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APRESENTAÇÂO
O plano de trabalho do Grupo de Pesquisa Histórica do Projeto de Conservação
Integrada da Igreja de São João Batista dos Militares de Olinda tem como objetivos a
coleta de dados e informações, assim como, a organização da documentação sobre a
igreja e seu entorno, a fim de viabilizar o acesso à equipe de pesquisadores para as
diversas fontes de informação, dando apoio às atividades de intervenção e valorização
do edificado, por meio de um sistema informatizado de dados sobre a história da igreja
de São João.
Como produto inicial do Grupo de Pesquisa Histórica, apresentamos o Guia de
Fontes sobre a História da Igreja de São João dos Militares de Olinda , com a exposição
da metodologia adotada. Enquanto relatório inicial do Grupo de Pesquisa Histórica,
este primeiro volume disponibiliza, ainda, a indicação de acesso aos acervos
documentais de sete depositários localizados nos municípios de Recife e Olinda.
A documentação arrolada no Guia de Fontes está classificada em três grandes
categorias: Acervo Textual Arquivístico, Acervo Textual Bibliográfico, Acervo
Fotográfico e Iconográfico com subdivisões em outras categorias, conforme a natureza
dos documentos encontrados.
São registros que cobrem um período extenso: desde o final do século XVI até a
atualidade, e que nos permitem elaborar as primeiras reflexões sobre o significado das
transformações ocorridas na edificação.
O Guia de Fontes sobre a História da Igreja de São João dos Militares de Olinda,
bem como a pesquisa histórica em desenvolvimento, encontram-se incompletas, pois
necessitam de constantes acréscimos.
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INTRODUÇÂO
Como um dos resultados do curso de levantamento arquitetônico e pesquisa
histórica junto ao Projeto de Conservação Integrada da Igreja de São João dos Militares
de Olinda, o Guia de Fontes sobre a História da Igreja de São João dos Militares de
Olinda tem como finalidade contribuir para a produção do conhecimento do tema a
partir da utilização de fontes primárias sobre as intervenções arquitetônicas e
urbanísticas ocorridas no edificado e no seu entorno, desde meados do século XX até os
dias atuais. Bem como, da utilização de fontes secundárias relativas a história da
cidade de Olinda e da igreja em Pernambuco, dentre outras fontes que fazem
referência a igreja de São João e, por conseguinte, permitem o trabalho de
contextualização do edifício frente as diferentes realidades e usos pelos quais foi
submetido.
Este Guia quer divulgar, numa primeira instância, à equipe do projeto de
Conservação Integrada da Igreja de São João dos Militares de Olinda, ao término da
primeira fase da construção do Projeto Básico, o conteúdo das fontes bibliográficas,
arquivísticas e iconográficas que foram arrolados e analisados tendo como linha mestra
à busca dos depositários e fontes capazes de suprirem as lacunas sobre as
transformações ocorridas na edificação desde sua origem.
Segundo o Roteiro para Apresentação de Projeto Básico de Restauração do
Patrimônio Edificado elaborado pelo IPHAN, cabe à pesquisa histórica, arquivística e
bibliográfica, a “análise e compreensão do edifício, do seu significado, da sua
evolução”, visto que o “estudo comparativo das edificações congêneres, das fotos e dos
desenhos antigos, documentos e descrições do imóvel, plantas,cortes e demais
documentações do original ou modificações feitas anteriormente são úteis
principalmente na definição das soluções de caráter técnico”.
Na atual fase da pesquisa histórica, contudo, é importante lembrar que o Guia
de Fontes não é um trabalho completo, mas é uma mostra do potencial informativo
sobre a Igreja de São João dos Militares que tem se apresentado de forma fragmentada
em inúmeras fontes e acervos.
Visto que as fontes arroladas guardam dados, mesmo que ainda incipientes,
reveladores da complexidade e da imprecisão das informações sobre a história da
implantação da ermida de São João na paisagem colonial Olindense, bem como das
diversas ocupações ao longo dos cinco séculos, que necessitam ser investigadas de
forma mais acurada, o Guia de Fontes, na forma como se apresenta no momento,
busca expor os percursos de investigações disponíveis e sugestões de pesquisa que
venham a constituir-se em objeto de análises posteriores, sobre eixos temáticos e fontes
diversas, que envolvam a Igreja de São João dos Militares, tais como: artigos na
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imprensa, documentos cartoriais, imaginária, relatos de intervenções de restauro,
dentre outros.
Na primeira parte deste relatório, intitulado “metodologia da pesquisa histórica
adotada” apresentamos as etapas de construção do plano de pesquisa histórica, desde
a coleta e organização documental e bibliográfica que fazem referência a Igreja de São
João dos Militares, até o levantamento sumário da correspondência expedida e
recebida durante os períodos de intervenção física na edificação, empreendidas pelo
IPHAN, desde a década de quarenta do século XX até os dias atuais.
A partir das colocações feitas nas duas primeiras partes deste relatório, foi
possível, nas considerações finais, fazer uma reflexão sobre a própria construção do
processo de pesquisa, uma vez que sua configuração ultrapassa a apresentação dos
resultados.
É necessário para o bom entendimento deste relatório, chamar à atenção para os
seguintes aspectos:
Foram levantados e relacionados os documentos, periódicos, bibliografias,
cartografia, fotografias que fazem referência “direta” à Igreja de São João dos Militares
de Olinda, com poucas exceções.
O levantamento bibliográfico aqui apresentado arrolam as obras ou artigos
existentes no acervo da Biblioteca Pública de Pernambuco, da Biblioteca do Arquivo
Público do Estado João Emerenciano, da Biblioteca Central da Universidade Federal de
Pernambuco, do Gabinete Português de Leitura, da Biblioteca Central Blanche Knopf,
da Fundação Joaquim Nabuco (ainda que apenas 35% dos livros estejam disponíveis
por questão da obra de reforma) e da Biblioteca da Fundação Ricardo Brennand.
As fontes depositadas no Instituto Histórico de Olinda, e no setor de pesquisa
do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, não fazem parte
deste relatório visto que o primeiro não apresenta material relativo a esta pesquisa e o
segundo encontra-se em obras de reforma e, por conseguinte, com o acervo
encaixotado.
Este levantamento sumário compreende apenas parte dos acervos referentes ao
tema, com exceção da Biblioteca Almeida Cunha, do IPHAN – 5ª SR, o qual foi
levantado em sua totalidade.
Todos os documentos manuscritos, gráficos e fotográficos sobre a Igreja de São
João dos Militares depositados na Biblioteca Almeida Cunha, do IPHAN – 5ª SR, foram
catalogados, obedecendo a ordem cronológica.
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Para maior compreensão de seu conteúdo e, principalmente, para a preservação
das fontes, registramos em imagens por meio de máquina digital e transcrevemos
literalmente os documentos que fazem referência aos procedimentos adotados nas
obras e serviços executados pelo IPHAN.
Algumas terminologias aqui utilizadas foram conservadas segundo critérios
adotados nas instituições de origem.
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PARTE 1

6

METODOLOGIA DA PESQUISA HISTÓRICA
1. Levantamento de Fontes
Inicialmente, nos dedicamos à realização de um levantamento de fontes sobre a
Igreja de São João dos Militares afim de elencar, aos pesquisadores envolvidos com o
Projeto de Conservação Integrada da referida igreja, obras e documentos onde estes
pudessem encontrar elementos para desenvolver estudos específicos, conforme a
reunião do grupo datada de 7 de julho, tais como: evolução construtiva da igreja, a
iconografia de São João, pitagorismo, o entorno e sua igreja, percepção individual e
coletiva, mapas mentais, profano e litúrgico: festas das irmandades, evolução da
representação da arquitetura, dentre outros.
Para tal, tomamos como referência o inventário bibliográfico organizado por
ocasião das comemorações dos 470 anos da fundação de Olinda, pela Biblioteca
Central Blanche Knopf , da Fundação Joaquim Nabuco. Consta desse inventário os
documentos que existem sobre a cidade de Olinda no referido acervo, e desses préselecionamos aqueles que pudessem fazer menção a Igreja de São João dos Militares,
como:
Anuário de Olinda:
ABRANTES, Jorge. As obras do Patrimônio Histórico em Olinda. Anuário de
Olinda, Olinda, ano 10, p.33-38, dez. 1956.
DINIZ, Raimundo. Ainda temos muito o que mostrar. Anuário de Olinda,
Olinda, anos 1959 –1960, n.12-13, p.18-19, dez. 1960.
LUBAMBO, Manoel. Olinda, sua evolução urbana no século XVI. Anuário de
Olinda, Olinda, ano 10, p.115-123, dez. 1956.
MANGUINHO, Gaston. Fragmentos da história de Olinda. Anuário de Olinda,
Olinda, n.15-16, p.49-53, set. 1965.
MORAES, João de Mello. Alguns aspectos físicos e econômicos do município de
Olinda. Anuário de Olinda, Olinda, anos 1959-1960, n.12-13, p.20-28, dez. 1960.
NASCIMENTO, José Jerônimo do. O presépio, o fandango e o pastoril pelo
Natal de Olinda. Anuário de Olinda, Olinda, ano 5, n.5, p.5-9, dez. 1951.
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PREFEITURA de Olinda: sua autonomia, administração, situação financeira e
economia de 1892 aos nossos dias. Anuário de Olinda, Olinda, ano 10, p.108-114, dez.
1956.
ROCHA, Tadeu. Surgiram em Olinda os primeiros presépios do Nordeste.
Anuário de Olinda, ano 10, p.42-43, dez. 1956.
SANTOS, Dalvino. Olinda que eu conheci. Anuário de Olinda, Olinda, anos
1961-1962, p.24-25, dez. 1962.
Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano:
COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Documentos existentes no Conselho
Municipal de Olinda: relatório com que d’á conta da sua incumbência de examinar os
archivos públicos de Olinda, e escolher os documentos mais interessantes à história.
Revista do Instituto Archeologico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Recife, v.7,
n.43, p.21-44, 1893.
MELLO, José Antônio Gonsalves de. A congregação de São Filipe Néri em
Pernambuco. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano,
Recife, v.57, p.41-143, 1984.
RELATÓRIO com que o Dr. Francisco Augusto Pereira da Costa d’á conta de
sua incumbência de examinar os archivos públicos de Olinda, e escolher os
documentos mais interessantes da história. Revista do Instituto Archeologico, Histórico
e Geográfico Pernambucano, Recife, v.43, p.21-100, jan.1893.
Coleção Pernambucana
COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Anais pernambucanos. Recife: Arquivo
Público Estadual, 1952. 10 v. 2 ed. Recife: FUNDARPE. Diretoria de Assuntos
Culturais, 1983-1987. 11 v. il. (Coleção Pernambucana, 2ª fase, v. 2-11).
NEVES, Fernanda Ivo. Fontes para o estudo da história do Nordeste. Recife:
FUNDARPE, 1986. 486p. (Coleção Pernambucana, 2ª, vol 20).
RICHSHOFFER, Ambrosius. Diário de um soldado. Recife: Secretaria de
Educação e Cultura, 1977. 189 p. (Coleção Pernambucana,11) Com Olinda
Conquistada, do padre João Baers (Recife:SEC-PE, 1977. 54p).
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Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Revista do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
BOSI, Vera. Núcleos históricos: recuperação e revitalização, a experiência de
Olinda. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n.21,
p.134-145, 1986. il.
CARDOSO, Joaquim. Notas sobre a antiga pintura religiosa em Pernambuco.
Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, v.2,
p.139-151, 1943. il.
CARVALHO, Ayrton. Algumas notas sobre o uso da pedra na arquitetura
religiosa do Nordeste. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
Rio de Janeiro, n.6, p.277-294, 1942. il.
Outros:
Bazin,Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil. Editora
Record,SP.Vol.I, págs 74;123;131.
BRASIL, MEC. Subsecretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Fundação Pró-Memória. Bens móveis e imóveis inscritos nos livros de tombo do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília, DF, 1982.195 p.
BENS inscritos nos livros de tombo do IPHAN – 5 CR. [Recife]: IPHAN-5ª CR,
[s.d.].
CATÁLOGO dos jornais publicados nos municípios de Pernambuco, séculos
XIX e XX, existentes na seção de periódicos do Arquivo Público Estadual Jordão
Emerenciano. Recife: Arquivo Público, 1984. p.45-50. Nas páginas indicadas traz os
jornais publicados em Olinda.
CAVALCANTI, Vanildo Bezerra. Olinda do Salvador do mundo: biografia da
cidade. [Recife]: ASA Pernambuco, 1986. 317 p. il.
Cruz, Antonio de Menezes.Análise dos principais Monumentos de
Pernambuco. Inventário Nº16,v.2.Iphan .Recife, Pe. 1985
DELGADO, Luiz. Escravos em Olinda sob a Lei Rio Branco. Recife: Instituto
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1967. 48 p. Analisa a Lei do Ventre Livre e
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informa sobre os escravos e seus proprietários existentes em Olinda, PE, na época,
citando-os nominalmente.
DELGADO, Luiz. Semana Santa em Olinda. Olinda: [s.n], 1977. 49 p. (Coleção
Olindense)
Freyre,Gilberto. Olinda, 2º Guia Prático, Histórico e Sentimental de Cidade
Brasileira. José Olympio Editora.1944.
Guerra, Flávio. Velhas Igrejas e Subúrbios Históricos. Prefeitura Municipal do
Recife.1960
MELLO, Idelfonso. Nos bons tempos de Olinda...Almanach de Pernambuco,
Recife, ano 1, p.25-26, 1899.
MENEZES, José Luiz Mota. Olinda. Revista do Instituto Arqueológico,
Histórico e Geográfico Pernambucano,Recife, v.60, p.39-79, 2002
________________________ Sé de Olinda. Prefácio de Leonardo Dantas Silva.
Recife: FUNDARPE. Diretoria de Assuntos Culturais, 1985. 105 p. il.
NOVAES, Ferdinando Artur Falcão. Olinda: evolução ecológica. Recife:
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1977. 53 p. (Monografias, 11)
Pio, Fernando.Roteiro de Arte Sacra. Ministério da Educação e Cultura. Serviço
de documentação. 1961
PORTO, Costa [José da]. Nos tempos do visitador: subsídios ao estudo da vida
colonial pernambucana, nos fins do século XVI. Recife: Universidade Federal de
Pernambuco, 1968. 270 p.
SILVA, Eliane Azevedo e; MEDEIROS, Jorge Passos de; GOIS, Tânia Lemos
Cruz de. Manual do morador de Olinda: conservação das edificações particulares do
sítio histórico de Olinda. Olinda: Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos
de Olinda, 1992. 98 p.
SIQUEIRA, Antonio Jorge de. Questionamentos acerca do espaço urbano na
colônia: Recife – Olinda. Clio: Revista do Mestrado em História (UFPE), Recife, n. 9,
p.74-84, 1987.
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SMITH, Robert C. Igrejas, casas e móveis: aspectos da arte colonial brasileira.
[Recife]: Universidade Federal de Pernambuco; Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, 1979. 383 p.
Obras clássicas:
ANUNCIAÇÃO, Miguel Arcanjo da. Crônica do Mosteiro de São Bento de
Olinda até 1763. Recife: Imprensa Oficial, 1940. 147 p.il.
BAERS, Johannes. Olinda conquistada: narrativa do padre João Baers, capellão
do Cel. Theodoro de Waerdenburch. Recife: Laemmert, 1898. 54 p.
LIVRO de tombo do Mosteiro de São Bento da cidade de Olinda: publicado em
comemoração ao duplo centenário das batalhas dos Montes Gararapes, 1648-1649.
Recife: Imprensa Oficial, 1948. 711 p.
MULLER, Bonifácio, O F. M. Olinda e suas igrejas: esboço histórico. Recife: Liv.
Pio XII, 1945. 179 p. il.
Fontes e depositários a serem investigados:
Teses – UFPe
Setor de História do Centro de Preservação de Olinda
Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro
Revista Brasileira de Geografia
Biblioteca do IBGE e mapoteca.
Revista do Instituto Histórico e Artístico Nacional
Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino,Divisão de Pesquisa da UFPe.
Biblioteca do Mosteiro de São Bento
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Biblioteca da Santa Casa de Misericórdia de Olinda
Mapoteca do Serviço Geográfico do Exército
Comissão de Engenheiros
Inventários e Testamentos
Documentos da Irmandade de Bom Jesus dos Martírios
2. Cronologia histórica
A construção de uma cronologia básica sobre a Igreja de São João dos Militares
de Olinda, foi a estratégia adotada pelo Grupo de Pesquisa Histórica tão logo foi
percebida a inexistência desta no escopo do Projeto de Conservação Integrada.
Imediatamente, tomamos como referência de base os dados copilados dos Anais
Pernambucanos e da obra de Vanildo Cavalcanti, “O Salvador do Mundo”. Esta
última, é a única obra bibliográfica que dedicou um capítulo específico para a Igreja de
São João dos Militares.
Década de 1570: possível época de sua construção conforme referência das
“Denunciações” sobre a Cruz de São João.
1592: Beneditinos foram residir na capela de São João, nos arredores de Olinda.
1596: Beneditinos mudam a sua residência para a capela de N. S. do Monte. Neste
período a capela deve ter sofrido acréscimo e melhoramento.
1631: A capela resistiu ao incêndio de Olinda em 1631. Talvez tenha sido pouco
atingida.
1656-1669: Serviu de Matriz durante o período de reconstrução da Sé.
1669-1695: Período de abandono, visto o mau estado de conservação.
1695: Concessão da ermida de S. João aos soldados infantes do terço do mestre-decampo Manuel Lopes, de guarnição na cidade de Olinda, para instituírem a confraria
militar sob a invocação de S. João Batista. Período em que foram realizadas obras de
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reparos, quase uma completa reconstrução do templo.
1695-1733: período áureo em que a Irmandade de São João Batista dos Soldados
ocupou a ermida de São João.
1733: A igreja foi quase que totalmente destruída por um incêndio.
Seguimos realizando o levantamento de fontes e, concomitantemente, lendo e
catalogando as obras selecionadas.
No início do mês de agosto, apresentamos à equipe do Projeto de Conservação
Integrada uma outra versão de cronologia, esta, acrescida de dados sobre a conjuntura
política na Europa e no Brasil com marcada influência na organização social e política
pernambucana, sobre a ocupação espacial de Olinda e, especificamente, sobre a Igreja
de São João.
Segue abaixo a referida versão:
Século XVI
PERÍODO
1527-1598
1534

1535

EUROPA / BRASIL

OLINDA

IGREJA S.JOÃO

Filipe II, Rei da Espanha.
Implantado o regime das
Capitanias Hereditárias
no Brasil, acontece a
doação da capitania de
Pernambuco ao fidalgo da
Casa de Sua Majestade,
Duarte Coelho, em 5 de
setembro daquele ano.
Chegada
de
Duarte
Coelho à Capitania de
Pernambuco, em 9 de
março,
em
Igaraçu.
Deslocamento
do
donatário para o sul;
chegada a Olinda, algum
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tempo depois. Início da
construção de Olinda.
1537

Doação da Carta de Foral
à Câmara da Villa
d’Olinda, em 12 de março
daquele ano, ordenando o
uso do espaço disponível
para
os
que
o
acompanharam ao Brasil.
A data é tomada como
comemorativa
da
fundação
da
cidade,
embora ela própria deixe
evidente que a povoação
já existia. (Nota 1)

1539

Chegada dos primeiros
escravos a Olinda, num
total de 24 peças.

1540

1549

1551

Neste ano é criada e
provida a primeira igreja
paroquial de Pernambuco
– a do Salvador, de
Olinda,
posteriormente
elevada a catedral – da
jurisdição do arcebispado
de Funchal, a que,
espiritualmente, obedecia
o Brasil.
Organiza-se,
em
Pernambuco, o primeiro
corpo de tropa regular do
exército. Em 1567 é
enviado a Mem de Sá,
para a expulsão dos
franceses do Rio de
Janeiro.
Com a criação da diocese Chega
a
1ª
ordem
do Brasil, sede na cidade religiosa a Olinda: a
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do Salvador, da Bahia,
passa Pernambuco da
jurisdição do Funchal
para
a
da
nova
diocese.(Nota 2)
1553

Viaja o donatário a
Portugal.
Assume
o
comando da Capitania a
esposa dele, Dona Brites
de
Albuquerque.
Na
síntese cronológica de
Mário Melo (1985), a data
da morte de Duarte
Coelho é 7 de agosto de
1553.

1554

1567-1625

1578-1621
1580

1584

Companhia de Jesus.
Instalaram-se na ermida
que viria a ser o Real
Colégio dos Jesuítas.

Morre em Lisboa, o
donatário da Capitania de
Pernambuco,
Duarte
Coelho.
Maurício
de
chefe
do
neerlandês.

Nassau,
governo

Filipe III, Rei da Espanha.
Chegam a Olinda os
frades carmelitas, sendo
os
primeiros
dessa
congregação na América
Latina, fundando a casamãe da ordem.
Padre
Cristóvão
de
Gouveia
visitou
Pernambuco. Período em
que coincidiu com o
falecimento de D. Brites
de Albuquerque.
15

1585

1587

1591

1592

1593

1596

Chegam
frades
franciscanos. Instalam-se
nas terras doadas por
Dona Maria da Rosa,
fundando a casa-mãe da
ordem no Brasil.
Dom Antônio Barreiros ,
3? Bispo do Brasil, esteve
em
Olinda.
(Santos,1994:103-v.1) Na
síntese cronológica de
Mário Melo (1985), a data
da visita pastoral foi no
ano de 1596.
Para Ferdinando
Novaes, esta é a
data da fundação
da
Igreja
de
S.João. (Nota 3)
Chegam
os
monges Instalam-se
beneditinos. (Nota 4 e 5)
inicialmente na
igreja de São
João.
Instala-se em Olinda o Nas“Denunciaçõ
há
tribunal
da
Santa es”
referências sobre
Inquisição.
a antiga rua da
cruz, ou melhor,
a cruz que ficava
na Igreja de São
João. (Nota 6)
Os beneditinos
desocupam a
Igreja de São
João e vão para a
igreja do Monte .
No mesmo ano
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vão para a
Olaria.
(Notas 7 e 8)
Notas
Documentos sobre a várzea do Rio Beberibe, encontra-se no IAHGP (Est. A,
gav. 4). Nele vê-se que o rio Capibaribe tinha a denominação de rio dos Cedros, o rio
Tapado – Val das Fontes e a povoação do Recife – Ilha do Porto dos Navios.
(2) “Devem-se distinguir três etapas na fundação da Igreja no Brasil. A primeira
vai de 1532 a 1551, período das capitanias e da colonização de algumas partes do
litoral. É a época da fundação das primeiras paróquias e do trabalho pioneiro do clero
secular. A segunda etapa, complementar e continuação da primeira, que abrange o
período de 1551 até o fim do século, é a do estabelecimento do Bispado do Brasil e a
conseq6uente expansão da igreja em todas as suas estruturas, à imagem de sua atuação
nata desde os tempos apostólicos. Finalmente, a partir,principalmente de 1550 em
diante, o contributo da ação missionária entre os indígenas no Brasil, trazendo para o
grêmio da Igreja uma nova cristandade, conferindo-lhe um cunho mais pleno e
universal.É peincipalmente o trabalho do clero regular, nomeadamente dos jesuítas.
Cada uma das três etapas têm sua vital importância, pois se complementam e oferecem
a verdadeira imagem da igreja do Brasil.” (RUBERT, 1981: 53, v.1)
(3)“Pelos vários documentos de que se tem notícia, principalmente pelo
relatório de ADRIAN VERDONCK, brabantino que aqui residiu desde uns 10 anos
antes da invasão, se tem uma idéia do que havia naquela época em Olinda. As igrejas
eram: a de Nossa Senhora do Monte (mencionada no Foral de 1537); a do Salvador do
Mundo (Sé, de 1540) a da Misericórdia – (1540), onde funcionou o hospital da
localidade; a de São Pedro Mártir (1571); a de São João (1591); Santo Amaro da água
Fria(1606); Nossa Senhora do Amparo (1613) e Guadalupe (1626).” (Novaes, 1977:10)
(4) “Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro donatário, obteve em 1592, licença
do padre Gonçalo de Moraes, geral da ordem de São Bento em Portugal, para fundar
mosteiros em sua capitania (...).
Chegando os padres fundadores nesse anno, estiveram a principio hospedados
na egreja de São João que pertencia à irmandade dos militares, como a do Guadelupe,
fundada depois em 1627 por Manuel de carvalho, fallecido em 30 de abril de 1629, foi
dos pardos, a do Rosário dos pretos, a do Amparo dos músicos, e a de São Sebastião do
senada e da camara.” (Freire,1896:79)
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(5) “ Baseado em informações de ‘alguns monjes velhos e antigos’, outro
cronista da Ordem, Fr. Bernardo da Encarnação, admite tenham os beneditinos vindo
para Olinda por volta de 1596, ficando abrigados na Igreja de São João Batista,
administrada, ao seu tempo, pelos soldados do Terço Fr. Miguel Arcanjo, entretanto,
diverge da opinião do irmão de hábito, inclusive de que o primeiro prelado da Ordem,
em Olinda, fora Fr. Damião da Fonseca, citando, em abono de tese, uma escritura de 1º
de julho de 1592, em que se registra a compra de terras ‘atrás das costas da ermida de
São João’, figurando como comprador Fr. Bento do Rio Doiro, da Ordem de São Bento,
prelado dos padres da dita ordem que ora estão na vila’. Realmente, argumenta, Fr.
Miguel Arcanjo, datada a escritura de 6 de abril de 1592, não parece razoável admitir
que, no escasso período de 54 dias ‘pudessem vir religiosos do Reino e logo acharam
sítio apto e pronto para fundação do mosteiro” (Porto, 1968:247-248)
(6) (Denunciações: 1984, 319)
(7)“ Da egreja de São João mudaram-se os monges para a do Monte que lhes foi
doada, no anno de 1597 pelo bispo do Brasil dom Frei Antonio Barreiros que se achava
de visita pastoral em Olinda e havia assumido o governo da capitania por ter partido o
loco-tenente Manoel Mascarenhas Homem para a conquista do Rio Grande do Norte.
Ahi estiveram até que, por falta de accomodações no Monte compraram, em 27
de outubro do mesmo anno de 1597, a Gaspar Filgueira e sua mulher Maria Pinto o
sitio Olaria, onde fora construída a ermida de São Roque, já então abandonada e
inteiramente arruinada, e nesse sítio levantaram o mosteiro que existe actualmente.
(...)”(Freire,1896:79)
(8) “Do ermitão do Monte – João Martins – é tudo quanto sabemos: é posspivel
haja falecido entre 1582 e 1596 e, estando a igreja e terra do monte sem ninguém que
delas cuidasse, D. Barreiros as doou aos beneditinos, que certamente deixaram a Igreja
de São João Batista na vila, indo morar no Monte.” (Porto, 1968: 249)
Século XVII
PERÍODO EUROPA/BRASIL
1604-1614

1605-1665

OLINDA

IGREJA S.JOÃO

Criação do Conselho
da Índia. (Nota 1)
Filipe IV,
Espanha.

Rei

da
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1611

Assentou-se uma casa de
fundição d’artilharia em
Olinda. (Nota 2)

1614

A Capitania de
Pernambuco é elevada à
condição de Prefeitura
Apostólica.
(Nota 3)

1618

1621

1621-06

1630

Os restos mortais de
Felipe
Cavalcanti
–
Capitão – Governador são enterrados na Igreja
de São João. Esta
informação equivocada,
pois ele foi enterrado
numa das capelas da Sé,
com devoção de São
João. (Nota 4)

Era vigário da Sé o Pe.
Manuel Ferreira Nunes.
(Nota 5)
D. Marcos Teixeira
de
Mendonça
é
nomeado bispo da
Bahia.
Funda-se na Holanda
a Companhia das
Índias Ocidentais.
Os holandeses apossamse da Capitania de
Pernambuco, entrando
por Olinda. Nesta época,
haviam em Olinda 2
matrizes, 5 conventos e 4
igrejas (Nota 6)
A Igreja de N. S. do
Monte e o traçado de
Olinda são registradas
na cartografia holandesa
intitulada “Conquista de
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Pernambuco pelo
General Lonq,1630.
(Nota 7)
1631

1637

1642

]
1645

1646
1648

1653

Talvez a Igreja
Incendiada
Olinda,
restando
poucos tenha sido utilizada
monumentos sem serem como quartel. (Nota 8)
danificados. Parte das
pedras são levadas para
construções no Recife.
Início do chamado
“período
nassoviano” (com a
chegada de Maurício
de Nassau). Uma
certa
liberdade
religiosa é concedida,
inclusive a liberdade
de
iniciarem
a
reconstrução da vila.
Instala-se o Conselho
Ultramarino.
Deixa o governo
Maurício de Nassau.
Restabelece-se
a
perseguição religiosa.
Epidemia de febres
Henrique Dias, um dos
comandantes das forças
brasileiras, toma Olinda
do inimigo.
Reunião
em
Olinda
prepara a expulsão dos
holandeses.
Contribui
para isso a chegada de
uma
esquadra
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portuguesa para auxiliar
os pernambucanos, sob
as ordens de Francisco
de Brito Freire.
1654

Restaurada a dominação
portuguesa, voltou a ser
oficialmente a sede do
governo, embora os
governadores residissem
no Recife.

1656

Carta
d’El-Rei
de
Portugal sobre o estado
da matriz do Salvador,
cujo
vigário
pede
providencias para o
concerto da igreja, visto
estar quase inutilizada.

1656-1669

1657

1662

A Igreja de São João
serve
de
sede
da
Paróquia da Sé enquanto
esta passa por obras de
reconstrução.(Nota 9)
Expulsos
os
holandeses,
toma
posse como Governo
de
Pernambuco
André
Vidal
de
Negreiros, no Palácio
dos Governadores.
Funda-se, em Olinda, a
Congregação dos
Oratorianos, dos
Recoletos de São Felipe
Nery, a única ordem
brasileira assim
constituída. Instala-se no
Morro de Santo Amaro,
onde hoje está o
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Santuário da Mãe de
Três Vezes Admirável,
Nossa Senhora de
Schoenstatt, em Ouro
Preto. À época, serviram
na igreja de Santo
Amaro, os Padres
oratorianos João Duarte
do sacramento e João
Rodrigues Vitória, em
substituição ao pároco
licenciado Manuel
Ferreira Nunes. (Nota
10)
Pe. Antonio Velho da
Gama era Vigário Geral
de Pernambuco. (Nota
11)
1664 –
1669

Pe. Manuel Pereira
A Igreja da Sé serviu de
Nunes era vigário da Sé. templo aos flamengos, e
em seguida ficou tão
arruinada
que
os
(Nota 12)
paroquianos
da
Sé
tinham de caminhar até
a ermida de São João, a
fim de cumprir suas
obrigações; isto durante
cinco anos até 6 de
outubro de 1669. (Nota
13)

1676

1677

Imagem
de
Nossa
Senhora do Ó é retirada
da igreja e conduzida à
Sé. (Nota 14)
Olinda é elevada à
categoria de Cidade pela
bula papal de 1677 que
criou o Bispado do
Pernambuco.
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1695

“período de abandono
que se estendeu até 1695,
quando é oferecida,
juntamente com a capela
de
São
Sebastião
existente no Varadouro,
à
irmandade
dos
militares,
recém
fundada, sendo ela a
escolhida. Devidamente
restaurada e instalada a
irmandade, viveu seu
tempo
áureo
até
1733(...)” (Nota 15)

NOTAS
(1) 1604 - “(...) a criação, em junho de 1604, do Conselho da Índia, órgão
predestinado a um melhor controle governamental do Brasil e bastante assemelhado
ao Conselho das Índias, existente em Castela desde 1524. Diz Varnhagen (pág. 67) que
‘esse tribunal, como instituído para ocupar-se especialmente do Brasil e da Índia
portuguesa, avocou a si muitos dos assuntos que antes corriam primeiro pel Mesa da
Consciência, e depois pelo Conselho da Fazenda. Era o Conselho da Índia composto de
um presidente, dois secretários e dois conselheiros militares e outros dois letrados, um
destes clérigo canonista. A este mesmo Conselho devia ser dirigida toda a
correspondência dos governadores, bispos, ministros e mais autoridade do Brasil. Nele
se tratariam e consultariam os provimentos dos bispados e ofícios de justiça, fazenda e
guerra, expedindo-se por ele as respectivas provisões, em nome do Rei, competindolhe também os despachos e mercês dos serviços prestados. Por outra: desde a sua
criação, e nos poucos anos [dez] que durou, foi este Conselho da Índia quem governou
o Brasil, e nenhum navio podia de Lisboa partir para este Estado sem mandar antes ao
mesmo Conselho buscar os despachos. Chegou a ser ordenado que não se guardasse
mandado algum que não viesse por intermédio dele, e que a própria Mesa de
Consciência não tivesse, nos negócios do Brasil, ingerência alguma senão nos artigos de
defuntos e ausentes, redenção dos cativos e jurisdição contensiosa entre as partes. –
Infelizmente, este tribunal foi daí a alguns anos abolido, e só foi restabelecido para ficar
subsistindo em 1642, depois da aclamação da casa de Bragança, com o nome, sem
dúvida mais adequado, de Conselho Ultramarino.”
(Barbalho,1982: 37-38 v.2)
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(2) 1611- “Nesta vila de Olinda, por ordem do governador-geral D. Diogo de
Menezes, se assentou a casa da fundição, d’artilharia, sinos, e petrechos, de bronze, em
o ano de 611, à custa do mesmo fundidor, com assento feito nos livros da fazenda, em
que se obriga a dar feitas todas as peças da grandeza que lhe mandarem (fazer), do dia
que lhe derem o bronze em seis meses: com a obrigação que Sua Majestade, conforme
se usa no reino, lhe mandará pagar o feitio.” (Barbalho,1982: 111 v.2)
(3) 1614 – “Ainda neste mesmo ano de 1614, aos 15 de julho, o Papa Paulo V –
atendendo a velho pedido de D. Constantino Barradas, feito a Filipe III, na qualidade
que era de bispo do Brasil – assina bula pela qual eleva o território da Capitania de
Pernambuco à condição de Prefeitura Apostólica – de cuja prelazia surgiria o bispado
de Olinda -, para a administração espiritual da Capitania Duartina independentemente
da Bahia [ver tópicos 114 a 117, vol 1], ficando, todavia, os respectivos prelados sujeitos
no temporal ao governador-geral e, no espiritual, ao bispo de Salvador, principalmente
quanto á inquisição e correção das suas pessoas e agravos das suas sentenças.
Àquele monarca o Papa concedia o direito de escolha dos administradores da
nova prelazia, o primeiro escolhido dos quais seria o padre secular Antônio Teixeira
Cabral (ou Antônio Pereira Cabral, segundo o Pe. Lino do Monte Carmello Luna), do
hábito de São Pedro, português de nascimento, provido por carta régia de 19 de
fevereiro de 1616. Como prefeito apostólico, sua jurisdição espiritual estendia-se por
todo o Norte – Nordeste do Brasil.” (Barbalho,1982: 114-115 v.2)
(4) Cavalcanti, 1986.
(5)“Em 1618 era vigário da Sé de Olinda. Foi chantre depois, p primeiro chantre
aliás da Sé de Olinda, depois de restaurada dos holandeses. Foi vigário da Igreja de S.
João de Olinda enquanto a Sé se reparava nessa época. (Jaboatão – “Novo Orbe” vol.II
págs 175 e 407). O cidicilo de João Fernandes Vieira foi escrito em Olinda, na rua de S.
Bento, no dia 2/1/1681 pelo seu próprio pároco o Padre Manoel Ferreira Nunes. (RIAP
– nº 4 – fls 118) Diz Pereira da Costa (Anais – III – 422) que em 1669 era vigário da Sé.”
(Santos, 1994:624 v.2)
(6) “As casas não são baldas de conforto, mas cômodas e bem feitas, arejadas
por grandes janelas, que estão ao nível do sótão ou celeiro, mas sem vidros, com belas e
cômodas subidas, todas com largas escadarias de pedra, porque, as pessoas de
qualidade moram todas no alto. Os umbrais de todas as portas e janelas são de pedra
dura e pesada. A cidade tem, como já disse, duas igrejas paroquiais, pois, enquanto que
a principal é chamada salvador, a outra tem o nome de S. Pedro; e possui cinco
conventos: dos Jesuítas, dos Franciscanos, dos Carmelitas, dos Beneditinos e o
Convento das Freiras. (...). Existem ainda alguns conventos e igrejas junto a Olinda,
como que nos arrabaldes; há ali uma igreja denominada N. S. do Amparo; outra
chamada S. João; ainda outra de nome N. S. de Guadelupe, e outra em cima do monte e
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por isso chamada N. S. do Monte. A igreja paroquial e as igrejas dos conventos são
ricamente ornadas com dourados e muitos altares, mas, sem quadros preciosos nem
outros. Nós não encontramos na cidade pessoa alguma, senão alguns negros, e poucos
portugueses velhíssimos que não puderam fugir, alguns doentes, aleijados e coxos que
foram recolhidos em tratamento no hospital chamado Misericórdia, sob a direção de
um padre enfermeiro. Também foram achados poucos móveis, como cadeiras e bancos,
caixões e arcas, e outras obras de madeira e objetos domésticos, pouca prata ou
dinheiro amoedado, e outras alfaias preciosas ou jóias, apesar de presumirmos haver
ali muitos que possuíam mais do que deviam descobrir-nos ou dizer-nos. Eles, ao que
parece, fugiram com seus tesouros, e a maior parte dos bens para as aldeias, montes e
engenhos do interior do país, tendo sido prevenidos da nossa chegada com muita
antecedência.” (Baers, 1977 :86)
(7) Pormenor de: Hanc tabulam continens laetam Pharnambuci victoriam...
Desenho da grata vitória de Pernambuco. Amsterdam: Claes Jansz Visscher, 1630.
Água-forte e gravura; 36,5 x 69,5 cm. Biblioteca Universitária de Leiden. (Brasil
Holandês: 1999, s/p)
(8)“Si os conventos e egrejas escaparam ao incendio, não deixaram contudo de
ficar summamente arruinados pela occupação da soldadesca batava. Por sua excellente
posição foram escolhidos e fortificados pelos invasores a egreja de São Salvador, o
collegio dos jesuítas, a Misericórdia e o recolhimento da Conceição; os outros
conventos e egrejas foram reservados para quartéis.” (Freire,1896:100)
(9) Ordem régia de 1º de junho de 1656, dirigida ao Senado da Câmara da vila
[de Olinda], mediante acordo entre a respectiva irmandade (qual?) e o Padre Simão de
Figueredo Guerra, vigário da paróquia de São Salvador’ sede da mesma paróquia e
como tal serviu até 6 de outubro de 1669. (Cavalcanti, 1986:
)
VIDE OBRAS DA Sé / VIDE descrição da ermida da Sé Serve como referência
para os estudos de prospecção?
(10) “As ruínas da ermida de Santo Amaro foram repetidas vezes revolvidas no
intuito de descobrirem-se as preciosidades escondidas alli naquele tempo. Não há
muitos annos que formou-se uma sociedade de exploradores, cujo resultado único foi o
desmoronamento do que ainda restava da antiga sede dos padres do oratório”.(Freire:
1896, 82)
VIDE descrição do estado da Igreja de Santo Amaro quando do início dos
trabalhos de recuperação. Serve como referência para os estudos de prospecção?
Transcrever Mello, 1984:24?
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(11) (Santos, 1994:348 v.1) Segundo José Antônio Gonsalves de Mello, não havia
“ ainda neste tempo Bispo em Pernambuco, a estar sede vacante o Bispado da Bahia,
por falecimento do ilustríssimo D. Pedro da Silva e Sampaio, sétimo Bispo daquela
Diocese, recorreu o venerável Padre Sarmento ao Cabido da dita cidade (...)”
(Mello,1984:48)
(12)Santos, 1994: 624 v.2
(13) Mueller: 1945, 103
(14) Idem: 1945, 57 Em capítulo: Olinda elevada a Diocese, 16 de outubro de
1676.
(15) Cavalcanti, 1986. Vide Anais Pernambucanos
Século XVIII
PERÍODO

EUROPA/BRASIL OLINDA

1709

1710

1716- 1773

IGREJA S.JOÃO

A povoação do Recife é
desmembrada de Olinda,
perdendo também a
cidade a jurisdição sobre
Cabo e Ipojuca, que ficam
incorporados ao Recife.
Começa a diminuição do
espaço físico daquela que
foi a mais opulenta vila
do nordeste do Brasil.
A imagem de N. S. do Ó
verte lágrimas em
suposto milagre, segundo
cronistas da época
antecipando a Guerra dos
Mascates. (Nota 1)

Guerra dos
mascates. 1º
movimento da
república no
Brasil, liderado por
Bernardo Vieira de
Melo.
Provisão e demarcação
dos terrenos da Câmara
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de Olinda (1716-1773).
1733

Data em que a Igreja de
São João “(...) foi
completamente destruída
por um incêndio. Mas
logo depois continuou a
sua vida interrompida
por pouco tempo,
conforme diz o padre
João Rodrigues Ferreira,
escrevendo sobre o
acontecimento um
opúsculo com o título
‘São João Depois do
Incêndio Acontecido na
Sua Igreja’.
(Nota 2)

1745

1749-1793

Provisão régia
dirigida ao
provedor da
Fazenda de
defuntos e
ausentes, capellas
e residios de
Pernambuco,
ordenando, na
forma da lei,
obrigasse os
administradores
de capellas a
fazerem os tombos
dellas, dentro do
praso de um anno.
Documento
existente no
IAHGP ( Est. A,
gav.6).
Fragmento do Livro de
eleições da Irmandade de
S. João Baptista dos
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Militares. Documento
existente no IAHGP ( Est.
A, gav.6).
1755

O Marquês de
Pombal concede
liberdade civil
para os índios, até
então
escravizados.

1759

Os jesuítas são
expulsos do Brasil
e seus bens
confiscados.

1772

Attestado de missas
(1772). Documento
existente no IAHGP ( Est.
A, gav.6).

1775

Carta do Bispo de Olinda
Thomaz da Encarnação
Costa e Lima a Antonio
Carneiro de Albuquerque
Gondim sobre sua
pastoral.

1800

Instalado o Seminário de
Olinda. A cidade
transformou-se num
burgo de estudantes.
NOTAS

(1) Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco,
Nº 60 Recife-2002, Transcrição de capítulo referente as imagens da Virgem Nossa
Senhora que se veneram em Pernambuco e mais partes do Nordeste. Extraído do
Santuário Mariano de Frei Agostinho de Santa Maria.
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(2) (Cavalcanti,1986:275).Segundo Fernando Pio Santos ““E, 1733 foi a Igreja de
São João (Olinda) quase que completamente destruída por um voraz incêndio, cujos
danos reparou, logo, a sua Irmandade. Sobre este acontecimento escreveu o Padre João
Rodrigues Ferreira, sacerdote distinto, orador, poeta e dramaturgo uma descrição sob o
título “São João depois do incêndio acontecido na sua Igreja de Olinda”, que imprimiu
(Pereira da Costa – “Anais” vol. IV pág.473).” (Santos, 1994:315 v.2)
Século XIX
PERÍODO
1811

EUROPA/BRASIL

OLINDA

IGREJA S.JOÃO

Criado os termos das
vilas de Santo Antão,
Paudalho e Limoeiro.
Diminui mais ainda o
tamanho de Olinda.
Criado neste ano, o 1º
Jardim Botânico do
Brasil, para experimentos
com plantas exóticas que
daí seriam remetidas
para todo o nordeste.

1815

1817

Criação da Comarca de
Olinda e do 1º Cartório.
Alvará de 30 de maio cria
a comarca de Olinda, que
em 1833 foi unida à do
Recife, para novamente
ser restaurada, por lei
provincial de 13 de maio
de 1862. (Melo,1985:54)

Revolução de 1817 Abertura da estrada que
com
forte liga o Recife a Olinda,

“Transferido
o
Regimento de Artilharia
de Olinda para o Recife,
documentadamente
informa
Pereira
da
Costa, em 1815 estava a
irmandade instalada na
igreja do Divino Espírito
Santo para onde veio
trazendo a imagem do
seu padroeiro, porém
logo depois tendo se
dissolvido a irmandade
foi a imagem devolvida
à antiga morada.” (Nota
1)
Dissolução
da
Irmandade dos Militares
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participação
Olinda.

de pelo aterro da Tacaruna, “em
virtude
das
obra realizada entre 1817 comoções
políticas
e 1821.
daquele ano”.(Nota 3)
(Nota 2)

1821

Auto
da
vistoria
procedida na cidade de
Olinda em 1821. Contém
sete assegnaturas de cruz
como de costume no
tempo.
Documento
existente no IAHGP ( Est.
A, gav.1).

1823

1824

1825

1827

Reorganizada
a
Irmandade dos Militares
porém, logo (quando ?)
dissolvida
novamente.(Nota 4)
Confederação do
Equador.
O presidente de
Pernambuco,
Mayrink
Ferrão,
concede ao Recife as
honras de capital
temporária.
Confirmado
pelo
Conselho
Geral
da
Província a concessão de
Mayrink Ferrão. Olinda
perde o título de capital
para Recife, de fato, já
não lhe pertencia desde
meados do século XVII.
No mesmo ano, criam-se
os 1ºs cursos jurídicos do
Brasil, em Olinda,no
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Mosteiro de São Bento.
1830

1831

1834-35

Criada
a
1ª
Biblioteca Pública de
Pernambuco,
pelo
Imperador D. Pedro
I,
instalado
no
Convento de São
Francisco.
“Neste estado de coisas
mandou o presidente da
província em 1831 que a
Junta
da
Fazenda
Pública arrecadasse e
guardasse as peças de
ouro e prata que
existiam no quartel do
corpo
de
artilharia,
pertencentes à extinta
corporação, e tomasse
conhecimento do mais
que
lhe
pertencera,
principalmente de uma
morada de casa na
cidade de Olinda” (Nota
5)
Reorganizada a
associação dos
artilheiros em 1834 e
instalada na igreja de N.
Sa. da Penha
(Nota 6)
Em festiva procissão, a
imagem de S. João deixa
Olinda em direção à
Igreja N. S. da Penha,
em Recife.
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1838

A Irmandade do
Regimento de Artilharia
foi “(...) transferida para
a igreja da Congregação
(também na atual praça
17 em Santo Antônio no
Recife) e levada a
imagem do seu
padroeiro aí ficou até
hoje, embora a
irmandade tenha sido
dissolvida em 1841.”
(Cavalcanti: 1986,)
A Irmandade é
transferida para a Igreja
da Congregação , que
lhe concedida por
portaria da presidência
da província, com a
obrigação de
administrar e conservar
o seu patrimônio,
satisfazer os seus
compromissos, e
mandar celebrar uma
missa nos domingos e
nos dias
santificados.(Nota 7)

~1839

O Tenente – Coronel
Manuel Inácio de
Carvalho Mendonça,
então comandante do
Corpo de Artilharia
desta Província, com
prévia licença do
Presidente, fez trasladar
para o Recife e colocou
na Capela da Senhora
da Conceição da
Congregação, a imagem
do mencionado santo,
ficando encarregado da
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administração da igreja
de Olinda a Irmandade
do Senhor Bom Jesus
dos Martírios, que por
este tempo se erigiu na
mesma igreja de S.
João.(Muller, 1945: 103)
“Na Igreja de Olinda
ficou a irmandade de
São Bom Jesus dos
Martírios a quem por
certo devemos a
imagem de São João que
lá existe, posta em
substituição à dos
artilheiros, bem como a
conservação do templo,
embora que
precariamente.”
(Cavalcanti: 1986,
1841

A Irmandade dos
Artilheiros é dissolvida.
(Cavalcanti: 1986, )
A Irmandade é
dissolvida e ‘suas alfaias
recolhidas à secretaria
de Fazenda por ordem
da presidência, ficando,
porém a imagem de seu
padroeiro na referida
igreja da Congregação,
onde ainda se conserva,
em altar especial”
(Nota 8)

1844

A população de Olinda é
de 17.820 habitantes.
Dentre esses, 778 eram
soldados (um esquadrão
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de cavalaria e dois
batalhões de caçadores.
(Nota 9)
1848

Revolução Praieira.

1850

1853 ? 4

1855

1856

“Por aviso de 15 de julho A Irmandade de S. João
de 1850, expedido pela Batista não possui bens.
Secretaria do Estado dos (Nota 10)
Negócios do Império, o
Presidente da Província
de Pernambuco pediu a
todas as Irmandades e
Ordens o inventario de
seus bens, arquivado no
I.
cartório
de
Olinda.(Muller,
1945:
101)
Após 25 anos da
criação, a Faculdade
de
Direito
é
transferida para o
Recife.
Chólera Morbus faz
mortos em todo o
estado.
“Deliberando os homens
pretos da cidade a
incorporação desta nova
irmandade (Bom Jesus
dos Martírios, ereta na
Igreja de Olinda), a
requerimento
dos
promotores nomeou o
doutor juiz-de-capelas
uma comissão para
organizar
o
seu
respectivo
compromisso, do que se
desempenhou em 2 de
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out. de 1856, e que,
aprovado
na
parte
religiosa em 31 de
março do ano seguinte,
e depois na civil, teve
então lugar a sua
instalação. Corporação
exclusivamente
composta de homens
pretos, só podiam ter
entrada no seu grêmio,
segundo as prescrições
compromissais,
ou
crioulos
livres
ou
libertos, sendo que estes
não tivessem sofrido
desfeitas ou castigos
públicos no tempo de
sua escravidão” (Nota
11)
1858

Documentos relativos ao
cemitério público de N.
S. da Conceição de
Olinda
(1858).
Documento existente no
IAHGP ( Est. A, gav.18).

1866

1870

Introdução
da
Maxambomba (Nota 12)
Inauguração
da
Estrada de Ferro do
Recife a Olinda e a
Beberibe.
Foi
absorvida
pelos
bondes elétricos.

1872

1873.

Recenseamento.
13)

(Nota

Questão
religiosa:
Confronto
entre
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igreja e maçonaria.
O Papa condena a
maçonaria
e
interdita padres e
fiéis pertencentes ao
seu
quadro.O
grande mártir é o
Bispo Dom Vital.
1881

Surge o telefone

1892

Acontecem as primeiras
eleições para Prefeito.

1893

Assumindo um Prefeito,
Olinda
adquire
autonomia municipal.

1895

Surgem as primeiras
fábricas
olindenses.
(Nota 14)

1899

Pedido de licença de
Manoel Innocêncio do
Carmo ao Prefeito, para
fazer “um tabulado e
enterra umas bandeiras
para enfeito da rua.”
NOTAS
(1)Cavalcanti: 1986, 276.

(2)“A Luiz do Rego Barreto, último governo luso, devemos a abertura da
estrada que liga o Recife a Olinda, pelo aterro da Tacaruna, obra essa realizada entre
1817 e 1821. Foi sendo abandonado o tráfego pelo istmo arenosos, mesmo porque o
Recife já se expandia para a Boa Vista e Santo Amaro, por onde se passava pelo novo
acesso. Além dos pedestres, dos cavaleiros e daqueles que eram transportados em
palanquins ou seges de arruar, começam a surgir na nova estrada veículos de tração
animal, como ânibus puxados a cavalo. Em 1847, esses ônibus iam do Recife para
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Olinda às 07:00 horas da manhã e às 16:00 horas, voltando da Marin às 08:00 e 17:50
horas” (Novaes, 1977:16)
(3)Pereira da Costa in, Anais Pernabucanos . Página474
(4) Idem
(5) Ibdem
(6) “reorganizada a associação dos artilheiros em 1834 e instalada na igreja de
N. Sa. da Penha foi novamente trasladada para esta igreja a imagem do padroeiro num
festivo préstito fluvial realizado no dia 15 de março de 1835, ou como rezam as
crônicas: “Conduzida a imagem em solene procissão até o porto do varadouro, onde a
esperava vistosa flotilha e colocada na galeota destinada ao seu transporte, salvaram à
sua passagem, rio abaixo, as fortalezas do Buraco e do Brum e recebeu ainda outra
salva do corpo de artilharia (cont...)
formado em frente à igreja da Penha, quando procissionalmente dava entrada
na mesma igreja”. (Cavalcanti: 1986, 276)
(7) Pereira da Costa in, Anais Pernambucanos. Pág.475
(8) Idem
(9) “Em 1844, calculava-se em aproximadamente 17.820 o número de habitantes
livres de Olinda. Segundo relato de Bernardo Fernandes, havia o Mosteiro de São
Bento, um convento de Antoninos, outro de Carmelitas; um recolhimento de mulheres,
oito igrejas católicas, um hospital de caridade, um colégio de órfãos, um Ajude, a
Câmara, a cadeia e duas fontes ou chafarizes. Contava com 778 soldados (um
esquadrão de cavalaria e dois batalhões de caçadores)”(Novaes, 1977:16).
(10) Mueller, frei Bonifácio in, Olinda e suas igrejas.Cap XII, Inventário dos bens
das Irmandades em 1850. “A respeito da Irmandade de S. João Batista dos Militares, o
senhor Salvador Coelho de Drummond e Albuquerque, a 31 de outubro de 1850,
respondeu ao Dr. José Quintino de Castro Leão, Juiz municipal de Olinda, que não era
administrador da dita irmandade e continua: (...)”.
(11)Pereira da Costa in, Anais Pernambucanos. Pág 476, vol 4.
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(12)“A aplicação da máquina a vapor aos veículos que já se fazia na Europa e
nos EEUU, nos trens, também chegou aqui, em 1866: a chamada Maxambomba, trens
suburbanos que então principiaram a correr ligando o centro do Recife aos subúrbios e
a Olinda. A primeira linha do trem suburbano ligando as duas cidades, teve o seu
traçado através de Campo Grande e Salgadinho, indo até o Carmo.” (Novaes, 1977:16)
(Novaes, 1977:17)
(13) “Em 1872 o Império fez realizar o 1º recenseamento geral do país, a 1ª
tentativa de contagem dos habitantes, espalhados em tão território. A estimativa feita
para linda foi de 12.000 pessoas.” (Novaes, 1977:17)
(14) “Por essa época surgiram as primeiras fábricas olindenses, como a Usina
Beltrão (Tacaruna), em 1895, primeiro como refinaria de açúcar de Delmiro Gouveia) e
transformada posteriormente em fábrica de tecidos (como ainda hoje); a fábrica de
doces e extrato de tomates Leão, no Varadouro, e o Cortume Santa Maria (Peixinhos)”.
(Novaes, 1977:17)
Século XX:
PERÍODO

OLINDA

1905

IGREJA S.JOÃO
Petição da confraria de S. Benedito para reconstruir
seu consistório na Igreja dos Martírios.

1910

A Diocese de Olinda é
elevada a Arquidiocese.
Outras Dioceses são
criadas, reduzindo a
jurisdição de Olinda.

1915

Planta da Prefeitura de
Artur Lundgren. (Nota 1)

1918

Anexação do Recife à
Arquidiocese de Olinda,
passando a ser
Arquidiocese de Olinda e
Recife.
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???

Prefeito Pelópidas de
Castro.(Nota 2)

1930

1940

Sr. Annibal Gonçalves Fernandes, Inspetor dos
Monumentos Nacionais e Diretor do Museu
Histórico e de Arte Antiga do Estado de
Pernambuco, não cita a Igreja de S. João no
inventário dos edifícios que “pelo seu valor histórico
e artístico” deveriam ficar sob a vigilância daquela
inspetoria.
1º recenseamento
moderno.
(Nota 3)

“na década de 40, foi cedida ao Sr. Sebastião,
pequena área para que o mesmo construísse uma
casa de taipa para residir com seus familiares [na
área da igreja]” (4651JPG)

19??:

A Igreja de S. João, dentre outras, foi objeto de
cuidadosas obras de restauro e preservação por
parte da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (do Ministério da Educação e
Cultura).

1943

Foi realizado o levantamento completo da igreja e
encaminhados 2 desenhos da igreja, para um estudo
de sua estabilidade. Nestes desenhos foram
anotados os desaprumos das paredes laterais, bem
como o detalhe da cobertura. (4725 JPG). A velha
coberta foi arreada por estar em péssimo estado.
(4722 JPG). Foi efetuado o escoramento completo do
fôrro e da coberta da nave, que ameaçava ruir. Foi
iniciado o reforço dos alicerces da parede da
fachada principal. Identificados indícios de duas
janelas na fachada principal. Foi efetuada a
confecção da verga de concreto dos vãos internos.
Foram iniciadas a confecção das tesouras da futura
coberta. Foi decidido a demolição completa da
parede lateral esquerda face ao desaprumo em que
estava sujeita. (4723 JPG) (4721 e 4724 JPG)

1944

Em agosto, foram reiniciados os trabalhos com a
edificação da parede lateral esquerda (lado do
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evangelho). (4717JPG)
1945

Restauro do frontão, com a demolição da coberta do
passadiço e do consistório; construção da viga de
concreto para suportar a parede externa do
consistório. (4687 JPG) e (4713 JPG). No orçamento
para conclusão dos trabalhos datado de 1945, há
referências de todos os procedimentos adotados
(4713, 4714, 4690 JPG).Na sequência dos trabalhos
há uma série de documentos de tramitação interna
referentes as consultas técnicas entre Dr. Ayrton e
José de Souza Reis. (4715,4712,?, 4701 JPG)

1947

Serviços de instalação elétrica. (4673 JPG)

1950

Recenseamento. (Nota 4)

1951

Fundado o Instituto
Histórico de Olinda.

1952

Retirada do mocambo no lado esquerdo da igreja.
(Relatório manuscrito anexado a documentação da
pasta 03.1 S.ao João dos Militares-IPHAN, obras e
serviços)

1958

Obras no telhado. (4658, 4659 4660 JPG)
“Por volta de 1958, o morador [ Sr. Sebastião] cedeu
o imóvel [que construiu na área da igreja nos anos
40] ao sr. Romão, com a mesma finalidade.” (4651
JPG)

1959

Fundada a Faculdade de
Arquitetura de
Pernambuco, em Olinda.
Revestimento asfáltico na
Rua do Sol.(Nota 6)

40

1968

Serviços de conservação e limpeza. (4652 JPG)
(Nota 7)

1970

Solicitação de abertura de porta na sacristia pelas
Irmãs do Sacre Coeur e Irmão Irineu Marinho. Foi
confeccionado um croqui da igreja por José Luiz da
Mota Menezes. A decisão da abertura da porta da
sacristia ficou ao critério da DCR – DPHAN, que
aprovou o pleito. Introdução de banheiro no
pavimento superior e demais modificações no
térreo. (4655 JPG)
Serviços de reparo na coberta (280,00 m²) . Despesas
com andaimes; destelhamento; substituição e
limpeza do madeiramento; retalhamento; execução,
limpeza e acabamento dos beirais. (4652 JPG)

1975

Serviços de emergência: revisão do entelhamento
com substituição de caibros, ripas e telhas
danificadas e remoção de goteiras; varredura do
intradorso dos forros e remoção do lixo e dejetos;
imunização da estrutura de cobertura. (4652 JPG)

1978

Especificações para obras de emergência: remoção
de arbustos daninhos nos beirais da cobertura da
nave, capela-mor e galeria superior. Restauro do
nicho de madeira da capela-mor, compreendendo
aplicação de peças que estão faltando, fixação das
molduras deslocadas, remoção da pintura a óleo e
aplicação de decapê. Reparo em vários trechos da
calçada com reforço de embazamento nas partes
onde as mesmas estão penduradas. Extermínio de
cupim em toda a igreja, utilizando-se arsênico.
(4737JPG)

1979

Foi Instituído a 28 de
setembro de 1979, através
da lei municipal 4.119, o
Conselho de Preservação
dos sítios históricos de e
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a Fundação Centro de
Preservação dos Sítios
Históricos de Olinda
(FCPSHO). Ambos
compõem o chamado
Sistema de Preservação
do Município, criado
pelo então prefeito
Germano Coelho, com
base em estudos
elaborados por um grupo
de trabalho sob a
coordenação do arquiteto
Jorge Tinoco.
1980

Com a criação do “pólo
comercial” de Olinda,
começa o crescimento
acelerado de Olinda, que
se havia estagnado pelo
esgotamento de seus
serviços e a sua condição
de “cidade dormitório”.
A partir daí instalam-se
bancos e os mais
variados serviços.
Em 26/11 deste ano é
concedido a Olinda o
título de “Cidade
Monumento Nacional”,
em consequencia de uma
luta deflagrada pelo
historiador Luiz Vital
Duarte e referendada na
Câmara de Deputados,
pelo Deputado Federal
Fernando Coelho.

1982

Em 14/12, Olinda é
inscrita na lista do
Patrimônio Mundial, na
UNESCO de Paris, com o
título de “Cidade
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Patrimônio Natural e
Cultural da
Humanidade”.
1983

Carta do provedor da Irmandade Bom Jesus dos
Martírios, Manoel Nazaré Farias da Silva, dirigida
ao IPHAN, pedindo providências para remoção da
casa construída no terreno da Igreja [nos anos 40 era
de taipa e nesta data, foi reconstruída em alvenaria]
. (4651 JPG)

2003

Construção do ossuário.

NOTAS
(1) “Cotejando-se as plantas de 1876 a de 1915 [Prefeito Artur Lundgren],
podemos constatar que poucas alterações se deram na evolução da cidade, nesse
período. Entretanto, a mutilação de prédios de valor histórico continuou: em 1907
foram demolidas as ruínas do Convento do Carmo e se derrubou a igreja de S. Pedro
Mártir.” (Novaes, 1977:18)
(2) “ Por essa época se calçou a estrada até Paulista (Governo Estadual). Na
cidade se calçou a subida do cemitério, a Ladeira de São Francisco, se fez um muro de
arrimo em frente ao Seminário e as bicas foram embelezadas (Prefeito Pelópidas de
Castro)” (Novaes, 1977:20)
(3) “Em 1940, quando foi feito o 1º recenseamento moderno, em bases recionais,
pelo IBGE, Olinda acusou uma população de 36.712 habitantes. Ora, nesse período,
entre o censo imperial e o IBGE, a taxa de crescimento anual foi de 1%, inferior
portanto ao crescimento vegetativo, o que indica que houve emigração da poulação da
cidade para outros lugares. De 1940 para cá, entretanto, o fenômeno da rápida
urbanização, que passou a se verificar em todo país, também se revelou em Olinda, de
modo acentuado (...)” (Novaes, 1977:17)
(4) “O recenseamento de 1950 deu para Olinda 62.435 habitantes tendo em 1940
uma população de 36.712 pessoas, o aumento absoluto foi de 25.713, o que em
percentagem representou um incremento de 70%, (num decênio), o que constituiu uma
elevação muito grande, sem comparação anteriormente.” {Devido a afluência de
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população na 2ª Guerra, visto que Recife era a sede da defesa do Atlântico Sul]
(Novaes, 1977:21)
(5) “Em 1955 (janeiro), foi inaugurada a Usina de Paulo Afonso, que veio trazer
energia para todo o Nordeste, primeiro passo para a futura industrialização.
Entretanto, em Olinda persistiu a crise de energia. O Serviço de água e Luz de Olinda
da Prefeitura, continuou a explorar precariamente a iluminação pública e particular,
sendo a corrente de 110 volts, enquanto que no Recife é de 220 volts. Em virtude do
mau estado da rede, a iluminação, principalmente na Cidade Alta era muito
deficiente.” (Novaes, 1977:21)
(6) “Em 1959 foi feito o primeiro revestimento em concreto asfáltico, na cidade,
na rua do Sol, gestão do Prefeito Nivaldo Machado. A sua iniciativa se deve ter o
Saneamento do Estado projetado uma estação depuradora para peixinhos, tal a
preocupação do edil, de dotar a cidade, no futuro, de uma rede de esgotos.” (Novaes,
1977:22)
(7) Notificação nº 1004,do Diretor do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
ao Dr. Benjamin de Aguiar Machado, da Prefeitura Municipal de Olinda – PE, de
março de 1968, assinado por Ayrton Almeida Carvalho. (Novaes, 1977:28-29)
Não se pode inferir que os dados que conseguimos apurar, se apliquem ao
tempo integral da ocupação da Igreja de São João dos Militares. Assim, na medida em
que novas fontes forem arroladas, far-se-ão necessárias outras subdivisões, se
quisermos abordar a história da Igreja de São João dos Militares sob o aspecto
temporal.
3. ACERVO DA BIBLIOTECA ALMEIDA CUNHA / IPHAN –5ª SR
No final do mês de julho, logo após o fim da paralisação dos funcionários do
IPHAN ao nível nacional, foi definido em reunião (28/7/05) a necessidade de informar
a 5 ª SR – IPHAN , por meio de ofício, sobre os objetivos e as atividades previstas pela
equipe do Projeto de Conservação Integrada da Igreja de São João dos Militares de
Olinda, bem como solicitar a disponibilidade de acesso da documentação manuscrita,
fotográfica e gráfica (plantas e croquis) sobre a referida igreja existente no acervo da
Biblioteca Almeida Cunha.
Na visita programada para o dia 2 de agosto, as equipes do levantamento
arquitetônico e histórico tiveram a compreensão da totalidade dos dados existentes
naquele acervo, sobre as intervenções ocorridas na edificação desde a década de
quarenta do século XX até o ano de 2003. Naquela ocasião foi previsto o registro
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fotográfico, por meio de câmara digital, das plantas, croquis e fotos, que foi realizado
em agosto.
Havendo a possibilidade de se encontrar o diário de obras da igreja, no Arquivo
Noronha Santos, sediado na cidade do Rio de Janeiro, estabelecemos como prioridade
naquele momento da pesquisa (meados de agosto), a catalogação e análise da
documentação registrada por meio da câmara digital, segundo fichas standart
específicas para o acervo da fototeca, da mapoteca e manuscritos. Essas foram
incorporadas ao Guia de Fontes sobre a História da Igreja de São João dos Militares,
nas seguintes categorias: Acervo Textual Arquivístico e Acervo Fotográfico e
Iconográfico.
4. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO EDIFICADO
Na reunião de 4 de agosto, foi posto em discussão o papel da pesquisa histórica
aplicada à restauração. Segundo Tinoco, são metas da pesquisa histórica , no contexto
da restauração, responder as seguintes questões:
Conhecer os atributos iconográficos dos ornatos, pinturas, etc
Identificar a evolução da história do edificado na cidade.
Conhecer os assentamentos, uso, ocupações da edificação: por exemplo, por
meio dos Livros de Atas das Irmandades.
4.1. Questões a serem respondidas
Qual a data da construção da ermida de São João?
Expor as versões sobre as datas prováveis de construção da ermida e dados
sobre as técnicas construtivas tradicionais à época e, inferir prováveis modificações
posteriores.
Quais as funções, primitiva e posteriores, estabelecidas e desenvolvidas na
edificação, até os dias atuais? Ermida, hospedaria, quartel, igreja e sede da
Congregação, alojamento de seminaristas, Atividades desenvolvidas pelas Irmãs Sacre
Coeur?
Qual o autor do projeto da ermida, posteriormente, igreja e também da
restaurações? Quais os construtores, os escultores,os pintores, os proprietários?
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Quais as transformações ocorridas e outras informações?
Quais são e onde estão a documentação gráfica e fotográfica sobre a Igreja de
São João, desde os tempos de ermida até os dias atuais?
Quais são e onde estão os documentos manuscritos (escrituras, contratos, atos
administrativos, etc.) referentes a Igreja de São João?
Onde está e qual é a documentação sobre a propriedade atual do imóvel?
Onde estão e quais são as peças gráficas (plantas, cortes, elevações, memoriais)
do projeto original e das intervenções (reformas e restaurações) posteriores?
4.2. Questões a serem pensadas para análises posteriores.
4.2.1.Tema : Descrição e Análise Tipológica e Arquitetônica:
Características arquitetônicas da edificação;
Partido de composição;
Proporções volumétricas;
Estilo ou influência artística;
Aparência atual;
Integridade do conjunto e de suas partes;
Interferências: indicação do grau de interferência dos elementos acrescentados
ao conjunto original;
Elementos suprimidos ou alterados: indicação dos elementos suprimidos ou
alterados e suas características originais;
Acréscimos utilitários: caracterizar os acréscimos utilitários;
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Análise do contexto: relação do edifício com seu entorno: indicação das
interferências do espaço externo e urbanas, tais como: iluminação, calçamento,
mobiliário urbano, tráfego, comunicação visual.
5. PESQUISA NOS ARQUIVOS PÚBLICOS E PRIVADOS
5.1 .Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco.
Na relação dos manuscritos existentes no Instituto Arqueológico, Histórico,
Geográfico de Pernambuco, organizada por Mario Melo (1925), encontram-se os
seguintes documentos para serem pesquisados:
Fragmento do Livro de eleições da Irmandade de S. João Baptista dos Militares.
Est. A, gav.6.
Provisão e demarcação dos terrenos da Câmara de Olinda (1716-1773). Est. A,
gav.6.
Carta d’El-Rei de Portugal (1 de junho de 1656, sobre o estado da matriz do
Salvador, cujo vigário lhe pedira providencias para o concerto da mesma egreja, visto
estar quase inutilisada. Est. A, gav. 5.
Documentos relativos ao cemitério público de N. S. da Conceição de Olinda
(1858). Est. A, gav.18.
Auto da vistoria procedida na cidade de Olinda em 1821. Contém sete
assegnaturas de cruz como de costume no tempo. Est. A, gav.1.
Provisão régia de 18 de outubro de 1745 dirigida ao provedor da Fazenda de
defuntos e ausentes, capellas e residios de Pernambuco, ordenando, na forma da lei,
obrigasse os administradores de capellas a fazerem os tombos dellas, dentro do praso
de um anno. Est. A, gav.6.
Carta do Bispo de Olinda Thomaz da Encarnação Costa e Lima a Antonio
Carneiro de Albuquerque Gondim sobre sua pastoral (1775). Est. A, gav 7.
Attestado de missas (1772). Est. A, gav.6.
5.2. Arquivo Histórico Jordão Emerenciano
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Duas categorias documentais necessitam ser pesquisados no Arquivo Histórico
João Emerenciano: Documentos Públicos e Documentos Impressos.
Dentre os Documentos Públicos selecionamos, em ordem de prioridade, os
seguintes:
Autoridades eclesiásticas (1834 a 1889): São correspondências recebidas pelo
presidente da Província, oriundas de bispos de Olinda, vigários, Seminário de Olinda,
etc. Tratavam de nomeação de padres, concurso para professor de teologia; contas das
despesas dos mosteiros; mapas de batismo, regulamentos das Irmandades, etc.
Ordens Régias (!534 a 1842)
Diversos I, II, III (1689 a 1934): São correspondências, registros, atas, ordens
régias, provisões, patentes, decretos, etc.
Correspondência para a Corte (1749 a 1834)
Registro de Terras Públicas (1858 a 1917)
Obras públicas (1841 a 1971): Dão correspondências expedidas e recebidas,
registros, portarias.
Registro de Ofícios (1828 a 1900)
Dentre os Documentos Impressos, selecionamos os Documentos Cartoriais e os
Documentos Especiais, a saber:
Documentos Cartoriais:
- Cartório (1951 a 1976): Contém registros de nascimento, óbitos, aquisições de
imóveis (parte de terras e casas) e de casamentos, coletados de cartórios do recife e
interior.
Documentos Especiais:
Acervo Fotográfico;
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Acervo Cartográfico.
5.3. Instituto Histórico e Geográfico de Olinda
Foram mantidos contatos com o Sr. Luis Maranhão Filho, presidente do
Instituto.O Instituto perdeu grande número de obras em razão das infiltrações na
biblioteca, que ocorreram no período das últimas chuvas. O acervo disponível não
atendeu à pesquisa. Porém, entrevistas com Prof. Luis e Sr. Fernando Salles (da ordem
3ª Franciscana, e também membro do Instituto), colaboraram na busca de fontes mais
consistentes.
5.4. Arquivo Histórico Municipal Antonino Guimarães
Constam da pasta ali existente, descrições da igreja, sucinta cronologia, e ficha
de pesquisa da Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda
contendo:
Ano1899-Pedido de licença de Manoel Innocêncio do Carmo ao Prefeito, para
fazer “um tabulado e enterra umas bandeiras para enfeito da rua.”
Ano 1905- petição da confraria de S. Benedito para reconstruir seu consistório
na Igreja dos Martírios.
Registros dos livros do acervo patrimonial de Olinda “Livro Grosso”: Livro dos
Foreiros Gerais de Olinda, ano de 1829.
Planta de Olinda da 1ª metade do oitocentos.
Fotografias de Olinda do início e final do século XX .
5.5.Setor de História da SEPACCTUR
Neste, constam reproduzidos em papel vegetal, 5.600 plantas da cidade
existentes no arquivo municipal.
São obras a serem consultadas:
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“Preservação e restauração em Olinda – 1654/1954” : obra que faz um histórico
de todo trabalho de restauração executado nos principais monumentos da cidade, além
do código de postura do casario. Organizado pela historiadora Aneide Santana.
“Saúde Pública em Olinda – 1850/1900”: pesquisa histórica sobre os ciclos de
epidemias em Olinda, durante a segunda metade do século XIX, realizada pela
historiadora Aneide Santana.
“Subsídios para uma História Didática de Olinda – 1500/1850”: de Fernanda
Jenner Rosas e Suzana Maria Brainer.
“Indexação de 86 mil folhas documentos do Arquivo da Prefeitura do século
X?”: petições, requerimentos e outros enviados pela população ao poder municipal.
6. EIXOS TEMÁTICOS A SEREM INVESTIGADOS
Aspectos da geografia de Olinda.
Mutação urbana de Olinda e as obras de melhoramentos no século XX.
Período de Jorge de Albuquerque: 1580-1596 a 1597.
História das Irmandades em Pernambuco: Olinda.
Análise sociológica através da distinção de público que são assistidas nos cultos
da igreja de São João e Nossa Senhora do Amparo: Separação de Classes?
Correlações dos dados obtidos nas obras de restauração em templos olindenses:
Amparo, Monte, Água Fria e Sé.
Características construtivas das Ermidas: Sé, Santo Amaro, São Sebastião, São
Roque.
Maçonaria em Olinda e os ofícios.
A defesa do patrimônio cultural em Olinda.
Inventário de bens móveis
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Festividades e outras manifestações culturais relacionadas a Igreja de São João.
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