pessoas que nas sublevações destes povos mostraram desobediência e 

infidelidade ao dito Senhor e sempre foram desobedientes e intentaram conspirar contra 

as vidas dos seus governadores»
431

.  

Argumentava que «correria perigo o Estado se adiasse as prisões por mais tempo 

que aquele em que esperou os avisos de Portugal»
432

. 

  A lista incluía os seguintes: Leonardo Bezerra Cavalcanti, seus filhos Cosme e 

Manuel Bezerra Cavalcanti, seus irmãos Cosme Bezerra Monteiro, Manuel e Pedro 

Cavalcanti Bezerra; André Dias de Figueiredo e José Tavares de Holanda; João de 

Barros Rego; Bernardo Vieira de Melo e seu filho André; Matias Vidal de Negreiros,  
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João de Barros Correia, Matias Coelho Barbosa e Sebastião de Carvalho de Andrade. 

Os presos seriam recolhidos  à nau capitânia e às fortalezas do Recife 
433

.    

Na manhã de 17 de Fevereiro desse ano de 1712, foram detidos Leonardo 

Bezerra e André Vieira de  Melo no palácio das Torres, aonde  foram atraídos. Piquetes 

de soldados bloquearam as saídas do Recife. No mesmo dia foram presos os filhos de 

Leonardo Bezerra, alferes do terço da praça.  

A prisão de André Dias de Figueiredo, refugiado no colégio da Companhia de 

Jesus, em Olinda, só ocorreu a 4 de Março depois de retirar-se para o Recife o padre 

João Nogueira 
434

. 

A prisão de André Dias provocou o primeiro conflito entre Félix Machado e o 

clero, neste caso com o provincial da Companhia de Jesus na Bahia a quem escreveu 

solicitando a expulsão, para lugar remoto, do padre João Nogueira, por ter dado 

protecção e organizado a fuga do homiziado. Como tardasse a resposta, Félix Machado 

obteve do visitador a partida de João Nogueira que foi recebido em Salvador com 

demonstrações de carinho o que incomodou Félix Machado. 

Segundo o governador da Paraíba, João da Maia da Gama, a protecção 

dispensada pelo provincial aos partidários da nobreza seria estimulada pelo padre João 

António Andreoni, o autor de Cultura e Opulência do Brasil, publicado em 1711 sob o 

pseudónimo de Antonil, livro esse que seria, pouco depois, interditado pela Coroa 

devido às informações contidas sobre as minas de oiro e os seus acessos
435

. Andreoni 

que tomou parte nas controvérsias do tempo em que prevalecia, e manifestou-se 

contrário às ideias de Vieira congregando à sua volta «vários padres Italianos, Alemães 

e um ou outro filho do Brasil, que movia contra os Portugueses»
436

. 

Em começos de Março de 1712, continuavam à solta vários pró-homens  

incluídos na ordem de prisão, tendo o governador de Pernambuco dado instruções aos  

oficiais da milícia para providenciarem a sua detenção; e a 13 de Maio publicou um 

bando para que «nenhuma pessoa fale com os inconfidentes»
437

. 

 Em fins de Maio estavam detidos os principais visados: Leonardo Bezerra, 

André Dias, Bernardo Vieira e Barros Rego. As buscas continuaram mesmo noutras  

capitanias como Rio Grande e Ceará. 
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 Mas houve arbitrariedades cometidas na captura dos acusados e a tensão 

aumentou. Em Goiana chegou a haver mortes pois a repressão tornara-se ali uma 

vindicta contra os Cavalcanti, capitaneada por Manuel Gonçalves, o Tundacumbe. Em 

Abril este trazia presos ao Recife três dos pró-homens de Itamaracá, embora não se 

achassem incluídos na lista dos conjurados.  

Quando eles foram soltos e ficou preso Manuel Gonçalves, diz Cabral de Mello 

que esta decisão do governador chocou a mascataria
438

. Mas os  excessos dos 

tundacumbes estavam a criar dificuldades ao governo com a facção moderada da 

nobreza da terra e, obviamente, estava empenhado em garantir o cumprimento das leis 

do reino.  

Foi o terror Tundacumbe que provocou o «terceiro levante» ou «levante de 

Tracunhaém», comandado por Leão Falcão de Sá.  Vejamos os acontecimentos.  A 10 

de Junho, soube-se no Recife que Leão de Sá, José Fernandes da Silva e o padre 

António Jorge Guerra convocaram o povo de Tracunhaém. Era com o propósito de 

marchar até ao Recife para apresentarem ao governador as suas exigências, que 

compreendiam o fim da repressão ao partido da nobreza e a dissolução das tropas 

irregulares. João Cavalcanti que já fora captado pelas boas graças do Governador, não 

anuíra à proposta dos insurgentes, denunciando os preparativos e reunindo gente para 

combatê-los
439

. 

 Félix Machado reagiu a esta notícia que prefigurava uma reedição da revolta 

contra o seu antecessor, enviando a Tracunhaém uma força militar composta por 

soldados do terço do Recife, da frota, dos “Henriques”, a que, no caminho, agregaram-

se as milícias de Igaraçu e de N.ª S.ª da Luz , mais os tundacumbes cujo chefe fora solto 

para este fim.  

 À aproximação desta força, os insurgentes dispersaram-se pela região. Foram 

capturados vinte indivíduos mas Leão de Sá escapou com outros cabeças. Dado que 

constituía delito a iniciativa de reunir gente, foi tirada devassa pelo capitão-mor de 

Igaraçu na sua condição de juiz ordinário da vila.  

O fracasso do movimento de Tracunhaém, fez terminar este tipo de acção 

política por parte dos sectores da nobreza da terra que mais se opuseram a Castro e 

Caldas.   
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 Chegado a Julho de 1712, sem receber ordens régias sobre a sedição da “nobreza 

da terra” de 1710, Félix Machado pensou organizar uma junta composta dos ouvidores 

da Paraíba e Alagoas, a qual, sob a presidência do ouvidor geral Dr. João Marques 

Bacalhau, sentenciaria os réus.    

 Contudo, o governador de Pernambuco resolveu enviar a Lisboa o secretário do 

governo, António Barbosa de Lima, que viajou no regresso da frota de 1712, para 

explicar de viva voz a situação de Pernambuco, no que foi acompanhado pelo oratoriano 

José Ferrão e pelo comissário dos terceiros da Ordem do Carmo enviado pelo 

governador da Paraíba. 

 No Conselho Ultramarino, em Lisboa, os acontecimentos de Pernambuco eram 

tratados com muito cuidado. Quanto às penas a aplicar aos sediciosos, o conselheiro 

Rodrigues da Costa, apesar da sua reputação de brasilianista, ficou isolado, embora 

algumas das suas sugestões venham a ser adoptadas.  Advogava punições severas para 

um número limitado de cabecilhas, e outras a serem aplicadas a D. Manuel, a Arouche, 

a Valençuela e à câmara de Olinda. Contudo, os seus colegas preferiram o voto 

pragmático do conde de São Vicente, favorável a uma transacção pela qual, de um lado, 

não se reinvestigaria a sedição da nobreza, colocando-se, em contrapartida, «perpétuo 

silêncio» sobre o levante do Recife, o qual, havendo visado o serviço da Coroa, não 

carecia de indulto. A nova devassa limitar-se-ia à alegada conspiração contra Félix 

Machado bem como ao movimento de Tracunhaém, devendo ser confiada ao 

desembargador Cristovão Soares Reimão, que pronunciaria os acusados perante a 

Relação da Bahia, executando-se o castigo em Pernambuco para exemplo dos 

vindouros
440

.  

Entretanto, permaneciam encarcerados no Recife os pro-homens detidos em 

decorrência da decisão de Félix Machado de Fevereiro de 1712 e, em começos do ano 

seguinte, D. João V mandara ver o assunto pelo juiz da Inconfidência, António de Basto 

Pereira. 

Em carta de 30 de Março este recomenda «cautela com o Bispo e com o Doutor 

Jose Ignacio Arouche» e informa que «Valenzuela fica preso no Limoeyro». Acerca do 

julgamento dos sediciosos discorda da realização do julgamento «nessa terra intam 

prigoza» e «na relação da Bahia muito duvidosa pelas alianças e tratos que ha entre 
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esses naturaes e os da Bahia e V.S.ª bem sabe que obrando muito o dinheiro e o poder, 

na América sam mais poderosos os seus efeitos»
441

. 

Embora considerando que na «discordia em que esses homens se acham sempre 

sera conveniente favorecer hum partido para subjugar o outro», António de Bastos 

Pereira optava por agir imparcialmente e «estando ambos quietos, fazer justiça a 

ambos»
442

. Lamentava a demora na resolução do caso pelos riscos para a quietação 

pública, entendendo que «todos esses reos principaes do ultimo levantamento que 

intentarão sejam quanto antes remetidos a este Reyno»
443

. 

Para o governador de Pernambuco, era importante tomar a resolução acertada 

tendo em conta a realidade política local. Escrevendo a D. João V, afirmava que não se 

deve desprezar «a merce com que Deos, entre outras semelhantes favoreceu a Coroa de 

Portugal dandolhe este partido do Recife para sugeitar ao da terra». Pelo que «não  

devia de destruirse hum partido com que V.Magde se acha em Pernambuco contra 

vassallos de cujas menos dignas acções se pode temer ate a treição que delles se prova 

de se eximirem de todo do domínio de V.Magde» 
444

. 

Entretanto, Félix Machado enviara ao capitão João da Mota uma carta, em 6 de 

Dezembro de 1712, sobre a ajuda de braço militar às diligências precisas
445

.  

Veio, então, de Lisboa a ordem régia datada de 28 de Março de 1713 conforme 

ao parecer do conde presidente, com uma diferença, a de que os pronunciados seriam 

enviados a Lisboa desde que aos seus crimes correspondessem penas superiores a três 

anos de degredo. Os restantes poderiam permanecer em Pernambuco, onde seriam 

processados pelas vias ordinárias. A devassa de Bacalhau ficava em suspenso. Seriam 

igualmente inquiridos os delitos imputados a Arouche, ainda na capitania, deveria ser 

mandado de volta, sem assumir o prometido posto de desembargador da Relação da 

Bahia. Golpe mais duro estava reservado ao bispo, que o Conselho Ultramarino 

considerava necessário castigar,  apesar do seu estatuto eclesiástico. Vários lugares de 

exílio foram considerados. Deram-lhe, por fim, a alternativa de seguir para outro local, 

desde que se mantivesse  à distância  de cem léguas da sede da diocese 
446

. 
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A 1 de Julho de 1713, Félix Machado mandava executar a ordem régia, e 

enviava ao Reino «os inconfidentes cúmplices nas alterações dessas capitanias», ao 

passo que Cristóvão Soares iniciava a nova devassa. Os presos, em número de onze, 

foram dispersos, por motivos de segurança, em seis navios da frota. Não constava João 

Barros Rego, falecido no cárcere no Natal de 1712 
447

 .  

De Lisboa, o secretário de Estado em carta ao governador de Pernambuco, 

datada de 17 de Julho de 1713, elogiava o grande cuidado com que o governador Félix 

Machado preparou a defesa da Capitania contra possíveis ataques dos Franceses, 

segundo o seu relato nas cartas que enviara acompanhadas de uma planta. Quanto às 

alterações havidas na capitania, diz que Sua Magestade mandara ver na Junta da 

Inconfidência, e que por ela se expediram as ordens.  

Na mesma carta, Diogo de Mendonça Corte Real dá notícia da assinatura dos 

tratados da paz com a França, de que remete cópias, e que se espera para breve a mesma 

assinatura de paz com Castela. Sobre a paz com a França de Luís XIV diz que houve 

festejos no reino com luminárias à noite, repiques de sinos e salvas de artilharia, 

dizendo para o governador mandar, também, fazer o mesmo nas fortalezas da capitania. 

E acrescenta ter remetido cópias à Câmara de Olinda para fazer «a publicaçam da 

mesma paz» 
448

. 
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                               7.2 . A criação da vila do Recife  

 

 Quando da conquista de Pernambuco pelos holandeses vimos que estes 

escolheram para sede do seu governo a povoação e praça do Recife.  Aquela que 

durante um século fora apenas um porto da capitania cuja sede era Olinda, passava a ter 

importância, maior movimento e população.  

 Para além do porto de mar que oferecia, a escolha da praça do Recife para sede 

de governo dos invasores deveu-se às boas condições naturais, favoráveis à defesa, tanto 

de ataques terrestres como os vindos do mar no pressuposto de continuarem a deter 

supremacia de poder marítimo. (Fig. 8) 

O nome “recife”, como vimos, deriva da série de recifes que se encontram a 

pequena distância da costa como um molhe natural de protecção e delimita um canal 

interno de águas tranquilas que liga com o mar por uma passagem facilmente 

controlável. Do lado de terra, o acesso é difícil devido aos dois rios - Capibaribe e 

Beberibe - que desenham algumas curvas, envolvem ilhas e desaguam perto um do 

outro quase numa embocadura comum, formando-se um território extremamente 

recortado, com descontinuidades, onde foram construídos diversos fortes que 

constituíam, no seu conjunto, um poderoso sistema. 

Os holandeses, mesmo depois de derrotados nas batalhas dos Guararapes (1648 

e 49) em que ficaram cercados na sua sede, assim se mantiveram no Recife, por mais 

cinco anos. 

Depois da restauração de Pernambuco, em 1654, o governador Francisco Barreto 

escolheu a povoação do Recife para sede do seu governo, assim procedendo os 

governadores seguintes apesar dos protestos da Câmara de Olinda, até que Jerónimo de 

Mendonça Furtado foi forçado, por carta régia, a residir na vila de Olinda para onde 

transferiu a sede da capitania. 

Nem sempre foi acatada a ordem régia porquanto alguns governadores 

residiram, ao menos temporariamente, no Recife. O certo é que quase todos aí residiam 

na altura do aprovisionamento da frota anual. 

De assinalar que, na povoação do Recife, depois da expulsão dos holandeses, 

forma-se uma elite mercantil que, nas últimas décadas do século, passa a reivindicar 

representação na Câmara de Olinda. Tal não conseguem obter apesar das interferências 

nesse sentido por parte de alguns governadores na ocasião dos actos eleitorais.  
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Um governador houve - D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre (1699-

1703) - que, foi mais além, ao apresentar ao governo da metrópole a pretensão, de 

elevação a Vila, demonstrada pelos moradores do Recife.   

Entretanto, sucediam-se os desentendimentos entre a câmara e o governador. 

Assim, no ano de 1708 os oficiais da Câmara de Olinda, numa carta ao soberano, 

datada de 24 de Agosto, reclamaram contra o governador Sebastião de Castro e Caldas 

por este os obrigar a irem ao Recife ajustar o preço do açúcar, sem embargo das razões 

que apresentaram para não o fazerem senão em Olinda, como era ordenado
449

. 

A reclamação foi atendida e veio uma carta régia, com data de 18 de Maio de 

1709, dirigida ao mesmo governador, dizendo-lhe que não devia alterar uma decisão 

régia, e quando entendesse que devia dar outro expediente neste particular deveria 

primeiro recorrer ao soberano e não obrigar os oficiais da Câmara a que fossem ao 

Recife, os quais eram tanto oficiais do Senado em uma como em outra parte, e os actos 

de vereação se haviam de fazer na cabeça principal como era Olinda
450

.  

             Antes, fora expedida de Lisboa uma provisão régia, também por requerimento 

da Câmara de Olinda, encarregando o Ouvidor geral de Pernambuco, Dr. José Inácio de 

Aroche, de proceder ao tombamento dos bens patrimoniais da mesma câmara. Nesta 

conformidade procedeu o Ouvidor às diligências necessárias, atendendo ao prescrito no 

foral dado à vila de Olinda pelo primeiro donatário em 12 de Março de 1637, que teve 

confirmação régia em 1678.  

Na metrópole, ganhava vencimento a posição dos que pretendiam a elevação do 

Recife a vila. Assim, no ano de 1709, com data de 19 de Novembro, veio a carta régia 

que autorizava a criação da Vila do Recife. Nela vinha escrito que o Rei «era servido 

permitir que se crie em villa o mesmo Recife» e ordenava ao governador Sebastião de 

Castro e Caldas, a quem era dirigida, nestes termos: «com o Ouvidor geral lhe façaes o 

termo que entenderes pode  caber no destricto da mesma villa, e que o Juiz  de fora faça 

as suas audiencias hua semana em Olinda e outra no Recife, assim como se faz neste 

Reyno»
451

.  

             A notícia da elevação do Recife a vila espalhou-se rapidamente, graças ao 

conhecimento que tinham alguns passageiros da frota onde vinha a carta referida. Era o 

caso do capitão André Dias de Figueiredo que obtivera em Lisboa o comando de uma 
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companhia do terço da praça e que viria a ser um dos cabeças do partido da “nobreza da 

terra”. 

             Os vereadores da câmara de Olinda interpelaram o governador da capitania, 

pleiteando sustasse a implementação da ordem régia, até nova decisão que tencionavam 

solicitar ao rei D. João V porque, segundo alegavam, a resolução régia estaria baseada 

em informações falsas ou incompletas. O governador manteve as decisões tomadas, 

alegando que lhe competia cumprir as ordens régias.   

              Veio, a seguir, a câmara convocar os homens da governação e os lavradores  

para o estabelecimento dos preços dos açúcares como era habitual na época em que 

chegava a frota, mas neste ano estava alterado o processo, por uma ordem régia que 

advertia que a feitura dos preços deveria aguardar um aviso do governador geral do 

Brasil. E, numa carta datada de 22 de Fevereiro de 1710, o governador da capitania diz 

aos oficiais da câmara de Olinda que «VM sabem muito bem, e he notorio a todos ter eu 

ordem de S.Magde que Deos Guarde vinda na presente frota para que se abrão todos 

pressos depois do avizo que me hade fazer da Bahia o Sr. G.or Geral» 
452

 . Por isso, 

mandava suspender a dita diligência.               

         A 24 do mesmo mês e ano, o governador Castro e Caldas escreveu ao ouvidor-

geral Dr. José Inácio Arouche informando-o da convocatória da câmara dirigida a toda a 

nobreza e homens da governação e, também, a militares subordinados do próprio 

governador, dizendo os da câmara ser «para negocios do serviço de S. Magde».              

O governador notava a inoportunidade desta iniciativa camarária numa altura em que 

«todos se empregão nas moendas, e conduçoens do asucar para o aviamento da presente 

frota tem causado tal perturbação e inquietação em toda esta capitania e com tal 

variedade de discursos que escrevem huns a outros a perguntar o que será, ou porque 

seria este ajuntamento, e como alguns ignorantes se persoadem a que possa ser para 

fazerem serto o que na minha presença disse o Coronel Lourenço Gomes emcorporado 

com os mais officiaes da Camera de que elles com a mais nobreza podião desforçarse 

no levantamento do Pilloyrinho»
453

. 

           Castro e Caldas advertiu o Dr. Arouche para estar presente na cidade «para poder  

prosederse conforme o direyto contra os tumultuarios e amotinadores», dizendo-lhe :« 

para V.Mce poder obrar livre e como emtender». Disse-lhe, também, que ordenou ao 

mestre de campo da cidade para pôr «toda a gente que for necessaria a V.Mce do 
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Terço», dizendo ainda que «com aviso de V.Mce sendo conveniente passarey logo a 

essa cidade»
454

.  

         Elaborado o termo da nova vila verifica-se que incluía Muribeca, Cabo e Ipojuca, 

desmembradas todas do de Olinda. As duas povoações do Recife e Santo António (na 

ilha que tivera o nome de António Vaz) constavam então de 1.600 fogos, com a 

população de umas 10.000 almas 
455

.  

No dia 15 de Fevereiro de 1710 teve lugar a instalação da vila e a inauguração 

do pelourinho com as formalidades usuais. Vejamos um excerto do relato de José de 

Alencar referido por Pereira da Costa : 

« Amanheceu o Recife em alvorôço. 

«Os moradores desde o nascer do sol, percorriam as ruas em bandos, com ares festivos e 

trajes domingueiros. 

« A maior afluência era para o largo da cadeia, no centro do qual via- se uma fábrica 

recente, à semelhança de coluna, que se havia erguido durante a noite, e ali estava 

coberto por um grande pano de ras desde o cimo até a sapata. 

« Esse objeto excitava no mais alto ponto a curiosidade da populaça, que parecia 

contemplá-lo como um troféu . Nesse momento, nenhum dos arruadores lembrava-se da 

infâmia e dos tratos com que o ameaçava talvez o sinistro monumento. 

« Era o pelourinho... 

« Por volta das oito horas da manhã desfilou pela rua de S. Francisco o préstito que saía 

do palácio e dirigia-se  à praça da cadeia. Abria a marcha, sobre o seu andor, a imagem 

de Santo António, o padroeiro da nova vila.  

« Seguiram-se logo as irmandades das duas freguesias com seus guiões e balandraus; e 

após elas o Santíssimo Sacramento que o vigário de S. Frei Pedro Gonçalves conduzia 

debaixo do pálio, acompanhado pelos ministros de el – rei, oficiais e mais pessoas da 

governança da terra […]. Fechava o préstito os terços de infantaria da praça. 

« Chegada a procissão em frente à cadeia deu três voltas ao redor do largo e entrou a 

cerimónia religiosa. Em um altar volante que se levantara em frente do pelourinho, e 

onde foi depositado o sacrário, celebrou-se a missa que terminou com a benção do 

padrão da vila. 

«Concluindo a consagração, o ministro segurou uma ponta de pano de rás, que abrindo- 

se descobriu o pelourinho. Então o Dr. Luís de Valenzuela Ortiz, que substituíra na 
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ouvidoria o dr. Arouche, subiu os degraus de pedra, e do alto aclamou a vila com as 

palavras do costume: - Real, real, por el- rei de Portugal ! 

« Repetido mais duas vezes esse brado e todas correspondido pela multidão, disse afinal 

o ouvidor: - Está criada a vila de Santo António do Recife. 

« Aí romperam os vivas e clamores festivos, subindo ao ar os fogos de artifício, que 

dispararam de vários pontos da cidade, e os repiques alegres dos sinos de todas as 

igrejas. 

« Lavrado o auto da criação da vila, numa banca instalada junto ao pelourinho, assinado 

pelos ministros, oficiais e gente principal, e lido ao povo, mandou o ouvidor apregoar o 

conselho chamando os vizinhos e moradores para a eleição dos juízes, vereadores, 

almotacés e mais oficiais da nova Câmara»
456

. 

Do acto eleitoral para o senado da Câmara da vila de Santo António do Recife, 

segundo o preceituado nas Ordenações do reino, resultou a eleição dos seguintes  

recifenses: tenente-coronel Joaquim de Almeida, Simão Ribeiro Ribas e os capitães 

Manuel de Araújo Bezerra e Luís de Sousa Valadares. Os dois primeiros, nascidos em 

Portugal, eram agraciados com o hábito da Ordem de Cristo, os dois seguintes eram 

nascidos em Pernambuco
457

. 

Como, o pelourinho levantado, fosse monumento provisório, somente feito com 

o fim de se cumprir os preceitos legais por ocasião do ato da instalação da vila, foi 

mandado logo construir um outro, todo de pedra, e com as dimensões necessárias, cujo 

trabalho foi feito nas oficinas de canteiros do Forte dos Matos. Assim, no dia 3 de 

Março seguinte teve lugar o levantamento do Pelourinho Grande na freguesia de S. Frei 

Pedro Gonçalves, no local que ficou conhecido por Largo do Pelourinho. Nesse dia, 

também festivo, houve luminárias na vila por três dias em demonstração de regozijo. 

 Estes acontecimentos no Recife causaram repulsa na “nobreza da terra” que 

dominava a Câmara de Olinda.  

 Os tempos seguintes foram de constante tensão entre as duas comunidades, até 

que houve o atentado contra o governador Castro e Caldas a 17 de Outubro de 1710, a 

que se seguiu o movimento revolucionário que veio a degenerar em guerra civil como 

relatámos no subcapítulo precedente. 

 Os sediciosos entraram tumultuosamente no Recife em 9 de Novembro desse 

anos de 1710, derrubaram o pelourinho e arrastaram pelas ruas a bandeira que se achava 
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colocada sobre o mesmo, seguindo para Olinda onde procuraram agenciar um governo 

para a capitania de Pernambuco, porquanto, como vimos, o governador Sebastião de 

Castro e Caldas o havia abandonado e retirado para a Bahia
458

. 

 No arraial dos sediciosos proclamava-se que o governo devia ser entregue 

“àquela república”, o que significava a escolha do governador entre os pró-homens. 

Mas, prevaleceu a posição dos apoiavam o bispo D. Manuel Álvares da Costa cujo 

nome estava indicado na carta régia de 8 de Abril de 1708.  

Contudo a situação política manteve-se tensa e, algum tempo depois, começaram 

a circular boatos preocupantes acerca da preparação de um putsch  contra o governo do 

bispo. 

Sabendo o que se estava a preparar, tomaram os recifenses ( “os mascates” como 

eram designados pelos de Olinda) a iniciativa de se revoltarem, em Junho de 1711. Aos 

gritos de «morram os traidores e viva D. João V», tomaram, como vimos, posições em 

algumas fortalezas do Recife, tendo ficado preso um dos principais cabecilhas da 

sedição.  O confronto entre as partes agravava-se. 

A chegada do novo governador nomeado pelo rei D. João V, Félix José 

Machado de Mendonça Eça Castro e Vasconcelos, a 6 de Outubro de 1711, veio 

permitir a normalização da situação política e militar na capitania.  

De novo foi levantado o pelourinho, numa cerimónia realizada em 18 de 

Novembro de 1711 pelo Ouvidor dr. João Marques Bacalhau  
459

. 

 Só então começa, de facto, a funcionar a  Câmara do Recife. 

 Todavia, não terminaram os problemas entre as duas vilas. Um caso que o 

demonstra foi o diferendo aberto entre as duas ordens Terceiras de S. Francisco. 

 Sucedeu que, no ano de 1710, quando estava preparado o saimento da procissão 

da Ordem Terceira do Recife, surgiram embargos da ordem terceira congénere de 

Olinda, alegando em seu favor que, pela vizinhança das praças e celebrando-se lá desde 

muitos anos a mesma procissão, não era lícito nem preciso que fosse também praticada 

no Recife! No entanto, apesar daquelas objecções, permitiu o bispo diocesano D. 

Manuel Álvares da Costa que se fizesse a procissão, o que, efectivamente, teve lugar na 

tarde da primeira sexta- feira da quaresma de 1710. 

Continuando a questão, e tendo a ordem de Olinda a seu favor o cabido da 

catedral que, ausente o referido prelado, governava a diocese, chegou a sua parcialidade 
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ao ponto de expedir uma pastoral em que fulminava com a pena de excomunhão todo 

aquele que contribuísse por qualquer modo para que a mesma procissão se fizesse no 

Recife, ficando assim suspenso o seu saimento por dez anos. 

Recorrendo a ordem do Recife para os tribunais de Lisboa, em última instância, 

veio a sair vencedora do pleito por sentença lavrada em 1719, sendo a de Olinda 

condenada nas custas  do processo.  

Assim, no ano seguinte, de 1720, começou a ter lugar a solenidade em questão, 

no seu dia próprio, a Quarta – feira de Cinzas. 

Era solene e aparatosa a procissão de cinzas celebrada pela ordem terceira de S. 

Francisco do Recife, e constituía um grande préstito pelo avultado número de andores, 

anjos, figuras alegóricas, grupos diversos, e acompanhamento do clero secular e regular, 

da ordem terceira do Carmo, das irmandades e confrarias da cidade, de cruz alçada e 

com os seus respectivos capelães; atrás do pálio seguiam as autoridades civis, 

eclesiásticas e militares, e fechando o cortejo uma guarda de honra
460

. 

 Com o correr dos anos e a normalização da vida política na capitania de 

Pernambuco, sucederam-se as vereações eleitas para a Câmara do Recife . 

George Félix de Sousa, no estudo que fez para a sua tese, quando se refere ao 

período de 1710 a 1822, diz que houve um total de 114 vereações, tendo identificado a 

origem de 219 oficiais em 377 nomeações, concluindo o seguinte:  

Nascidos no Brasil:  58,9 %; nascidos em Portugal : 40,2 %; Outros : 0,9 %.
461

 

Nota que até finais da década de 1730 houve predomínio de oficiais nascidos em 

Portugal; alguma paridade desde então até cerca de 1760; e a partir desta data passou a 

haver predomínio dos nascidos no Brasil
462

. 

Considera, também, que a distinção entre mazombos e reinóis foi-se diluindo ao 

longo do século XVIII. Embora houvesse diferenças entre os dois grupos, foi 

prevalecendo a dependência mútua entre ambos que tinham que conviver e interagir 

constantemente.  

Vai mais longe, no seu estudo, George Félix de Souza ao citar M.J.M. de 

Carvalho na análise feita sobre a formação de alianças políticas no período entre 1817 e 

1824 e o seu posicionamento face ao movimento de independência que então se 
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desenvolveria. O citado autor observa a existência de duas tendências principais, uma 

centralista e outra federalista, e que em ambas aparecem elementos nascidos no Brasil e 

em Portugal. O autor analisando os de tendência centralista diz que podiam sentir-se 

como “portugueses do Brasil” , e sobre o líder da tendência federalista, o comerciante 

Gervásio Pires, filho de um homem bom português, diz que jogou durante o tempo que 

esteve no comando de Pernambuco - entre Outubro de 1821 e Setembro de 1822 – com 

os dois polos de poder que então se afrontaram: Lisboa e Rio de Janeiro. E que a sua 

intenção era unir-se «al centro de poder que garantizase la consolidación del gobierno 

local en los moldes dibujados por la Revolución […]» 
463

. 

 George de Souza refere-se, certamente, à situação revolucionária que se vivia 

em Lisboa após a Revolução Liberal Portuguesa que eclodira na cidade do Porto, em 24 

de Agosto de 1820, e alastrara a Lisboa em meados do mês seguinte, destituindo a Junta 

de Regência presidida pelo general inglês William Beresford. O acordo de Alcobaça de 

27 de Outubro de 1820 congraçou a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, 

formada no Porto, e a Junta do Supremo Governo, formada em Lisboa, resolução que a 

Junta Provisional tomou «querendo dar à Junta interina estabelecida em Lisboa, ao povo 

desta grande capital, e à Nação inteira, uma prova não equívoca de seus puros e 

desinteressados sentimentos 
464

.  No mesmo mês de Outubro, quando Beresford 

regressava a Lisboa, vindo do Rio de Janeiro onde fora consultar o rei D. João VI, foi 

informado da nova situação política pela Junta interina que o impediu de permanecer 

em Portugal 
465

. 
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