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Os governadores do Estado do Grão-Pará
e Maranhão: perfis sociais e trajetórias

administrativas (1751-1780)

Fabiano Vilaça dos Santos
Universidade de São Paulo

Em estudo clássico sobre a prosopografia, Lawrence Stone definiu algumas categorias 
de análise para orientar o trabalho de elaboração das biografias coletivas; questões que de-
viam ser respondidas visando à identificação das características comuns do grupo conside-
rado: nascimento; morte; casamento e família; origens sociais; posição econômica; lugar de 
moradia; educação; ocupação; experiência de ofício.1

Pierre Bourdieu, por sua vez, formulou um conceito de “trajetória” que encerra duas 
dimensões: as “histórias de vida” do indivíduo, que abrangem seu nome, local de nascimen-
to, origem familiar, formação profissional; e a “obra” realizada pelo mesmo, elementos que 
precisam ser devidamente contextualizados. É fundamental salientar que os atributos pes-
soais e as realizações individuais adquirem significado quando inseridos em um “campo”, 
conceitualmente estabelecido por Bourdieu, no qual se processa uma partilha de valores 
sócio-culturais, a constituição de redes de relações pessoais e a ação de forças políticas.2

Os modelos apresentados podem ser aproximados da linguagem corrente nos estudos 
sobre as trajetórias dos administradores coloniais no Império português.3 Nesse sentido, 
nascimento, origens sociais, posição econômica, lugar de moradia, casamento e família re-
metem a uma discussão em que podem ser associados elementos comuns. Educação, ocupa-
ção, experiência de ofício, ou ainda, as experiências no Real Serviço, formam outro grupo de 
questões, em constante relação com o primeiro. A morte não pode ser esquecida. Presente 
no conjunto de preocupações dos administradores coloniais, ela pode ser vista, mais ou me-
nos ritualizada, como o simples destino de uns ou o corolário da trajetória de outros.

O tema da presente comunicação é o recrutamento dos governadores do Estado do Grão-
Pará e Maranhão (composto das capitanias principais do Pará e Maranhão e das subalternas 
do Piauí e Rio Negro), unidade administrativa independente do Estado do Brasil, porquanto 
diretamente ligada a Lisboa. Reordenada em 1751, quando a capital passou de São Luís para 
Belém, em virtude de uma redefinição política e estratégica das conquistas do Norte, vigorou 
até 1772-1774, quando foi desmembrada em duas unidades que permaneceram subordina-
das a Lisboa: o Estado do Grão-Pará e Rio Negro e o Estado do Maranhão e Piauí. 
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A análise da seleção dos governantes daquela repartição considera uma série de ele-
mentos verificados no estudo das trajetórias de agentes designados para outros domínios 
portugueses: a origem e o status social (a família); os bens da Casa; a formação, atrelada às 
experiências acumuladas no Real Serviço (no campo militar ou na administração ultramari-
na); as alianças políticas dentro de círculos mais ou menos afastados da Corte, constituídas 
a partir de diferentes aspectos: a origem social e geográfica dos indivíduos, o casamento, a 
comunhão de experiências, na tropa por exemplo, que contribuíam para a afirmação da sua 
condição de nobres.4

A partir desses pressupostos de análise, serão abordados, em linhas gerais, o perfil e a 
trajetória de nove indivíduos: Francisco Xavier de Mendonça Furtado; Manuel Bernardo de 
Melo e Castro; Fernando da Costa de Ataíde Teive; João Pereira Caldas; Luís de Vasconcelos 
Lobo; Gonçalo Pereira Lobato e Sousa; Joaquim de Melo e Póvoas; Joaquim Tinoco Valente e 
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro (ver quadros anexos).

Origem familiar, formação e experiências no Real Serviço
A maior parte dos indivíduos que compõem a amostragem nasceu em Lisboa, mas al-

gumas famílias deitavam raízes em províncias mais ou menos afastadas da Corte. O distan-
ciamento de Lisboa, contudo, não desqualificava a sua condição de fidalgos. Também não 
provinham de Casas titulares, à exceção de Manuel Bernardo de Melo e Castro (neto do 4º 
conde das Galveias, André de Melo e Castro). A maioria pertencia, conforme as clivagens na 
nobreza observadas por Nuno Gonçalo Monteiro, à “primeira nobreza”5 do Reino, detentora 
de bens fundiários e senhorios, embora alguns não possuíssem bens de raiz, como Joaquim 
de Melo e Póvoas, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro e Joaquim Tinoco Valente. 

A observação do local de nascimento permite agrupar os governadores do seguinte 
modo: Gonçalo Pereira Lobato e Sousa e seu filho, João Pereira Caldas, eram naturais da vila 
de Monção, província do Minho, no extremo Norte de Portugal (bem próximo à fronteira com 
a Galiza). Seus antepassados também eram naturais de Monção ou da vizinha vila de Viana 
do Castelo, como a avó materna de João Pereira Caldas. 

Joaquim Tinoco Valente nasceu na vila alentejana de Estremoz, assim como sua mãe e 
avós maternos. Seu pai e avós paternos eram naturais de Elvas, também no Alentejo. Manuel 
Bernardo de Melo e Castro era natural de Lisboa, mas sua origem familiar se dividia entre a 
província da Estremadura, de onde provinha seu avô materno, nascido na vila de Cadaval, e a 
do Alentejo – seu pai era de Estremoz, o avô paterno de Borba e a avó paterna de Portalegre. 
A mãe e a avó materna de Tinoco Valente eram naturais de Lisboa. Na província da Estre-
madura também estava radicada parte da família de Gonçalo Lourenço Botelho de Castro. 
Embora nascido em Lisboa, pátria de sua mãe, do avô materno e da avó paterna, seu pai e 
avô paterno eram de Alenquer e a avó materna de Santarém, ambas vilas da Estremadura. 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado e Fernando da Costa de Ataíde Teive eram lis-
boetas, assim como seus pais e avós. Sobre Joaquim de Melo e Póvoas e Luís de Vasconcelos 
Lobo, as informações são escassas e os registros por vezes equivocados. Em todos os docu-
mentos consultados, inclusive o testamento de Joaquim de Melo e Póvoas, nada é mencio-
nado a respeito de seu local de nascimento e filiação. Por não usufruir qualquer distinção 
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social – não era, por exemplo, cavaleiro de uma ordem militar –, ao contrário dos outros 
governadores em análise, os dados biográficos sobre Melo e Póvoas são poucos e incertos.6 
Consta, no entanto, que era “sobrinho” de Mendonça Furtado e de Sebastião José de Carvalho 
e Melo, aos quais se dirigia como seus “tios”.7 O parentesco era remoto, pois, segundo alguns 
dados recolhidos, Melo e Póvoas seria trineto de Sebastião de Carvalho, moço fidalgo, de-
sembargador do Paço e cavaleiro professo na Ordem de Cristo, bisavô de Francisco de Men-
donça Furtado e do marquês de Pombal.8 A própria trajetória de Joaquim de Melo e Póvoas 
como um todo demonstra a distância de seus interlocutores, embora não negue a proteção 
recebida ao ser indicado, em 1757, para primeiro governador da capitania de São José do Rio 
Negro e em promoções posteriores.9

Por outro lado, a ampla concepção de família de Antigo Regime dá o tom do tratamento 
entre Melo e Póvoas e seus interlocutores.10 A contextualização das relações familiares no in-
terior de uma sociedade na qual o parentesco real e as alianças se confundiam requer aten-
ção para o emprego adequado de nomenclaturas, como: tio, primo, filho ou filha e até mesmo 
a de mãe. A correspondência do marquês do Lavradio, publicada sob os títulos de Cartas da 
Bahia e Cartas do Rio de Janeiro, é um bom exemplo de como as relações de parentesco e as 
alianças não estavam dissociadas. Nas suas cartas, os genros são tratados por filhos, nobres 
de seu círculo de alianças aparecem como primos e a sogra é chamada de “mãe, quando sua 
verdadeira progenitora já havia morrido.11

A escassez de dados também se aplica a Luís de Vasconcelos Lobo, cujas origens são mi-
nimamente conhecidas por meio de um fragmento da correspondência de Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado. Este se referiu ao governador do Maranhão certa vez como “filho do 
brigadeiro Francisco de Vasconcelos”.12 Apesar de sucinta, a única referência à origem de 
Vasconcelos Lobo permite inferir que se tratava de um homem cuja experiência se consti-
tuiu no manejo das armas e era membro de uma família com alguma tradição de serviços 
militares. Ao menos o casamento, em segundas núpcias, com D. Helena Lourença de Castro, 
nascida em Viseu em “família nobre”, mostra que Luís de Vasconcelos Lobo estabeleceu vín-
culos com gente da Beira Alta – se não era natural da região.13

Em relação à condição socio-econômica das famílias dos agentes estudados, pode-se 
afirmar que ao menos quatro dos governadores desfrutavam de rendimentos de morgados 
estabelecidos por antepassados mais ou menos remotos: Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, 
João Pereira Caldas, Fernando da Costa de Ataíde Teive e Gonçalo Lourenço Botelho de Cas-
tro. Na qualidade de primogênito, João Pereira Caldas passou a administrar o morgado de 
São Martinho de Alvaredo, na comarca de Valença do Minho, após a morte do pai.14 Fernando 
da Costa de Ataíde Teive administrava um morgado instituído na Ilha da Madeira por um 
antepassado remoto, Diogo de Teive, um dos primeiros portugueses a se estabelecer na Ilha 
Terceira no século XV, passando à Madeira a serviço do infante D. Henrique.15 

Além da instituição do morgadio, verificou-se que possuíam propriedades fundiárias 
não vinculadas, das quais também auferiam rendimentos. A posse desses bens conferia-lhes 
não apenas riqueza, mas o prestígio social e o estatuto de nobreza que os caracterizava, a 
exemplo de Gonçalo Pereira Lobato e Sousa e seu filho João Pereira Caldas. Enraizados havia 
gerações na distante vila de Monção, eram representantes de uma fidalguia provincial as-
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sentada na posse da terra e nos rendimentos dos senhorios, mas desprovida de titulação.16 
Em outra situação, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, que não possuía bens de raiz 

livres de vínculos, mas herdou o morgado instituído por seu meio-irmão, Pedro José da Silva 
Botelho, teve que recorrer à graça régia. Como pretendia ajustar o contrato de casamento 
com D. Ana Apolônia de Vilhena Abreu Soares, pediu autorização à D. Maria I para hipotecar 
os rendimentos do morgado e assim obter a quantia de 500$000 referente às arras estipu-
ladas pela consorte.17 

Ainda em relação ao status social, sete governadores eram cavaleiros professos na Or-
dem de Cristo. A exceção ficou por conta de Fernando da Costa de Ataíde Teive, que profes-
sou na Ordem de Santiago da Espada. E o único que não recebeu a mercê de um hábito foi 
Joaquim de Melo e Póvoas. Quatro deles – João Pereira Caldas, Gonçalo Lourenço Botelho de 
Castro, Francisco Xavier de Mendonça Furtado e Gonçalo Pereira Lobato e Sousa – osten-
tavam o foro de fidalgo da Casa Real. Os dois últimos e Manuel Bernardo de Melo e Castro 
usufruíam ainda o cargo de familiar do Santo Ofício, de reconhecido prestígio social.

No que concerne à formação, todos eram militares de carreira, construída principal-
mente no Exército. Apenas Francisco Xavier de Mendonça Furtado e Gonçalo Lourenço Bo-
telho de Castro serviram na Armada Real. Todos descendiam de homens dedicados às armas, 
exceto Gonçalo Lourenço, cujo pai foi um negociante de grosso trato que se estabeleceu ain-
da jovem em Lisboa posto que filho de militar.18

Apesar da formação e das experiências concentradas no campo militar, o grosso dos 
representantes da amostragem não participou de eventos importantes antes de ingressar na 
administração ultramarina. Nesse sentido, suas folhas de serviço se distinguiam dos gover-
nadores do Estado do Maranhão na segunda metade do século XVII, recompensados com o 
cargo pela participação nas Guerras da Restauração.19 Soldado da Armada, Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado participou de expedições de socorro à Colônia do Sacramento, em me-
ados dos anos 1730, quando os castelhanos, após um prolongado cerco, ameaçavam retomar 
a possessão disputada com os portugueses.20 Permaneceu em Sacramento de dezembro de 
1736 a maio de 1737, partindo para o Rio de Janeiro meses antes da assinatura do armistício 
que pôs fim às hostilidades. Seguiu então para Pernambuco a fim de participar do socorro à 
Ilha de Fernando de Noronha, invadida por franceses.21

Fernando da Costa de Ataíde Teive participou, no posto de coronel, da campanha de 
1762 – episódio no qual Portugal confrontou-se com a Espanha durante a Guerra dos Sete 
Anos – destacando-se em um de seus principais momentos: o cerco à praça de Almeida, de-
vidamente registrado como principal feito de sua carreira militar e, por extensão, de sua tra-
jetória.22 Joaquim Tinoco Valente, por sua vez, integrou o Regimento de Artilharia do Alen-
tejo, alcançando o posto de capitão após mais de 30 anos de serviço. Recompensado com o 
hábito de Cristo, desligou-se do Exército em janeiro de 1762, antes da eclosão do conflito 
luso-castelhano. No ano seguinte, Ataíde Teive e Tinoco Valente foram nomeados, respecti-
vamente, governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão e governador do 
Rio Negro. A medida visava claramente aproveitar a experiência de ambos em uma província 
na fronteira com a Espanha na defesa dos territórios das duas capitanias confinantes com 
domínios castelhanos no Norte da América portuguesa. Afinal, a campanha de 1762 teve 
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reflexos prolongados nos territórios portugueses ao Sul.
A tradição de serviços na Índia e em Angola também é um traço perceptível na trajetória 

das famílias de Manuel Bernardo de Melo e Castro, de Fernando de Ataíde Teive, de Gonçalo 
Pereira Lobato e Sousa e, conseqüentemente, de João Pereira Caldas, que herdaram servi-
ços de antepassados. Neto do 4º conde das Galveias, Manuel Bernardo era aparentado dos 
Castro de Melgaço, ramo estabelecido no governo do Estado da Índia desde meados do Seis-
centos.23 João Pereira Caldas (homônimo do neto), o próprio Gonçalo Pereira Lobato e Sousa 
(com cerca de 15 anos) e um tio, Gregório Pereira Soares, também serviram na Índia no 
século XVII.24 O avô de Fernando da Costa de Ataíde Teive, Gaspar de Ataíde Teive, também 
esteve no Oriente e herdou os serviços de um tio, D. Jerônimo de Azevedo, vice-rei da Índia 
(1612-1617).25 Com isso, as carreiras dos descendentes foram acrescentadas.26

O recrutamento para o governo do Estado do Grão-Pará
e Maranhão
O que diferencia os governantes das capitanias do Estado daqueles de outras unida-

des, especialmente as de maior expressão do Estado do Brasil (Bahia, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais), era o status familiar e as experiências no Real Serviço. Os elemen-
tos geralmente observados na seleção dos administradores coloniais assumiram contornos 
específicos nas conquistas no Norte. A região que nas palavras de Francisco de Mendonça 
Furtado “era muito mais cadáver que Estado”27 passou a atrair mais atenção da metrópole a 
partir de 1751, mas na execução da política de revitalização da Amazônia colonial, a Coroa 
optou por agentes sem experiência na administração ultramarina, despontando a formação 
militar como credencial de maior expressão.

A conjuntura demandava mudanças. Somente na primeira década da retomada da co-
lonização dos territórios amazônicos, importantes transformações entraram em curso com 
as leis de liberdades dos índios, de 1755, consubstanciadas no Diretório publicado dois anos 
depois; a criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e os esforços 
para a demarcação dos limites previstos no Tratado de Madri. 

As urgências do Estado convergiam para alterações significativas na organização da 
produção e da distribuição de mão-de-obra; na circulação de mercadorias (em função, in-
clusive, da introdução da moeda metálica no Estado em 1749) e tributação decorrente, e 
na recuperação do aparato defensivo das capitanias. Era necessário, portanto, ressuscitar o 
cadáver e dinamizar a região amazônica, descrita por Stuart Schwartz e James Lockart como 
uma “área remota onde a população era pequena, o território enorme, a economia indefini-
da, e as linhas de comunicação e administração, na melhor das hipóteses, eram tênues”.28 À 
primeira vista, esperava-se que os governantes designados para a região possuíssem, além 
da formação militar essencial para reorganizar as defesas, alguma experiência no trato das 
questões administrativas. Mas não foi exatamente isso o que se verificou no estudo das suas 
trajetórias.

De acordo com as qualificações geralmente apresentadas pelos governadores na segun-
da metade do século XVIII, Heloísa Bellotto classificou-os como funcionários experientes e 
especializados, requisitos para extraírem o maior proveito possível da função administra-
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tiva, em benefício da metrópole. Essa “especialização” que remete à existência de uma bu-
rocracia a serviço da monarquia permitiu que os administradores coloniais circulassem de 
uma capitania para outra, como o marquês do Lavradio (governador da Bahia e vice-rei do 
Brasil); o conde da Cunha (governador de Angola e vice-rei do Brasil) ou o conde de Azam-
buja (governador de Mato Grosso, da Bahia e vice-rei do Brasil).29 

A falta de experiência administrativa dos agentes recrutados para as conquistas do Nor-
te está presente em interpretações clássicas, em alguns casos generalizantes. Em Crônica 
do Brasil colonial: apontamentos para a história do Maranhão, do século XIX, João Francisco 
Lisboa afirmou que os governadores do Estado eram “escolhidos ordinariamente na classe 
dos militares, e reputado este gênero de despacho um acesso na carreira, galardão de ser-
viços passados, ou ainda mero favor à posição ou família do agraciado, pouco se atendia nas 
nomeações aos dotes civis e políticos indispensáveis em quem tinha de governar em regiões 
afastadas, e onde era quase nula a ação fiscalizadora do governo supremo”.30

Caio Prado Júnior caracterizou o governador colonial como “uma figura híbrida” que 
mesclava as atribuições do governador das armas em Portugal com as da Justiça e do pró-
prio rei a quem representava: “E como o único modelo mais aproximado que se tinha dele 
no Reino era o do citado governador das armas”, concluiu Caio Prado, “ele [o governador] 
sempre foi acima de tudo, militar, com prejuízo considerável para o bom funcionamento da 
administração colonial”.31

Um exame das fontes, especialmente a correspondência de Francisco Xavier de Mendon-
ça Furtado, permitiu a identificação de fragmentos que ilustram a inexperiência de alguns 
dos indivíduos recrutados para o governo do Estado no período pombalino. O capitão-ge-
neral ficara encarregado de instruir a Joaquim de Melo e Póvoas sobre como este deveria 
proceder no governo da recém-estabelecida capitania de São José do Rio Negro, “de modo 
que por falta de experiência e por incredulidade do que aí se passa, [...] não desaproveite as 
boas qualidades que parece ter”.32

Mas a constatação de que seus colaboradores eram desprovidos de experiência – aliás, 
o próprio Mendonça Furtado se retirou da Armada no mesmo ano em que foi nomeado go-
vernador do Estado33 – é anterior à chegada de Joaquim de Melo e Póvoas para governar o 
Rio Negro. Luís de Vasconcelos Lobo veio de Portugal no mesmo navio de Mendonça Furtado 
e também inspirou receios quanto ao seu desempenho, como deixa entrever uma carta do 
capitão-general a um amigo: “a Luís de Vasconcelos Lobo deixei no governo da sua capitania, 
sendo por certo, e sem dúvidas que não fará nada contra a honra, mas receio que o logrem, 
porque não tem notícia, nem prática alguma destes negócios”.34 

Quando Vasconcelos Lobo faleceu em São Luís (1752), após 17 meses no cargo, Men-
donça Furtado esboçou uma crítica aos critérios de seleção para o Grão-Pará e Maranhão, 
uma vez que a realidade local não demandava esforços somente para a defesa:

 “Aquela capitania [do Maranhão] se acha no último desamparo; necessita com a maior 
brevidade de um governador, e governador que não só seja soldado, mas que saiba da arre-
cadação da Fazenda Real; que cuide nas plantações, no comércio e em instruir aquela rude 
gente, e que finalmente se não lembre de sorte alguma do seu interesse particular”.35 

A transposição do militar para a faina administrativa, no entanto, não foi uma exclusi-
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vidade do Estado do Grão-Pará e Maranhão, tendo se verificado em D. Antônio de Noronha, 
governador de Minas Gerais (1775-1780).36

A inexperiência administrativa não estava relacionada à maturidade dos agentes. Joa-
quim de Melo e Póvoas tinha cerca de 35 anos quando assumiu o Rio Negro (1758), Fernan-
do da Costa de Ataíde Teive em torno de 33 ao tomar posse como governador e capitão-ge-
neral do Estado, em 1763, enquanto Gonçalo Lourenço Botelho de Castro andava perto dos 
36 quando chegou ao Piauí (1769). Por outro lado, Francisco Xavier de Mendonça Furtado 
tinha exatamente 51 anos na posse em Belém (1751) e Joaquim Tinoco Valente em torno de 
52 ao se dirigir para Barcelos, capital do Rio Negro (1763). Os extremos são ocupados por 
Gonçalo Pereira Lobato e Sousa e João Pereira Caldas que destoam do conjunto. O primeiro 
passava dos 60 anos quando foi nomeado para o Maranhão (1753), enquanto o filho tinha 
23 na ocasião em que recebeu a incumbência de organizar administrativamente a capitania 
do Piauí (1758-1759).

Tamanha responsabilidade foi entregue a um jovem militar. O que explicaria isso senão 
as redes de alianças? Um irmão de Gonçalo Pereira, frei Luís Pereira, era o procurador de 
Mendonça Furtado em Lisboa, responsável por cuidar de seus interesses particulares.37 As 
alianças como critério de escolha também se fizeram presentes, como foi dito anteriormen-
te, na nomeação de Joaquim de Melo e Póvoas para governar o Rio Negro e, posteriormente, 
para o Maranhão. Fernando da Costa de Ataíde Teive também se referia a Sebastião José 
de Carvalho e Melo e a Francisco Xavier de Mendonça Furtado como seus “tios”.38 Outros 
exemplos surgem a partir do exame de pedidos de remuneração ou de coleções privadas: 
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro serviu na Armada Real como ajudante-de-ordens do 2º 
duque de Lafões, D. João Carlos de Bragança, amigo da família de Manuel Bernardo de Melo e 
Castro.39 Este, por sua vez, era irmão de Martinho de Melo e Castro, à época embaixador em 
Londres. Ângela Domingues defende a idéia de que os governadores do Grão-Pará e Mara-
nhão foram escolhidos com base em pressupostos de ordem pessoal. Para a historiadora, as 
reformulações no aparelho administrativo das conquistas do Norte na segunda metade do 
século XVIII se estenderam à escolha dos governadores, privilegiando-se os laços de depen-
dência e de fidelidade, as relações familiares e as noções de gratidão pessoal.40

A partir dos dados apresentados e das contribuições que a historiografia oferece aos 
estudos das trajetórias administrativas no Império português, é possível estabelecer algu-
mas conclusões a respeito do recrutamento dos governadores e capitães-generais do Estado 
do Grão-Pará e Maranhão. A despeito de não terem desempenhado a função governativa, a 
maioria atendia a outros requisitos apreciados nas indicações: a posse de riquezas e a ma-
turidade.41 

A circulação no Império
Na historiografia recente, a questão da circulação dos governadores encontra-se voltada 

para as trajetórias no Estado do Brasil, em conexão com a África (com ênfase no circuito Rio 
de Janeiro – Angola) e o Oriente (Estado da Índia). Em artigo sobre a governabilidade no 
Império, Maria de Fátima Gouvêa, João Fragoso e Maria Fernanda Bicalho argumentam que 
a circulação de indivíduos (tanto governadores quanto outros oficiais régios) nos domínios 
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portugueses, às vezes muito distantes e diferentes entre si, permitiu-lhes um “acúmulo de 
informações e a constituição de uma visão mais alargada do Império ultramarino”. Com isso, 
desenvolveram “uma percepção e uma compreensão acerca da diversidade dos problemas 
enfrentados, bem como da semelhança de situações e de estratégias”.42 

Tais conclusões, resultantes da configuração atenta de diferentes trajetórias e redes de 
poder articulando o Estado do Brasil, a África e a Índia não se aplicam ao Estado do Grão-Pa-
rá e Maranhão, a despeito da importância que a América portuguesa adquire no século XVIII. 
Em virtude de uma dinâmica sócio-econômica e cultural peculiar, o ritmo de desenvolvimen-
to da Amazônia levou a metrópole a adotar uma estratégia diferenciada na distribuição dos 
postos cimeiros da administração colonial. A restrição da circulação de alguns governadores 
à jurisdição do Estado, ao menos no período considerado, demonstra isso. 

A Coroa portuguesa parece ter adotado deliberadamente a estratégia de escolher in-
divíduos sem qualquer visão da administração colonial. E, em conseqüência da circulação 
restrita à jurisdição do Estado, aqueles que receberam uma segunda comissão poderiam 
reverter a experiência adquirida no primeiro mandato em favor do segundo – ao deixar o Rio 
Negro, em 1761, Joaquim de Melo e Póvoas foi para o Maranhão, primeiro como governador 
da capitania e depois governador e capitão-general do Estado do Maranhão e Piauí e João 
Pereira Caldas passou do Piauí ao Estado do Grão-Pará e Rio Negro após uma breve estadia 
no Reino sobre a qual pouco se sabe. 

Mesmo aqueles que vislumbraram a possibilidade de chegar a Mato Grosso (João Perei-
ra Caldas e Manuel Bernardo de Melo e Castro), mas não a concretizaram, poderiam fazer 
uso dos conhecimentos acumulados no Pará, devido à ligação entre as capitanias limítro-
fes.43 João Pereira Caldas continuou servindo à Coroa nas demarcações do Tratado de Santo 
Ildefonso (como 1º comissário da 4ª Divisão de Limites) e desenvolveu uma bem-sucedida 
parceria com o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado tornou-se secretário adjunto do irmão e, pouco tempo depois, secretário da Mari-
nha e Domínios Ultramarinos.44 Manuel Bernardo de Melo e Castro, Fernando da Costa de 
Ataíde Teive e Gonçalo Lourenço Botelho de Castro retomaram a carreira militar em Por-
tugal; Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, Joaquim Tinoco Valente e Luís de Vasconcelos Lobo 
faleceram no exercício da função governativa.

Por outro lado, Joaquim de Melo e Póvoas poderia ter dado um passo significativo em 
sua trajetória se a indicação para Pernambuco, em 1773, tivesse se efetivado. Porém, nem 
mesmo a proteção do marquês de Pombal foi capaz de impedir a perpetuação de famílias 
da alta nobreza em determinados postos de relevo. Para o lugar de Melo e Póvoas, que aca-
bou permanecendo em São Luís, foi nomeado José César de Meneses (1774-1787), filho do 
antigo vice-rei Vasco Fernandes César de Meneses, 1º conde de Sabugosa.45 Além de perten-
cer a uma família da alta nobreza e com extensa folha de serviços prestados à monarquia, 
José César era um militar experimentado em Portugal e no Estado da Índia. Sua indicação, 
secundada pelo vice-rei marquês do Lavradio (1769-1779), fazia parte de um plano de re-
organização do sistema defensivo do Sul da América portuguesa, em decorrência da guerra 
luso-castelhana.46 

As singularidades das trajetórias dentro do Estado remetem ainda para o esforço de 
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centralização administrativa percebido por Ângela Domingues como elemento fundamental 
da política colonial para a região Norte, na segunda metade do século XVIII.47 Nesse sentido, 
indivíduos estranhos ao exercício da governança seriam muito mais facilmente controlados. 
Uma premissa não deve ser esquecida: a dimensão amazônica. Como lembram Schwartz e 
Lockart, “as condições locais tinham muito mais peso na forma de vida do que a política dos 
conselhos ou governadores”.48 Assim, a aplicação das diretrizes metropolitanas não pode 
ser tomada apenas do ponto de vista da ação dos representantes do rei naqueles domínios.

A remuneração dos serviços
Não obstante as peculiaridades dos perfis e das trajetórias dos governadores do Estado 

do Grão-Pará e Maranhão, não era possível escapar às engrenagens de um mecanismo ine-
rente às relações entre o representante da monarquia e seus fiéis vassalos: o do serviço e a 
decorrente remuneração, enraizado nos costumes e na identidade da sociedade portuguesa 
de Antigo Regime.49 

Manuel Bernardo de Melo e Castro retomou a carreira militar e desempenhou o gover-
no das armas das importantes províncias de Elvas e do Alentejo. Foi o único governador do 
Estado agraciado com um título de nobreza – o de visconde da Lourinhã (com o senhorio da 
mesma vila) –, em 1777, além da alcaidaria-mor de Sernancelhe e da comenda de São Pedro 
das Alhadas, da Ordem de Cristo, mercês concedidas em atenção, principalmente, aos servi-
ços de seu irmão, Martinho de Melo e Castro.50 

João Pereira Caldas só voltou a Portugal em 1789 e faleceu cinco anos depois. Sua trajetória 
culminou com a nomeação para o Conselho Ultramarino, em reconhecimento da vasta experi-
ência adquirida no ultramar, onde serviu 36 dos seus 58 anos de idade. Também foi elevado a 
marechal-de-campo, ilustrando uma tendência iniciada no reinado de D. José I, sobretudo, após 
as reformas militares do conde de Lippe, de acesso da “fidalguia de província” aos postos mais 
altos da oficialidade.51 

Fernando da Costa de Ataíde Teive também retornou para as armas, exercendo o go-
verno militar da Praça do Alentejo e integrando o Conselho da Guerra. Aos seus préstimos 
foram acrescentados, para efeito de remuneração, os serviços de um tio, Fernando Martins 
de Sousa Coutinho. Recebeu a mercê do senhorio do concelho de Baião e de várias terras, 
sobre as quais possuía direitos de nomear oficiais e de recolher tributos, conforme os forais 
das mesmas.52

Joaquim de Melo e Póvoas, cuja folha de serviços começa com o governo de São José 
do Rio Negro, não logrou qualquer recompensa ou comissão no Real Serviço ao voltar para 
Lisboa em 1779, dada a estreita ligação com o marquês de Pombal, demitido dois anos antes. 
Permaneceu tão obscuro quanto na época em que chegou a Belém e morreu pobre. Seu tes-
tamento revela a posse de uma pequena quantidade de moedas, doadas a alguns serviçais, 
credores e aos pobres. O primo-irmão e herdeiro, Joaquim Francisco de Melo e Póvoas, re-
cebeu a título de recompensa por seus próprios serviços e os de Melo e Póvoas (já falecido), 
apenas a comenda de São Miguel de Aveiro, da Ordem de São Bento de Avis, e uma tença 
vitalícia de 50 mil réis.53

As remunerações e a ascensão de Gonçalo Lourenço Botelho de Castro despertam curio-
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sidade não só pela diversidade de seus deslocamentos, mas pelo valor das mercês com que 
foi agraciado. Na verdade, foram os serviços de sua esposa, D. Ana Joaquina Apolônia de Vi-
lhena, como açafata da rainha-mãe D. Mariana Vitória e de uma sua filha, a infanta D. Maria-
na, irmã de D. Maria I, que estimularam a promoção de Gonçalo Lourenço. O requerimento 
de D. Ana Apolônia rendeu ao marido o foro de fidalgo cavaleiro da Casa Real. O governador 
do Piauí foi nomeado engenheiro-mor do Reino (1780), com a patente de brigadeiro de in-
fantaria; marechal-de-campo (1791); tenente-general (1797), o posto mais alto na hierar-
quia militar, e membro da Sociedade Marítima, Militar e Geográfica (1798). Exercia ainda a 
função camarária de guarda-roupa do príncipe D. João. O enobrecimento de Gonçalo Louren-
ço ficou patente com a concessão, em 1785, da “carta de privilégios de fidalgo”.54 Por todos 
esses deslocamentos, sua trajetória merece atenção.

Considerações finais
Empregar a nomenclatura Estado do Grão-Pará e Maranhão associada à temporalidade 

em que vigorou – o período pombalino – não deixa de ser redundante. A constatação, no 
entanto, não compromete o sabor da descoberta quando se trata de uma repartição adminis-
trativa tão esquecida pela historiografia, tratada de forma panorâmica nesta comunicação. 
A renovação dos estudos biográficos e das trajetórias governativas, no Brasil e em Portugal, 
convida à reflexão sobre as especificidades dos percursos construídos na Amazônia colonial 
e, mais adiante, a um exercício comparativo com os deslocamentos de agentes em outras 
partes do Império colonial português.

Estado do Grão-Pará e Maranhão. (sede em Belém)

Governador e capitão-general Período de governo

Francisco Xavier de Mendonça Furtado 1751-1759

Manuel Bernardo de Melo e Castro (1º visconde da Lourinhã) 1759-1763

Fernando da Costa de Ataíde Teive 1763-1772

João Pereira Caldas 1772-1780

Observações: 1) De 1751 a 1753, Francisco Xavier de Mendonça Furtado governou com a patente de 
capitão-mor do Pará; 2) Não foram considerados os períodos de governo interino de Frei Miguel de Bulhões
e Sousa, bispo do Pará.

Capitania do Maranhão

Governador Período de governo

Luís de Vasconcelos Lobo 1751-1752

Gonçalo Pereira Lobato e Sousa 1753-1761
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Joaquim de Melo e Póvoas
1761-1775
e 1775-1779

Observações: 1) Não foi incluído o governo interino do capitão Severino de Faria (1753); 2) De 1775 a 
1779, Joaquim de Melo e Póvoas foi governador e capitão-general do Estado do Maranhão e Piauí.

Capitania de São José do Piauí (1759-1777)

Governador Período de governo

João Pereira Caldas 1759-1769

Gonçalo Lourenço Botelho de Castro 1769-1775

Observação: O período de governo de Gonçalo Lourenço Botelho de Castro foi completado por uma 
Junta Governativa.

 

Capitania de São José do Rio Negro (1758-1779)

Governador Período de governo

Joaquim de Melo e Póvoas 1758-1760

Joaquim Tinoco Valente 1763-1779

Observação: Não estão sendo considerados os governos interinos de Gabriel de Sousa Filgueiras (1760-
1761) e de Valério Correia Botelho de Andrade (1761-1763).

Fontes: BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. Compêndio das eras da província do Pará. Belém: UFPA, 1969. MAR-
QUES, César Augusto. Dicionário histórico-geográfico da província do Maranhão. 3ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Fon-
Fon & Seleta, 1970.
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