Olinda
Pernambuco - PE
Histórico
Fundada por Duarte Coelho Pereira, donatário da Capitania de Pernambuco, Olinda foi
oficialmente reconhecida como vila por Alvará Régio de 12 de março de 1537.
O donatário tudo fêz pelo desenvolvimento da terra. Fundou o primeiro engenho de açúcar,
desenvolveu a agricultura, estabeleceu um livro de Tombo e em 1537 ordenou a construção de um
edifício destinado ao funcionamento do Senado da Câmara de Olinda, prédio êste doado, em 1676,
ao primeiro bispo de Olinda, Dom Estevam Brioso de Oliveira, que o converteu em palácio
episcopal, título que ainda hoje conserva. Elevada à categoria de cidade, em 16 de novembro de
1676, quando também a igreja da Sé foi elevada a catedral.
Em 1630, Olinda foi tomada pelos holandeses que a incendiaram no ano seguinte; em 1654,
novamente sob domínio português, voltou a ser a sede oficial do govêrno, muito embora os
Governadores residissem no Recife. Por volta de 1800, com a fundação do Seminário Diocesano e,
em 1828, do Curso Jurídico, transformou-se num burgo de estudantes. Deixou de ser a Capital da
Província em 1827.
Sob certos aspectos Olinda rivalizava com a metrópole portuguêsa. Seus velhos sobrados
tinham dobradiças de bronze, enquanto as igrejas, principalmente a Sé, ostentavam em suas portas
principais dobradiças de prata e chaves fundidas em ouro. Foi no Senado da Câmara de Olinda que,
a 10 de novembro de 1710, o sargento-mor Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em prol
da independência nacional.
Os primeiros Cursos Jurídicos do Brasil, criados pelo Decreto Imperial de 11 de agôsto de
1827, foram inaugurados solenemente no Mosteiro de São Bento, a 15 de maio de 1828. Antes de
sua transferência para o Recife, os Cursos Jurídicos funcionaram no prédio em que atualmente se
encontra a Prefeitura.
Gentílico: olindense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Olinda, pelo alvará de 29-01-1787.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Olinda (ex-Aldeia Marim), em 1537.
Elevado à condição de cidade e sede com a denominação de Olinda, em 16-11-1637. Foi
capital do Estado até o ano de 1827.
Pela lei provincial nº 238, de 11-06-1850, é criado o distrito de Nazaré e anexado ao
município de Olinda.
Por ato do conselho do governo de 20-05-1833, desmembra do município de Olinda o
distrito de Nazaré. Elevado à categoria de vila.
Pela lei municipal nº 219 de 28-12-1907, é criado o distrito de Paulista e anexado ao
município de Olinda.
Pela lei municipal nº 231, de 02-06-1908, é criado o distrito de Beberibe e anexado ao
município de Olinda.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3 distritos:
Olinda, Paulista e Beberibe.
Pela lei municipal nº 486, de 14-11-1922, foram criados os distritos de Caboatam, Canoas,
Jardim, Nobre, Praia da Conceição e anexados ao município de Olinda.
Pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1928, o distrito de Beberibe foi transferido do município
de Olinda para Recife. Sob a mesma lei acima citada, desmembra do município de Olinda o distrito
de Paulista elevando-o à categoria de município.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 6 distritos:
Olinda, Caboatam, Canoas, Jardim, Nobre, Praia da Conceição.
Pelos decretos nºs 268, de 25-11-1930, e 56 de 23-01-1931, o município de Paulista perdeu a
categoria de município, sendo seu território anexado município de Olinda, como simples distrito.
Pela lei estadual nº 11, de 04-11-1935, desmembra do município de Olinda o distrito de
Paulista. Elevado novamente à categoria de município.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído do
distrito sede. Todos os distritos que figuravam na divisão de 1933, foram extintos, sendo seus
territórios anexado ao distrito sede do município de Olinda.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído do
distrito sede.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

