


























































1.2.5. Aires da Costa, filho tardio, n. cerca 
de 1484, que tirou ordens menores 
em Braga a 19.12.1495.198 Não 
referido nas genealogias, terá fal. 
novo.

2. Rui Mendes (de Vasconcellos)199, n. em 
1444 em Lisboa e fal. em 1521 em 
Guimarães, sendo sepultado na Colegiada. 
Sucedeu na honra e quintã coutada de 
Nomães, em Ruivães, e na honra e quintã 
de Vila Maior, em Vouzela. Foi senhor 
de Cunha-a-Velha (19.6.1498), do couto 
de Vimeiro (Braga) com sua jurisdição 
(6.4.1476)200, e do couto de Lageosa 
(Guimarães)201, cavaleiro fidalgo da Casa 
Real (1481202) e cavaleiro da Ordem de 
Santiago.203 Serviu no norte de África antes

escudeiro, filho de João Monteiro e sua mulher Inês de 
Barcelos); e de João de Benavides, morador em Santa 
Maria de Barcelos, que casou com Guiomar Barroso 
(pais de Francisco, que tirou ordens menores em Braga 
a 20.2.1562). Deste João foi também filho Baltazar 
de Benavides, do qual foi neto paterno Francisco de 
Benevides e Mendanha, morador em Barcelos, casado 
com D. Filipa Pereira. Destes foi filha sucessora D. 
Maria de Benevides Pereira, baptizada a 10.3.1665 
em Barcelos e casada a 23.6.1696, ib, com Francisco 
Jácome Lopes Calheiros, senhor da casa do Paço, em 
Calheiros (Ponte de Lima), c.g. nos condes de Calheiros. 
Vide Arquivo Municipal de Ponte de Lima, APC-A-004 - 
DOC. 3, cx. 1 e DOC. 9, cx. 1.
198 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga. Consta 
como Aires, filho de Pedro da Costa e sua mulher Inês 
Mendes, moradores na freguesia de Santa Maria da vila 
de Barcelos. Terá falecido pouco depois, sendo certo 
que não teve filhos.
199 Referido pelo Padre António Carvalho da Costa 
na sua “Corografia Portuguesa”, 1708, vol. 2, p. 158, 
nos seguintes termos: “Rui Mendes, q huns dizem de 
Vasconcellos, outros da Cunha, senhor da quinta da 
Cunha, & Contador de Entre Douro, & Minho”. 
200 ANTT, Livro 2 de Além Douro, fól. 1. 
201 Segundo Gayo, ob. cit. E, de facto, como já ficou 
dito, seu filho o Licenciado Cristóvão Mendes a 
21.1.1530 vinculou à capela de seu pai na Colegiada 
de Guimarães, além das 10 missas anuais que ele tinha 
deixado impostas no rendimento das casas da Rua da 
Sapateira, mais 22 missas anuais, às quais vinculou 800 
reais, retirados do rendimento da sua quintã e couto 
da Lageosa. 
202 É de 7.6.1481 a mais antiga referência como cavaleiro 
fidalgo da Casa Real, numa carta da Chancelaria de D. 
Afonso V. Antes é referido como escudeiro, vedor do 
bispo de Lamego. 
203 Ele próprio diz que o é em 1518, mas não encontrei 
a respectiva carta do hábito. De sublinhar que seus tios

de 1475204 e esteve na batalha de Toro 
(1476).205 Foi contador de Entre-Douro-e- 
Minho (8.4.1475)206 nos reinados de D. 
Afonso V, D. João II207 e D. Manuel I, cargo 
que acumulou com o de contador da Beira. 
Foi ainda meirinho da correição da comarca 
da Beira, escudeiro do bispo de Lamego D. 
Rodrigo de Noronha208 e vedor da sua Casa.

maternos Diogo Pereira e D. Henrique Pereira foram 
comendadores-mores desta ordem. Tudo indica que 
tenha recebido este hábito antes de 1476, quando 
serviu nas praças do norte de África.
204 Teve mercê do couto do Vimeiro nomeadamente 
pelos seus serviços em África. 
205 D. João II confirmou a 10.2.1486 uma carta de 
privilégio que D. Afonso V deu a um João Vasques, 
morador em Penelas, termo da cidade de Lagos, “por 
serviço que me veio fazer a estes meus reinos de Castela 
em companhia de Rui Mendes, contador d’Antre-Doiro-
e-Minho” (ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 8, fól. 
168). E D. Afonso V doou-lhe em Toro o senhorio do 
Couto do Vimeiro, referindo os seus serviços nas 
“partes dafrica como em estes meus rgos de castella”.
206 Assim referido na nomeação e em muitas outras 
circunstâncias, embora também seja referido como 
contador de Guimarães e Ponte de Lima ou dos 
respectivos almoxarifados. No reinado de D. João II 
tanto é referido contador em a comarca de Entre-
Douro-e-Minho ou como contador e arrendador de 
todas rendas e direitos reais, e emprazador e aforador 
de todos os reguengos que o rei há em a comarca e 
almoxarifados de Guimarães e Ponte de Lima.
207 Neste reinado, um Gonçalo de Novais (Navais), 
escudeiro da Casa Real, acusou Rui Mendes de ter 
cometido erros no ofício e de ficar com dinheiro do rei, 
pedindo o cargo para si, o que D. João II lhe concedeu 
por carta de 20.4.1482, “se assi é como nos ele disse”, 
mandando que os vedores da Fazenda investigassem a 
situação e ouvissem Rui Mendes (ANTT, Chancelaria de 
D. João II, liv. I, fól. 95 e 95v). Pelos vistos a acusação era 
infundada, pois Rui Mendes continuou no cargo, como 
bem se documenta. 
208 Rui Mendes e D. Rodrigo seriam da mesma idade. 
D. Rodrigo de Noronha, nascido cerca de 1444 e 
falecido em 1480, foi bispo de Lamego (1464-1477), 
capelão-mor do reino, confessor de D. Afonso V e do 
seu Conselho, regedor da Casa da Suplicação, preceptor 
do Estudo de Lisboa (23.8.1476), etc. Era filho bastardo 
de D. Fernando de Noronha, 2º conde de Vila Real. A 
23.8.1476 D. Afonso V nomeou D. Rodrigo de Noronha, 
bispo de Lamego, capelão-mor do reino, do seu 
Conselho, regedor da Suplicação, para os cargos de 
preceptor do Estudo de Lisboa, com o poder de nomear 
pessoas para o cargo de distribuidor dos resíduos do 
arcebispado da dita cidade, e provedor espiritual das 
albergarias e gafarias do reino, bem como lhe concedeu 
o direito de pousada e lhe outorgou 8.000 reais para 
as obras que entender ser necessário fazer (ANTT, 
Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 7, fól. 43).























 S.g. Fernão Pereira casou 2ª vez em 
Évora com D. Maria de Vasconcellos

2.2.8. Francisco da Mesquita Pimentel, 
n. cerca de 1514, que tirou ordens 
menores em Braga a 15.2.1523, 
como Francisco, filho de Fernão 
da Mesquita e sua mulher Inês 
Mendes, moradores em Santa Maria 
da Oliveira de Guimarães.310 Fal. 
depois de 1586311, certamente nas 
suas casas junto à Porta da Garrida, 
em Guimarães, onde então vivia.312 

Foi clérigo e cónego na Colegiada 
de Guimarães313, cavaleiro fidalgo 
da Casa Real e apoiou a causa de 
D. Filipe I, tendo sido preso pelo 
prior do Crato.314 Teve muitos 
bens, sendo nomeadamente 
senhor da quinta da Seara.315.

310 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
311 Vide nota nº 272.
312 Freguesia de São Miguel do Castelo, cujos paroquiais 
só começam em 1658.
313 Em geral aparece apenas referido como fidalgo da 
Casa d’el rei, mas ele próprio se diz clérigo de missa 
em 1581, conforme digo na nota seguinte. Na petição 
referida nessa nota, é unânime a referência pelas 
testemunhas inquiridas de que o Senhor Francisco da 
Mesquita é cónego. Trata-se, portanto, do Francisco da 
Mesquita, clérigo de ordens sacras, que testemunhou 
prazos da Colegiada de Guimarães em 1565 (AMAP, 
C-778, Legados da Oliveira, Documento 29, fól. 65 a 68v 
e fól. 215 a 216).
314 Numa petição ao juiz de Guimarães feita a 25.4.1581, 
o Senhor Francisco da Mesquita, fidalgo da Casa d’el 
rei, refere que sempre “procedeo no Serviço de sua 
Magestade e dos trabalhos que por seu serviço passou 
e de como foi preso na cadeia por mandado de dom 
António”, que ele “suplicante he clérigo de missa e 
homem de Renda e Fidalgo pessoa de qualidade” e 
refere que havia dele “sospeita que pretendia o serviço 
de sua Mag.de e tomar sua voz por elle ser pessoa 
nobre e fidalguo e dos principais da villa e muito 
amigo de Paantalliaõ de Saá e os filhos de Diogo da 
Mesquita irmão delle supricante serem enteados do 
dito Pantaliaõ de Saa por casar com sua may dona Luiza 
de Vasconcellos e por esta razão damizade e parentesco 
se carteavaõ e assi por ser grande amigo e parente 
de Gonçalo Coelho da Silva e de seu genro Francisco 
Machado e ser primo co-irmão de Mateus Mendes e de 
Lourenço de Carvalho irmãos os quaes todos heraõ no 
serviço de S. M.de e pretendiam tomar voz pellas quaes 
causas tingam delle supricante sospeita” (Sociedade 
Martins Sarmento, Arq. 172).
315 Que mandou vender em 1576 (AMAP, Colegiada

 Deixou filhos ilegítimos.316 Ficou tutor 
dos filhos de seus irmãos Diogo e 
Manuel. A 12.10.1564, nas casas de 
morada do muito magnífico senhor 
Francisco da Mesquita, fidalgo da 
Casa d’el rei, por ele foi dito que 
fazia seus procuradores ao Doutor 
Álvaro Fernandes e ao Licenciado 
Afonso Vaz e a Francisco de Azevedo, 
escrivão na cidade de Lisboa, criado 
do Senhor Cristóvão Mendes de 
Carvalho, todos moradores na 
dita cidade, e a Gonçalo Cardoso 
e a António de Araújo, clérigos de 
missa, e a Manuel Vaz, mercador, 
e a Manuel da Costa, todos criados 
dele Senhor Francisco da Mesquita 
e moradores na vila de Guimarães, 
para arrecadarem a fazenda que ficou 
de Manuel da Mesquita irmão dele 
senhor, como de seu filho Manuel da 
Mesquita cujo tutor ele constituinte 
era.317 A 17.12.1566, nas pousadas 
de António Vieira do Canto, cavaleiro 
fidalgo morador nesta dita vila e 
juiz dos órfãos nela e seu termo, 
estando presente o Senhor Fernão da 
Mesquita, filho de Diogo da Mesquita 
que Santa Glória aja, capitão e 
governador que foi das fortalezas de 
Sofala e Moçambique, e do Senhor D. 
Alexandre de Vasconcellos outrossim 
que Deus haja, por ele Fernão da 
Mesquita foi dito que tinha por tutor 
o muito magnifico Senhor Francisco 
da Mesquita, cavaleiro da Casa Real,

932j, Tabelião Manuel Gonçalves, fól. 100 a 101).
316 Pai, pelo menos, de Salvador da Mesquita, capitão da 
Ordenança de Guimarães que esteve preso à ordem do 
prior do Crato (Sociedade Martins Sarmento, Arq. 171 
e 172), Lopo da Mesquita, que faleceu na Índia (ib, Arq. 
173), e de Pedro da Mesquita e Lucas da Mesquita, de 
Guimarães, ambos cavaleiros fidalgos da Casa Real com 
1.167 reais de moradia, que embarcaram na Armada da 
Índia de 1585, sendo referidos como filhos bastardos de 
Francisco da Mesquita (vide, “Ementa da Casa da Índia: 
Manuscrito da Biblioteca Central da Marinha”, 2010, 
ob. cit., p. 116 e 118; e Félix Labrador Arroyo, “La Casa 
Real Portuguesa de Felipe II y Felipe III: la articulación del 
reino a través de integración de las elites de poder (1580-
1621)”, Madrid 2006, 2 volumes).
317 AMAP, C – 775, fól. 37v a 40.

50

FRAGMENTA HISTORICA

S.g. Fernão Pereira casou 2ª vez em 
Évora com D. Maria de Vasconcellos.

2.2.8. Francisco da Mesquita Pimentel, 
n. cerca de 1514, que tirou ordens 
menores em Braga a 15.2.1523, 
como Francisco, filho de Fernão 
da Mesquita e sua mulher Inês 
Mendes, moradores em Santa Maria 
da Oliveira de Guimarães.310 Fal. 
depois de 1586311, certamente nas 
suas casas junto à Porta da Garrida, 
em Guimarães, onde então vivia.312 
Foi clérigo e cónego na Colegiada 
de Guimarães313, cavaleiro fidalgo 
da Casa Real e apoiou a causa de 
D. Filipe I, tendo sido preso pelo 
prior do Crato.314 Teve muitos 
bens, sendo nomeadamente 
senhor da quinta da Seara.315                                                                      

310 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
311 Vide nota nº 272.
312 Freguesia de São Miguel do Castelo, cujos paroquiais 
só começam em 1658.
313 Em geral aparece apenas referido como fidalgo da 
Casa d’el rei, mas ele próprio de diz clérigo de missa 
em 1581, conforme digo na nota seguinte. Na petição 
referida nessa nota, é unânime a referência pelas 
testemunhas inquiridas de que o Senhor Francisco da 
Mesquita é cónego. Trata-se, portanto, do Francisco da 
Mesquita, clérigo de ordens sacras, que testemunhou 
prazos da Colegiada de Guimarães em 1565 (AMAP, 
C-778, Legados da Oliveira, Documento 29, fól. 65 a 68v 
e fól. 215 a 216).
314 Numa petição ao juiz de Guimarães feita a 25.4.1581, 
o Senhor Francisco da Mesquita, fidalgo da Casa d’el 
rei, refere que sempre “procedeo no Serviço de sua 
Magestade e dos trabalhos que por seu serviço passou 
e de como foi preso na cadeia por mandado de dom 
António”, que ele “suplicante he clérigo de missa e 
homem de Renda e Fidalgo pessoa de qualidade” e 
refere que havia dele “sospeita que pretendia o serviço 
de sua Mag.de e tomar sua voz por elle ser pessoa 
nobre e fidalguo e dos principais da villa e muito 
amigo de Paantalliaõ de Saá e os filhos de Diogo da 
Mesquita irmão delle supricante serem enteados do 
dito Pantaliaõ de Saa por casar com sua may dona Luiza 
de Vasconcellos e por esta razão damizade e parentesco 
se carteavaõ e assi por ser grande amigo e parente 
de Gonçalo Coelho da Silva e de seu genro Francisco 
Machado e ser primo co-irmão de Mateus Mendes e de 
Lourenço de Carvalho irmãos os quaes todos heraõ no 
serviço de S. M.de e pretendiam tomar voz pellas quaes 
causas tingam delle supricante sospeita” (Sociedade 
Martins Sarmento, Arq. 172).
315 Que mandou vender em 1576 (AMAP, Colegiada 

Deixou filhos ilegítimos.316 Ficou tutor 
dos filhos de seus irmãos Diogo e 
Manuel. A 12.10.1564, nas casas de 
morada do muito magnífico senhor 
Francisco da Mesquita, fidalgo da 
Casa d’el rei, por ele foi dito que 
fazia seus procuradores ao Doutor 
Álvaro Fernandes e ao Licenciado 
Afonso Vaz e a Francisco de Azevedo, 
escrivão na cidade de Lisboa, criado 
do Senhor Cristóvão Mendes de 
Carvalho, todos moradores na 
dita cidade, e a Gonçalo Cardoso 
e a António de Araújo, clérigos de 
missa, e a Manuel Vaz, mercador, 
e a Manuel da Costa, todos criados 
dele Senhor Francisco da Mesquita 
e moradores na vila de Guimarães, 
para arrecadarem a fazenda que ficou 
de Manuel da Mesquita irmão dele 
senhor, como de seu filho Manuel da 
Mesquita cujo tutor ele constituinte 
era.317 A 17.12.1566, nas pousadas 
de António Vieira do Canto, cavaleiro 
fidalgo morador nesta dita vila e 
juiz dos órfãos nela e seu termo, 
estando presente o Senhor Fernão da 
Mesquita, filho de Diogo da Mesquita 
que Santa Glória aja, capitão e 
governador que foi das fortalezas de 
Sofala e Moçambique, e do Senhor D. 
Alexandre de Vasconcellos outrossim 
que Deus haja, por ele Fernão da 
Mesquita foi dito que tinha por tutor 
o muito magnifico Senhor Francisco 
da Mesquita, cavaleiro da Casa Real, 

932j, Tabelião Manuel Gonçalves, fól. 100 a 101).
316 Pai, pelo menos, de Salvador da Mesquita, capitão da 
Ordenança de Guimarães que esteve preso à ordem do 
prior do Crato (Sociedade Martins Sarmento, Arq. 171 e 
172), Lopo da Mesquita, que faleceu na Índia (ib, Arq. 
173), e de Pedro da Mesquita e Lucas da Mesquita, de 
Guimarães, ambos cavaleiros fidalgos da Casa Real com 
1.167 reais de moradia, que embarcaram na Armada da 
Índia de 1585, sendo referidos como filhos bastardos de 
Francisco da Mesquita (vide, “Ementa da Casa da Índia: 
Manuscrito da Biblioteca Central da Marinha”, 2010, 
ob. cit., p. 116 e 118; e Félix Labrador Arroyo, “La Casa 
Real Portuguesa de Felipe II y Felipe III: la articulación 
del reino a través de integración de las elites de poder 
(1580-1621)”, Madrid 2006, 2 volumes).
317 AMAP, C – 775, fól. 37v a 40.

Cristóvão Mendes de Carvalho  ‐ História de um alto 
magistrado quinhentista e de sua família

50

FRAGMENTA HISTORICA

S.g. Fernão Pereira casou 2ª vez em 
Évora com D. Maria de Vasconcellos.

2.2.8. Francisco da Mesquita Pimentel, 
n. cerca de 1514, que tirou ordens 
menores em Braga a 15.2.1523, 
como Francisco, filho de Fernão 
da Mesquita e sua mulher Inês 
Mendes, moradores em Santa Maria 
da Oliveira de Guimarães.310 Fal. 
depois de 1586311, certamente nas 
suas casas junto à Porta da Garrida, 
em Guimarães, onde então vivia.312 
Foi clérigo e cónego na Colegiada 
de Guimarães313, cavaleiro fidalgo 
da Casa Real e apoiou a causa de 
D. Filipe I, tendo sido preso pelo 
prior do Crato.314 Teve muitos 
bens, sendo nomeadamente 
senhor da quinta da Seara.315                                                                      

310 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
311 Vide nota nº 272.
312 Freguesia de São Miguel do Castelo, cujos paroquiais 
só começam em 1658.
313 Em geral aparece apenas referido como fidalgo da 
Casa d’el rei, mas ele próprio de diz clérigo de missa 
em 1581, conforme digo na nota seguinte. Na petição 
referida nessa nota, é unânime a referência pelas 
testemunhas inquiridas de que o Senhor Francisco da 
Mesquita é cónego. Trata-se, portanto, do Francisco da 
Mesquita, clérigo de ordens sacras, que testemunhou 
prazos da Colegiada de Guimarães em 1565 (AMAP, 
C-778, Legados da Oliveira, Documento 29, fól. 65 a 68v 
e fól. 215 a 216).
314 Numa petição ao juiz de Guimarães feita a 25.4.1581, 
o Senhor Francisco da Mesquita, fidalgo da Casa d’el 
rei, refere que sempre “procedeo no Serviço de sua 
Magestade e dos trabalhos que por seu serviço passou 
e de como foi preso na cadeia por mandado de dom 
António”, que ele “suplicante he clérigo de missa e 
homem de Renda e Fidalgo pessoa de qualidade” e 
refere que havia dele “sospeita que pretendia o serviço 
de sua Mag.de e tomar sua voz por elle ser pessoa 
nobre e fidalguo e dos principais da villa e muito 
amigo de Paantalliaõ de Saá e os filhos de Diogo da 
Mesquita irmão delle supricante serem enteados do 
dito Pantaliaõ de Saa por casar com sua may dona Luiza 
de Vasconcellos e por esta razão damizade e parentesco 
se carteavaõ e assi por ser grande amigo e parente 
de Gonçalo Coelho da Silva e de seu genro Francisco 
Machado e ser primo co-irmão de Mateus Mendes e de 
Lourenço de Carvalho irmãos os quaes todos heraõ no 
serviço de S. M.de e pretendiam tomar voz pellas quaes 
causas tingam delle supricante sospeita” (Sociedade 
Martins Sarmento, Arq. 172).
315 Que mandou vender em 1576 (AMAP, Colegiada 

Deixou filhos ilegítimos.316 Ficou tutor 
dos filhos de seus irmãos Diogo e 
Manuel. A 12.10.1564, nas casas de 
morada do muito magnífico senhor 
Francisco da Mesquita, fidalgo da 
Casa d’el rei, por ele foi dito que 
fazia seus procuradores ao Doutor 
Álvaro Fernandes e ao Licenciado 
Afonso Vaz e a Francisco de Azevedo, 
escrivão na cidade de Lisboa, criado 
do Senhor Cristóvão Mendes de 
Carvalho, todos moradores na 
dita cidade, e a Gonçalo Cardoso 
e a António de Araújo, clérigos de 
missa, e a Manuel Vaz, mercador, 
e a Manuel da Costa, todos criados 
dele Senhor Francisco da Mesquita 
e moradores na vila de Guimarães, 
para arrecadarem a fazenda que ficou 
de Manuel da Mesquita irmão dele 
senhor, como de seu filho Manuel da 
Mesquita cujo tutor ele constituinte 
era.317 A 17.12.1566, nas pousadas 
de António Vieira do Canto, cavaleiro 
fidalgo morador nesta dita vila e 
juiz dos órfãos nela e seu termo, 
estando presente o Senhor Fernão da 
Mesquita, filho de Diogo da Mesquita 
que Santa Glória aja, capitão e 
governador que foi das fortalezas de 
Sofala e Moçambique, e do Senhor D. 
Alexandre de Vasconcellos outrossim 
que Deus haja, por ele Fernão da 
Mesquita foi dito que tinha por tutor 
o muito magnifico Senhor Francisco 
da Mesquita, cavaleiro da Casa Real, 

932j, Tabelião Manuel Gonçalves, fól. 100 a 101).
316 Pai, pelo menos, de Salvador da Mesquita, capitão da 
Ordenança de Guimarães que esteve preso à ordem do 
prior do Crato (Sociedade Martins Sarmento, Arq. 171 e 
172), Lopo da Mesquita, que faleceu na Índia (ib, Arq. 
173), e de Pedro da Mesquita e Lucas da Mesquita, de 
Guimarães, ambos cavaleiros fidalgos da Casa Real com 
1.167 reais de moradia, que embarcaram na Armada da 
Índia de 1585, sendo referidos como filhos bastardos de 
Francisco da Mesquita (vide, “Ementa da Casa da Índia: 
Manuscrito da Biblioteca Central da Marinha”, 2010, 
ob. cit., p. 116 e 118; e Félix Labrador Arroyo, “La Casa 
Real Portuguesa de Felipe II y Felipe III: la articulación 
del reino a través de integración de las elites de poder 
(1580-1621)”, Madrid 2006, 2 volumes).
317 AMAP, C – 775, fól. 37v a 40.

Cristóvão Mendes de Carvalho  ‐ História de um alto 
magistrado quinhentista e de sua família



























Carvalho, morador na sua quinta 
de Vila Boa.460 Mateus Mendes de 
Carvalho terá assim ficado tutor 
deste seu sobrinho, que ficou
órfão em 1585.

2.6.7. Mateus Mendes de Carvalho, n. em 
1533 e fal. a 11.3.1595 no Porto (São 
Nicolau)461, nas suas casas da Rua 
Nova, sendo sepultado na sua capela 
da Conceição, no mosteiro de São 
Francisco da cidade do Porto.462 Foi 
fidalgo da Casa de D. Sebastião463, de 
quem teve mercê do cargo de juiz da 
alfândega de Goa464, a que renunciou  
a 22.3.1582465, tesoureiro da Casa da 
Mina e Guiné (14.10.1568)466, escrivão 
de uma viagem da carreira da Mina  
(19.4.1572)467 e carta de quitação.468 

Esteve na batalha de Alcácer Quibir, 
donde voltou, apoiando a causa de 
D. Filipe I.469 Foi comendador de São 
Fins da Marinha.470 Viveu no Porto, 
nas ditas casas da Rua Nova, e em Vila 
Boa de Quires (Marco de Canavezes),

460 ADPRT, Paroquiais de Vila Boa de Quires.
461 ADPRT, Paroquiais do Porto. Diz o óbito que fez 
testamento e ficaram testamenteiros sua mulher e o 
abade de Gulpilhares. Deve tratar-se de Miguel Soares 
de Carvalho, abade de Gulpilhares, que faleceu a 
17.9.1623, ib. 
462 Conforme se diz no óbito do filho. No seu próprio 
óbito diz-se apenas que foi sepultada em São Francisco 
e fez testamento.
463 Referido como Fidalgo da minha Casa nas cartas 
deste rei.
464 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
19, fól. 388.
465 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
45, fól. 341.
466 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
22, fól. 173; e Liv. 35, fól. 81.
467 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
29, fól. 22v.
468 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, P., Liv. 9, fól. 17, 
209 e 399v.
469 Vide nota nº 314.
470 Segundo Afonso de Torres, mas não encontrei a 
mercê nem nada que o documente. Torres diz também 
que foi comentador de São Pedro de Gouveias em 1572, 
no que teria de ter sucedido a seu tio o Dr. Cristóvão 
Mendes de Carvalho ainda em sua vida, o que não 
parece. Aliás, em 1610 fez-se tombo desta comenda, 
sendo então comendador D. António de Magalhães e 
Menezes (ANTT, Tombos das Comendas, nº 252).

na quinta de Vila Boa ou do Paço de 
Pombal471, de que sua 2ª mulher era 
co-herdeira da parte vinculada por 
sua mãe e que recebeu em dote.472

471 Quintã medieval que era dos Portocarreiro e ficava 
junto à torre de Portocarreiro. Vila Boa de Quires, aliás, 
ficava no antigo concelho de Portocarreiro. 
472 Nos paroquiais de Vila Boa de Quires, de 1587 a 
1593, são referidos vários criados e escravos do Senhor 
Mateus Mendes de Carvalho, morador na sua quinta 
de Vila Boa. E num assento de 14.12.1587 foi madrinha 
“Dona Maria Rangel molher de Matheus Mendes de 
Carvalho, ora estante na sua quinta de villa boa, sita 
nesta freg.”. António Pamplona Carneiro Rangel, irmão 
desta D. Maria, também aparece na mesma altura 
referido como morador na sua quinta de Vila Boa, com 
seus filhos, uns legítimos outros bastardos, e com sua 
mulher D. Margarida da Silva, que aí faleceu a 29.1.1589, 
filha de António de Souza Alcoforado e de sua mulher 
D. Maria da Silva, senhora da quinta da Silva. Em 1706, 
o Padre António Carvalho da Costa, na sua “Corografia 
Portugueza”, diz que em Vila Boa de Quires, além da 
Torre de Portocarreiro, existiam então mais “duas casas 
nobres; a do Pombal, que é de Carneyros Pamplonas 
(...) & a do Mestre de Campo Mattheus Mendes de 
Carvalho, fidalgo honrado”. Contudo, tratava-se do 
mesmo conjunto arquitectónico, porventura então 
ainda dividido entre Mateus Mendes de Carvalho e 
Menezes (1624-1689), mestre de campo de Auxiliares, 
neto sucessor do Mateus Mendes de Carvalho em 
epígrafe, e seus primos os morgados de Beire. Com 
efeito, o irmão de D. Maria Rangel (mulher de Mateus 
Mendes de Carvalho), António Pamplona Carneiro 
Rangel, já falecido em 1611, casou com a antedita D. 
Margarida da Silva e sucedeu na quinta de Beire e em 
parte da quinta de Vila Boa, onde também viveu. Seu 
filho sucessor, Manuel de Souza da Silva, vereador do 
Senado da Câmara do Porto (1638), foi morgado de 
Leirós, vínculo que lhe instituiu sua mãe, com a sua 
terça, consignado na quinta de Leirós, em Santa Cruz de 
Ribatâmega. Casou a 20.6.1611 em Abragão (Penafiel) 
com D. Susana de Madureira, nascida a 6.1.1590 e 
baptizada a 10, ib, filha de António de Gouveia Barreto 
e sua mulher Joana Soares da Cunha. De Manuel de 
Souza da Silva e sua mulher foi filho sucessor António 
de Souza Alcoforado, que casou com sua prima D. 
Isabel da Silva (filha de Duarte Carneiro Rangel e neta 
de Mateus Mendes de Carvalho), baptizada a 14.7.1620 
em Vila Boa de Quires e falecida a 5.12.1651, ib, 
deixando herdeiro o marido. Destes foi filho Manuel 
de Souza da Silva, o célebre genealogista autor do 
“Nobiliário das Famílias de Portugal”, de que existe 
uma cópia da Biblioteca Nacional de Lisboa (Pombalina 
304), que casou duas vezes, deixando um filho que 
também casou mas sem geração. Com a extinção da 
descendência legítima de António Pamplona Carneiro 
Rangel, sucederia em Beire a descendência de João 
Álvares Pamplona, filho bastardo do antedito António 
Pamplona Carneiro Rangel. Este João Álvares Pamplona 
foi padrinho a 5.7.1588 em Vila Boa de Quires, sendo













































casa do Patim, no Porto (Victória)713, indo a 
sepultar ao panteão da família na sua vila 
da Trofa, e de sua 2ª mulher714 D. Guiomar 
Monteiro de Almeida715, b. a 12.8.1582

713 ADPRT, Paroquiais do Porto. Diz o óbito: “Diogo 
Gomes de Lemos faleceo aos vte e sinquo de Julho (de 
1651) fez testamto foi sepultar à Trofa seu fº João Gomes 
seu herdeiro = Velho”.
714 Casados a 24.3.1646 no Porto, dois meses após a 
morte da 1ª mulher. Já tinham os dois filhos, havidos 
sendo ambos solteiros, antes do seu casamento com 
a 1ª mulher, filhos esses que, como se documenta, 
viviam em casa de seu pai durante o seu 1º casamento. 
A 1ª mulher de Diogo Gomes de Lemos, D. Mariana 
de Vilhena Coutinho, era bisneta sucessora de Ana da 
Mesquita e seu marido Pantaleão Ferreira, referidos 
no nº 2.2.3., sendo portanto parente dentro do 3º 
grau de consanguinidade de Jerónimo de Carvalho de 
Vasconcellos, que em 1636 casou com D. Jerónima de 
Lemos, que então vivia em casa de seu pai Diogo Gomes 
de Lemos, sendo viva a dita D. Mariana.
715 Também aparece apenas como D. Guiomar Monteiro 
e D. Guiomar de Almeida. Era irmã de André Vieira 
de Almeida (1580-1651), prior da Trofa, ambos filhos 
de António Lopes Carvalho, morgado em Vouzela, 
onde faleceu a 26.2.1614, e de sua mulher (casados a 
30.11.1570 em Castro Daire) Catarina Borges de Castro, 
falecida a 28.1.1600 em Vouzela, sendo esta meia-irmã 
paterna do Padre Sebastião Vieira (1572-1634), famoso 
jesuíta, autor de vasta bibliografia, missionário do 
Padroado Português do Japão, que morreu queimado 
vivo em Yedo. Foi mestre de noviços e procurador da 
província de Macau, missionou nas Filipinas (1614) e 
em 1623 foi eleito para ir a Roma como procurador da 
província japonesa, onde chegou em 1626 e foi acolhido 
da melhor forma pelo Papa Urbano VIII. Em 1629 voltou 
ao Oriente, levando consigo 23 jesuítas de várias 
nacionalidades. Em 1632 voltou a entrar no Japão, 
como administrador do bispado. Em 1633 foi mandado 
prender pelo imperador nipónico, que o condenou à 
morte por suplício e, após três dias de martírio, a ser 
queimado vivo. Catarina Borges de Castro e o Padre 
Sebastião Vieira eram netos paternos de Brás Vieira, 
que serviu em Arzila, onde foi armado cavaleiro (ANTT, 
Chancelaria de D. João III, Liv. 44, fól. 69v) e foi depois 
escrivão da Câmara (ib, Liv. 49, fól. 127v) e tabelião de 
Castro Daire (ib, Liv. 46, fól. 207) e tabelião de Alva (ib, 
Liv. 46, fól. 221), filho de Jorge Vieira, cavaleiro, que 
a 22.10.1501 servia em Arzila quando foi nomeado 
guarda desta vila, com uma tença de 4.000 reais (ANTT, 
Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 1, fól. 49). Este Jorge 
era filho de Álvaro Vieira, senhor da quinta da Conca, 
em São Paio de Portela (Penafiel), e da capela da Casa 
do Capítulo de São Domingos, no Porto, que antes se 
chamou Álvaro da Cunha. Como Álvaro da Cunha teve 
mercê dos bens de Lopo Vieira a 8.12.1490 (Chancelaria 
de D. João II, Liv. 9, fol. 26). Era filho de outro Álvaro 
Vieira, escudeiro do infante D. Pedro, e de Isabel da 
Cunha (neta materna de Álvaro Rodrigues Carvalho). 
A 7.1.1470 D. Afonso V doou a Fernão Telles, do seu

em Vouzela716 e fal. a 9.4.1658 na Trofa717, 
sendo aí sepultada no panteão da família. 
Diogo Gomes de Lemos718, fidalgo cavaleiro 
da Casa de D. Filipe II719, foi 6º senhor 
de juro e herdade da Trofa (3.7.1617)720, 
10º senhor de juro e herdade de Jales e 
Alfarela (ib)721, senhor de juro e herdade 
de Pampilhosa da Serra e Terra de Álvaro722 
e demais bens da grande Casa de seus 
pais, 8º morgado do Calhariz e senhor da 
honra e torre de Silva, bem assim como do 
morgadio dos Ferreira, com sua capela de 
Jerusalém na cidade do Porto, e respectiva 
casa do Patim, onde viveu, que teve por sua 
1ª mulher723 D. Maria de Vilhena Coutinho, 
fal. a 13.1.1646, ib724, de quem não teve 
geração. Diogo Gomes de Lemos era filho 
sucessor de Duarte de Lemos, n. cerca de

Conselho, governador e mordomo-mor do príncipe 
D. João, os bens móveis e de raiz que pertenceram a 
Álvaro Vieira, morador na cidade do Porto, e a Isabel da 
Cunha, que se amantizaram e tiveram um filho (ANTT, 
Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 30, fól. 172v). 
716 ADVIS, Paroquiais de Vouzela.
717 ADAVR, Paroquiais da Trofa. Diz o seu óbito: “Aos 
9 dias do mes de Abril de 1658 faleceo a Snra Dona 
Guiomar de Almda foi seu corpo enterrado na sua 
Capella = Franco de Almeyda”.
718 Diogo Gomes de Lemos teve ainda três filhos 
bastardos, havidos numa filha de João Pires Pinheiro, 
que depois de viúvo foi arcediago do Bago, na Sé 
de Viseu: Duarte de Lemos, que em 1633 era frade 
dominicano, mas depois abandonou a vida religiosa e 
a 4.1.1647 teve mercê da capitania de Baçaim (ANTT, 
RGM, Mercês da Torre do Tombo, Liv. 10, fól. 117v e 118); 
D. Madalena de Lemos, falecida a 1.6.1660 em Mouriz 
(Paredes), que casou com Luís Coelho de Beça, senhor 
da quinta da Costa, ib, onde faleceu a 24.11.1660, 
c.g.; e D. Luísa de Távora, abadessa de Arouca. 
719 Referido como Fidalgo da minha Casa quando este 
rei lhe confirmou a Casa da Trofa em 1617.
720 ANTT, Chancelaria de D. Filipe III, M., Liv. 39, fól. 273v 
a 283 – Vide transcrição desta carta em ANEXOS. 
721 Conf. nota anterior.
722 Conf. nota anterior. A vila de Álvaro, sobranceira ao 
rio Zêzere e albufeira do Cabril, foi sede de concelho até 
1836. Hoje é freguesia no concelho de Oleiros, sendo 
uma das chamadas “aldeias brancas” da Rede das 
Aldeias do Xisto. 
723 Casados a 2.8.1615 no Porto.
724 ADPRT, Paroquiais do Porto (Victória). Diz o óbito: 
“Aos 13 de Janeiro de 646 faleceo Dona Mariana 
molher de Diogo Gomes de Lemos fez testamto seu 
marido testamenteiro foi enterrar a São Domingos não 
me derão ate hoje 26 de Janeiro cousa alguma. estou 
satisfeito = Phelippe Velho de Meirelles”.












































