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EDITORIAL

Dos perigos de uma História.

Poderá a História ser viciada nos seus resultados? Haverá uma História ou várias Histórias paralelas, 
com começos e fins idênticos mas com percursos muito diferentes? 

É difícil obter uma resposta honesta e sem preconceitos. Na maioria das vezes a História que se nos 
apresenta está, ou pode estar, perspetivada numa linha que o autor considera séria e honesta. Mas 
terá o autor toda a informação? E mesmo que a tenha será que a soube utilizar?

Sabe-se hoje – ou começa-se a saber e a estudar com mais cuidado – da existência de «matéria escura» 
no ADN humano. Essa matéria do genoma que não são genes – mas que são controladores genéticos, 
pois ajudam ou condicionam o modo como as células se comportam – foi desprezada durante muito 
tempo, ou foi apenas considerada lixo, mas afinal são fundamentais na evolução da qualidade da vida 
de um ser. 

Mas, se tem sido mais fácil desmitificar a ciência relacionada com a evolução da espécie humana – 
mesmo aceitando que possam existir ainda muitos e muitos momentos de “matéria escura”, assim 
denominada apenas porque não é conhecida, não que não tenha informação –, com a História é tudo 
muito mais difícil. Se hoje já não se olha, nem se aceita, uma Idade Média como um período entre 
uma época Clássica e o chamado seu Renascimento, não existe a coragem de lhe mudar o nome 
«romântico» de medievalismo. Já se chamou a atenção que a denominada História Contemporânea 
não é mais um rótulo que sirva para o período que abrange os finais do século XVIII, os séculos XIX e XX 
e para o século XXI. Embora os ritmos da história política sejam significativos, hoje tem de se atender a 
outros fatores, como por exemplo: a invenção do satélite que alterou todo o decurso da História futura 
e o consequente comportamento da humanidade.   



A grande maioria das pessoas julga que sabe História. Uma maioria ainda mais significativa dos 
licenciados em História julga que são imediatamente historiadores. Seria o mesmo que dizer que 
todos os licenciados em filosofia eram Filósofos; mas o pior ainda são os denominados Historiadores 
que nunca aprenderam e muito menos apreenderam a Ciência. 

Tenta-se, hoje, minorar estes riscos pedindo a arbitragem científica de um artigo ou de um estudo. 
Mas será que isso está correto? Será que o árbitro científico compreende que o seu papel é apenas: 
verificar se as premissas estão certas; se os documentos tidos em conta são válidos e autênticos; e 
não julgar a interpretação que cada um faz desse material? Conhecem-se alguns exemplos – que 
hoje classificamos como de atrasos científicos – de arbitragens científicas erradas; para não ser mais 
polémico e menos contemporâneo pergunto, apenas, se a Inquisição ao condenar Galileu não estava 
a fazer arbitragem científica que considerava honesta?  

Esperemos que a Fragmenta Historica não seja – involuntariamente – castradora de uma História 
honesta e sem preconceitos.

João Alves Dias



IMAGEM DA CAPA
Um peixe como sinal de tabelião

João José Alves Dias

Onde menos se espera surge um elemento iconográfico que alarga o leque, sempre pobre, do panorama 
português medieval, no que a imagética de época diz respeito, em especial para os primeiros séculos da 
nacionalidade Portuguesa.

Existem, para o século XIII, sinais de tabelião português com a representação de peixe. 
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O documento que hoje apresentamos está datado de 1242 [E. 1280], mês de Abril, e encontra-se 
autenticado pelo notário Martim [ou Martinho] Durando [ou Durão], no original grafado, em latim, 
Martinus Durandj. Trata-se de uma escritura de uma propriedade, situada no termo de Lisboa, que 
é vendida ao Mosteiro de Chelas, desta cidade. Para a identificação do peixe nele representado foi 
significativa a ajuda do Professor Doutor Miguel Teles Antunes, paleontólogo conceituado e amante do 
estudo dos peixes. Atendendo à forma alongada, ao par de barbatanas dorsais e à forma da barbatana 
caudal, conjugado com o facto de ser um peixe carnívoro – dado ter um peixe preso na boca – o Mestre 
identificou duas espécies – entre as que se encontram na costa portuguesa e em especial na região 
de Lisboa – que poderiam estar representadas no sinal de tabelião: uma corvina ou um robalo, mas 
aceitando mais ser esta última espécie atendendo ao formato da boca protátil. Será mais difícil tentar 
articular o que terá levado Martim Durando a identificar-se com o animal representado. Ocorre-nos a 
possibilidade de relacionar a dureza das maxilas com o apodo Durão. 

Um outro olhar, sobre o vasto conjunto de sinais de autentificação de documentos que em Portugal 
começaram a ser utilizados – desde a sua fundação – pelos notários que depois mudaram o nome para 
tabelião pode fornecer diferentes pistas quer para a história do quotidiano quer até da simbólica como 
tentaremos demonstrar numa das próximas capas desta revista.

Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Cónegos Regulares de Santo Agostinho,
Mosteiro de Chelas, mç. 15, n.º 284

PT/TT/MCH/M15/284
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Um peixe como sinal de tabelião

Miguel Telles Antunes

O desenho a envolver a assinatura representa um peixe com outro menor, ao parecer semelhante, na 
boca. Tratando-se de um desenho irrealista, esquemático, pelo que não podemos pretender chegar 
a uma diagnose segura. Podem, no entanto, ser verificadas características susceptíveis de razoável 
aproximação.

O peixe maior era, pelos vistos, carnívoro, ictiófago, talvez canibal. Caracteres mais salientes: corpo 
alongado; boca grande, terminal; barbatanas pélvicas avançadas, atingindo quase o nível das peitorais; 2 
dorsais nítidas; caudal homocérquica. Aparentemente, uma só barbatana anal.

Pela caudal, não se trata de nenhum seláceo nem de esturjão, então possível no Tejo/ arredores de 
Lisboa e do Mosteiro de Chelas.

As duas dorsais eliminam Clupeídeos, incluindo o sável e a savelha, e também provavelmente o salmão, 
então possível embora escasso. Sendo ambas curtas, é de eliminar um peixe apreciado e ainda corrente 
na área, a corvina.

Pela disposição das barbatanas pares, próximas, e pelas 2 dorsais trata-se de um teleósteo evoluído. A 
boca grande e o carácter carnívoro, eliminam as taínhas (mugilídeos, ainda abundantes) e são compatíveis 
com um predador ainda comum, o robalo, o que parece provável (mas não certo). Todavia, a forma da 
caudal parece ter bordo distal vertical demais e não com chanfradura nítida. O desenho pouco fiel, 
esquematizado, nem é prova a favor daquela hipótese nem parece suficiente para a rejeitar, pelo que, 
tentativamente e sob reserva, a aceitamos. 

Quanto à iconografia zoológica medieval, sugerimos a consulta do estudo acerca de iluminuras da 
Crónica Geral de Hespanha e do Livro da Condessa de Bertiandos:

ANTUNES, Miguel Telles – Conocimiento zoológico antes y después de los Descubrimientos/ Comparación 
iconográfica de los códices de la Academia de las Ciencias de Lisboa, Crónica Geral de Espanha 
(siglo XV) e Livro de Horas da Condessa de Bertiandos (siglo XVI). Em Livro de Horas da Condessa de 
Bertiandos (siglo XVI). Xuntanza Editorial S.A. (Coruña) e Ediciones Boreal S.L. (Coruña). Pp.7-41, 30 
figs., 13 tabelas.

Aos 08 de Setembro de 2017
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Resumo

Este estudo centra-se numa extensa carta 
biográfica que o conselheiro Cristóvão Mendes 
de Carvalho ‐ então chanceler da Casa do Cível 
e após uma carreira de 41 anos de relevantes 
serviços -, por morte de D. João III, escreveu em 
1557 ao novo rei D. Sebastião, de quem ainda 
foi desembargador do paço.

Carta notável, que nos permite perceber 
melhor os meandros da justiça e administração 
pública da 1ª metade do séc. XVI em Portugal e 
o novo paradigma da elite em ascensão.

Para melhor entender a carta e o seu autor, é 
aqui também traçada a sua biografia. Faz-se 
igualmente o estudo pormenorizado da sua 
família, enquadramento fundamental para se 
perceber o indivíduo. 

Tanto mais que o neto paterno e sucessor de 
Cristóvão Mendes de Carvalho casou com a 
sucessora do senhorio da Trofa, importante 
Casa que desde então passou a ter esta varonia. 

Abstract

This study focuses on an extensive biographical 
letter written by Cristóvão Mendes de Carvalho, 
who was then chancellor of the Casa do Cível 
following a forty-one-year career of relevant 
services, at the time of King John III’s death, in 
1557, to the new King Sebastian, for whom he 
would still act as High Court Judge.

This remarkable letter allows us to better 
understand the intricacies of justice and public 
administration of the first half of 16th century 
Portugal and the new elite paradigm on the rise.

For a better comprehension of both the letter 
and its author his biography is also taken into 
account, as well as a detailed study of his 
family, the basic framework for understanding 
an individual, namely from the 16th century.

So much so, that a paternal grandson and successor 
to Cristóvão Mendes de Carvalho married the 
heiress to the Landlordship of Trofa, an important 
House which since carries his male line.

Manuel Abranches de Soveral
Jornalista, escritor e investigador autónomo

CRISTÓVÃO MENDES DE CARVALHO
HISTÓRIA DE UM ALTO MAGISTRADO QUINHENTISTA E DE SUA 

FAMÍLIA

Palavras‐chave

Cristóvão Mendes de Carvalho; administração; 
século XVI; Casa do Cível; corregedores; 
desembargadores do paço; senhores da Trofa; 
nobreza

Keywords

Cristóvão Mendes de Carvalho; administration; 
XVI century; Casa do Cível; High Court Judges; 
Lords of Trofa; nobility
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1 O presente estudo sobre um alto magistra-
do das cortes de D. Manuel, D. João III e D. 
Sebastião constitui, simultaneamente, um 
exercício de Genealogia, entendida como a 
ciência que estuda o indivíduo social e a sua 
integração na respectiva corrente familiar; mas 
também uma perspectiva monográfica sobre a 
elite da 1ª metade do séc. XVI e sobre a Justiça 
e a administração pública, visão essa em boa 
parte constituída pelo testemunho do próprio 
e balizada pela documentação que, a montante 
e jusante, permite sustentar o que alega e ex-
plicar as circunstâncias. Neste relato, a todo 
o momento nos deparamos, salvaguardadas 
as distâncias, com situações que trespassam 
os tempos e povoam a nossa actualidade. É 
a História que se repete? A natureza humana 
que não muda? Ou a própria especificidade do 
nosso povo? 

O Licenciado Cristóvão Mendes de Carvalho2 
é o magistrado em questão. Nasceu em 
Guimarães em 14853 e veio a falecer depois 

1 Agradeço a D. João de Noronha Osorio e ao Dr. José 
Couceiro da Costa as informações que amavelmente 
me disponibilizaram; ao Dr. Rui de Faria o auxílio na 
investigação das escrituras notariais de Guimarães; e 
ao Dr. Pedro Pinto quer o conselho paleográfico quer 
as informações.
2 Embora também se documente como Cristóvão 
Mendes de Carvalho, aparece muitas vezes, na 
documentação coeva, referido apenas como Licenciado 
Cristóvão Mendes, simplificação normal nesta e 
noutras épocas. Em certas famílias, que tinham fixado 
o patronímico em associação com o nome da linhagem 
desde o séc. XIII, como é o caso paradigmático dos 
Soares de Albergaria, dos Gomes de Abreu e dos 
Mendes de Vasconcellos, justamente, o patronímico 
passou muitas vezes a significar a linhagem, como por 
exemplo claramente se vê nos Mello Soares ou Soares 
de Mello. Também os Gomes de Abreu e os Mendes 
de Vasconcellos se documentam muitas vezes apenas 
como Gomes ou Mendes. Estes patronímicos têm neles 
o valor da linhagem. É o caso de Cristóvão Mendes de 
Carvalho, em que Mendes significa a linhagem paterna 
(Mendes de Vasconcellos), pela qual em geral é tratado, 
e Carvalho a linhagem materna. De recordar que então 
usavam-se os nomes em ordem inversa à actual (hoje 
diríamos à espanhola), com o nome paterno primeiro 
e o materno depois. O nome Vasconcellos seria depois 
recuperado pelos netos de Cristóvão Mendes, os 
primeiros que documento em fonte primária coeva com 
o nome Vasconcellos.
3 Considerando que teria 9 anos quando tirou ordens 
menores e que seu pai já então era contador e viveria 
em Guimarães, onde em 1491 se documenta a morar.

de 19.7.15704, portanto com cerca de 85 anos, 
provavelmente em Lisboa.5 Era fidalgo, filho e 
neto de altos funcionários da administração 
real, e ligado por parentesco próximo a 
figuras proeminentes do seu tempo. Adiante 
detalharei com pormenor a sua genealogia e 
enquadramento familiar. 

Antes de apresentar a carta6 biográfica que, por 
morte de D. João III, o conselheiro Cristóvão 
Mendes de Carvalho escreveu em 1557 ao 
neto sucessor, o jovem D. Sebastião, então 
tutelado pela avó, a rainha D. Catarina, convém 
traçar o essencial da sua biografia, para melhor 
se compreender o texto.

A mais antiga referência em fonte primária 
que sobre ele encontrei é de 15.11.1494, 
quando tirou ordens menores em Braga, teria 
nove anos de idade.7 É provável que se tenha 
licenciado na Universidade de Salamanca, em 
Leis ou em Cânones, curso que terá concluído 
por volta de 1510. A 20.3.1518 foi nomeado 
por D. Manuel I juiz de fora de Coimbra8, tendo 

4 Nesta data, sendo do Conselho de D. Sebastião e seu 
desembargador do Paço, assinou uma carta deste rei 
para o juiz e vereadores e procurador da Vila da Praia 
(Livro do Tombo da Câmara da Vila da Praia (1450-
1666), Edição do Instituto Histórico da Ilha Terceira, 
2005, p. 41).
5 Documenta-se que em 1564 vivia em Lisboa e que era 
seu criado Francisco de Azevedo, escrivão nesta cidade 
(vide informação relativa à nota nº 317). Não consegui 
determinar onde teria casa em Lisboa. A 19.12.1451 foi 
feito um acordo entre a Câmara de Lisboa e Cristóvão 
Mendes de Carvalho, aí vereador, onde este desiste da 
posse de um chão que tinha entre a torre da porta de 
Alfama até à torre da porta do Chafariz dos Cavalos. 
(AHCML, Livro 1º da Vereação, Doc. 589).
6 Carta no sentido genérico (“Mensagem escrita que 
se envia ou recebe de alguém” – Dicionário da Língua 
Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de 
Lisboa, 2001), pois na especialidade apresenta-se mais 
como uma petição, como adiante se dirá.
7 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, Pasta 
5, fól. 133v. Em geral, as ordens menores eram tiradas 
com 9 anos de idade. Diz a matrícula: “Cristouão filho 
de Ruy mendez Contador e de sua legitima molher anna 
Roiz de Carualho moradores na fregª de Stª maria de 
Gymarães deste arcebyspado”.
8 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Mercês, Liv. 10, 
fól. 127. Carta para juiz de fora da cidade de Coimbra, 
com 30.000 reais de mantimento anual, 20.000 pagos 
pela fazenda real e os restantes 10.000 pelas rendas 
da cidade de Coimbra e, no caso de estas não serem 
suficientes, seriam fintados os moradores e termo 

Cristóvão Mendes de Carvalho  ‐ História de um alto 
magistrado quinhentista e de sua família
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assim 33 anos de idade. Como ele próprio diz 
em 1557 que servia o rei há 41 anos, portanto 
desde 1516, significa que ocupou algum outro 
cargo antes9, como aliás é natural, pois não 
seria provável que tivesse começado a sua 
carreira de magistrado logo pelo alto cargo 
de juiz de fora de Coimbra. Nos cerca de 6 
anos que medeiam entre a data provável da 
sua licenciatura e 1516, certamente exerceu 
o cargo de tabelião do público e judicial de 
Pinhel, sendo certo que tinha a propriedade 
deste ofício. Com efeito, a 17.6.1521 D. 
Manuel I enviou uma comunicação aos juízes, 
concelho e homens bons de Pinhel, pela qual 
a Jorge Mendes, aí morador, foi feita mercê do 
ofício de tabelião do público e judicial dessa 
vila, como tinha sido o Licenciado Cristóvão 
Mendes, corregedor da comarca da Beira, que 
trespassou nele por um público instrumento 
de trespasse e apresentação feito a 21.5.1521 
e assinado pelo tabelião na dita correição Brás 
de Azevedo.10

Depois de ser juiz de fora de Coimbra, foi 
escrivão dos contos da cidade de Lisboa, 
embora não tenha encontrado a respectiva 
nomeação. Mas já o era em 1519, pois a 
15.10.1521 o tesoureiro da Casa da Índia, 
Gaspar Pereira, declarou que recebeu de 
João Rodrigues, recebedor da sisa da fruta, 
6.000 reais que pagou a Cristóvão Mendes, 
escrivão dos contos da cidade de Lisboa, de 
seu mantimento do ano de 1519.11 Como ficou 
dito atrás, a 17.6.1521 já era corregedor-mor 
da comarca da Beira e Riba-Côa e provedor-
mor dos portos, por nomeação que não 
encontrei, tendo sido confirmado a 8.4.1537 

até essa quantia, pagando cada um segundo a sua 
faculdade e duas viúvas por um morador. A 16.8.1519, 
o escrivão da Câmara da cidade de Coimbra atestou que 
o licenciado Cristóvão Mendes, juiz de fora da mesma 
cidade, serviu o dito cargo de 20.3.1518 até Janeiro do 
ano seguinte (ANTT, Corpo Cronológico, p. II, mç. 84, nº 
37). 
9 Mas não é nem pode ser o Cristóvão Mendes que a 
30.3.1486 foi nomeado juiz de fora de Montemor-o-
Novo (ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 1, fól. 113), 
a 19.10.1487 juiz de fora de Évora (ib, Liv. 21, fól. 40) e 
a 3.12.1488 corregedor da comarca de Entre-Douro-e-
Minho (ib, Liv. 14, fól. 76).
10 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 39, fól. 69.
11 ANTT, Corpo Cronológico, p. II, mç. 98, nº 89.

na titularidade dos cargos. A 24.5.1522 teve 
provisão para receber no almoxarifado de 
Viseu 50.000 reais do seu mantimento de 
corregedor da comarca da Beira.12 E a 1 de 
Setembro do mesmo ano, já desembargador, 
passou procuração a seu primo Manuel de 
Carvalho, cavaleiro da Casa Real, para receber 
os ditos 50.000 reais.13

Ainda no reinado de D. Manuel I foi feito 
cavaleiro professo da Ordem de Cristo 
(11.3.1521)14, com 20.000 reais de tença, 
e comendador de Nossa Senhora da Fresta 
(Trancoso) nesta ordem. D. João III deu-lhe em 
1543 a comenda de São Pedro de Gouveias 
(Pinhel), também nesta ordem.15 Participou na 
reunião geral da Ordem de Cristo em Lisboa no 
início do reinado de D. Sebastião.16

D. João III subiu ao trono a 13.12.1521, e logo 
no ano seguinte nomeou o Licenciado Cristóvão 
Mendes de Carvalho desembargador da Casa 
da Suplicação (12.8.1522)17 e mais tarde 
ouvidor do crime da mesma Casa da Suplicação 
(1.10.1529)18, cargos em que percorreu o país 
durante vários anos ao seu serviço, mas sem 
perder a titularidade dos anteriores cargos de 

12 ANTT, Corpo Cronológico, p. II, mç. 101, nº 62.
13 ANTT, Corpo Cronológico, p. II, mç. 103, nº 99.
14 António Machado de Faria, “Cavaleiros da Ordem de 
Cristo no Século XVI”, in "Arqueologia e História", Série 
8, VoI. VI, 1955, p. 33.
15 Em 1610 fez-se tombo desta comenda, sendo 
comendador D. António de Magalhães e Menezes 
(ANTT, Tombos das Comendas, nº 252). Não fica claro, 
na carta que adiante se transcreve na íntegra, se 
Cristóvão Mendes manteve esta comenda, que D. João 
III lhe deu pedindo em troca a tença que D. Manuel I lhe 
dera com o hábito. Ora, como diz Cristóvão Mendes, a 
comenda valia menos do que a tença…
16 No início do reinado de D. Sebastião a Ordem de 
Cristo reuniu em Lisboa. Diz Frei Jerónimo Román, no 
seu “Libro primero de la historia de la Ynclita Cavalleria 
de Christo en la corona de los reynos de Portugal”, 
que no “año de mil e quinientos y sincoenta y ocho se 
congregaron en la ciudad de Lisboa en el ospital real 
que dicen de Todos Santos los cavalleros del havito que 
se allaron en la ciudad y en su comarca cujos nombres 
porne mas abaxo”. E entre eles está “Cristoval Mendes 
de Carvallo” – Vide “Introdução às Crónicas sobre as 
Ordens Militares Portuguesas de Jerónimo Román”, 
de Luís Adão da Fonseca e Maria Cristina Pimenta, in 
Militarium Ordinum Analecta, 10, 2008.
17 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 37, fól. 1; e 
Liv. 30, fól. 135v.
18 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 19, fól. 7.
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corregedor-mor da comarca da Beira e Riba-
Côa e provedor-mor dos portos, que entretanto 
foram interinamente exercidos por terceiros. 

Datam deste período as três únicas doações 
que teve de D. João III: 40 cruzados antes 
de 12.10.152519; a devesa de Valdeiras, no 
termo de Sabugal, a 25.8.152720; e a pensão 
dos tabeliães das vilas de Trancoso, Pinhel, 
Vila Nova de Foz Côa, Moreira e Ranhados a 
16.7.1527.21 Em 1546 teve mercê da provedoria 
das capelas do rei D. Afonso IV, mas nunca 
chegou a beneficiar desta doação.

A 2.4.1551 o rei fê-lo membro do seu 
Conselho22, o mais alto grau da hierarquia 
formal da corte, tirando os titulares. Presidiu 
à Câmara de Lisboa entre 1544 e 155423 

19 ANTT, Corpo Cronológico, p. II, mç. 129, nº 65. A 
12.10.1525 o corregedor da comarca da Beira Cristóvão 
Mendes passou certidão em que atesta que mandou 
pôr em poder do escrivão Francisco da Fonseca um 
alvará em que o rei lhe faz mercê de 40 cruzados, e em 
que declara que os tinha recebido
20 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 30, fól. 99. 
Valdeiras pertence hoje ao concelho da Guarda.
21 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 30, fól. 136.
22 ANTT, Chancelaria de D. João III, P., Liv. 4, fól. 146v. 
Diz a carta: “Dom Johao etc faço saber a quantos esta 
minha carta uirê que auendo em respeito aos serviços 
que me faz o doctor xpouão mendez de carualho do 
meu desembargo ouuidor dos feitos crimes da casa da 
sopricação a que ora fiz me do officio de ch da casa do 
ciuil, polos quaes e polla calidade de sua pª he razão e 
confiando dela e de sua bondade e saber que me saberá 
bem aconselhar e dar conselho uerdadeiro e fiel e tal 
concedo e tenho por bem e ho faço do meu Conselho e 
quero e mando que daqui em diante seja chamado para 
meus Conselhos seja nelles como pª do meu Conselho 
e goze o he dito das honras graças merces priuilégios 
liberdades e franqueza q que teem e gozão e usão e 
devem gozar e usufruir os do meu Conselho (…)”. 
23 A 12.9.1544 D. João III declarou os motivos pelos 
quais deu o selo (da cidade) a Cristóvão Mendes de 
Carvalho (AHCML, Livro I de Serviços a El-Rei, Doc. 60). A 
22.1.1545 o mesmo rei desembargou algumas questões 
colocadas pela Câmara de Lisboa, nomeadamente 
sobre o despacho de Cristóvão Mendes de Carvalho, 
sobre o provimento de Gonçalo Vaz para servir com 
os almotacés (AHCML, Livro III de D. João III, doc. 13). 
Numa reunião da Câmara de Lisboa de 13.6.1554, 
sendo vereadores Francisco Correa e o Licenciado 
Cristóvão Mendes de Carvalho, ambos do Conselho 
d’el rei, o príncipe D. Sebastião foi assentado como 
confrade do bem-aventurado Santo António (Livro 
Carmesim, doc. 3, fól. 20v). E uma reunião da Câmara 
de 26.5.1573 confirmou o auto aprovado numa reunião 
da mesma Câmara de 28.9.1546, sendo vereadores 

e foi nomeado seu chanceler vitalício. Foi 
ainda nomeado chanceler da Casa do Cível24, 
exercendo na verdade o cargo de governador 
durante quatro anos e meio. 

Com D. Sebastião, pelos seus muitos e 
continuados serviços, sendo referido como 
“doctor xpouão mendez de carvalho, do meu 
desembarguo e chr da caza do cíuel e do meu 
Conselho”, foi feito desembargador do Paço, 
com o respectivo ordenado (19.4.1559)25, 
tendo pouco tempo depois tido um acréscimo 
de 800.000 reais anuais a esse ordenado 
(8.8.1559).26 A 8.4.1565 teve de D. Sebastião 
mercê de padrões de 12.000 e 9.600 reais de 
juro, à razão de 16.000 reais o milheiro, o que 
corresponde a um juro de 6,25% e à mercê de 
um capital de 345.600 reais.27 

Foi testamenteiro de seu pai, falecido em 1521, 
e sucedeu-lhe nomeadamente como senhor 
da honra e quintã de Vila Maior, no concelho 
de Vouzela (hoje no de São Pedro do Sul), dos 
coutos de Vimieiro28, em Braga, e da Lageosa29, 
em Guimarães, e em parte das suas casas da 
Rua de Santa Maria30, na vila de Guimarães. 
A 21.1.1530, o Licenciado Cristóvão Mendes, 

António da Silva, Lopo de Brito e o Licenciado Cristóvão 
Mendes de Carvalho, no qual se tomou conhecimento 
de uma carta o rei D. Manuel de 4.9.1507 que dizia que 
D. Sancha deixara à Câmara o paço de Alqueidão com 
todas as suas terras, sem qualquer obrigação, decidindo 
a Câmara que, apesar disso, mandaria rezar uma missa 
cantada anual (ib, doc. 32, fól. 42v a 44).
24 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 66, fól. 153.
25 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
2, fól. 385.
26 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
1, fól. 413v e 414. 
27 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
15, fól. 183 a 186v. Se dividirmos 1.000 (milheiro) por 
16.000, e multiplicarmos o resultado por 100, dá uma 
taxa de juro 6,25%. Ora, um juro anual de 21.600 reais 
à taxa de 6,25% corresponde a um capital de 345.600 
reais.
28 José Viriato Capela, “As freguesias do distrito de 
Braga nas Memórias Paroquiais de 1758”, Braga 2003, 
= VIMIEIRO-Couto da comarca de Braga. A 18.5.1496 
Pedro Álvares, criado de Cristóvão Mendes, corregedor 
de Entre-Douro-e-Minho, foi nomeado tabelião no seu 
couto do Vimieiro (ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, 
34, 69v).
29 José Viriato Capela, ob. cit., = LAGEOSA-Couto da 
comarca de Guimarães. 
30 AMAP, C - 775, fól. 81. 
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desembargador d’el rei, 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.31 

Em 1539 fundou o mosteiro de Santa Clara 
de Trancoso (Guarda)32, para o que obteve 
várias Bulas papais, nomeadamente uma de 
1537 do Papa Paulo III para o “dilecti nobbi 
crixto Cristofon Memdez de Carvalho” comprar 
a igreja de Nossa Senhora do Sepulcro e 
seu padroado33, e autorização real para lhe 

31 AMAP, C - 781, fól. 188 e seg. Foram testemunhas 
Fernão da Mesquita e João Mendes, fidalgos da Casa de 
Sua Majestade (seu cunhado e seu irmão).
32 Bernardo de Vasconcelos e Sousa (dir.), "Ordens 
religiosas em Portugal: das origens a Trento - guia 
histórico", Lisboa 2005, Livros Horizonte, p. 303; e D. 
Frei Timóteo dos Mártires, "Crónica de Santa Cruz", 
edição de 1958, Tomo 2, p. 317. Também dito convento 
de Nossa Senhora do Sepulcro. A bula da fundação 
definia que as freiras professassem na terceira ordem, 
e a abadessa fosse nomeada pelos fundadores que, 
como padroeiros, o poderiam dotar de todos os bens. 
Entretanto, o fundador enviou o padre Frei António 
de Buarcos para assistir às obras e este escolheu outro 
local para a construção, ficando o convento sujeito ao 
provincial dos claustrais e obediência à regra de Santa 
Clara. Foi edificado sobre a igreja do mesmo orago, 
com licença do núncio apostólico em Lisboa. Só em 
1540 se instalou a primeira comunidade claustral, 
com várias freiras provenientes do convento de Santa 
Clara do Porto, entre elas a 1ª abadessa, D. Guiomar 
da Mesquita, sobrinha do fundador. Recebeu várias 
doações, quer do fundador quer de D. João III que, por 
alvará de 21.1.1545, autorizou o mosteiro a possuir 
bens de raiz, e ainda doações de Pantaleão Ferreira, pai 
das primeiras noviças, também sobrinhas do instituidor. 
Foi extinto por decreto de 10.11.1864. O respectivo 
processo contém inventários de bens imóveis (prédios 
rústicos e urbanos nos concelhos de Trancoso, Aguiar da 
Beira e Celorico da Beira) e dos bens móveis, descrição 
e avaliação do edifício do convento e anexos, de alfaias, 
objectos de culto, profanos e preciosos, de foros, prazos, 
escrituras de empréstimos com fundos do convento, 
cartório (livros do tombo dos bens do convento, de 
receita dos foros, e de juros, dos empregados internos 
e externos da comunidade com seus ordenados), etc. 
(ANTT, Ministério das Finanças, Convento de Santa 
Clara de Trancoso da Guarda, cx. 1938).
33 ANTT, Ordem dos Frades Menores, Província de 
Portugal, Convento de Santa Clara de Trancoso, mç. 1. 
Outra Bula, de 1539, autorizava que um ou dois frades 
andassem a pedir para ajuda da construção do mosteiro. 
A bula da fundação definia que as freiras professassem 

vincular a sua comenda de Nossa Senhora 
da Fresta.34 Numa carta que a 10.10.1545 
Cristóvão Mendes de Carvalho escreveu a D. 
João III, diz-lhe que no mosteiro que fizera 
em Trancoso já tinha oito freiras e que nele 
gastara muito da sua fazenda, sem ajuda de 
ninguém.35 O convento foi extinto em 1862 e 
dele apenas resta a igreja, hoje dita de Santo 
António, muito arruinada, da qual se destaca o 
portal renascentista, com um nicho que tinha a 
imagem de Santa Clara.36

Teve casa na vila de Tentúgal37, onde viveu 

na Terceira Ordem, e a abadessa fosse nomeada pelos 
fundadores, que o poderiam dotar de todos os bens, 
sendo seus padroeiros.
34 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 32, fól. 44.
35 ANTT, Corpo Cronológico, p. I, mç. 76, nº 106.
36 Francisco Hipólito Raposo, “Beira Alta: com um 
abraço total à Serra da Estrela”, Mobil Oil Portuguesa, 
1987, p. 140.
37 A hoje chamada Torre do Relógio, em Tentúgal, será 
o que resta da torre de menagem do antigo castelo 
da vila. Era então alcaide-mor Lopo de Souza Ribeiro, 
concunhado do conselheiro Dr. Cristóvão Mendes de 
Carvalho, o qual Lopo muito provavelmente pousava 
nessa mesma torre. À ilharga desta torre existem umas 
casas quinhentistas que julgo terem sido as de Cristóvão 
Mendes, sendo certo que seu filho sucessor Pedro de 
Carvalho tinha casa na vila de Tentúgal, onde faleceu 
antes de 1617, deixando viúva que aí faleceu velha a 
1.4.1626, e onde os filhos nasceram (os assentos de 
baptismo disponíveis só começam em finais de 1577, 
existindo apenas o assento do filho mais novo, António, 
aí baptizado a 19.6.1580). Em 1452, Fernão Couceiro, 
regedor de Tentúgal, teve do convento de São Marcos 
o prazo de umas casas defronte da torre, em Tentúgal. 
E em 1512, Fernão Couceiro, escudeiro da Casa Real, 
vivia em Tentúgal nas casas que haviam aforado seu 
pai e avô. Muito provavelmente, Pedro Couceiro, sogro 
de Cristóvão Mendes, sucedeu a seu co-irmão Fernão 
Couceiro nas ditas casas, ou de outra forma o Dr. 
Cristóvão Mendes de Carvalho conseguiu para si estas 
casas, cerca de 1520, que terá então reformado. Há uma 
tradição segundo a qual a casa dos Couceiro em Tentúgal 
ficava no Largo de Nossa Senhora das Dores, em frente 
à Misericórdia, e que tinha um aspecto de grandeza, 
com entrada larga, encimada por varanda de pedra. Em 
meados do século XX, um incêndio arruinou-a, tendo sido 
demolidos os restos e no seu lugar construída uma casa 
térrea. Tinha uma entrada imponente e, por cima, uma 
varanda de balcão de pedra. As cantarias e janelas (três 
na fachada, de assentos, sendo uma mais rasgada) eram 
manuelinas, tendo algumas delas sido adquiridas pelo 
Dr. António Afonso, de Montemor-o-Velho. As janelas 
tinham também cachorros de pedra, característicos da 
época. Atrás tinha várias oficinas, cozinhas, cavalariças, 
despensa, duas salas, quartos de criados, "casas" dos 
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alguns anos, e herdou casas na cidade de 
Guimarães, onde nasceu. Certamente teve 
casa também em Lisboa, onde terá falecido. Em 
1530, ou pouco antes, instituiu os morgadios 
de Vila Maior e de Lamarosa, este último na 
quinta do mesmo nome que teve em dote de 
casamento, no termo da dita vila de Tentúgal.

Uma carta notável

Para além de dezenas de mandados e certidões 
assinados pelo Licenciado Cristóvão Mendes 
no exercício dos seus cargos, ficaram cartas 
que lhe enviaram D. Manuel38 e D. João III39, e 
cópia de várias cartas que ele escreveu a este 
rei40, uma para o seu secretário41 e uma para 
D. Sebastião. Todas as cartas que Cristóvão 
Mendes de Carvalho enviou a D. João III são 
interessantes e importantes contributos para o 
estudo da Justiça, da administração pública e 
até da corrupção em Portugal.42 Mas é a que, 

bois, e um palheiro com quintalejo, que servia para 
desaguar as águas das casas. Para sul existia outra 
propriedade com casas térreas que eram alugadas. Para 
trás das duas propriedades, existia uma grande extensão 
de terra lavradia com laranjeiras e uma cisterna. Mas esta 
casa descrita seria outra, que ficou para outros Couceiro, 
também descendentes do antedito Fernão Couceiro, que 
foram morgados de São Miguel.
38 ANTT, Colecção de cartas, Núcleo Antigo 877, nº 262.
39 ANTT, Corpo Cronológico, p. I, mç. 75, nº 54.
40 ANTT, Colecção de cartas, Núcleo Antigo 877, nº 227; 
Corpo Cronológico, p. I, mç. 43, nº 109; ib, mç. 76, nºs 
29, 68, 69 e 106; ib, mç. 82, nº 19; Gavetas, gav. 2, mç. 
8, nºs 2, 3, 4, 5, e 7; e mç. 11, nº 2.
41 ANTT, Colecção de cartas, Núcleo Antigo 877, nº 165; 
e “As Gavetas da Torre do Tombo”, Lisboa, Centro de 
Estudos de História Ultramarina, 1975, Vol. XI, p. 81. 
42 Mesmo na carta que aqui se publica estes aspectos 
são relevantes, como adiante se vai detalhando e a sua 
publicação na íntegra permite constatar. Podendo aqui 
fazer uma especial referência à questão da corrupção, 
patente em várias observações do Dr. Cristóvão Mendes 
de Carvalho, nomeadamente quando, a propósito 
da arrematação dos portos da Beira, diz que ”achou 
q ouuera niso cõluio” e que “pola mta diligencia q fez 
cos rendeiros lho cõfesarão”. Ou quando, tirando 
devassa aos contadores da fazenda e das terças, “achou 
as terças da beira mal arrendadas e por cõcerto”, 
mandando “proceder cõtra os oficiais das ditas terras 
sem seruirē mais seus ofícios”. Ou quando “achou nos 
almoxarifados da guarda uiseu, e lamego mtas cousas 
mal leuadas a custa de s. a.”, e “nos almoxarifados de 
uila real e torre de mõcoruo achou que leuauão a sua 
a. quatorze mil e quinhentos cruzados mal leuados”, 
e “nos ditos almoxarifados leuauão ao pouo mto mais 

por morte deste rei, em 1557 escreveu ao 
jovem D. Sebastião que aqui destaco como a 
mais relevante. Trata-se de um in-fólio de 10 
páginas, nove delas manuscritas e uma em 
branco, sem rasuras, mas sem endereço nem 
assinatura, pelo que mais parece uma cópia 
que o licenciado fez para si ou mandou fazer 
por terceiro. A carta não foi datada, mas resulta 
evidente do seu conteúdo que foi escrita logo 
após a morte, a 11.7.1557, de D. João III.43 

Trata-se de uma cópia manuscrita pelo próprio 
Cristóvão Mendes de Carvalho ou é uma minuta 
da petição que fez, redigida por terceiro? Para 
responder, comparei as cartas (assinadas) 
que escreveu ao longo da vida, muitas sem 
indicação do ano, e seleccionei duas: 

Uma de 21 de Dezembro44, sem indicação do 
ano, onde Cristóvão Mendes informa o rei 
sobre os problemas da reforma da renda das 
sisas de Mirandela e outros lugares da região e 
se refere ao irmão, contador de Entre-Douro-e-
Minho.45 Embora não seja referido o ano, pelo 
conteúdo e o mês sabemos que foi escrita em 
1526. Esta carta já está endereçada (“Sñor”) e 
assinada.

Outra escrita em Lisboa a 17.1.1549, de duas 
páginas manuscritas, igualmente endereçada 
e assinada, onde Cristóvão Mendes, vereador 
presidente da Câmara, dá parte ao rei dos 
problemas resultantes da provisão que passara 
para que os mesteres assistissem ao tomar das 
contas dos gastos da cidade, pois isso lhes dá 
uma grande opressão, e um dia vão, outro não, 
e tudo o que fazem acaba nulo, por não ser 

do que deuião”, e “achou os portos da dita comarqua 
mal arrematados e mandou chamar os rendeiros 
e mostroulhes os cõluios que per escrituras elle 
descubrio”, e “tirou outros tributos e sojeições ao pouo 
sospendendo mtos oficiais q a mor parte depois forão 
condenados”. 
43 ANTT, Gavetas, gav. 2, mç. 11, nº 2. Em “As Gavetas 
da Torre do Tombo”, Lisboa, Centro de Estudos 
Históricos Ultramarinos, Vol. 1, 1960, p. 925, esta carta 
consta como sendo de 1546, conclusão errada e não 
fundamentada.
44 ANTT, Gavetas, gav. 2, mç. 8, nº 2.
45 Dois seus irmãos exerceram o cargo de contador da 
comarca de Entre-Douro-e-Minho: João Mendes de 
Carvalho e o Dr. Henrique da Cunha. A eles me refiro 
com detalhe na resenha genealógica publicada no final.
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com a requerida assistência dos mesteres.46

3ª e última página da carta de 
1526 para D. João III, onde consta a 

assinatura (pormenor abaixo). 

(Doc. cedido pelo ANTT: Gavetas, gav. 2, 
mç. 8, nº 2).

Temos, portanto, uma carta de 1526 e outra 
de 1549, com 23 anos de diferença, onde se vê 
bem a evolução da caligrafia. Tendo em conta 
a matriz ortográfica e a evolução que se pode 
extrapolar para 1557, podemos considerar 

46 ANTT, Corpo Cronológico, p. I, mç. 82, nº 19. 

que a petição a D. Sebastião foi manuscrita 
por Cristóvão Mendes? A mim parece-me 
que sim, mas os especialistas acham que não 
é provável.47 O certo é que a importância do 
documento está no seu conteúdo.

Em 1557, o conselheiro Cristóvão Mendes 
de Carvalho teria 72 anos e D. Sebastião 3 
anos de idade. A carta, na especialidade uma 
petição, era dirigida na prática a sua avó, a 
rainha regente D. Catarina, viúva de D. João III. 
Poderia tratar-se apenas de mais uma petição 
de serviços, como tantas outras, e ainda assim 
seria notável pelo que revela quer da justiça 
e da administração pública desse tempo quer 
da forma como o rei conduzia o processo e 
do papel que nele desempenhavam os altos 
magistrados.48

Mas da carta ressalta outro aspecto central, 
aliás relativamente pouco documentado 
na nossa historiografia, que muitas vezes o 
desconhece, por descodificar mal as subtilezas 
endógenas das elites nacionais: a verdadeira 
revolução social que, a esse nível, se verificou 
na primeira metade do séc. XVI.

Muito mais do que com D. João I, como por vezes 
é salientado, foi sobretudo com D. Manuel I e 
seu filho D. João III49 que a sociedade da corte, 
portanto a elite governativa, mais se alterou, 

47 Agradeço a opinião ao Dr. Pedro Pinto. 
48 Na carta do Dr. Cristóvão Mendes de Carvalho ressalta 
bem o papel determinante de magistrados como ele 
próprio, que, arrostando os poderes estabelecidos 
(“periguo de sua pª asi por se temer das partes”), 
percorriam o país para repor a legalidade, enfrentar 
abusos e conluios e defender os direitos quer do povo 
quer da fazenda real, levando a cabo devassas a outros 
altos funcionários e afastando dos cargos aqueles que os 
exerciam indevidamente. Como é evidente, este modelo 
dependia sobretudo da honestidade, inteligência e 
rigor do magistrado mandatado, permitindo, caso não 
fosse esse o caso, a corrupção e a negligência. O rei 
terá assim usado e abusado das características certas, 
e porventura raras, que reconheceu no Dr. Cristóvão 
Mendes, o que, por outro lado, revela a sageza de D. 
João III e, em última análise, as potencialidades do 
sistema.  
49 D. João III chegou mesmo a ser absolvido por Bula 
do Papa Júlio III de 5.4.1552, devido a ter, como 
administrador da Ordem de Cristo, dado comendas 
desta ordem a pessoas em que não se achavam os 
merecimentos necessários para as possuírem (ANTT, 
Bulas e Breves, mç. 10, nº 12). 
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abrindo-se a todo o tipo de outsiders, cristãos-
novos nomeadamente, que depressa atingiram 
um lugar cimeiro entre a mais alta e poderosa 
nobreza cortesã.50  É o paradigmático caso dos 
Carneiro e dos Alcáçovas51, dos Brandão (de 
Duarte Brandão52), dos Alte e Espargosa53, dos 

50 Sobre esta temática, vide João Cordeiro Pereira, “A 
estrutura social e o seu devir”, in Nova História de 
Portugal, Vol. V, pp. 277-336; Fernanda Olival, “Juristas 
e mercadores à conquista das honras : quatro processos 
de nobilitação quinhentista”, in Revista de História 
Económica e Social, vol. 4, 2002, (II), pp. 7-53; e Maria 
Valentina Cotta do Amaral, “Privilégios de mercadores 
estrangeiros no reinado de D. João III”, Lisboa 1965, IAC.
51 Os Carneiro, que se ligariam por casamento aos 
Alcáçovas, começaram a sua ascensão social com o 
secretário António Carneiro, que casou com a irmã 
herdeira de Fernão de Alcáçova, escrivão da fazenda 
de D. João III, ambos filhos de Pedro de Alcáçova, 
almoxarife de Arzila e escrivão da câmara de D. Afonso 
V, plebeu que nasceu na alcáçova do castelo de Lisboa 
e daí lhe vem o nome. D. Afonso V armou-o cavaleiro 
após a tomada de Alcácer e D. João II nobilitou-o por 
carta de armas novas de 4.1.1490 (Chancelaria de D. 
João II, Liv. 9, fól. 104; e 2 de Místicos, fól. 82).
52 Filho do rico mercador judeu Jocob Baru (falecido em 
1471), foi para a Holanda e depois para Inglaterra, onde 
o rei Edward IV o baptizou de pé com o nome de Edward 
Brampton, o armou cavaleiro (documenta-se como Sir) 
e lhe deu o governo da ilha de Guernsey. Com a morte 
deste rei voltou a Portugal, adoptando o nome de 
Duarte Brandão, tendo comprado a lezíria da Corte dos 
Cavalos, no termo de Azambuja, ao conde de Abrantes 
D. João de Almeida, e a vila de Buarcos, com as marinas 
de Tavarede e a dízima nova de Montemor-o-Velho, a 
Martim de Sepúlveda, tudo bens da coroa que D. João 
II lhe confirmou de juro e herdade a 14 de Janeiro e 
22 de Maio de 1487, sendo então já do seu Conselho 
e continuando a sê-lo com D. Manuel. A 19.5.1509 fez-
se execução nos bens de Duarte Brandão, por 120.708 
reais que ficou devendo como provedor das capelas do 
rei D. Afonso IV (ANTT, Corpo Cronológico, p. I, mç 8, 
nº 8).
53 O licenciado Cristóvão Esteves, judeu baptizado em 
pé, chegou a desembargador do Paço e ao Conselho 
de D. João III, que o nobilitou com o apelido de 
Espargosa (ou Esparragoza), por carta de armas novas 
de 3.11.1533 (ANTT, Chancelaria de D. João III, 46, 104 
e 45, 66). Já com D. Manuel tinha sido procurador dos 
feitos da fazenda. Era filho de Mestre Estêvão (Isac 
antes do baptismo), boticário em Beja. Também seu 
irmão, o licenciado Bernardim Esteves, foi chanceler 
da Casa do Cível, desembargador da Casa da Suplicação 
e dos feitos da fazenda e igualmente nobilitado com 
o apelido de Alte (ANTT, Chancelaria de D. João III, 
P., 4, 143). O rei chegou ao apuro de determinar que 
fosse “Fidalgo, e nobre como se toda sua avoenga o 
fora”, e como “se o dito sollar fora antigo, e os Pays, 
Auós, bisauós, e tresauós dos ditos L.dos Bernardim 

Castro do Rio54 e de muitos outros. 

Nesta nova sociedade e mentalidade, 
caracterizada por um centralismo de corte, 
onde era mais o dinheiro e menos a linhagem 
ou o valor que começava a determinar o 
estatuto de cada um, os altos cargos da 
governança e os proventos (legítimos e 
ilegítimos) que permitiam, passaram a ser um 
trampolim indispensável à ascensão social, 
muito mais do que os feitos de guerra, apesar 
do norte de África e da Índia.55

Cristóvão Mendes de Carvalho era um fidalgo 
da velha guarda, que sempre se comportou 
como tal, servindo o rei com prejuízo da sua 
fazenda, enquanto à sua volta via toda a 
gente enriquecer. Como ele próprio diz, “tem 
aguora menos do q tinha quando começou 
a seruir”, chamando a atenção do rei para 
a “perda e diminuicão de sua fazenda porq 

Esteves e Simão Gonçalves (Simão Gonçalves Preto, 
seu genro, chanceler-mor do reino) fossem Fidalgos 
de sollar conhecido”. Ambas estas famílias, que muito 
enriqueceram, ligaram-se depois à principal nobreza.
54 Diogo, Luís e Martim de Crasto foram ricos cristãos-
novos de Lisboa. Diogo emprestou a D. João III 100.000 
cruzados para o socorro a Mazagão e mandou à sua 
custa muitas caravelas para o mesmo efeito. Foram 
nobilitados em 1561 com o nome Castro do Rio, na 
regência da rainha viúva D. Catarina (ANTT, Chancelaria 
de D. Sebastião, Liv. 2, fól. 304v; e ib, P., Liv. 2, fól. 
124). Diogo de Castro do Rio comprou o senhorio de 
Barbacena a D. Fernando de Faro Henriques, c.g. nos 
viscondes de Barbacena e em boa parte da nobreza da 
corte.
55 Vide Norbert Elias, “O Processo Civilizacional”, 1989, 
Edições Dom Quixote; Célio Juvenal Costa, “O rei D. 
João III (1521-1557) e a construção da sociedade de 
corte em Portugal”, in www.uel.br/grupo-estudo/
processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais14/
arquivos/textos/Mesa_Coordenada/Trabalhos_
Completos/Celio_Juvenal_Costa.pdf.; Maria Leonor 
García da Cruz, “As controvérsias ao tempo de D. João 
III sobre a política portuguesa no Norte de África”, 
Lisboa 1997, e “A governação de D. João III: a Fazenda 
Real e os seus vedores”, Lisboa 1998; Sara Loureiro, 
“Reconstituição e análise da documentação produzida 
por Afonso Mexia, escrivão da Câmara e da Fazenda de 
D. Manuel I e de D. João III”, in http://arquivomunicipal.
cm-lisboa.pt/fotos/editor2/91.pdf.; Transc. de Luís de 
Albuquerque, “Cartas de D. João de Castro a D. João III”, 
Lisboa, Alfa 1989; e João Paulo de Oliveira e Costa, “Os 
capitães-mores da carreira da Índia no reinado de D. 
João III”, in “A carreira da Índia: actas do V Simpósio de 
História Marítima”; [org.] Academia de Marinha; [org.] 
Bernardino Cadete - Lisboa AM, 2003.
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sendo dos milhores patrimonios que tinha 
desembargador neste reino ho qual lhe fiquara 
de seus antecesores he agora mto menos 
cõtairo de mtos outros que comecando de seruir 
s. a. sem nada tem agora mais quelle”.

Não raras vezes Cristóvão Mendes de Carvalho 
refere os serviços que fez a mando de D. João 
III à custa da sua própria fazenda, pagando 
do seu bolso não só as suas despesas mas 
também a de todos os funcionários reais que o 
acompanhavam nessas missões!56

O seu código, bem enraizado na tradição da 
velha nobreza, não lhe permitia “fazer contas” 
com o rei como qualquer merceeiro, dizendo 
mesmo “q ho q elle tinha tudo era de s. a” e 
que “na verdade elle pretendeo sempre mais 
ho serviço de s. a. q ho interese de sua fazenda”. 
O serviço ao rei era uma obrigação, que no 
entanto merecia recompensa ou mercê. Este 
era o velho código da nobreza.57 

Mas D. João III, rodeado de uma nova elite 
administrativa que enriquecia nas suas 
costas58, parece ter tido dificuldade em 
entender a honorabilidade deste código ou, o 

56 Referindo variadíssimas vezes “ho que gastou de sua 
fazenda”, fazendo o serviço real “cõ mto custo e perda de 
sua fazēda”, “sem receber mercē nē satisfação do que 
gastaua”, diz a certo passo que “sempre daua de comer 
aos oficiais de s. a. que cõ elle andauam”, repetindo 
adiante que “nūqua em ninhuã destas jdas lhe fez me de 
dro como se custuma antes sempre foi a sua custa dando 
as mais das uezes de comer aos oficiais de s.a.”. 
57 Por muito difuso que este código nos pareça. Na 
verdade, está por fazer para a Idade Média portuguesa 
o que Nuno Gonçalo Freitas Monteiro fez para a 
nobreza dos séc.s XVII e XVIII, nomeadamente o 
estabelecimento claro dos parâmetros do seu código 
comportamental e de valores. O Código de Cavalaria, 
o que diz José Mattoso na sua “Nobreza Medieval 
Portuguesa. A família e o poder”, e o que dizem muitos 
outros de forma sectorial, devia ser articulado num 
modelo inteligível e coerente, o que obviamente não é 
possível aqui fazer.  
58 Para além da bibliografia já referida, onde o tema é 
tratado, podemos encontrar na carta transcrita do Dr. 
Cristóvão Mendes de Carvalho algumas “indirectas” 
a esta problemática, para além das referências muito 
concretas a actos de corrupção, já salientados na nota 
nº 42. Nomeadamente quando refere que tinha “dos 
milhores patrimonios que tinha desembargador neste 
reino ho qual lhe fiquara de seus antecessores”, ao 
contrário “de mtos outros que comecando de seruir s. a. 
sem nada tem agora mais quele”… 

que é pior, serviu-se dele para explorar59 este 
seu conselheiro, pois não lhe fez as mercês 
que, pelo seu testemunho, constantemente 
lhe ia prometendo e adiando…

Cristóvão Mendes de Carvalho avulta 
aqui, assim, como representante de uma 
mentalidade medieval em extinção, e daí a 
importância do seu testemunho. De resto, fica 
nele claro o rigor das suas alçadas e auditorias, 
com enormes vantagens para o tesouro real, 
o que lhe deve ter criado muitos inimigos 
por todo o país, não só nos fiscalizados e 
penalizados pela sua acção contra os conluios, 
em prol das finanças públicas e até do alívio 
de indevidas cargas fiscais sobre o povo60, mas 

59 Esta é, inegavelmente, a ideia que ressalta de forma 
mais pungente da carta do Dr. Cristóvão Mendes de 
Carvalho, sendo lapidar a forma como termina: D. João 
III dera-lhe “sempre esperancas de ho satisfazer muito 
bem e lhe fazer mta mercē como lhe elle merecia pollos 
mtos e bõs seruicos q sempre lhe fizera”, mas nunca o 
compensara sequer das perdas que tivera no seu 
serviço, pelo que pedia justiça ao novo rei, de forma a 
“descarregarem a alma delrei que está em gloria que 
parece nisto estar ēcarregada por lhe não fazer me 
alguã de seus seruicos”. Ao longo de toda a petição, 
Cristóvão Mendes refere várias situações em que foi 
enganado pelo rei, sendo risível a situação que conta, 
quando o rei lhe deu uma comenda da Ordem de Cristo 
dizendo que valia 60.000 reais de renda, pedindo-lhe 
em troca que desistisse da tença de 20.000 reais que 
D. Manuel lhe dera com o hábito, o que ele aceitou, 
verificando depois que a comenda rendia menos de 
20.000 reais, pelo que ficou prejudicado com a mercê! 
Refere também as mercês que o rei lhe dava em teoria 
e que nunca recebia na prática, como a provedoria das 
capelas de D. Afonso IV e um padroado de igreja que 
vagasse. Sempre que Cristóvão Mendes falava ao rei 
nos prejuízos que estava a acumular por estar ao seu 
serviço, este respondia-lhe que “tudo lhe satisfaria e 
lhe faria me de q elle fosse cõtente”, mas nunca passava 
disso. Pelo contrário, continuava a nomeá-lo para cargos 
de alta responsabilidade sem o respectivo mantimento. 
Quando finalmente Cristóvão Mendes confrontou o rei 
com uma petição (os “seus papeis”), D. João III, depois 
de os ver, “disse q tinha mta rezão de ho jmportunar e 
q fosse falar cõ ho secretairo”, e “que lhe auia de fazer 
me e satisfazerlhe todas suas perdas e gastos”. O que 
nunca fez, respondendo sempre com evasivas e novas 
promessas a todas as interpelações e pedidos do seu 
conselheiro. 
60 Refere, nomeadamente, que em Trás-os-Montes 
certos almoxarifados “leuavão ao povo mto mais do que 
deuião e tirou tudo ho que lhe não podião leuar”, e que 
“tirou outros tributos e sojeições ao povo sospendendo 
mtos oficiais q a mor parte depois forão condenados”.
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também de muitos outros altos funcionários 
que iam fechando os olhos às situações e com 
isso enchendo os bolsos.61

Muitos outros aspectos da realidade da corte 
de D. João III podem ainda ser apreciados 
nesta carta. Desde os problemas no controlo 
dos bens da coroa, coisa que tinha já larga 
tradição, e outras questões já referidas, até à 
dificuldade de acesso ao rei, mesmo para um 
alto magistrado, do seu Conselho. Cristóvão 
Mendes refere nesta petição duas situações, 
possivelmente extremas, e por isso mesmo são 
invocadas, com alguma acrimónia. Uma delas, 
sendo vereador presidente da Câmara de 
Lisboa, quando precisou de tratar uma questão 
e o rei estava em Évora. Diz que “elle se foi a 
cidade deuora a s.a. como sabe a rainha nossa 
sorã onde andou quatro ou cinquo meses”, 
voltando a Lisboa sem ser recebido. Outra, 
quando D. João III “lhe mãdou q se fosse a 
almeirî e q tãto q uiesse ahi lhe satisfaria seus 
seruicos, elle ho fez asi e esteve ê Almeirim 
quatro meses no cabo dos quais elrei ho 
mandou chamar”.

Por aqui se vê não só a importância dos 
validos mas também daqueles que, pelas suas 
funções, tinham acesso diário ou fácil ao rei e 
do valor que isso tinha. Não sendo portanto 
de estranhar, para já não falar dos cargos 
palatinos, por exemplo, a clara preferência 
pelo foro de moço da câmara do número em 
prejuízo do formalmente mais elevado foro de 
cavaleiro.62

61 Vide notas nº 42 e 58. 
62 Mais tarde, o mesmo fenómeno se verificaria quer 
ainda com os moços da câmara do número, como o de 
guarda-roupa e outros, mas igualmente com o foro de 
moço fidalgo com exercício, como tenho constatado em 
inúmeros casos.

Primeira página da carta de 1549. 
(Documento cedido pelo ANTT: Corpo 

Cronológico, 
p. I, mç. 82, nº 19).

Sendo a carta do conselheiro Cristóvão 
Mendes de Carvalho, que aliás fala bem por 
si, a peça central deste trabalho, optei pelo 
método de introduzir nela, nos locais devidos, 
notas que dêem as informações e façam os 
comentários pertinentes, identificando sempre 
que possível todas as situações aí referidas e os 
intervenientes citados. 

Eis, na íntegra, a carta ou petição63 que, pelo 
conteúdo, considero escrita em 1557, o mais 
tardar em 1558, e necessariamente antes de 
19.4.1559, data em que D. Sebastião o fez 
desembargador do Paço: 

“Diz christouão mendez de carualho que tem 
aguora menos do q tinha quando comecou 
a seruir elrei q esta en gloria64 por q tinha cõ 
corredor de todas as comarquas da beira e riba 

63 ANTT, Gavetas, gav. 2, mç. 11, nº 2.
64 D. João III, falecido em Lisboa a 11.7.1557.
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de coa65 sesēta mil rs de mãtimto e asinaturas 
que ualião mais de cēto e uinte, e quinze mil rs 
cõ prouedor mor dos portos66 e a terça parte 
dos des encaminhados que tudo chegaua a mto 
mais de dozētos mil rs e ora tē menos cõ ho 
oficio de chançarel67 por lhe não render mais q 
cēto e oitēta mil rs.”

“estando nas ditas comarquas s. a. lhe mandou 
q leixase tudo e acudisse cõ breuidade as 
jgreijas de mãteiguas e dalcõgosta e outras 
q lhe tomauão e pidião ho padroado dellas 
dizendo que uaguara por falecimto delrei 
dom manoel ho q elle fez cõ mto custo de sua 
fazenda, trabalho, e periguo de sua pª asi 
por se temer das partes que tinhão os ditos 
padroados como por ser Jnuerno e pasar a 
serra da eStrela per uezes com mtas neues onde 
por causa dellas teue doētes e lhe faleceo hū 
mto bom eScrauo, tornou auer todos aquelles 
padroados o q ho s. a. mãdaua e outros de q s. 
a. não hera sabedor por lhos trazerē usurpados 
que ualem mais de dous mil cruzados sem 
receber mais m(ercê) que dizerlhe s.a. que lha 
faria da primeira Jgreija que destes padroados 
uagase que Jnda lhe não tem dado.” 

“Acabado Jsto lhe mãdou s.a. que correse 
todas as comarquas e fizesse tombo dos 
padroados das Jgreijas68 que elle tinha ho qual 
fez e era de noue cõtos de renda e o terlado 
delle entregou por lho s.a. mãdar ao secretairo 

65 Como ficou dito, já se documenta como corregedor-
mor da Beira e Riba-Côa a 17.6.1521. Foi confirmado no 
cargo a 8.4.1537.
66 Deve ter sido nomeado no cargo de provedor-mor 
dos portos juntamente com a nomeação de corregedor-
mor da Beira e Riba-Côa. O rendimento conjunto dos 
dois cargos era, como ele diz, muito superior a 200.000 
reais, o que constitui uma elevadíssima renda. Como 
termo de comparação, temos que na mesma época o 
governador da Casa do Cível de Lisboa tinha 200.000 
reais de ordenado, e Fernão de Alcáçova, como 
provedor dos contos e vedor da fazenda da Índia, 
ganhava 300.000.
67 Cristóvão Mendes foi nomeado chanceler da Casa do 
Cível de Lisboa por D. João III (ANTT, Chancelaria de D. 
João III, Liv. 66, fól. 153v).
68 Cristóvão Mendes, corregedor na comarca da Beira, 
em Agosto de 1525 escreveu a D. João III, informando-o 
da situação das igrejas do mestrado de Cristo nessa 
correição, quem as possuía, quanto valiam de renda, 
porque títulos as tinham, se estavam vagas, etc. (ANTT, 
Gavetas, gav. 7, mç. 7, nº 24).

antonio carneiro69 e o proprio fiquou em poder 
de tomaz luiz70 eScriuão andando nisto mais 
dū anno perdendo as asinaturas de seu oficio e 
desencaminhados afora ho que gastou de sua 
fazenda ho q s.a. per cõsçiencia he obrigado a 
satisfazerlhe.” 

“foram arrematados os portos da beira na 
fazēda de s. a.; achou q ouuera niso cõluio, pola 
mta diligencia q fez cos rendeiros lho cõfesarão, 
e por isso lhe derão pª s. a. mais daquilo por q 
estauão arematados mil e quinhētos cruzados.” 

“s.a. ho mandou chamar a euora pª lhe dar 
cõta do q tinha feito donde ho mandou a 
oliuēça e lãdroal e joromēha a cousas a que 
já mãdara ho corregedor da corte djº piz71 e o 
corregedor paris diz72 os quais não fizerão nē 
poderão acabar causa alguã das que lhe s.a. 
encarregara e ele andou lá mtos dias e acabou 
tudo ao q ho s.a. mãdaua como se uera pelas 
prouisões q diso apresēta.” 

“depois ho mandou a estremos sobre os 
capitolos q derão do corregedor gaspar 
peguado73 onde esteue mtos dias.”

69 António Carneiro, escrivão da câmara de D. João 
II (4.2.1490 – ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 
17, fól. 43), escrivão da câmara e secretário de D. 
Manuel I (15.3.1511) e D. João III, com privilégios de 
desembargador (Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 41, 
fól. 42; e Chancelaria de D. João III, Liv. 14, fól. 170v), 
cavaleiro da Casa Real (Chancelaria de D. João III, Liv. 
43, fól. 17v), que teve mercê da capitania, alcaidaria-
mor e jurisdição da Ilha do Príncipe (ib, Liv. 14, fól. 170v 
a 171v) e foi casado com Beatriz de Alcáçova, irmã de 
Fernão de Alcáçova, escrivão da fazenda de D. João III, 
provedor dos contos no reinado de D. Manuel I e vedor 
da fazenda da Índia com 300.000 reais de ordenado 
anual (30.10.1517).
70 Muito provavelmente o escrivão da correição da 
Beira que publicou lá forais em 1516. Vide Pedro Pinto, 
“Dos manuscritos à personagem: o percurso de Álvaro 
Fragoso, procurador de Évora e da comarca de Entre-
Tejo-e-Odiana para os feitos dos forais (revisitando 
a reforma dos forais de D. João II e D. Manuel I)”, in 
eHumanista. Journal of Iberian Studies, vol. 31, 2015, 
p. 114.
71 Doutor Diogo Pires, que já no reinado de D. Manuel 
era do seu desembargo e corregedor dos feitos crimes 
na corte e Casa da Suplicação, foi a 8.2.1521 nomeado 
escrivão diante os ouvidores desta Casa (ANTT, 
Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 37, fól. 108 e 108v).
72 Páris Dias de Araújo foi nomeado desembargador da 
Casa da Suplicação por D. João III (ANTT, Chancelaria de 
D. João III, Liv. 51, fól. 185v).
73 Bacharel Gaspar Pegado, que a 22.6.1516 foi juiz de 
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“uindo destremos por s.a. ser enformado 
que a renda das sisas da beira pinhel e outros 
lugares auia mto tempo q se não paguauão nē 
os rendeiros tinhão per onde nē tinhão dado 
fiadores e o cõtador e almoxarife andarē em 
deferēcas sobre as ditas rendas, mandouo s.a. 
a prouer nellas ho que elle fez cõ mto trabalho e 
segurou tudo sē s.a. perder cousa alguã.” 

Primeira página da carta / petição de 
1557.

(Doc. cedido pelo ANTT: Gavetas, gav. 2, 
mç. 11, nº 2).

“no anno de 25 ho mandou s.a. chamar a tomar 
onde detriminaua fazer cortes e por sobreuirē 
rebates ho mandou a torres nouas a cousas de 
seu seruico onde foi fazer as ditas cortes74 nas 

fora de Moura (ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 
25, fól. 79 e 79v) e em 1520 era juiz de fora em Estremoz 
(ib, Liv. 35, fól. 111v). Foi depois desembargador da Casa 
da Suplicação (ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 21, 
fól. 51v) e a 3.7.1528 teve carta de armas para Búzios e 
Pegado, por descender destas linhagens (ib, Liv. 11, fól. 
65). Na carta de armas é referido como Doutor Gaspar 
Pegado, alcaide-mor das sacas de Entre Tejo e Odiana e 
Campo de Ourique. 
74 Cortes de Torres Novas de 1525, que aprovaram, 

quais elle fez mto seruico a s.a. nas deferencas q 
tiuerão os procuradores dos pouos.” 

“acabadas as ditas cortes ho mandou s.a. as 
comarquas da estremadura beira tralosmõtes 
e antre douro e minho a tomar cõta os 
cõtadores da fazenda e das terças e tirar 
deuaSa sobre eles e sobre outros oficiais onde 
achou as terças da beira mal arrendadas e por 
cõcerto e sem demãda lhe derão os rendeiros 
pª s.a. mais do preço porq as tinhão arrēdadas 
aquelle arēdamto dous mil cruzados e mandou 
proceder cõtra os oficiais das ditas terras sem 
seruirē mais seus oficios.” 

“Achou nos almoxarifados da guarda uiseu, e 
lamego75 mtas cousas mal leuadas a custa de s. 
a. que tudo tirou e polla enformação q mandou 
a s.a. fez andre piz76 dahi por diante as folhas 
dos asentamtos onde achou quinhentos mil rs 
que estauão depositados por mãdado delrei 
dõ manoel e leuou mto trabalho em os fazer 
arequadar por não auer ahi ja erdeiros dos 
depositarios como se uera pelos autos.”

“fez arequadar mto dinheiro que diuião a s. a. 
e lho mandou e foi entregue a fernãodalurs77 
e todas as mais rendas e diuidas segurou 
cõ fiancas bastantes que so o almoxarife de 
lamego deuia mais de doze mil cruzados ao qual 
tambē tomou cõta do mosteiro de São João 
de tharouqua que então era do Jnfante dom 
anrrique cardeal e dizendo o dito almoxarife 
que não tinha pª paguar ho mantimto dos 
religiosos e outras cousas que s. a. mandaua 
fazer, elle fez paguar tudo e alem disso fiquou 

nomeadamente, o contracto de casamento da infanta 
D. Isabel com o imperador Carlos V.
75 De 30.12.1526 existe uma carta do licenciado 
Cristóvão Mendes para D. João III, dando-lhe conta do 
que tinha feito nas terras de Viseu, Lamego e Guarda 
(ANTT, Colecção de cartas, Núcleo Antigo 877, nº 227); 
bem como o auto de posse a 13.1.1526 do senhorio 
da cidade de Viseu, que em nome do rei tomou o 
licenciado Cristóvão Mendes, por ficar devoluto à 
coroa, pelo casamento da infanta, sua donatária, com 
o imperador da Alemanha (ANTT, Corpo Cronológico, p. 
I, mç. 33, nº 60).
76 Certamente o André Pires que D. João III nomeou 
escrivão da fazenda real (ANTT, Chancelaria de D. João 
III, 21, 39).
77 Fernando Álvares, escrivão da câmara real (ANTT, 
Chancelaria de D. João III, Liv. 47, fól. 82) e da fazenda 
(ib, Liv. 8, fól. 154).
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deuendo ho dito almoxarife dous mil cruzados 
das rendas do dito mosteiro os quais deu 
fiadores como se uera polas prouisões que diso 
tē ho escriuão que foi das ditas contas.”

“da beira se foi a tralosmõtes e nos 
almoxarifados de uila real e torre de mõcoruo 
achou que leuauão a sua a. quatorze mil e 
quinhentos cruzados mal leuados os quais 
fez tornar a s. a. sem demanda alguã e cõ mto 
trabalho seu e forão entreges a fernãodalurs 
como se uera pelos liuros da fazenda e 
prouisões que apresenta.”

“achou que nos ditos almoxarifados leuauão 
ao pouo mto mais do que deuião e tirou tudo 
ho que lhe não podião leuar.”

“achou os portos da dita comarqua mal 
arrematados e mandou chamar os rendeiros 
e mostroulhes os cõluios que per escrituras 
elle descubrio e fez dar mais a s. a. tres mil 
e quinhētos cruzados daquilo porq estauão 
arematados como se uera pelos liuros da 
fazēda e prouisões que apresenta.”

“tomou cõta ao cõtador aº homē78 por auer mto 
tempo q ha não dera e achou mtos lugares que 
não paguauão terça por elle não entrar nelles 
que so freixo despada cinta auia quorenta anos 
que ha não pagaua e fezlha pagar e arequadar 
mais de seis mil cruzados dos quais s. a. deu pª 
ajuda da Jgreija q mandou fazer em freixo dous 
mil cruzados e pª a fortaleza da torre trezentos 
e oitenta mil rs e os mais mandou entregar em 
cojmbra a pº carualho79 sem de todas estas 
cousas receber me alguã antes sempre daua de 
comer aos oficiais de s. a. que cõ elle andauam 

78 Afonso Homem, escudeiro da Casa Real, nomeado 
por D. João II contador da provedoria de Trás-os-
Montes, confirmado a 14.2.1496 por D. Manuel (ANTT, 
Chancelaria de D. Manuel I, 26, 106) e reconfirmado por 
D. João III (ANTT, Chancelaria de D. João III, 46, 232).
79 Pedro Carvalho, fidalgo do Conselho de D. João III 
(ANTT, Chancelaria de D. João III, P., Liv. 4, fól. 177), 
provedor das obras reais (ib, Liv. 21, fól. 68v) e escrivão 
da Casa do Cível. Foi progenitor dos Carvalho Patalim. 
Era descendente de Fernando de Carvalho, que no início 
do séc. XIV se documenta senhor da aldeia do Carvalho, 
em Penacova. Ainda não foi possível estabelecer a 
relação genealógica destes Carvalho, ditos de Coimbra, 
com os Carvalho ditos de Basto (a que pertencia o Dr. 
Cristóvão Mendes), sendo certo que os de Coimbra 
usavam o mesmo brasão de armas.

perdēdo as assinaturas e desencaminhados.”

“no fim do anno de 27 ho mandou s. a. chamar 
a tomar de traslosmontes onde andaua e lhe 
mandou dar as sisas aos pouos pª ho q lhe deu 
a procuração80 e poderes q aqui apresenta e 
tornou a dita comarqua e deu as sisas81, a mtos 
lugares em que leuou mto trabalho sem lhe 
fazer quita alguã leuando poder pª ha fazer 
e leixou tudo a uõtade e desposição de s. a. 
acerca da dita quita e tirou outros tributos e 
sojeições ao pouo sospendendo mtos oficiais 
q a mor parte depois forão condenados sem 
perda da fazenda de s. a. no q andou te o ano 
de 2982 sem receber mercē nē satisfação do 
que gastaua, antes perdeo mto por q tendolhe 
elrei pasado carta de huã ouuidoria da casa 
da sopriquação83 em q mãdaua q ho siruise 

80 A carta de poder e procuração para a Covilhã, dada 
por D. João III, feita pelo Licenciado Cristóvão Esteves 
(depois dito de Espargosa), do Desembargo do Paço, 
datada de 2.1.1527, começa assim: “Saibão quantos este 
instrumto de procuração uirê que no anno do nascimto 
de noso snor Jesu Christo de mil quinhêtos e uinte e sete 
annos Aos uinte e nove dias do mes de outbro no logar do 
fûdão, termo da uila da covilhã, estãdo hi ho licêciado 
christóuão mendez de carualho, do desembargo delrei 
noso snr que ora per seu especial mãdado uem dar as 
sisas aos pouos” (ANTT, Colecção de cópias, Covilhã, Liv. 
2, fól. 77; e Liv. 6, fól. 86). Há uma carta de 1 de Abril, 
sem indicação do ano (deve ser 1527), de Cristóvão 
Mendes para D. João III na qual lhe dá conta do que 
se passava com o lançamento das sisas de Manteigas 
(ANTT, Gavetas, gav. 2, mç. 8, nº 4), e outra de 4 de 
Março na qual lhe dá conta do rendimento das sisas de 
Marialva (ib, mç. 8, nº 5).
81 De 28 de Janeiro, sem referência ao ano, existe uma 
carta de Cristóvão Mendes para D. João III sobre as sisas 
de Trás-os-Montes (ANTT, Gavetas, gav. 2, mç. 8, nº 3); 
outra de 16.12.1526 a respeito das sisas de Bragança 
que se pretendiam deixar à câmara da mesma cidade 
(ib, mç. 8, nº 7 – esta carta consta erradamente na 
edição “As Gavetas da Torre do Tombo” (ob. cit., Vol. 
I, p. 856) como sendo para D. Sebastião, por erro na 
data, pois está 1562 em vez de 1526), bem assim como 
o regimento que levara Cristóvão Mendes quando foi 
tratar das sisas na província de Trás-os-Montes (Leis e 
Ordenações, Leis, mç. 3, nº 11). Há várias referências 
às intervenções do corregedor Cristóvão Mendes de 
Carvalho no Livro 7 de Contractos de D. João III e Núcleo 
Antigo 81, Liv. 7-11
82 A 18.10.1529 Cristóvão Mendes escreveu a D. João 
III, dando-lhe parte das pessoas que podiam emprestar 
dinheiro para a guerra e das que andavam a cobrar em 
nome de Heitor Henriques (ANTT, Corpo Cronológico, p. 
I, mç. 43, nº 109).
83 Carta de ouvidor do crime da Casa da Suplicação para 
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asi como ha tinhão os doutores antº sanches84 
e djº taueira85 q tinhão as apelações ciuēs 
a cinquo legoas e não herão mais de tres 
ouuidores e ualendo então as asinaturas dos 
ditos oficios mais de dozētos mil rs as quais 
elle perdeo todo tempo q andou en dar as 
ditas sisas e alem disto tirou s. a. as apelações 
ciuēs de cinquo legoas e de tres ouuidorias que 
herão fez quatro no q perdeo mais da terça 
parte do que rēdia ho dito oficio ho q s.a. he 
obrigado a satisfazer pois lhe fez delle me asi 
como o tinhão os ditos doutores e por andar 
ausente em seruico de s. a. não ouue satisfação 
e pidindoa tanto q neso sempre lhe s. a. disse q 
ho satisfaria.”

“s.a. o mãdou de lisboa a touguia e piniche 
sobre dom aº de thaide86 onde esteue mtos dias 
e gastou mto.” 

“da mesma cidade ho mãdou tomar residençia 
a bastião da fõsequa87 corregedor q então era 
da estremadura e esteue ē coJmbra mtos dias 
por tirar deuasas delle e de cinquo ouuidores 
o q fizeram e leixou a uara a aires piz cabral88 q 

Cristóvão Mendes de Carvalho (ANTT, Chancelaria de D. 
João II, Liv. 19, fól. 7).
84 António Sanches Brandão, ouvidor (ANTT, Chancelaria 
de D. João III, Liv. 8, fól. 58) e desembargador dos 
agravos (ib, 14, 225) da Casa da Suplicação. Já D. 
Manuel I o nomeara a 7.1.1513 desembargador da Casa 
da Suplicação (ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 42, 
fól. 8).
85 Diogo Taveira, do Conselho de D. João III (ANTT, 
Chancelaria de D. João III, Liv. 27, fól. 28v), chanceler-
mor da Casa do Cível (ib, Liv. 15, fól. 140) e corregedor 
do crime da corte (ib, Liv. 14, fól. 222). Fora já do 
desembargo de D. Manuel e por especial mandado 
chanceler-mor, ouvidor na corte e Casa da Suplicação 
(2.11.1501 - ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 
1, fól. 64) e corregedor da comarca de Entre-Tejo-e-
Odiana (30.12.1512 – ib, Liv. 8, fól. 104).
86 D. Afonso de Ataíde, pai do 3º conde e Atouguia e 
neto sucessor do 2º conde de Atouguia, não chegou 
a ser conde. Do Conselho de D. João III, foi senhor de 
Atouguia (da Baleia), Monforte de Rio Livre e Cernache. 
87 Sebastião da Fonseca, corregedor da comarca da 
Estremadura pelo menos de 1527 a 1529. Neste último 
ano actuou sobretudo em Coimbra. A 12 de Dezembro 
deste ano escreveu a D. João III dizendo-lhe que julgou 
a favor do bispo de Coimbra a causa que disputava com 
D. Jorge, senhor de Cantanhede, sobre o couto de São 
Verão (ANTT, Corpo Cronológico, p. I, mç. 44, nº 31).
88 Aires Pires Cabral, corregedor do crime de Lisboa 
(ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 25, fól. 168), juiz 
dos feitos da fazenda na Casa da Suplicação (ib, Liv. 15, 

então seruia de juis da dita cidade.”

“Depois o tornou s.a. a mandar da cidade de 
lisboa a uila de sãtarē tomar residencia ao 
doutor gaspar uas89 sobre os capitolos q delle 
derão onde esteue mais de dous meses.” 

Página 9 e última da carta / petição de 
1557.

(Doc. cedido pelo ANTT: Gavetas, gav. 2, 
mç. 11, nº 2)

“da mesma cidade ho mando s.a. a uiana de 
caminha sobre as deferēcas e capitolos q derão 
do Ldo djº lourēço90 e sobre outras cousas do 
seu seruico q toquauão a alfandegua de 
caminha onde andou mto tempo.”

“Depois ho mandou s.a. de lisboa a cidade de 
leiria tomar residencia ao corregedor aires de 

fól. 21), desembargador da Casa da Suplicação (ib) e dos 
Agravos da Casa do Cível (ib, Liv. 31, fól. 30v), etc. Era 
neto de Diogo Fernandes Cabral, prior de Povos, deão 
da Capela Real e da Sé da Guarda, etc. 
89 Gaspar Vaz foi nomeado corregedor de Santarém por 
D. João III (ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 19, fól. 
31).
90 Diogo Lourenço era também ouvidor do crime 
(ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 15, fól. 151) e 
desembargador (ib, Liv. 25, fól. 165) da Casa do Cível.
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sa91 e sobre outras cousas q toquauão a seu 
seruico.”

“e uindo ho tornou a mandar tomar residencia 
ao Ldo frãcisquo dias92 corregedor que ētão 
era na cidade do porto e sobre cousas que 
toquauão a alfadegua da dita cidade.”

“da cidade deuora ho mãdou s.a. depois a 
uila daueiro e correição desgueira sobre os 
capitolos q derão do cor frãcisquo frz93.”

“da mesma cidade ho mãdou s.a. tomar 
residencia ao Ldo frãcisco Jorge94 a comarqua 
de uiseu onde andou mtos dias cõ mto custo e 
perda de sua fazēda porq so nas assinaturas 
de seu oficio perdeo mto como ho pode dizer 
e ser testª ho cor felipe antunes95 q então ficou 
seruido por elle q lhe disse renderēlhe mais 
de setecētos cruzados e tãbē ho pode dizer 
rodrigo mõteiro96 q seruio outro pouquo de 
tēpo ho dito seu oficio e a este respeito se 
pode uer ho q renderão a domīgos garçia97 
e a pº nunes de gaula98 e a nuno frz de 

91 Aires de Sá, corregedor de Leiria (ANTT, Chancelaria 
de D. João III, Liv. 7, fól. 4).
92 Francisco Dias, nomeado por D. João III corregedor 
da comarca do Porto (ANTT, Chancelaria de D. João III, 
Liv. 44, fól. 163).
93 Francisco Fernandes, corregedor de Aveiro e da 
comarca da Esgueira (1533 - ANTT, Chancelaria de D. 
João III, Liv. 7, fól. 9).
94 Francisco Jorge, nomeado por D. João III corregedor 
da comarca de Viseu (ANTT, Chancelaria de D. João 
III, Liv. 19, fól. 222). Era natural de Bragança e foi-
lhe retirada a residência em 1537 pelo Dr. Cristóvão 
Mendes de Carvalho (Maximiano de Aragão, “Viseu 
(Província da Beira): subsídios para a sua história desde 
fins do século XV”, 1928, p. 106).
95 Filipe Antunes, corregedor do cível (ANTT, Chancelaria 
de D. João III, Liv. 31, fól. 82) e do crime (ib, Liv. 60, fól. 
118) da corte.
96 Rodrigo Monteiro, chanceler da Casa da Suplicação 
(ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 66, fól. 190) e 
procurador da coroa (ib, Liv. 40, fól. 160). Casado com 
D. Branca de Espargosa ou Esparragoza, filha do cristão-
novo nobilitado Dr. Cristóvão Esteves de Espargosa.
97 Domingos Garcia, nomeado por D. João III ouvidor do 
crime (ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 19, fól. 144) 
e desembargador (ib, 9, 108) da Casa da Suplicação.
98 O Doutor Pedro Nunes de Gaula, do Conselho de D. 
João III, desembargador extraordinário (22.10.1520) e 
chanceler (1547) da Casa do Cível, desembargador do 
Paço, ouvidor do crime e desembargador da Casa da 
Suplicação, vedor da fazenda, corregedor do Algarve 
(1509), Beira (1414) e Entre-Tejo-e-Odiana (1516). Era 
cunhado de Cristóvão Mendes de Carvalho, pois casou 

maris99 e mē de sa100 q todos seruirão ho 
dito oficio em sua ausencia ho q s.a. lhe he 
obrigado a satisfazer pois nūqua em ninhuã 
destas jdas lhe fez me de dro como se custuma 
antes sempre foi a sua custa dando as mais das 
uezes de comer aos oficiais de s.a.”

“e pedindo elle me a s.a. per uezes, pelo cõde 
de linhares101 lhe mãdou s.a. dizer q lhe fazia 
me da comēda das gouueas102 cõtãto q lhe 
soltasse a tēça q lhe elrei dom manoel dera 
cõ ho abeto103 dizēdo q ualia sesēta mil rs e 
elle a aceitou e soltou a dita tença e quando 
foi a comenda achou q não rendia mais q a 
tença tirando o uigairo como defeito agora 
nestes annos caros a tem arendada por uinte 
mil rs paguo ho uigairo e destes ajnda pagua a 
uisitação subsidio e colheita ho q logo disse a 
elrei que esta em gloria e asi lhe disse q ē foro 
de cõsciencia não lhe podia tirar a tenca que 
lhe elrei seu pai dera como estaua detriminado 
na tença de frãcisco botelho104 e ē outras e s.a. 
lhe disse q elle busquaria outra cousa em q ho 
satisfizesse e lhe fizesse mercē.” 

“no ano de 44 lhe escreueo105 s.a. esta carta em 

com uma sua irmã, como mais detalhadamente vai na 
resenha genealógica que se publica.
99 Nuno Fernandes de Mariz, ouvidor do crime 
(ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 33, fól. 126) e 
desembargador da Casa da Suplicação (ib, Liv. 7, fól. 
15) e dos feitos da Fazenda (ib, Liv. 38, fól. 107). Casou 
com D. Violante de Espargosa ou Esparragoza, filha 
do cristão-novo nobilitado Dr. Cristóvão Esteves de 
Espargosa.
100 Mem de Sá (1500-1572), desembargador da Casa da 
Suplicação (ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 16, fól. 
52; e Liv. 31, fól. 93) e do Conselho de D. João III (ANTT, 
Chancelaria de D. João III, P., Liv. 5, fól. 155v), veio a ser 
o 3º governador do Brasil (1558-72). 
101 D. António de Noronha, 1º conde de Linhares (1525), 
foi escrivão da puridade de D. Manuel I e D. João III.
102 Comenda de São Pedro de Gouveias (Pinhel) da 
Ordem de Cristo.
103 Teve a Ordem de Cristo a 11.3.1521. Vide nota nº 14.
104 Parece ser Francisco Botelho, meirinho da corte 
entre 1515 e 1525 (muitos documentos em ANTT, Corpo 
Cronológico, p. II), genro de Afonso Botelho, também 
meirinho da corte (29.8.1498), a quem sucedeu no 
cargo. Vide Manuel Abranches de Soveral, “Ensaio 
sobre a origem dos Proença”, 2010, disponível em www.
soveral.info/mas/Proenca.pdf.
105 Não encontrei esta carta de D. João III. De 12 de 
Setembro desse ano de 1544 existe uma carta do rei 
para um Cristóvão Mendes, mandando-o ir servir à 
praça de Mazagão com a gente que lhe fosse necessária, 
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q lhe mãdaua q lhe faria seruico em ho seruir 
de ureador106 nesta cidade ho q elle fez e de mra 
q estando a cidade mto desordenada e cõ mtas 
diuidas q deuia aos orfãos e cõ outras q cada 
dia fazia elle cõ mto trabalho a desēdiuidou e 
gastando ella mais em seu tempo do q nūqua 
gastou pola ētrada da princesa107 e mtas obras 
e outros gastos, que fez fiquou tão riqua q lhe 
ficaua deuēdo ho tisoureiro quãdo elle saio 
mais de doze mil cruzados e pasãte de dozētos 
moios de pão.”

“pollo doutor fernão martīs108 q foi seu 
antecessor ter ho sello da cidade em quãto foi 
ureador e não ho querer alargar, a dita cidade 
ho deu a elle em sua uida q cõ tãto q ho tirase 
ao dito fernão martīs e o segurasse a cidade 
como ho tinha dantes por o dito fernão martīs 
ter prouisão para ho ter posto que não fosse 
ureador elle se foi a cidade deuora a s.a. como 
sabe a rainha nossa sorã onde andou quatro 
ou cinquo meses e ho ouue outra uez pª a 
cidade tudo a sua custa e depois uindo s.a. a 
lisboa lho pidio per ante os ureadores e oficiais 
q então erão que lhe daria satisfação e elle 
respondeo q ho q elle tinha tudo era de s.a. 
mas q a satisfação s.a. lha auia de dar e não a 
cidade e s.a. disse q asi o faria mas q ēquãto 
lha não desse tomasse da cidade 25 mil rs de 
tēça sē lhe dar mais a tal satistação nē a cidade 

paga à sua custa (ANTT, Corpo Cronológico, p. I, mç. 75, 
nº 54). Tendo em conta que, por um lado, o Licenciado 
Cristóvão Mendes entre 1544 e 1549 presidiu à Câmara 
de Lisboa, e, por outro, que em 1544 tinha já cerca 
de 59 anos e não é referido por licenciado, o que foi 
convocado para Mazagão é certamente outro Cristóvão 
Mendes.
106 Pelo que refere, exerceu as funções de 1º vereador, 
portanto de presidente da Câmara, para além do cargo 
de chanceler. A Câmara de Lisboa tinha então mais 
três vereadores, para além do Dr. Cristóvão Mendes 
de Carvalho: Francisco Correa, D. Duarte da Costa e 
Manuel Corte Real (Durval Pires de Lima, “Crónica do 
príncipe D. João -1537-1554. Esboço de uma biografia”, 
in Anais. Academia Portuguesa da História, II série, vol. 
33, 1993, p. 258).
107 Pela data, deve referir-se à princesa D. Maria (1527-
45), filha de D. João III, que casara a 15.11.1543 com 
seu primo D. Filipe II (1527-98), futuro rei de Espanha 
(1556) e de Portugal (1580).
108 Doutor Fernão Martins, desembargador (12.1.1517 - 
ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, LIv. 25, fól. 163v), dos 
Agravos (23.5.1521 - ib, Liv. 39, fól. 77v) e dos feitos dos 
resíduos (6.7.1521 - ib, Liv. 44, fól. 65v) da Casa do Cível.

lhe querer pagar a dita tēça tãto q elle leixou 
de ser ureador109 pollo q s.a. fiqua obrigado a 
satisfazer lhe tudo ho q elle requereo per mtas 
uezes e s.a. dizia q lha daria e mãdaria a cidade 
q lha pagasse.”

“Jndo se a casa da sopriquação desta cidade 
pª santarē s.a. lhe mãdou q fiquasse aqui porq 
cõpria a seu seruico e que seruiria por elle seu 
oficio douuidor simão de mirãda110 por lhe ter 
obrigação e q em satisfação das asinaturas e 
por lhe fazer me lhe fazia me da prouedoria das 
capelas delrei dõ aº asi como ha tinha ho fº de 
joaõ barandaõ111 q a arenūciara em suas mãos 
e agrauãdose elle por as asinaturas renderē 
mais em quada hū anno de cēto e uinte mil rs 
s.a. lhe mãdou dizer pelo regedor e bispo de sã 
tome112 q ētão era e por gaspar carualho113 que 

109 Abandonou as funções em 1549. A 5.3.1545 Cristóvão 
Mendes escreveu a D. João III pedindo-lhe provisão 
para não ser injuriado e dando-lhe conta que, saindo 
da Câmara, o desatenderam dois escrivães, intimando-
lhe um desembargo e condenando-o em 50 cruzados 
por não selar as apelações (ANTT, Corpo Cronológico, 
p. I, mç 76, nº 29). A 18.6.1545 voltou a escrever ao rei, 
dizendo que entraram no porto de Lisboa duas urcas de 
Inglaterra, que mandando-as embora lhe requereram 
franquia, com temor de que a armada francesa, que 
estava no Cabo, os cativasse e matasse (ANTT, Corpo 
Cronológico, p. I, mç. 76, nº 68). Como já ficou referido, 
ainda presidia à Camara quando a 17.1.1549 escreveu 
novamente ao rei sobre a questão da provisão para os 
mesteres assistirem ao tomar das contas dos gastos da 
cidade (ANTT, Corpo Cronológico, p. I, mç. 82, nº 19).
110 Simão de Miranda Henriques, desembargador (ANTT, 
Chancelaria de D. João III, Liv. 60, fól. 33v) dos Agravos 
(ib, Liv. 71, fól. 85) da Casa da Suplicação. Era trineto de 
D. Fernando Henriques, senhor de Alcáçovas. 
111 Trata-se do filho sucessor do judeu Duarte Brandão, 
referido na nota nº 52, que teve mercê do cargo de 
provedor das capelas do rei D. Afonso IV, sendo em 
1509 executado por 120.708 reais que ficou devendo 
(ou roubou) no exercício do cargo, como ficou dito. 
Ainda assim, seu filho João Brandão sucedeu no cargo, 
ainda no reinado de D. Manuel, sendo nele confirmado 
por D. João III (ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 51, 
fól. 189). Por sua morte sucedeu o filho Duarte Brandão 
(ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 38, fól. 145).
112 D. Bernardo da Cruz, bispo de São Tomé (1540-53), 
do Conselho de D. João III (ANTT, Chancelaria de D. João 
III, Liv. 29, fól. 21v) e regedor e governador da Casa do 
Cível.
113 Gaspar (de) Carvalho, chanceler-mor do reino 
(ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 53, fól. 41v), 
desembargador do Paço (ib, Liv. 49, fól. 252), da Casa 
da Suplicação (ib, Liv. 46, fól. 36v e 54v) e dos feitos da 
Fazenda (ib, Liv. 36, fól. 47v), do Conselho de D. João 
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elle não lhe tiraua seu oficio nē tiraria nada 
do q tinha sē lhe não dar outra cousa milhor 
senão por cõprir a seu seruico fiquar nesta 
cidade e não poder hir a sãtarē lhe fazia aquela 
me da prouedoria e que lhe satisfaria ho q tinha 
gastado e perdido em seu oficio sê lhe nūqua 
dar a prouedoria nē satisfação das asinaturas 
que simão de miranda poderá dizer quãto lhe 
renderão per seu Juramto.”

“Jndo s.a. desta cidade pª cojmbra lhe mãdou 
q se fosse a almeirī e q tãto q uiesse ahi lhe 
satisfaria seus seruicos, elle ho fez asi e esteue 
ē Almeirim quatro meses no cabo dos quais 
elrei ho mandou chamar e lhe disse q cõpria 
mto a seu seruico elle tornar a lisboa porq 
mãdaua ho bispo gouernador ao cõcilio114 e 
queria q elle seruisse de gouernador115 e porq 
ho oficio de chãçarel hera de pouco trabalho 
lhe fazia me delle e elle respõdeo q não tinha 
que dizer pois s.a. o mãdaua e dizia q cõpria 
a seu seruiço e q pidia a s.a. se lembrase de 
lhe satisfazer seus seruiços e custos e perdas 
e s.a. lhe respondeu q tudo lhe satisfaria e 
lhe faria me de q elle fosse cõtente e quãto a 
prouedoria das capelas de q lhe tinha feito me 
ãdaua em cõçerto cõ joão barandão e tãto q se 
cõcertasse lhe mãdaria pasar sua carta.”

“e tanto q ho bispo não foi ao cõsilio ele 
alargaua ho oficio de chançarel polo s.a. 
mandar mais a seruir de gouernador q de 
chançarel e s. a. lhe disse q ho bispo se auia dir 
pª ho seu bispado e q tinha necessidade delle 

III (ib, Liv. 27, fól. 36v). Sucedeu ao tio materno Dr. 
Diogo Lopes de Carvalho no vínculo da capela de São 
Paio, que incluía os coutos de Abadim e Negrelos. O Dr. 
Diogo Lopes de Carvalho, desembargador do paço e dos 
hospitais, capelas, albergarias e confrarias de Lisboa, 
corregedor do crime da corte, etc., falecido depois de 
1521, comprou a Diogo Machado os ditos coutos por 
200 reais, o que D. João III lhe confirmou a 20.5.1515. 
O Dr. Gaspar de Carvalho e seu tio eram primos do Dr. 
Cristóvão Mendes de Carvalho, sendo este e o antedito 
Dr. Diogo Lopes de Carvalho ambos trinetos de Afonso 
Lourenço Carvalho, senhor de Souto de El-Rei. 
114 Concílio de Trento, que se iniciou em 1545.
115 Regedor e governador da Casa do Cível de Lisboa, 
um dos tribunais superiores do reino, que julgava os 
crimes mais graves e apreciava apelações de sentenças. 
Partilhava estas competências com a Casa da Suplicação. 
A Casa do Cível de Lisboa documenta-se desde meados 
do séc. XIV, devendo ter sido criada por D. Afonso IV. Foi 
extinta em 1582 por D. Filipe I.

para seruir o dito carguo de gouernador como 
defeito ho seruio depois quatro anos e mejo 
sem lhe s.a. dar mãtimto mais hū so quartel e 
pidindolhe que lho mãdase pagar como fazia 
ao chãcarel mor a que daua ho mantimēto de 
desēbargador do paço e a manoel alurs116 e 
joão de ruideira117 q lhes mãdaua pagar ho de 
cõtador mor e outros sem embarguo de terem 
mantimº de seus oficios s.a. lhe respondeo q 
lhe mãdaria satisfazer tudo e o despacharia e 
faria me.”

“pidindo elle a S.a. que mãdasse uer seus 
papeis na cõsciencia ou no cõselho ou por 
Justª mandou q os desse a mestre gaspar seu 
cõfesor118 porq os queria uer cõ elle e depois 
de s.a. os uer lhe disse q tinha mta rezão de ho 
jmportunar e q fosse falar cõ ho secretairo119 e 
outro tãto lhe disse ho mesmo cõfesor da parte 
de s.a. e que lhe auia de fazer me e satisfazerlhe 
todas suas perdas e gastos.”

“elle se foi ao secretairo120 e lhe disse ho q s.a. 
mandaua ho qual ho trouxe mais de tres annos 
no qual tempo lhe disse s.a. per duas uezes e 
hūa dellas per ante a rainha nosa sorã que falase 
cõ ho secretairo e uise ho que lhe respondia e 

116 Manuel Álvares (de Carvalho), corregedor das ilhas 
de São Miguel e Santa Maria (1539 - ANTT, Chancelaria 
de D. João III, Liv. 40, fól. 14v) e desembargador da Casa 
do Cível e corregedor dos feitos cíveis (1546 - ib, 33, 
46v). Descobriu e copiou o Livro de José de Arimateia 
(Josep dabaramatia).
117 João de Videira, juiz de fora de Viseu (ANTT, 
Chancelaria de D. João III, Liv. 30, fól. 161), corregedor 
da Beira (ib, 16, 103v) e de Santarém, desembargador 
da Casa da Suplicação (ib, Liv. 5, fól. 58v), etc.
118 D. Frei Gaspar do Casal (1510-1584), confessor e 
pregador de D. João III, bispo-conde de Coimbra, bispo 
de Leiria, lente da Universidade de Coimbra, presidente 
da Mesa da Consciência, etc., participou no Concílio de 
Trento e foi notável teólogo e prelado. Uma irmã ou 
sobrinha deste bispo casou com um sobrinho do Dr. 
Cristóvão Mendes de Carvalho.
119 O já referido António Carneiro.
120 Deve datar de então a carta de 5 de Junho, sem 
indicação do ano, que Cristóvão Mendes de Carvalho 
escreveu ao secretário António Carneiro, na qual pedia 
que fizesse com que o rei, em satisfação dos muitos 
serviços que lhe tinha prestado e por se achar velho 
e não poder andar em demandas, lhe desse a mercê 
do reguengo da Póvoa de Trancoso, que tinha vagado 
por falecimento do filho de Simão Saraiva, para ele e 
seus sucessores ou para ele e para o seu filho Pedro de 
Carvalho (ANTT, Colecção de cartas, Núcleo Antigo 878, 
nº 165).
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se hera satisfeito da me que lhe fazia e não ho 
sendo que então ho requereria sem elle nūqua 
uer cousa alguã nē ho secreatairo lho dizer 
polo q s.a. he obrigada a o mãdar satisfazer e 
pagar suas perdas e gastos que fez em Seruicos 
do dito Sõr e do reino e aposentalo por auer 
qurēnta he hū anos q Serue e merecer tãbē o 
aposētamto como frãcisquo coelho121 que não 
seruio uinte nē fez tanto seruico como elle fez 
a s.a. e ao reino.”

“alem dos papeis q apresēta as milhores testas 
que tem depois da rainha nosa sorã122 he ho 
cõfesor123 de s.a. e o bispo q foi de sã tome124 e 
o bispo de uiseu125 e o secretairo126 e o chãcarel 
mor127 e lopo de brito128 manoel da costa129 
jorge sequo130 escriuão da cõsciencia e os 
mercieiros das capelas delrei dom aº e outros 
mtos q nomeara.”

121 O Doutor Francisco Coelho, “o do Olho”, nascido em 
Viseu cerca de 1488, do Conselho de D. João III (ANTT, 
Chancelaria de D. João III, Liv. 1, fól. 125v), chanceler-
mor do reino, cargo que mal exerceu por ter falecido 
em 1558, ano da nomeação, desembargador do Paço 
(ib, 65, 203) e dos Agravos da Casa da Suplicação (ib, 
Liv. 19, fól. 144), lente de Prima (2.5.1537) e vice-reitor 
(29.5.1538) da Universidade de Coimbra, promotor 
da Inquisição de Lisboa (18.8.1540), comendador e 
chanceler-mor da Ordem de Santiago, etc. Ainda era 
parente afastado de Cristóvão Mendes de Carvalho. 
Vide Manuel Abranches de Soveral, “Ascendências 
Visienses. Ensaio genealógico sobre a nobreza de Viseu 
(séc. XIV ao XVII)”, Porto 2004, Vol. II, p. 128. 
122 A rainha regente D. Catarina.
123 O já referido bispo D. Frei Gaspar do Casal.
124 O já referido bispo D. Bernardo da Cruz.
125 D. Gonçalo Pinheiro, bispo de Viseu (1553-67), que 
portanto era bispo desta diocese em 1557. D. Gonçalo 
foi antes desembargador de D. João III, bispo de Safim 
e Tânger e embaixador à corte de França. Ainda era 
parente do Dr. Cristóvão Mendes de Carvalho.
126 O já referido António Carneiro.
127 O já referido Gaspar (de) Carvalho.
128 Lopo de Brito, do Conselho de D. João III (ANTT, 
Chancelaria de D. João III, Liv. 45, fól. 76V), capitão-mor 
de Ceilão, cavaleiro da Ordem de Cristo (13.7.1524) e 
nesta ordem comendador de São Tiago das Pias (ib, Liv. 
28, fól. 51v).
129 Manuel da Costa, escrivão da câmara de D. João 
III (ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 21, fól. 26) e 
desembargador da Casa do Cível (ib, Liv. 55, fól. 201), 
que também foi poeta.
130 Jorge Seco, escrivão da câmara de D. João III (ANTT, 
Chancelaria de D. João III, Liv. 15, fól. 98), que exerceu 
também como escrivão da Mesa da Consciência e 
Ordens.

“não fala na perda e diminuicão de sua fazenda 
porq sendo dos milhores patrimonios que 
tinha desembargador neste reino ho qual 
lhe fiquara de seus antecesores he agora mto 
menos cõtairo de mtos outros que comecando 
de seruir s. a. sem nada tem agora mais quelle 
mas na uerdade elle pretendeo sempre mais 
ho seruiço de s. a. q ho interese de sua fazenda 
polla qual rezão he obrigado s. a. em foro de 
cõsciencia satisfazerlhe asi a diminuicão de sua 
fazenda co seus gastos e seruicos.”

“pede a V. a. lhe mande pagar ou satisfazer as 
perdas e gastos q teue asi das asinaturas de 
seus oficios como de sua fazenda no tempo 
que ho elrei mandaua em cousas de seu 
seruiço como aqui tem apõtado e asi a Jgreja q 
s.a. lhe prometeo da quelas de q elle ouue os 
padroados e o oficio de prouedor das capelas 
des do tempo q lho deu q ha onze annos e o 
oficio de chançarel da cidade131 que lhe tinha 
dado a dita cidade em sua uida q ele alargou a 
S. a. por lho pidir e dizer que lho satisfaria e assi 
o mãtimto dos quatro annos he meo q seruiu 
de gouernador que tudo s. a. lhe he obrigado 
satisfazer por cõsçiencia afora a satisfacão de 
seu seruico pª ho q não quer outros Juizes q 
ho determinē senão VV. aa. pª lhe fazerē me 
e descarregarem a alma delrei que esta em 
gloria que parece nisto estar ēcarregada por 
lhe não fazer me alguã de seus seruicos132 como 
se pode uer pelo liuro do registo dandolhe 
sempre esperancas de ho satisfazer muito bem 
e lhe fazer mta mercē como lhe elle merecia 
pollos mtos e bõs seruicos q sempre lhe fizera.”

A família

Não é possível entender cabalmente nenhum 
indivíduo, nomeadamente do séc. XVI, sem 
estudar também a sua família. As enormes 
carências da formação em História no que toca 
à ciência auxiliar da Genealogia, muitas vezes 
não deixa aos investigadores sequer perceber 

131 Como ele próprio diz, tinha sido nomeado chanceler 
vitalício da cidade de Lisboa. Entre outras funções, o 
chanceler era responsável pelo selo da cidade.
132 Na verdade só há as já referidas mercês de 1525 e 
1527.
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a dimensão da lacuna.133

Filho e neto de outros altos funcionários 
reais; bisneto paterno (por bastardia) de João 
Mendes de Vasconcellos134, senhor de Penela 
e Soalhães; bisneto materno de Diogo Afonso 
Carvalho135, escrivão da câmara de D. João I e 
D. Duarte, ouvidor da coroa, desembargador 
da Casa do Cível e corregedor de Trás-os-
Montes; sobrinho-trineto do celebrado 
D. Nuno Álvares Pereira, etc., o licenciado 
Cristóvão Mendes de Carvalho pertencia 
à velha fidalguia de província, com longa 
tradição de serviço ao rei, e, como ele próprio 
diz, chegou a desembargador e ao serviço 
na justiça e na administração pública já com 
avultado património herdado.

Era primo-direito de D. Rodrigo de Carvalho136, 
bispo de Miranda (23.1.1555), embaixador a 
Roma em 1522, que fundou o Colégio de São 
Pedro da Universidade de Coimbra137, cónego 

133 Apesar de todos os alertas. Vide José Augusto 
de Sottomayor-Pizarro, “Duas ciências auxiliares da 
História: a Genealogia e a Heráldica”, in Humanidades, 
revista trimestral da Associação de Estudantes da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, nº 2, 
Abril de 1982, pp. 78-81.
134 Como sempre faço, neste artigo actualizei a grafia 
dos prenomes ou nomes próprios e dos patronímicos, 
mas não dos apelidos, que mantive conforme encontrei 
na documentação. Acontece que com certos apelidos, 
mesmo na documentação nem sempre é constante 
a grafia. Nestes casos, a Genealogia deve procurar 
saber a grafia que os próprios usavam, seguindo-a em 
detrimento das variantes escritas por terceiros. No caso 
da dupla consoante, que se verifica em Vasconcellos e 
Mello, por exemplo, ainda hoje muito usada sobretudo 
no Brasil, pode invocar-se o duplo argumento de que 
é afinal a forma correcta de escrever estes apelidos, 
uma vez que a dupla consoante tem como função abrir 
a vogal anterior. Por extensão, quando cito um autor e 
sua obra, reproduzo a grafia exacta usada nessa obra, 
quer no título quer no nome do autor.  
135 E de sua mulher Branca Pinheiro, irmã de Isabel 
Pinheiro, mulher do Dr. Pedro Esteves, progenitores 
dos Pinheiro de Barcelos. Vide Manuel Abranches de 
Soveral, “Reflexões sobre a origem dos Pinheiro, de 
Barcelos”, 2007, in www.soveral.info/mas/Pinheiro.
htm.
136 Que antes de ser bispo se documenta como Rui Lopes 
de Carvalho. Nasceu em 1473 e era fidalgo da Casa d’el 
rei quando em 1505 embarcou na armada do 1º vice-rei 
da Índia D. Francisco de Almeida (A. Braamcamp Freire, 
“Emmenta da Casa da Índia”, 1907, p. 8).
137 Teve de D. João III carta para que o Colégio de São 
Pedro que fundou em Coimbra pudesse ter bens de raiz 

prebendado de Évora (1539) e deputado da 
Inquisição desta cidade (1537) e da de Lisboa 
(1539), doutor em Cânones, matriculado em 
ordens menores em Évora em 1485 e falecido 
a 22.12.1559 em Bornes com 86 anos; bem 
assim como de D. Frei Henrique de Carvalho, 
Dom abade comendatário do mosteiro de São 
Miguel de Refojos de Basto; de João Pereira, 
senhor de Castro Daire; de D. Beatriz Valente, 
morgada da Póvoa de São Martinho, mulher do 
governador da Casa Cível, vedor da Fazenda, 
escrivão da Puridade e almotacé-mor D. 
Gonçalo de Castello-Branco, 1º senhor de Vila 
Nova de Portimão; de Fernão da Silveira, filho 
do regedor da Casa da Suplicação, que esteve 
implicado na conjura contra D. João II e andou 
fugido em Castela; e de D. Fernando de Castro, 
capitão de Évora, avô do homónimo que foi 1º 
conde de Basto.

Casou três vezes, primeiro sucessivamente 
com duas manas de Tentúgal (Montemor-o-
Velho), irmãs de Jorge Couceiro, cónego da 
Colegiada de Santarém138, e de Joana Couceiro, 
casada com Lopo de Souza Ribeiro139, fidalgo e 
alcaide-mor de Tentúgal, sobrinho do grande 
arcebispo de Braga D. Diogo de Souza. Para 
poder casar com a cunhada, sua parente 
no 1º grau de afinidade, Cristóvão Mendes 
obteve dispensa do Papa, que lha concedeu 
dando-lhe por penitência fazer um hospital, 
que efectivamente construiu na dita vila de 
Tentúgal.140 Casou a 3ª vez em Évora com 

(ANTT, Chancelaria de D. João III, P., Liv. 2, fól. 219 e 
219v) e carta para incorporar o Colégio de São Pedro na 
Universidade de Coimbra (ib, Liv. 2, fól. 209v).
138 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 32, fól. 44.
139 A 4.5.1515 Lopo de Souza Ribeiro, fidalgo da Casa 
Real, teve provisão para receber 7.500 reais da sua 
moradia de escudeiro (ANTT, Corpo Cronológico, p. II, 
mç. 57, nº 27).
140 Sobre este 1º hospital, que terá sido feito em 1529 
ou 1530, construiu depois novo hospital o 1º conde 
de Tentúgal (1504) D. Rodrigo de Mello, falecido a 
17.8.1545. D. Rodrigo era filho de D. Álvaro de Portugal, 
falecido a 4.3.1504, e de sua mulher (casados a 
18.9.1479) D. Filipa de Mello, sendo esta filha sucessora 
de Rui de Mello, 1º conde de Olivença (21.7.1476), e 
de sua mulher D. Isabel de Menezes, camareira-mor 
da infanta D. Joana, que já fora senhora de Tentúgal e 
Montemor-o-Velho (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, 
Liv. 4, fól. 27v). O antedito D. Álvaro de Portugal, filho 
mais novo dos 2ºs duques de Bragança, foi senhor de 
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Beatriz Correa, viúva do morgado de Machede, 
com quem fundou em 1539 o mosteiro de 
Santa Clara de Trancoso, como ficou dito. Na 
já referida carta que Cristóvão Mendes de 
Carvalho a 10.10.1545 escreveu a D. João III, 
diz-lhe também que fora por sua filha, como 
el rei lhe mandara, e a entregara a seu genro, 
e a sua mãe, e se tornará logo a servir Sua 
Alteza.141 

Como também já ficou dito, teve casa na vila de 
Tentúgal, onde viveu alguns anos, e aí instituiu 
o morgadio de Lamarosa, na quinta do mesmo 
nome que teve pela mulher. Instituiu também 
o morgadio de Vila Maior, na quintã que 
herdara em Vouzela. Vínculos e padroado em 
que sucedeu seu filho Pedro. No censo de 1527 
diz-se que em Tentúgal viviam 318 vizinhos, 
dos quais quatro cavaleiros, 19 escudeiros 
e 12 clérigos, e o resto era povo. Cristóvão 
Mendes de Carvalho, já corregedor da comarca 
da Beira, casou a 1ª vez em Tentúgal cerca de 
1524 e tudo indica que em 1527 já aí tivesse 
casa, sendo portanto um dos quatro cavaleiros 
que o censo refere. 

Do seu 1º casamento teve dois filhos e uma 
filha: Rui Mendes, que morreu quando 
estudava Leis na Universidade de Coimbra; D. 
Dionísio de Carvalho, cónego de Santa Cruz de 
Coimbra e prior dos mosteiros da Serra do Pilar, 
de Moreira da Maia e de São Vicente de Fora; 
e D. Ana de Carvalho, casada com o morgado 
de Machede Diogo Casco de Vasconcellos, 

Torres Novas, que a 28.7.1476 trocou com o príncipe D. 
João (futuro D. João II) pelas vilas e lugares de Alvaiázere, 
Tentúgal, Buarcos, Rabaçal, Vila Nova de Anços e Pereira 
(ib, Liv. 7, fól. 16 e 16v). A vila de Tentúgal que D. Álvaro 
recebeu no dito escambo de 1476 incluía o paço real 
mas não os direitos reais, rendas e foros da vila, que 
foram doados a D. João de Eça e só em 1497 passaram a 
D. Álvaro. Com efeito, a 8.6.1497 D. João de Eça, fidalgo 
da Casa Real, teve de D. Manuel I uma tença anual de 
61.680 reais, em compensação pelas rendas, foros e 
direitos que tinha na vila de Tentúgal, por doação de D. 
João II, agora concedida a D. Álvaro, primo do rei (ANTT, 
Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 30, fól. 108 e 108v).
141 Esta enigmática informação revela algum problema 
que houve entre sua filha D. Ana e o marido Diogo 
Casco de Vasconcellos, morgado de Machede, que 
também era enteado de Cristóvão Mendes. Problema 
que terá sido extensivo a Beatriz Correa, mãe do dito 
Diogo, então a 3ª mulher de Cristóvão Mendes.

enteado de seu pai. Do 3º casamento não 
teve geração. Apenas ficou descendência do 
2º matrimónio, com Francisca Couceiro, de 
quem teve um único filho, Pedro de Carvalho, 
sucessor. 

Pedro de Carvalho e seu filho primogénito 
Cristóvão Mendes de Carvalho, homónimo 
do avô, estiveram ambos com D. Sebastião na 
batalha de Alcácer Quibir, onde ficaram cativos 
e donde foram remidos. Este Cristóvão Mendes 
de Carvalho sucedeu nos vínculos instituídos 
pelo avô, nasceu cerca de 1564 e faleceu viúvo 
em Tentúgal a 28.4.1636, sem geração.

Sucedeu-lhe o irmão, Jerónimo de Carvalho de 
Vasconcellos, nascido cerca de 1575 e falecido 
a 21.12.1657 na sua quintã de Vila Maior. 
Casou no Porto a 14.1.1636 com D. Jerónima 
de Lemos, também falecida em Vila Maior a 
5.2.1691, irmã sucessora de João Gomes de 
Lemos142, 7º senhor da Trofa (22.8.1652)143, 
onde faleceu a 16.10.1676144, casado mas sem 
filhos. 

Pedra de armas do palácio dos senhores 
da Trofa, edificado na 1ª metade do 

142 Vide Manuel Abranches de Soveral, “A Casa da 
Trofa”, 1999, in www.soveral.info/casadatrofa. 
143 ANTT, Chancelaria de D. João IV, D., Liv. 7, fól. 57v; e 
RGM, Doações da TT, Liv. 8, fól. 145. Vide ANEXOS.
144 ADAVR, Paroquiais da Trofa (Águeda). Diz o seu óbito: 
"João Gomes de Lemos Sor q foi desta Villa faleceo aos 
desaceis dias do mes de 8bro de mil seis centos e setenta 
e seis annos = Manoel Franco da Cruz". À margem tem 
averbado: “Estão feitas esequias”.
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século XVIII em Lisboa, na Calçada da 
Graça: escudo partido de Lemos (a família 
da Casa) e Carvalho (a varonia, se bem 
que esta na verdade fosse Vasconcellos). 
Foto do autor.

A Jerónimo de Carvalho de Vasconcellos e sua 
mulher D. Jerónima de Lemos sucedeu o filho, 
Bernardo de Carvalho de Lemos (1645-1704), 
que foi o 8º senhor da Trofa (7.5.1699)145, com 
geração nesta Casa.

Segue-se a resenha genealógica da família de 
Cristóvão Mendes de Carvalho, que começa 
com seu avô paterno, Lourenço Mendes (de 
Vasconcellos), e termina com os filhos de seu 
neto sucessor, o antedito Jerónimo de Carvalho 
de Vasconcellos.

O estudo é desenvolvido de forma integral, 
dita tradicional, por considerar que é a única 
que verdadeiramente permite abarcar toda a 
realidade, e não apenas aquela que interessa 
a esta ou aquela tese, e monografar com rigor 
cada indivíduo. Por outro lado, uma explanação 
completa como esta, que incluiu toda a família 
no período em análise, constituiu-se ela 
própria, no seu todo, como uma fonte ou, 
noutras palavras, serve para aumentar a base 
do processo heurístico. Não só no que respeita 
à integração familiar da pessoa em estudo, 
mas sobretudo como estruturado padrão 
genealógico para esta cronologia, geografia e 
estatuto.   

É hoje comum, sempre que se tratam famílias 
neste contexto, procurar estratégias familiares 
ou comportamentos sociais organizados ao 
longo das gerações subordinados a objectivos 
de engrandecimento e enriquecimento. Em 
geral, esses comportamentos não passam 
de tropismos naturais. Quem, como eu, já 
investigou o percurso genealógico de dezenas 
de famílias nobres ou linhagens146, pode 
concluir que, basicamente, todas elas passam 

145 ANTT, Chancelaria de D. Pedro II, Liv. 4, fól. 40v; e Liv. 
53, fól. 147 e 147v; e RGM, D. Pedro II, Liv. 12, fól. 325. 
Vide ANEXOS.
146 Parte desses estudos já publicados. Vide 
in https://independent.academia.edu/
ManuelAbranchesdeSoveral.

por três fases distintas: do engrandecimento 
ou crescimento, do esbanjamento ou 
endividamento e da decadência. A isto 
acresce que o meio ou a envolvente se altera 
substancialmente ao longo dos séculos, 
mudando mais ou sendo mais exigente o da 
corte. Pelo que, muitas vezes, a segunda fase, 
que antecipa a decadência, resulta de uma 
exigência exógena inerente à manutenção do 
estatuto.147  

No caso presente, tratando-se apenas do 
estudo de um segmento temporal da família, 
entre o séc. XV e o XVII, não vislumbro 
nenhuma especial estratégia familiar, para 
além daqueles tropismos transversais a todas 
as linhagens, como o de fazer as melhores 
alianças matrimoniais possíveis, isto é, casar 
com herdeiras abastadas de boas origens. 

Na diversidade das linhas descendentes do 
avô paterno do Dr. Cristóvão Mendes de 
Carvalho, sobretudo naquelas linhas que dele 
descendem por varonia e portanto configuram 
a sua verdadeira família no sentido agnático 
da palavra, o que de mais relevante se pode 
assinalar é a manutenção do estatuto original 
de serviço ao rei, na administração central ou 
local ou no serviço militar, a preferência pela 
vida na província e, concomitantemente, a 
pouca ou nenhuma apetência por ligações 
a famílias da corte e um consistente e 
aparentemente deliberado afastamento da 
vida cortesã.148

147 Sobre este fenómeno, vide Manuel Abranches de 
Soveral, “História genealógica dos Correa Manoel de 
Aboim. Administradores da capela de S. Lourenço de 
Óbidos (1319), senhores do palácio dos Aboim (Lisboa), 
viscondes de Idanha e Vila Boim", 2014 Caminhos 
Romanos.
148 Mesmo os últimos senhores da Trofa, descendentes 
por varonia do Dr. Cristóvão Mendes de Carvalho, não 
se incluíam nas chamadas famílias da corte. Vide Nuno 
Gonçalo Freitas Monteiro, “O crepúsculo dos Grandes. A 
casa e o património da aristocracia em Portugal (1750-
1832)”, 1998 INCM; e Manuel Abranches de Soveral, “A 
“Casa da Trofa”, 1999, in www.soveral.info/casadatrofa. 
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Resenha genealógica

1. Lourenço Mendes (de Vasconcellos)149, n. 
cerca de 1400 e fal. cerca de 1460, senhor 
da honra e quintã coutada de Nomães, em 
Ruivães, julgado de Vermoim.150 Lourenço 
Mendes sucedeu nesta quintã e honra 
coutada directamente a seu avô paterno 
Gonçalo Mendes de Vasconcellos151, que 

149 Referido como Lourenço Mendes de Vasconcellos 
em José Manuel da Costa Felgueiras Gayo, “Nobiliário 
de Famílias de Portugal”, VASCONCELLOS, §67 = 
Quinta de Ruivains e Sr.es da honra de Nomaens. 
Cristóvão Alão de Moraes, na sua “Pedatura Lusitana”, 
CARVALHOS, de Rui Mendes, começa a genealogia desta 
família em seu filho Rui Mendes, dizendo que “alguns 
lhe dão o apelido de Vasconcellos”. Afonso de Torres, 
no seu chamado “Nobiliário de Torres” (1º quartel do 
séc. XVII), Tomo IV, CARVALHOS, autor em geral mais 
credível e cronologicamente mais próximo, neste caso 
engana-se clamorosamente na genealogia inicial destes 
Carvalho. Refere apenas seu filho Rui Mendes, contador 
de Entre-Douro-e-Minho e senhor da terra de Cunha-
a-Velha pelo casamento com Beatriz (na verdade Ana) 
Rodrigues de Carvalho, que erradamente diz filha de um 
Martim Afonso de Carvalho (que diz descendente de 
Henrique de Carvalho) e sua mulher Maria de Alvim. Na 
verdade, não me foi possível documentar coevamente 
este Lourenço Mendes. Embora algumas genealogias 
lhe dêem o nome Vasconcellos, é certo que seu filho Rui 
Mendes não se documenta com este nome, bem como 
seus filhos e netos. Só na geração dos bisnetos deste Rui 
documento pela primeira vez em fonte primária coeva o 
uso do nome Vasconcellos.
150 Nomães é hoje um lugar da freguesia Ruivães, no 
concelho de Vila Nova de Famalicão.
151 Gonçalo Mendes de Vasconcellos está sepultado 
em São Domingos de Coimbra, onde depois puseram 
o seguinte epitáfio: “Aqui jaz Gonçalo Mendes de 
Vasconcellos que foi hum dos bons caualleiros que ouve 
em seu tempo em Portugal e sua mulher dona Tareja 
Ribeira e seu filho Ruy Mendes e dona Leanor Pereira 
mulher que foi de Joane Mendes que se finou a 20 de 
Setembro de 1440” (esta data deve referir-se ao filho 
João Mendes, pois não pode ser a da morte de Gonçalo 
Mendes). Gonçalo Mendes de Vasconcellos foi senhor 
de juro e herdade de Soalhães (10.3.1372), da Lousã 
(20.4.1389), de Penela (15.3.1377), de Penagate, de 
Vila Chã e de Larim, 1º morgado de Arega (7.8.1329) 
e de Fonteboa (1.6.1350), fidalgo do Conselho (1378), 
alcaide-mor de Coimbra (25.7.1373), senhor da quintã 
da Cavalaria, em Vouzela (ANTT, Liv. 1 da Beira, fól. 67v), 
etc. O morgadio de Fontebela foi instituído por seu tio 
materno D. Martinho, bispo de Évora, que o nomeou 
1º administrador. O morgadio de Arega, junto a Chão 
do Couce (Coimbra), fora instituído para si por seu tio 
materno o bispo de Lisboa D. João Afonso, a 7.8.1329, 
com tudo o que tinha na Beira. Gonçalo Mendes de 
Vasconcellos já aparece, entre os infanções, na lista 

morreu nonagenário em Setembro de 
1407, a quem D. Fernando I confirmou a 
28.2.1374 o couto da sua quintã e honra 
de Nomães, no julgado de Vermoim, como 
fora de seus antepassados.152 Tudo indica 
que seja o Lourenço Mendes, morador 
no termo de Monção, que a 25.6.1456 foi 
nomeado meirinho do Entre-Lima-e-Minho, 
em substituição de Vasco Fernandes, que 
morrera.153 Tudo indica que tenha sido 
também senhor da quintã de Vila Maior, 
em Vouzela154, que se documenta na posse 
de seu neto o Dr. Cristóvão Mendes de 
Carvalho. Com efeito, as inquirições de 1288 
dizem que a honra e quintã de Vila Maior foi 
de Estevão Peres de Tavares e de sua irmã.155 

de 1339 de padroeiros de Mancelos. E é referido na 
lista de Grijó de 1365, juntamente com seus irmãos. A 
7.10.1369 teve a terra de Pereira, no termo de Coimbra. 
A 10.3.1372 foi senhor de juro e herdade de Soalhães, 
Gondiços e Duas Igrejas de Val de Pombos, no julgado de 
Vila Chã. A 12.12.1372 teve a terra de Frades e os casais 
de Sendim, Gondinhães e Duas Igrejas. A 28.2.1374 
D. Fernando confirmou-lhe o couto da sua quintã de 
Nomães e Ruivães, no julgado de Vermoim, como já 
ficou dito. A 15.3.1377 confirmou-lhe o couto da sua 
quintã de Penela, como tinha seu pai Mem Rodrigues 
de Vasconcellos. Em 1378 teve a jurisdição de Soalhães, 
Vila Chã, Loivos e Penela. A 8.6.1378 teve as rendas da 
vila da Lousã. A 11.4.1380 teve em préstamo os casais 
de Vizela, no termo de Guimarães. A 15.11.1382 teve 
mercê das rendas e direitos de Coimbra. A 7.3.1383 
teve confirmação do préstamo da terra de Várzea. 
A 19.5.1384 teve confirmação das rendas da Lousã. 
A 27.9.1384 teve mercê da portagem de Coimbra. A 
16.4.1385 teve mercê do senhorio de juro e herdade do 
reguengo de Cantanhede, como tinha D. Álvaro Pires de 
Castro. E a 20.4.1389 foi senhor de juro e herdade da 
Lousã, em troca pelo reguengo de Cantanhede.
152 ANTT, Chancelaria de D. Fernando I, Liv. 1, fól. 141. 
Diz esta carta real que “querêdo fazer gça e mcee a 
gonçallo meêdez de uasconcellos nosso uassalo teemos 
por bem e coutamos lhe a sua quintaa de nomãees q 
esta no julgado de uermõy como e pella gra q lhe foe 
sempre honrada e coutada em tpo dos reis que ante nos 
forom ¶ E que outossy o dto gonçallo meendez possa 
em el poer jujz ou jujzes do cíuel (…) em a dta sua trra 
e honrra Resuando pa nos a correyçam moor e que as 
apelações que forê p ante o dito gº meendez que depois 
del vêha pª nos”.
153 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 13, fól. 57.
154 Ficava na freguesia do mesmo nome, então do 
concelho de Vouzela e hoje do concelho de São Pedro 
do Sul.
155 José Augusto de Sottomayor-Pizarro (edição), 
Portvgalia Monvmenta Historica: a Saecvlo Octavo 
post Christum vsque ad Qvintumdecimvm ivssv 
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Ora, Lourenço Mendes (de Vasconcellos) em 
epígrafe era 4º neto dessa irmã, D. Maria 
Peres de Tavares, que casou com Rodrigo 
Afonso Ribeiro, alcaide-mor do castelo da 
Feira156, etc. Dos quais foi filha sucessora D. 
Leonor Rodrigues Ribeiro, que casou com 
Vasco Anes de Soalhães157, 2º morgado 
de Soalhães. Destes foi filho sucessor Rui 
Vasques Ribeiro, 3º morgado de Soalhães, do 
qual foi filha sucessora D. Tereza Rodrigues 
Ribeiro158, casada com Gonçalo Mendes de 
Vasconcellos, sendo estes avós do Lourenço 
Mendes (de Vasconcellos) em epígrafe. É 
provável que este, tal como herdou do avô 
a quintã e honra de Nomães, tenha herdado 
directamente da avó a quintã e honra de Vila 
Maior. Lourenço Mendes (de Vasconcellos) 
era filho natural de João Mendes de 
Vasconcellos159, n. cerca de 1358 e fal. a 

Academiae Scientiarum Olisiponensis Edita Inqvisitiones 
- Inquirições Gerais de D. Diniz de 1288. Sentenças 
de1290 e execuções de1290. Nova Série, Volume IV/2, 
Lisboa, Academia das Ciencias de Lisboa, 2015, p. 597. 
Esta honra e quintã de Vila Maior fora de D. Teresa 
de Vila Maior, ainda referida nas inquirições de 1258, 
mulher de D. Pedro Viegas de Tavares, o 1º deste nome.
156 José Mattoso e outros, “O Castelo e a Feira”, Estampa 
1989, p. 169.
157 Legitimado por carta real de D. Dinis de 28.1.1308, 
na qual lhe chama Vasco Anes, seu vassalo, filho de D. 
João, bispo de Lisboa (ANTT, Chancelaria de D. Dinis, Liv. 
3, fól. 39). D. João Martins de Soalhães, arcebispo de 
Braga (1323), bispo de Lisboa (14.3.1294), etc., instituiu 
o morgadio de Soalhães (ou da Torre de Cadimes) em 
1304. 
158 Foi sepultada em S. Domingos de Coimbra, em 
túmulo que tinha o seguinte epitáfio: «Aqui jaz dona 
Tareja Ribeira molher que foi de Gonçalo Mendes de 
Vasconcellos e finou-se a 21 de Julho de 1428 e foy huma 
das boas donas que em seu tempo ouve em Portugal».
159 Apesar dos irmãos mais novos apoiarem do mestre 
de Avis, João Mendes começou por apoiar a rainha 
D. Beatriz. Sendo alcaide-mor de Estremoz, deu voz 
contra o mestre, mas fui expulso pela população. Mais 
tarde veio a servir D. João I, acabando por casar com 
uma irmã do condestável. João Mendes foi o sucessor 
de seu pai Gonçalo Mendes de Vasconcellos na maior 
parte dos bens da coroa. Mas este devia a seu neto Rui 
Vasques Ribeiro (de Vasconcellos), de quem fora tutor, 
uma quantia que o próprio Gonçalo Mendes, no seu 
testamento, avalia em 4.000 libras, mais 200 marcos de 
prata lavrada e umas quintãs no Entre-Douro-e-Minho. 
Rui Vasques, contudo, discordou das contas do avô e 
requereu ao rei nova avaliação, ficando então a dívida 
estimada em 7.300 coroas de ouro, que o rei lhe pagou, 
exigindo a João Mendes que pagasse esta quantia à 

20.9.1440, 2º senhor de juro e herdade de 
Soalhães, 5º morgado de Soalhães, senhor 
de juro e herdade de Penela (metade), 2º 
morgado de Arega e Fonteboa, alcaide-mor 
de Estremoz, etc., casado com D. Leonor 
Pereira160, irmã do condestável D. Nuno 
Álvares Pereira. Lourenço Mendes casou 
em 1442 com Beatriz Pereira, n. cerca de 
1403, que a 23.33.1439 estava viúva do 1º 
matrimónio.161 Era irmã de Lisuarte Pereira, 

fazenda real. Este ignorou a ordem e deixou correr o 
processo à revelia, pelo que os seus bens foram vendidos 
também à revelia, sendo-lhe anunciada a arrematação: 
a Lousã por 1.700 dobras, Vila Chã e Penagate por 120, 
Soalhães por 150, Penela por 700 e Larim por 210. 
Reagiu então João Mendes, que reclamou da avaliação, 
acabando por acordar o seguinte: a Lousã passaria para 
a coroa por 4.000 coroas e as restantes 3.300 coroas 
seriam em parte abatidas nas rendas das restantes terras 
que não recebera durante o sequestro e o resto pago 
em dois anos. Ficou assim João Mendes com Penela, 
Vila Chã, Larim e Soalhães, tudo confirmado por carta 
real de 13.9.1413. Mas, entretanto, Gonçalo Mendes 
deixara à fazenda real outra dívida de 2.500 dobras 
de ouro, pelo que o rei tomou como penhor outra vez 
Penela, Penagate, Landim, Vila Chã e Soalhães. Os dois 
filhos vivos à data da morte de Gonçalo Mendes, este 
João Mendes e seu irmão D. Mem Rodrigues, mestre da 
Ordem de Santiago, não se entenderam nas partilhas 
e demandaram o rei, tendo D. Duarte decidido dividir 
em partes iguais as terras e as dívidas, ficando João 
Mendes, para além dos morgadios de Soalhães, Arega 
e Fonteboa (bens de raiz), com o senhorio de Soalhães 
e metade do de Penela, e Mem Rodrigues com a outra 
metade de Penela e Vila Chã, Larim e Penagate. De 
todo este acordo, incluindo a dívida de Rui Vasques, 
teve João Mendes carta de quite a 8.4.1420. Mas a 
27.5.1417 já D. João I tinha feito mercê da dita dívida 
de 2.500 dobras a Gonçalo Pereira, para casar com D. 
Beatriz de Vasconcellos, filha do dito D. Mem Rodrigues, 
a quem o irmão Diogo Mendes de Vasconcellos cedeu 
toda a sua legítima a 17 do mês seguinte. De forma que 
este casal acabou por ficar com metade de Penela e 
Vila Chã, Larim e Penagate, que a 7.7.1441 vendeu ao 
8º conde de Barcelos. D. Joana Pereira e João Mendes 
de Vasconcellos só tiveram filhas, sendo a mais velha 
e sucessora D. Maria de Vasconcellos, 2ª mulher de D. 
Afonso da Guerra, senhor de Cascais, c.g. nos condes de 
Penela. Da 2ª descendem os senhores de Roriz.
160 Sepultada com seu marido em São Domingos de 
Coimbra, com o seguinte epitáfio: “Aqui jaz dona 
Leonor Pereira molher que foi de Joanne Mendes de 
Vasconcellos, irmã do Condestable don Nuno Alvarez, 
que se finou a 18 de Abril de 1449, foi hua das boas 
donas que ouve em Portugal”.
161 A 23.3.1439 D. Afonso V deu carta de privilégio 
de fidalga a Beatriz Pereira, mulher que foi de João 
Mendes, corregedor da corte, para todos os seus 
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3º morgado do senhorio de Águas Belas, 
fidalgo do Conselho e reposteiro-mor de 
D. Afonso V; de Galiote Pereira, senhor de 
juro e herdade de Lever (24.1.1463), fidalgo 
do Conselho e camareiro de D. Afonso V, 
alcaide-mor de Lisboa, couteiro-mor das 
perdizes do termo dessa cidade, alcaide-mor 
de Castelo Mendo, senhor dos direitos de 
Montemor-o-Novo, etc.; de Diogo Pereira, 
governador da Casa do infante D. João e 
comendador-mor da Ordem de Santiago 
(1420-1427) e nesta ordem comendador 
de Castro Verde e alcaide-mor de Mértola 
(1420), etc.; e de D. Henrique Pereira, fidalgo 
do Conselho (1454), comendador-mor da 
Ordem de Santiago (pelo menos desde 
1453), escrivão da puridade, chanceler-mor 
e vedor das terras do infante D. Fernando, 
etc., que teve mercê de tratamento de 
Dom para si e seus descendentes (1454); 
todos filhos de Álvaro Pereira, 2º morgado 
do senhorio de Águas Belas (Ferreira do 
Zêzere), que esteve na tomada de Ceuta 
(1415) e foi senhor dos direitos reais e 
rendas das vilas de Sousel, Estremoz, Borba 
e Vila Viçosa, em sua vida, por doação de 
seu tio o condestável Nuno Álvares Pereira, 
e de sua mulher Isabel da Cunha, filha 
Martim Gonçalves (do Carvalhal)162, tio 
materno do antedito condestável, que lhe 
doou as rendas e direitos reais de Tavira e 
Evoramonte. Beatriz Pereira era já viúva, 
com geração, do Doutor João Mendes 
(Aguada)163, n. cerca de 1373 e fal. no início 

caseiros, enquanto for viúva (ANTT, Chancelaria de D. 
Afonso V, Liv. 19, fól. 4).
162 Tema desenvolvido em “Ensaio sobre a origem dos 
Carvalhal”, trabalho do autor ainda por editar.
163 Alão (ob. cit., PEREIRAS, de Gege, §1) chama-o João 
Mendes da Guarda, di-lo corregedor da corte de D. 
Duarte e casado com Isabel Pereira (na verdade Beatriz, 
como se documenta). E considera-o irmão de Inês Pires 
(a quem erradamente chama Inês Fernandes Esteves), 
a amante do mestre de Avis e mãe do 1º duque de 
Bragança, que depois foi comendadeira de Santos 
(cargo que ainda exercia em 1425), dando ambos 
como filhos de Fernando Esteves ou Mem da Guarda 
ou daGuada, sapateiro que viveu em Veiros. Também 
D. António Caetano de Sousa aceita este João Mendes 
“daGuada” como irmão de Inês Pires (a qual é certo 
que teve um irmão Gil Pires, que se diz tio do “senhor 
conde”). Mas documenta-se que Inês Pires era filha 

de 1439, jurisconsulto, corregedor da corte 
para a comarca de Entre-Tejo-e-Odiana e 
além-Odiana nos reinados de D. João I e D. 
Duarte, etc. João Mendes já se documenta 
como vassalo e corregedor da corte de D. 
João I a 25.8.1403. D. João I encarregou 
João Mendes, corregedor da Corte, de 
compilar todas as leis extravagantes, 
sendo a tarefa ultimada em 1446 por seu 
filho homónimo, também corregedor da 
corte, surgindo as Ordenações Afonsinas, 
assim denominadas em homenagem ao 
monarca então reinante, Afonso V.164 
Documenta-se que João Mendes foi senhor 
da herdade coutada de Santa Margarida, 
em Évora, e que era neto de Lourenço 
Mendes, escudeiro, e sobrinho de Fernão 
Lourenço, escudeiro, sendo este pai de Lopo 
Fernandes e Diogo Fernandes. Com efeito, 
a 8.1.1435 D. Duarte confirmou o privilégio 
de coutada a João Mendes “corregedor que 
ora he na estremadura” e a Lopo Fernandes, 
filho de Fernão Lourenço, escudeiro, que 
foi morador em Évora, constante de uma 
carta que foi dada por D. João I a Lourenço 
Mendes, “padre do dcto ferna lço tio do dcto 
Johane mendez”.165 Acrescenta esta carta 
que D. João I ainda confirmou o couto ao 
dito Fernão Lourenço, numa carta onde 
se dizia que, depois da morte de Lourenço 

de Pedro Esteves e Maria Anes, a quem D. João I em 
1396 aforou umas casas em Lisboa, e neta materna de 
João Anes, marceiro, e sua mulher Constança Garcês. 
Portanto, o corregedor João Mendes não tinha qualquer 
relação com Inês Pires, e muito menos era seu irmão. 
Na verdade, documenta-se que João Mendes, senhor 
da herdade coutada de Santa Margarida, em Évora, era 
filho de Afonso Martins e sua mulher Catarina Mendes, 
sendo esta filha legitimada por carta real de 9.7.1389 
(ANTT, Chancelaria de D. João I, Liv. 2, fól. 47 e 50 e 
50v, havida em Catarina Afonso) de Lourenço Mendes, 
escudeiro, senhor da dita herdade coutada de Santa 
Margarida.
164 A compilação consistiu em reunir as normas do 
Fuero Juzgo, também chamado Código visigótico ou 
Lex Romana Visigothorum, legislação dos hispano-
romanos e visigodos, acrescido dos forais e leis gerais, 
estas aplicáveis em todo o reino. Em 1495 D. Manuel 
I resolveu elaborar uma nova compilação, concluindo 
o trabalho em 1521, dando-se a este o título de 
Ordenações Manuelinas.
165 ANTT, Chancelaria de D. Duarte I, Liv. 1, fól. 119v e 
120.
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Mendes, “atecerom parte das herdades que 
assy forom coutadas das quães he hua que 
Jaz em logo que chama ual de maria E a 
outra a sta margarida termo desta cidade”. 
E que agora morrera Fernão Lourenço e 
as ditas herdades ficaram para ambos e as 
partiram entre si, porquanto João Mendes 
não tivera ainda a sua parte por morte de 
Lourenço Mendes, pois “esteuero sempre 
mjsticas em poder do dicto ferna lço”. E 
que ficaram para Lopo Fernandes e seu 
irmão Diogo Fernandes a herdade de Vale 
de Maria, e para João Mendes a herdade 
de Santa Margarida, o qual a dera a João 
Cerveira, morador em Évora, em dote de 
casamento com sua filha Inês Mendes. 
João Mendes era já viúvo de Branca Afonso 
(de Góis), com geração.166 Apesar do 2º 
casamento tardio, tendo Beatriz Pereira já 
cerca de 39 anos, ainda teve dois filhos:

1.1. Rui Mendes (de Vasconcellos), que 
segue no nº 2.

1.2. Inês Mendes, n. cerca de 1444 

166 Deste casamento foi filho o Doutor João Mendes 
Aguada, seu sucessor, ouvidor da Casa da Suplicação 
(13.4.1446), corregedor da corte para a comarca de 
Entre-Tejo-e-Odiana e além-Odiana (29.11.1437, 
confirmado a 3.6.1439), etc., e Maria de Góis que casou 
com Lopo de Mariz. A 4.7.1469 D. Afonso V confirmou, 
aprovou e ratificou a doação vitalícia a Pedro Lopes 
de Mariz, escudeiro, criado do duque de Valença, das 
terras de pão, vinho e olivais do termo de Santarém, 
Beja e Evoramonte, com todos os direitos de herança, 
feita por Lopo de Mariz e sua mulher Maria de Góis, que 
pertenciam à capela instituída por Gonçalo Lourenço, 
cónego de Valença, da qual era seu administrador 
(ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 31, fól. 66 e 
66v). E a 11.5.1441 o mesmo rei deu carta de privilégio 
a Lopo de Mariz, escudeiro, criado régio, para todos 
os seus caseiros que lavrarem nas suas herdades, 
quintas e casais da vila de Beja e seu termo, as quais 
foram herança deixada por João Mendes, corregedor 
da corte, isentando-os de irem com presos e dinheiros, 
de serem tutores e curadores, de servirem na vintena 
do mar, bem como de serem postos por besteiros 
(ib, Liv. 2, fól. 81 e 81v). O Doutor João Mendes teve 
ainda uma filha bastarda, Inês Mendes, que casou com 
João Cerveira, escudeiro e juiz de Évora. A 20.5.1435 
D. Duarte legitimou Inês Mendes, filha de “Johane 
meendez corregedor da nossa corte” e de Aldonça 
Martins, mulher solteira, sendo ele casado ao tempo do 
seu nascimento com Branca Afonso (ANTT, Chancelaria 
de D. Duarte, Liv. 3, fól. 90).

e fal. depois de 1495, sendo então 
moradora na freguesia de Santa Maria 
da vila de Barcelos.167 Casou cerca de 
1467 com Pedro da Costa, n. cerca de 
1441 e fal. depois de 1514, escudeiro 
fidalgo e depois cavaleiro da Casa 
de Bragança, escrivão da Câmara de 
Barcelos (10.7.1486)168, etc. Esteve 
com o duque de Bragança D. Jaime na 
expedição a Azamor em 1513, teria já 
72 anos, sendo portanto o Pedro da 
Costa, morador em Barcelos, que a 
20.7.1514 teve confirmação real de um 
alvará do duque de Bragança, pelo qual 
e por o merecer, o armara cavaleiro 
em Azamor.169 Alão170 diz que Pedro da 
Costa viveu em Barcelos e era irmão 
de Diogo da Costa, 1º morgado de São 
Francisco de Barcelos, e de Gil da Costa, 
prior de Barcelos, todos filhos de Aires 
Gonçalves da Costa, irmão de Fernão 
da Costa171, secretário do duque de 
Bragança, e irmão de Inês Anes da Costa, 
que em 1509 instituiu o dito vínculo, que 
obrigava sucessão masculina.172 Sendo 
estes últimos filhos de Filipe Fernandes 
(Chaves?) e sua mulher Inês Gonçalves 
(da Costa?),  todos de Barcelos.173                                       

167 Como se documenta nas ordens menores do filho 
Aires.
168 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 4, fól. 88.
169 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 11, fól. 44.
170 Vide ob. cit., COSTAS, DE BARCELOS.
171 Certamente o Fernão da Costa, abade de São Romão 
de Paredes, bispado do Porto, que tirou em Braga 
ordens de Epístola a 24.2.1453 e a 17 e 31 do mês 
seguinte de Evangelho e de Missa, com licença do seu 
maior (ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga).
172 ANTT, Livro do Registo das Capelas da Colegiada de 
Barcelos, fól. 1 a 2. O tombo deste morgado estava na 
Provedoria de Viana.
173 Estes Costa de Barcelos parecem ter tirado o nome 
da quintã da Costa, no termo de Barcelos. No final do 
séc. XIV uma quintã da Costa, no termo de Barcelos, 
pertencia a um Afonso Esteves, que a perdeu por estar 
então em Braga com Pedro Lourenço Buval contra o 
mestre de Avis, tendo este a 31.10.1384 doado para 
sempre a dita quintã a Luís Domingues, cidadão do 
Porto, com a mercê de a poder vender, se quisesse 
(ANTT, Chancelaria de D. João I, Liv. 1, fól. 52). Gayo diz 
que estes Costa tinham a quinta da Costa, que ficava 
em Santa Cristina de Cornes, hoje a freguesia de Malta, 
no concelho de Vila do Conde, e que Inês Anes da Costa 
(irmã de Aires Gonçalves) fez nela cabeça do morgadio 
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Diz Gayo174 que a capela do Oratório de 
São Francisco, na rua dos Mercadores, 
em Barcelos, tinha um escudo de armas 
partido, o 1º de Chaves e o 2º de Costas, 
com um letreiro que dizia: “Este oratorio 
se fez pela alma de Fernão Annes, he 
semeterio dos descendentes”. Acrescenta 
o mesmo autor que Aires Gonçalves da 
Costa foi almoxarife de Barcelos, que 
Pedro da Costa foi escudeiro fidalgo 
e casou com Cecília ou Inês Mendes, 
irmã do contador Rui Mendes, filhos 
de Lourenço Mendes de Vasconcellos, 
senhor dos coutos de Vimieiro e Lageosa 
e da honra de Nomães, e que Diogo da 
Costa se documenta a 20.12.1504 como 
escudeiro fidalgo da Casa Real e juiz 
ordinário de Barcelos, e que a 16.8.1518, 
por não ter filhos, anexou seus bens e 
de sua mulher ao dito vínculo, que lhe 
instituíra sua tia Inês Anes da Costa. 
Trata-se, certamente, do Diogo da Costa, 
escudeiro d’el rei, que a 30.12.1504 
teve de D. Manuel I mercê do ofício de 
recebedor das sisas de Barcelos e da 
feira real que em cada ano aí se realizava, 
assim como fora Pedro de Guimarães, 
que renunciara em mãos d’el rei, e que 
antes de metido em posse daria fiança 
bastante ao almoxarife, pagando 200 
reais de dízimo.175 Que justamente já 
tinha falecido a 29.8.1518, quando 
António Pereira, escudeiro, morador 
em Barcelos, foi nomeado recebedor 
das sisas dessa vila, sucedendo ao 
falecido Diogo da Costa.176 Seu irmão 
é certamente o Gil da Costa177 que a 
5.3.1491 foi provido na igreja de Santa 

do Oratório de São Francisco de Barcelos, que instituiu 
para seu sobrinho Diogo da Costa. A antedita freguesia 
de Malta fica a cerca de 30 km de Barcelos, mas no séc. 
XIV a quintã podia pertencer ao termo de Barcelos.
174 Vide ob. cit., COSTAS, § 167.
175 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 23, fól. 45v. 
176 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 44, fól. 30.
177 Distinto do Licenciado Gil da Costa, advogado em 
Barcelos, cristão-novo daí, mais tardio (falecido depois 
de 1575), e de outro Gil da Costa (Peixoto), cónego 
da Colegiada, também mais tardio (falecido depois de 
1562).

Maria de Barcelos178, vindo a falecer 
depois de 1504179, com geração ilegítima. 
Seu pai, Aires Gonçalves da Costa, 
almoxarife de Barcelos, é certamente o 
Aires Gonçalves, almoxarife do duque 
de Bragança na vila de Barcelos, a quem 
a 4.1.1454 D. Afonso V concedeu licença 
para andar em besta muar de sela e 
freio.180 E muito provavelmente ainda 
o Aires Gonçalves que foi tabelião de 
Barcelos181, e que por erros no ofício foi 
a 27.7.1483 substituído neste cargo.

1.2.1. Mendo da Costa, n. cerca de 
1468, escudeiro fidalgo da Casa 
de Bragança, 2º administrador do 

178 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 9, fól. 86. 
179 Terá mandado fazer obras na igreja de Santa Maria 
de Barcelos, matriz de Barcelos, pois pode aí ver-se uma 
inscrição que diz: “M. F. GIL DA COSTA 1504”
180 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 10, fól. 7v.
181 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 26, fól. 130v. Foi 
substituído por Fernão Martins, escudeiro. Diz a carta: 
Dom João, cet. A uós juízes, concelho e homens-bons 
da nossa uila de Barcelos, saúde. Sabede que a Nós 
disseram que um Aires Gonçalves, tabelião em essa 
mesma, tem feitos tais erros e cousas no dito ofício 
de tabeliado, per que o com direito deve perder, antre 
os quais erros que assi feitos tinha, e parte deles são 
estes, scilicet, que ele tinha em costume de tirar os 
homens das inquirições, assi como fez a um Lourenço 
de Chamosinhos que andava per carta de seguro que 
era grande ladrão, e diz que quando o perguntaram se 
tinha dele querela, disse que si, e em vez de dar dele o 
que tinha, onde a testemunha dizia que uira pusera que 
ouuira, e que também não dera na inquirição que dele 
tinha todo-los ditos das testemunhas, ante diz que tirou 
delas leixando-as de fora. E que assi fizera em outras 
inquirições e escrituras que a seu ofício pertenciam e o 
duque que foi de Bragança diz que mandou seruir o dito 
ofício a um Fernão Gil até se ver se o perdia ou não e 
esto per seu aluará, por a qual razão, se assi é como nos 
disseram, e que o dito Aires Gonçalves fez os ditos erros, 
e o dito Fernão Gil não tem carta per que lhe fosse dado, 
saluo o dito aluará, o dito ofício pertence a Nós e Nós o 
podemos com direito dar a quem nossa mercê for. E ora 
querendo Nós fazer graça e mercê a Fernão Martins, 
escudeiro, em a dita uila morador, se assi é como nos 
foi dito, Temos por bem e fazemos-lhe mercê do dito 
ofício de tabeliado da dita uila, quanto a Nós de direito 
pertencia a dar e o dar de direito podemos. E porém 
uos mandamos e assi a outros quaisquer a esta nossa 
carta for mostrada, que sendo perante uós citados e 
ouvidos o dito Aires Gonçalves e Fernão Gil, cet. Dada 
em 27 de julho de 1483. El Rei o mandou polo doutor 
João Teixeira, do seu Conselho, vice-chanceler, cet. João 
Dias, escriuão de Fernão de Almeida, a fez”.
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morgado de São Francisco, que 
teve demandas com seu primo o Dr. 
Manuel da Costa Botelho182, segundo 
informa Gayo.183 Fal. solt., s.g.

1.2.2. Francisco da Costa, n. cerca de 
1470 e fal. cerca de 1549, escudeiro 
fidalgo e depois cavaleiro da Casa de 
Bragança, que também esteve com o 
duque D. Jaime na tomada de Azamor 
(1513), 3º morgado de São Francisco, 
que continuou as demandas com 
seu primo Dr. Manuel da Costa 
Botelho, segundo Gayo.184 É portanto 
o Francisco da Costa, escudeiro do 
duque de Bragança e de Guimarães, 
a quem a 2.6.1514 foi confirmado o 
privilégio de cavaleiro, com os direitos 
e liberdades habituais inerentes ao 
título, por petição do beneficiário, 
mediante a apresentação de um 
alvará de Rui Barreto, capitão e 
governador de Azamor que o armara 
cavaleiro.185 Gayo186 acrescenta que 
instituiu por testamento de 27.2.1549 
uma capela187 com sua mulher Mécia 
Pinhel, a qual vinculou o que tinha a 
essa capela. S.g. 

1.2.3. António da Costa, escudeiro fidalgo 
da Casa de Bragança, 4º morgado de 
São Francisco. Casou com Catarina 
Felgueiras, n. em Bastuço (Barcelos). 
Tiveram um filho que faleceu em 
vida do pai. Sucedeu-lhe no vínculo 
o primo Fernão da Costa, filho do 
antedito Dr. Manuel da Costa Botelho.

1.2.4. Filipa Mendes, n. cerca de 1478, 
que não sucedeu no vínculo por ser 

182 Filho legitimado do já referido Gil da Costa, prior de 
Barcelos. Talvez o Manuel da Costa que a 20.3.1597 
tirou o bacharelato em Artes na Universidade de 
Coimbra – AUC, Matrículas.
183 Vide ob. cit.
184 Vide ob. cit.
185 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 11, fól. 14v.
186 Vide ob. cit.
187 Chamando para administradora a mulher e depois 
o Licenciado Nicolau de Almeida, ouvidor do duque de 
Bragança, e depois seu filho varão mais velho e, não 
havendo filho, uma filha.

mulher, como a respectiva instituição 
especificamente determinava. 
Gayo188 diz que numa “justificação 
q se acha em casa de Manoel de 
Mendanha desta vila em q jurou 
Alvaro Pinheiro Alcaide Mor de 
Barcellos, e outros desta qualidade”, 
as testemunhas dizem que Filipa 
Mendes e sua mãe eram das 
melhores famílias de Entre-Douro-e-
Minho, porque todas as suas tias e 
primas co-irmãs de sua mãe foram 
casadas com fidalgos, como a mulher 
de Vasco Fernandes de Caminha e 
outras.189 Casou cerca de 1497 com 

188 Vide ob. cit.
189 Desta inquirição deve fazer parte a petição de 
Francisco de Benavides Mendanha, sem data, que 
existe no Arquivo Municipal de Ponte de Lima, 
APC-A-004 - DOC. 2, cx. 1, que faz referência a seus 
4ºs avós Gregório de Benavides e sua mulher Filipa 
Mendes e refere que estes eram trisavós de José 
Pinheiro, morgado que foi de Pindela. Diz a petição: 
“Diz Franco de Benavidez Mendanha desta Villa q pª 
certos Requirimtos lhe he necessº justificar perante VM 
por pessoas Nobres velhas he antigas os (…) seguintes: 
Que elle Justificante he filho varaõ e mais velho de 
Anto de Andrade Benavidez o qual era filho tambem 
legitimo de Balthezar de Benavidez. Que o dº Balthezar 
de Benavidez era filho legitimo de Joaõ de Benavidez e 
de sua mulher Guiomar Barroza nora e filho legitimo 
de Gregorio de Benavidez e sua mer Phillippa Mendez. 
De sorte que he o Justificante quarto nepto legitimo 
de Gregorio de Benavidez e da dª sua mer Phillippa 
Mendez e por tal tido e havido e reputado e conhecido 
das pessoas antigas q conhecem esta família e tal he 
publica vox et fama nascida de homens de fee e credito 
q assim o virão e ouviraõ a estes e a seus passados 
sem haver cousa em contrario. Que o Justificante plos 
dos seus Avos, e ascendentes aparenta legitimamte com 
as famílias dos Mendes, e Almeidas : Costas : Chaves, 
Benavidez e Mendanhas, e assim o justificaraõ ja seus 
ascendentes nos tempos antigos, conservandose tudo 
na memoria dos homens, q tem rezaõ de saber das 
famílias. E outrosy que Jozeph Pinheyro Morgado q foi 
da Pindella era filho legitimo de Balthezar Pinhrº Lobo 
e este era também fº de Anna Pinheyra de q foraõ Pays 
legítimos Simaõ Pinheyro, e Lianor de Almeida, a qual 
hera filha legitima de Gregorio de Benavidez e de sua 
mer Phillippa Mendez e assim o sabem os preztes plo 
ouvirem a seus Avos e outras pessoas dignas de fee e 
credito e tal he publico vox, et fama sem haver rumor 
em contrario. Antes que o dito Jozeph Pinhrº e seus 
ascendentes se tratavaõ por parentes mto chegados 
com os Benavidez Avos do Justificante por se dizer e 
conhecerem que todos descendiaõ do dº Gregorio de 
Benavidez e Phillippa Mendez sua mer. P. a V.M. admita 
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Gregório de Benavides, n. cerca de 
1475, escudeiro fidalgo da Casa de 
Bragança, que esteve na tomada 
de Azamor (1513) com o duque 
D. Jaime. Era filho190 de Pedro de 
Palatinas ou Paredinas e sua mulher 
D. Brízida de Benavides, e neto 
materno de Pedro de Mendanha191, 
castelhano, alcaide-mor de Castro 
Nuño, apoiante D. Afonso V nas 
pretensões ao trono de Castela, que 
depois veio para Portugal192, onde foi 
do seu Conselho193 e do de D. João II, 
e a quem este rei doou a 18.3.1488 
a alcaidaria-mor de Barcelos194 e a 
23.2.1489 os direitos reais e rendas 
das vilas de Caminha, Valença, 
Condeixa e Val de Moinho (Abiul), 
em sua vida, por lhe ter tirado as 
vilas de Castanheira e Povos195, e de 

ao Suppte a justificação o sobredº das ditas testas lhe mde 
passar seu Instrumto em forma. ERM”.
190 Segundo tudo indica. Gayo (ob. cit., Mendanhas, §4) 
diz que na já referida justificação, de seu neto Pedro 
de Benavides Mendanha, as testemunhas dizem que 
Gregório de Benavides era sobrinho de D. Isabel de 
Benavides (filha de Pedro de Mendanha e sua mulher 
D. Inês de Benevides).
191 Pai de Francisco de Mendanha, sucessor, fidalgo da 
Casa Real, que a 20.6.1509 teve mercê de uma tença 
de 47.365 reais pelas rendas e direitos de Caminha 
e Valença, que o rei dera ao marquês de Vila Real, o 
qual dera em troca uma tença daquele valor (ANTT, 
Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 38, fól. 9v). Algumas 
linhas passaram depois a usar Benevides em vez de 
Benavides.
192 Pedro de Mendanha ou Pedro de Avendaño, após 
a derrota em Toro (1476) rendeu-se ao rei católico D. 
Fernando em 1479, tendo imposto como condição que 
se pudesse retirar com todos os seus familiares, criados, 
cavalos e bens, e atravessar Castela até Portugal com 
a sua bandeira desfraldada, pagando ao rei 7 000 
florins de ouro. A 3.11.1479 D. Afonso V enviou uma 
carta à Câmara do Porto onde solicitava alojamento por 
alguns dias para Pedro de Mendanha, alcaide-mor de 
Castro Nuño e sua comitiva, castelhanos homiziados 
em Portugal por serem partidários de D. Joana. Vide 
“Documentos e Memórias para a História do Porto”, vol. 
V, p. 242.
193 A 23.5.1480 D. Afonso V doou a Pedro de Mendanha, 
do seu Conselho, alcaide de Castro Nuño, enquanto 
sua mercê for, uma tença de 250.000 reais, assente no 
almoxarifado do Porto (ANTT, Chancelaria de D. Afonso 
V, Liv. 32, fól. 157).
194 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 18, fól. 52.
195 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 13, fól. 108v e 

sua mulher D. Inês de Benavides, que 
por sua morte teve mercê dos ditos 
direitos e rendas (2.9.1491).196 C.g., 
nomeadamente nas Casas de Pindela 
e de Calheiros.197

109. Tirou-lhe estas vilas para as dar a D. Leonor, filha 
do conde de Atalaia D. Pedro, o seu anterior senhor.
196 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 5, fól. 16. Diz a 
carta: Dom João, cet. Fazemos saber que Nós tínhamos 
dado a Pero de Mendanha, alcaide que foi de Crasto 
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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 1576, 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). 
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Diz a carta de D. Afonso V que lhe doou o 
senhorio do couto de Vimeiro: “Dm 
affomsso etc. a qñtos esta carta uirem faço 
sabr que acatamdo eu aos mtos s(er)uiços 
que tenho rreçebido ally nas partes dafrica 
como em estes meus rgos de castella de rruy 
memdez meu comtador nos almoxarifados 
de guimaraaes e pomte de lima e 
querendolhos em parte agallardoar como a 
mim perteemçe fazer aaquelles que bem e 
lealmemte me suem / E queremdo lhe fazer 
graça e merçee / Teenho por bem e lhe faço 
merçee e doaçom em dias de sua uida da 
juzdiçam çiuell e crime mero e mixto 
empereo do couto do uimieyro que estaa 
açerqua da çidade de braga rresalluamdo a 
coreiçam e alçada/ ¶ E porem mamdo ao 
meu corregedor na quella comarqua e 
atodollos outros juyzes e justiças oficiaaes e 
pessoas aque o conhecimento desto 
perteemçer e esta carta for mostrada que 
metam logo em posse da dita juzdiçam o 
dito rruy memdez e lha leixem auer lograr e 
pessuir / e lha nom embarguem e lha 
cumpram e guardem e façam em todo 
compryr e guardar esta minha carta assy e 
pella guisa que em ella he comteudo por 
qñto assy he minha merçee. / Dada em 
minha cidade de Touro a seis dias de dabrill 
/ affomsso garçees a fez, de mil e cccclxx e vj 
//”. Rui Mendes fez testamento em 1518, de 
que existe traslado de cláusula passado pelo 
tabelião Cristóvão do Vale a 3.10.1521, 
onde consta como Rui Mendes, cavaleiro da 
Ordem de Santiago, fidalgo da Casa d’el rei, 
contador no Minho e Trás-os-Montes, 
morador na Rua da Sapateira209, e se diz que 
fez testamento aprovado em Junho de 1518 
pelo tabelião Martim Gomes, sendo uma 
das testemunhas João Mendes, filho do 
testador, o qual foi aberto a 9.5.1521 
perante o juiz ordinário de Guimarães Simão 
Rebello, escudeiro, estando presentes o 

209 Actual Rua da Rainha, onde fica a Santa Casa da 
Misericórdia de Guimarães, na freguesia de Nossa 
Senhora da Oliveira. Rui Mendes tinha aí um prazo de 
casas da Colegiada, que em 1576 estava posse de seu 
bisneto Manuel da Cunha da Mesquita, com referência 
a que tinha sido “do contador velho” (AMAP, Colegiada 
932j, fól. 134v a 136v).

Licenciado Cristóvão Mendes, corregedor-
mor da Beira, e Fernão da Mesquita, 
cavaleiro da Casa d’el rei, filho e genro do 
testador, e outros, pelo qual manda 
sepultar-se na colegiada de Guimarães, ante 
a porta que vai para os órgãos, onde 
também quer que venha a ser sepultada sua 
mulher a honrada Ana Rodrigues de 
Carvalho, porquanto “como ela sempre foi 
tão (...) comigo nos trabalhos que eu tiue no 
mundo (...) se no outro mundo se deve saber 
para contentamento deste ajuntamento 
assy ser”, e lega 200 reais que é quanto 
agora valem dez vinténs, com a obrigação 
de dez missas rezadas com responso e água 
benta sobre a sepultura.210 É possível que 
Rui Mendes tenha tirado ordens menores 
em Lisboa, cerca de 1453, juntamente com 
D. Rodrigo de Noronha, futuro bispo de 
Lamego. Começa a documentar-se em 1472, 
teria 28 anos, quando a 4 de Abril desse ano 
D. Afonso V doou vitaliciamente a Rui 
Mendes, vedor do bispo de Lamego, seu 
capelão-mor, a dízima do pescado de uns 
canais no rio Douro, no termo da cidade de 
Lamego.211 A 8.4.1475 o mesmo rei nomeou 
Rui Mendes, escudeiro do bispo de Lamego 
e vedor da sua Casa, para o cargo de 
contador da comarca de Entre-Douro-e-
Minho, em substituição de Gonçalo 
Afonso212, que não o podia exercer, ficando 
no entanto com mantimento até morrer, 
passando depois para Rui Mendes.213 A 
6.5.1475 confirmou a doação feita a Rui 
Mendes, escudeiro, vedor do bispo de 
Lamego, feita por Martinho Anes, 
carpinteiro, e por sua mulher Inês Pires, 
moradores na cidade de Lisboa, de todos os 
seus bens móveis e de raiz, conforme 
constava no instrumento de doação de 
10.11.1470.214 Ou já era ou foi entretanto 

210 AMAP, Pergaminhos, 123084; e C-7, fól. 27v.
211 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 29, fól. 188v.
212 Gonçalo Afonso Carvalho, cavaleiro da Casa de 
D. Afonso V e contador de Entre-Douro-e-Minho 
(13.5.1449), que foi procurador por Lamego a várias 
Cortes e era tio-avô materno de Ana Rodrigues de 
Carvalho, mulher de Rui Mendes.
213 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 30, fól. 91.
214 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 30, fól. 66.
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nomeado escrivão dos contos régios da 
cidade de Lisboa, pois a 25.8.1475 foi 
nomeado João de Beja, escudeiro da Casa 
Real, para o cargo de escrivão dos contos 
régios da cidade de Lisboa, em substituição 
de Rui Mendes, escudeiro do bispo de 
Lamego, que fora nomeado para o cargo de 
contador de Guimarães e Ponte de Lima.215 
E a 11.5.1476 foi nomeado Dinis Anes, 
criado do conde de Penamacor, para o cargo 
de escrivão dos contos de Lisboa, em 
substituição de Rui Mendes, vedor do bispo 
de Lamego, que renunciara.216 A 24.8.1480 
D. Afonso V privilegiou Rui Mendes, 
escudeiro e vedor do bispo de Lamego, seu 
capelão-mor e do seu Conselho, pelos 
serviços prestados em África e Castela, com 
cavalos, armas e bestas à sua custa, 
concedendo-lhe carta de privilégio de 
fidalgo para as comarcas da Beira e Entre-
Douro-e-Minho.217 A 7.6.1481 confirmou a 
Rui Mendes, cavaleiro fidalgo da sua Casa, a 
nomeação para o cargo de contador na 
comarca de Entre-Douro-e-Minho, em 
substituição de Gonçalo Afonso, 
impossibilitado de exercer o cargo por 
doença.218 Será a partir deste ano que Rui 
Mendes passa a viver em Guimarães, na 
freguesia de Santa Maria da Colegiada, 
sendo que já se documenta aí morador 
desde 1485, nas ordens menores dos filhos. 
A 12.6.1481 D. Afonso V perdoou a justiça 
régia e a prisão a Álvaro Gil e Gonçalo do 
Porto, criados de Rui Mendes, contador 
régio em Guimarães, por terem ferido 
Álvaro Botelho, moço de estribeira do 
duque de Bragança e Guimarães.219 A 
21.8.1483 D. João II enviou uma carta “a uos 
Ruy mendez caualeiro da nossa Casa e 
contador por nos na comarca dantre doiro e 
mynho” para respeitar os privilégios 
concedidos aos caseiros da igreja de Santa 
Maria de Guimarães pelos reis seus 
antecessores, no respeitante ao pagamento 

215 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 30, fól. 50.
216 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 7, fól. 114.
217 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 26, fól. 107v.
218 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 26, fól. 107 e 
107v. Inserto alvará de 3.6.1477.
219 ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 26, fól. 107v.

de fintas e talhas e ainda para que os ditos 
caseiros não fossem obrigados a servirem 
por mar ou em terra nem a lançarem armas 
e cavalos.220 Na Chancelaria de D. João II são 
transcritas, para confirmação, várias cartas 
de emprazamento feitas por Rui Mendes, 
cavaleiro da Casa d’el Rei nosso senhor e 
seu contador e arrendador de todas suas 
rendas e direitos, e emprazador e aforador 
de todos os reguengos e direitos reais que o 
dito senhor há em a comarca e almoxarifados 
de Guimarães e Ponte de Lima.221 A 
10.2.1496 Rui Mendes, cavaleiro fidalgo da 
Casa Real e contador, teve mercê do ofício 
de escrivão das sisas do seu couto do 
Vimieiro, a par da cidade de Braga.222 A 
30.4.1490 Álvaro Gonçalves, escudeiro e 
criado de Rui Mendes, contador de Entre-
Douro-e-Minho, foi feito tabelião do público 
e judicial de Guimarães.223 Na mesma data, 
Gonçalo Anes, morador na vila de Azurara, 
criado de Rui Mendes, contador de 
Guimarães, teve mercê do ofício de escrivão 
das sisas da dita vila, como era por carta do 
rei D. João II.224 A 2.5.1496 exercia o ofício 
de contador na comarca e almoxarifados de 
Guimarães e Ponte de Lima Fernando 
Álvares, chantre, por comissão de Rui 
Mendes.225 A 30.3.1501 António Rodrigues226 

220 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Oliveira de 
Guimarães, Documentos régios, mç. 3, nº 39.
221 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 1, fól. 66v e 67; 
Liv. 5, fól. 53v e 54; Liv. 13, fól. 112 e 112v; Liv. 19, fól. 
101v a 102v; Liv. 20, fól. 90v e 91 e fól. 153v a 155; Liv. 
22, fól. 99 a 100; e Liv. 25, fól. 28 e 28v.
222 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 26, fól. 27v.
223 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 13, fól. 7 e 7v.
224 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 26, fól. 79v. 
D. João II nomeara-o requeredor das sisas e dízimas de 
Azurara a 7.4.1483 (Chancelaria de D. João II, Liv. 24, 
fól. 113).
225 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 40, fól. 
119.
226 António Rodrigues de Carvalho, escudeiro da Casa 
Real, meirinho da correição da comarca da Beira 
(10.2.1509), ofício que a 8.11.1511 trocou com Pedro 
Botelho, escudeiro do duque de Bragança, pelo de 
escrivão, tabelião-geral e contador dos feitos e custas 
da comarca e correição da Beira e Ribacoa (ANTT, 
Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 3, fól. 3v; e Liv. 8, fól. 
12 e 12v), e que vendeu a Francisco Cardoso, escudeiro 
da Casa Real, com autorização real de 25.10.1513 (ib, 
Liv. 42, fól. 117v). A 11.2.1511 foi também distribuidor 
dessa comarca (ib, Liv. 8, fól. 15v). 
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teve mercê do ofício de meirinho da 
correição da comarca da Beira, porquanto 
Rui Mendes, seu cunhado, que o servia, 
enviara pedir licença para o poder trespassar 
e colocara a sua renúncia em mão d’el rei.227 
A 10.2.1509 Rui Mendes, contador na 
comarca da Beira, rematou a Henrique de 
Carvalho228, morador em Azurara229, os seus 
direitos na contadoria do almoxarifado de 
Ponte de Lima por 18.250 reais.230 Existem 
vários mandados e ordens de Rui Mendes, 
contador do rei da comarca de Entre-Douro-
e-Minho, entre 1508 e 1515.231 A 17.8.1510 
Rui Mendes, contador, fez escambo com 
Colegiada de Santa Maria da Oliveira de 
Guimarães de umas casas na Rua Sapateira 
e um casal do Bairro, no lugar de Fato.232 A 
19.6.1498 Rui Mendes comprou o senhorio 
de Cunha-a-Velha, no termo de 
Guimarães233, por 100.000 reais de prata, do 
que obteve de D. Manuel I confirmação a 
3.5.1500.234 Diz esta carta de mercê a Rui 
Mendes, cavaleiro da Casa d’el rei, que 
numa carta de D. Afonso V, datada de 
Lisboa, 12.9.1473, escrita por João Carreira 
e mandada por Pedro de Alcáçova, cavaleiro 
da Casa d’el rei e escrivão de sua fazenda, se 
dizia que Fernando Anes das Póvoas, 
cidadão mercador, morador na cidade do 
Porto, tivera por compra a Gonçalo Correa, 
outrossim cavaleiro d’el rei, morador em 
Lisboa, o reguengo chamado da Cunha 
Velha, na comarca de Entre-Douro-e-Minho. 
Da qual compra houvera a respectiva carta, 

227 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 1, fól. 12v.
228 Trata-se do sobrinho de sua mulher e futuro Dom 
abade comendatário do mosteiro de São Miguel de 
Refojos de Basto D. Frei Henrique de Carvalho.
229 É possível que Rui Mendes também tivesse casa 
ou bens em Azurara (então um julgado e hoje uma 
freguesia do concelho de Vila do Conde). Como ficou 
dito, a 14.3.1496 foi confirmado como escrivão das 
sisas de Azurara um Gonçalo Anes, aí morador, criado 
de Rui Mendes, contador de Guimarães. Este Gonçalo 
Anes foi na mesma data confirmado tabelião e escrivão 
da dízima do pescado de Azurara.
230 ANTT, Corpo Cronológico, p. 2, mç. 16, nº 95.
231 ANTT, Corpo Cronológico, p. 2 (muitos documentos).
232 ANTT, Colegiada de Santa Maria da Oliveira de 
Guimarães, Documentos particulares, mç. 76, nº 41.
233 Senhorio centrado na freguesia de São Miguel da 
Cunha, hoje concelho de Braga.
234 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 13, fól. 42v.

feita por público tabelião e um alvará de 
licença. E apresentara ainda uma carta de 
escambo, feita e assinada por D. João I, a 
rainha e o infante D. Duarte, datada de 
Lisboa, 22.12.1411, e escrita por João Pires. 
Nesta, Gonçalo Correa, criado d’el rei, 
contava que, por falecimento de Fernando 
Afonso235, seu pai, a quem el rei dera a terra 
de Valadares, no almoxarifado de Ponte de 
Lima, de juro e herdade, mas sem jurisdição, 
ficara a ele essa terra. E el rei, com 
consentimento da rainha e do infante D. 
Duarte, dera em escambo a Gonçalo 
Correia, pela terra de Valadares, a terra da 
Cunha Velha e casais dela, no almoxarifado 
de Guimarães. E ordenou ao almoxarife 
Diogo Martins, do almoxarifado de 
Guimarães, que o deixassem haver e lograr 
a terra da Cunha Velha, e a todos seus 
descendentes, assim e pela guisa que 
houvera a terra de Valadares. E mandou a 
Vicente Anes, seu contador, que andava na 
dita comarca, que logo que ao dito Gonçalo 
Correa fosse entregue a terra da Cunha 
Velha, fizesse logo tomar para el rei a terra 
de Valadares, e pô-la no almoxarifado de 
Ponte de Lima. E em testemunho mandou 
fazer duas cartas do escambo, ambas de um 
só teor. A 12.8.1474, em Lisboa, Gonçalo 
Correa, em carta de venda feita por Fernão 
Rodrigues, tabelião, nas casas de morada de 
João Correa, cavaleiro, cidadão, vereador da 
cidade, e Isabel Dias de Castello-Branco, sua 
mulher, em presença de testemunhas 
mencionadas, fora por ele apresentado um 
alvará de D. Afonso V, datado de Lisboa, 
18.8.1473, escrito por Gonçalo Rodrigues, 
no qual dava licença a Gonçalo Correa para 
poder vender, escambar, ou como lhe 

235 Fernando Afonso Correa, senhor de Fralães 
(7.10.1385) casado com Joana Anes (da Cunha) ou 
Leonor Rodrigues (da Cunha), consoante os autores. 
Vide Manuel Abranches de Soveral, “Ensaio sobre 
a origem dos Correa, senhores de Fralães. Séculos 
XIV e XV”, in www.soveral.info/mas/Correia.htm. Rui 
Mendes era primo de Gonçalo Correa justamente 
pelos Cunha, pois uma irmã da mulher (Cunha) de 
Fernão Afonso Correa casou com Martim Gonçalves do 
Carvalhal, sendo avós maternos de Rui Mendes. O autor 
desenvolve esta matéria num “Ensaio sobre a origem 
dos Carvalhal”, ainda por editar.
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aprouvesse, o reguengo da Cunha Velha, na 
comarca de Entre-Douro-e-Minho, e 
prometia de lhe confirmar o contracto. E os 
vendedores, com aprazimento de Paio 
Correa, seu filho, logo venderam a Fernando 
Anes das Póvoas, mercador, morador na 
cidade do Porto, a terra da Cunha Velha, no 
almoxarifado de Guimarães. A qual terra 
vendiam com seus casais, terras, rendas, 
foros, direitos e pensões, etc., como ele 
Gonçalo Correa herdara por morte de 
Gonçalo Correa, seu pai, pelo preço de 
80.000 reais de prata, de 35 libras o real, 
forros de sisa e demais tributos, custas e 
costumes. Os quais 80.000 reais os 
vendedores confessaram ter recebido de 
António Fernandes das Póvoas, filho de 
comprador. E se deram entregues de 246 
cruzados de ouro e por 50 reais de prata em 
dinheiro, recontando por cruzado 325 reais 
e de tudo se deram por satisfeitos. E bem 
assim apresentou Fernando Anes das 
Póvoas mais duas cartas, nas quais D. João II 
e D. Afonso V confirmavam a dita carta de 
escambo a Gonçalo Correa, pai de Gonçalo 
Correa. E, visto o alvará de licença que 
Gonçalo Correa houvera, lhe confirmou a 
carta de venda e compra da terra de Cunha 
Velha. E mandou a Gonçalo Afonso, seu 
contador na comarca, e ao almoxarife desse 
almoxarifado, que metesse o dito Fernando 
Anes na posse da dita terra, e a fizesse 
registar no Livro dos Próprios para, depois 
de extinta de todo a sua linhagem, viesse à 
coroa do reino. Mais foi apresentada uma 
carta de venda feita por Gonçalo Anes, 
tabelião d’el rei na vila e julgado de Azurara, 
termo e jurisdição da cidade do Porto, nas 
casas de João Lopes e testemunhas, onde 
compareceu Afonso Tomé, escudeiro e 
cidadão da dita cidade, o qual apresentou 
um alvará, sendo el rei em Castela, passado 
pela chancelaria e assinado pela rainha, 
irmã d’el rei, tendo a governança, datado de 
Lisboa, 15.7.1498, e escrito por João Pais, 
no qual dava licença a António Fernandes 
das Póvoas para vender 10 casais que 
ficavam na terra da Cunha Velha, termo de 
Guimarães, os quais herdara de seu pai, que 

os comprara a Gonçalo Correa, morador na 
cidade de Lisboa. E bem assim um 
instrumento de procuração, feito por 
Fernão Roiz, público tabelião em Lisboa, a 
19.6.1498, no qual António Fernandes das 
Póvoas, mercador, morador a São Nicolau, e 
sua mulher, Inês Álvares, faziam seu 
procurador ao honrado Afonso Tomé, 
cidadão do Porto, e lhe davam livre poder 
para vender uma terra que ele António 
Fernandes tinha no termo de Guimarães, 
chamada a Cunha Velha. Entre as 
testemunhas figurava Rui das Póvoas, irmão 
do vendedor. E Afonso Tomé vendeu a Rui 
Mendes, cavaleiro da Casa d’el rei e seu 
contador na comarca de Entre-Douro-e- 
Minho, em nome de António Fernandes, a 
terra da Cunha Velha, com todos os casais, 
reguengos da coroa, terras, foros, direitos e 
pensões, por preço de 100.000 reais de 
prata, da moeda de 6 ceitis o real, sem 
obrigação de pagar sisa nem tributo, os 
quais Afonso Tomé confessou receber e se 
deu por entregue por 250 cruzados de ouro, 
de justo peso, à razão de 390 reais e 125 
vinténs o cruzado. Pedindo o dito Rui 
Mendes, porquanto tudo se passara 
devidamente, vistas as ditas cartas de 
compra e escambo e todos os documentos 
inclusos, que lhos confirmasse e lhos 
confirmou, Francisco de Matos a fez. Para 
que o erro não se espalhe, convém fazer 
aqui uma nota a salientar que este Rui 
Mendes não pode ser identificado, como já 
foi, com um homónimo judeu converso, 
mais tardio.236 Rui Mendes (de Vasconcellos) 

236 Carlos Manuel Valentim (CMV), na sua dissertação 
de Mestrado na Universidade de Lisboa, intitulada 
“Uma Família de Cristãos-Novos do Entre Douro e 
Minho: os Paz”, 2007, completada pelo artigo “Mestre 
João de Paz e Maestre Juan Faraz. Um Reflexo de Dois 
Espelhos com a mesma Face”, in Cadernos de Estudos 
Sefarditas, nº 9, 2009, identifica o contador Rui Mendes 
com um cristão-novo também assim chamado, tio de 
Duarte da Paz e expressamente dito irmão (podendo 
contudo ser cunhado) do Mestre João da Paz, médico, 
judeu castelhano que fugiu para Portugal em 1481 
e se converteu ao Cristianismo, sendo feito vassalo 
real e cidadão. A identificação que faz CMV é risível e 
anacrónica, não tendo qualquer fundamento, desde 
logo por tudo o que já ficou exposto, nomeadamente 
que os cristãos-novos começam em 1497 e o contador 
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Rui Mendes já se documenta fidalgo em 1472. Baseia-
se CMV apenas na carta que Gaspar Álvares Lousada, 
corregedor da Inquisição do Porto, enviou a D. João 
III em resposta ao mandado deste rei de expulsão do 
país dos membros da dita família Paz. Diz esta carta, de 
1542 (o negrito é meu): "Senhor a noue deste mês de 
Junho me foi dada hua carta de uossa Alteza na qual 
me escrueo que por alguns respeitos de muito seruiço 
de nosso senhor e seu aui por bem que João de Paz pai 
de Duarte de Paz e Mecia de Paz sua may e sua molher, 
e Ruy Mendes e Diogo de Paz irmãos do pai e may do 
dito Duarte de paz, e Diogo de Paz e Isidro de Paz irmãos 
do dito Duarte de Paz e até Francisco de Paz, Fernão 
Lopes, João de Paz e António de Paz, filhos de Diogo de 
Paz tio do dito Duarte de Paz, e Francisco Rodriguiz filho 
da irmãa do pai de Duarte de Paz, e Branca Rodriguiz, 
Guiomar Mendes, e Janebra de Paz irmãs do pay e 
may de Duarte de Paz, e Violante de Paz, Joana de Paz, 
Lianor de Paz e Violante de Paz filhas de Diogo Paz e 
da Janebra de Paz, e assi as molheres de cada huu dos 
sobreditos, e os maridos das molheres sobreditas não 
uiuessem nem estiuessem mais em todos seus reynos, 
senhorios e me mandou que tanto que a dita prouisão 
me fose dada, eu notificasse com huu escriuão dante mi 
a cada hua das ditas pessoas, que dentro de hum mês se 
sahissem de todos seus reinos e senhorios, e estiuessem 
mais nelles, e fazendo contrario auia por condemnado 
a cada huu delles em des annos de degredo para a Ilha 
de S. Thomé, sem remissão, e em perdimento de toda 
sua fazenda e que fizesse autos, e lhe escreuesse todo 
o que neste caso fizesse. Pello logo mandei uir diante 
de mi a Diogo de Paz e Izidro de Paz irmãos do dito 
Duarte de Paz e ao Doutor Vasco Leite casado com hua 
irmã sua e a António de Paz, e elles notifiquei a dita 
prouisão, e a foi notificar a Ana na pessoa molher do 
dito Isidro de Paz, e a Maria de Paz e a Brites de Paz, e a 
Isabel Rodriguiz molher que foi de Francisco de Paz, Ana 
Gomes molher de Antonio de Paz, e a Branca Rodriguiz 
e a Guiomar Mendez que ao presente são moradores e 
se acharão nesta cidade. Os quais todos e cada huu per 
si disserão que não tinham feito per que os Vossa Alteza 
mandasse ir do reino que elles irião ou mandarião 
requerer sua iustiça ante vossa Alteza. De tudo se 
fizerão autos e ficão em poder do escriuão que pera isso 
tomey.Todas mais pessoas contheudas na ditra prouisão 
são ausentes e falecidas e moradores em outras partes. 
São fallecidos João de Paz e Mecia de Paz, pai e may 
do dito Duarte de Paz, e Ruy Mendes e Diogo de Paz, 
irmãos do pai e da mae de Duarte de Paz e Francisco 
de Paz, filho de Diogo de Paz, Janebra de Paz, Lionor de 
Paz molher que foi de Vasco de Sampayo e Maria de Paz 
molher de Manuel de Figueiredo. Os ausentes, a molher 
do dito Duarte de Paz que uiue em Eluas, e se diz que he 
falecida, Fernão Lopes de Paz e João Lopes de Paz uiuem 
em essa cidade. Francisco Rodriguiz em Tauira, Violante 
de Paz em Lamego, casada com Diogo Sausedo: não 
mandei publicar nem notificar esta prouisão as terras 
donde estes ausentes uiuem por senão estender a 
tanto, se vossa Alteza ouuer por seu seruiço escreua-
mo e logo o farei. Nosso senhor acrescente o estado 
real de Vossa Alteza. Do Porto a 12 de Junho de mil 

casou cerca de 1475, certamente em 
Lamego, com Ana Rodrigues de Carvalho, 
n. cerca de 1452 e fal. viúva depois de 1521, 
que teve o prazo de um casal em Santa 
Ovaia de Riba Selho, no termo de 
Guimarães.237 Dela era uma “cota preta de 
dó de pano de roles” que foi roubada antes 
de 1480, como se diz numa carta de perdão 
de D. João II.238 Era irmã de Pedro Rodrigues 
de Carvalho, cavaleiro fidalgo da Casa Real, 
senhor do prazo do Souto de El-Rei 
(20.12.1477 e 10.11.1478)239, etc.; do Dr. Rui 

quinhentos e quarenta edous annos". Como é evidente, 
este Rui Mendes, irmão ou cunhado do Mestre João 
da Paz (que veio para Portugal em 1481), não é nem 
pode ser o contador Rui Mendes, por variadíssimas 
razões, desde logo porque se o fosse seria identificado 
como tal por Gaspar Álvares Lousada, mas também 
porque constariam desta lista os seus filhos. Além 
de que o contador Rui Mendes, que D. João III ainda 
conheceu, faleceu com 77 anos em 1521, no início do 
seu reinado, portanto 21 anos antes desta diligência, 
não fazendo (na identificação de CMV) qualquer 
sentido a informação de Lousada ao rei, em 1542, de 
que ele tinha entretanto falecido. Isto para já não falar, 
é claro, que o contador Rui Mendes (de Vasconcellos), 
nascido em 1444, era fidalgo, como bem se documenta, 
inclusive cavaleiro da Ordem de Santiago, em 1472 
era escudeiro e vedor do bispo de Lamego D. Rodrigo 
de Noronha, serviu no norte de África antes de 1575, 
esteve na batalha de Toro em 1576 e neste ano já era 
contador de Entre-Douro-e-Minho e senhor do couto do 
Vimeiro com sua jurisdição. Sendo bisneto de Gonçalo 
Mendes de Vasconcellos, como bem demonstra a posse 
das quintãs de Nomães e Vila Maior, que seguiram na 
sua descendência.
237 Inês Borges e seu marido Martim de Carvalho 
tiveram a 6.8.1484 (com confirmação de 24.11.1487, 
então ela já viúva), o prazo de um casal em Santa 
Ovaia de Riba Selho, termo de Guimarães, onde se 
diz que aquele Martim era irmão de Ana Rodrigues de 
Carvalho, mulher de Rui Mendes, cavaleiro, contador 
das comarcas de Guimarães e de Ponte de Lima, a quem 
ela Inês Borges, senhora do mesmo casal por doação da 
referida Isabel Borges, o cedera.
238 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 22, fól. 130v. 
Carta de perdão de 15.12.1484 para Luís da Ponte, 
barqueiro de Guimarães, acusado de furtar uma cota 
preta de dó de pano de roles a Rui Mendes, contador 
em a dita vila, a qual era de sua mulher.
239 A 1.5.1480 D. Afonso V confirmou a Pedro Rodrigues 
de Carvalho, cavaleiro da sua Casa, morador na cidade 
de Lamego, o emprazamento em três vidas do souto 
de Madões (Souto d'el Rei) que fica no termo da dita 
cidade, pelo foro anual de 2.150 reais de prata, ou 
seu justo valor ao tempo das pagas, a ser pago no dia 
1 de Setembro, mediante determinadas condições. 
Tem inserto a carta de emprazamento de 11.3.1440, o 
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Lopes de Carvalho, também contador de 
Entre-Douro-e-Minho (1517)240, etc.; de 
Martim de Carvalho241, criado do duque de 
Viseu (1460), 1º morgado de Cepões 
(Lamego), juiz das sisas de São Martinho de 
Mouros (4.8.1487)242, etc.; e de António 
Rodrigues de Carvalho243, meirinho, 
tabelião-geral e distribuidor da comarca da 
Beira; todos filhos de Rui Lopes (de Rebello), 
fal. em 1473244, escudeiro do infante regente 
D. Pedro e depois da Casa Real, também 
contador da Beira (2.4.1455)245, escrivão da 

alvará de 20.12.1477 e o instrumento de passamento 
de 10.11.1478 (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 
32, fól. 72 e 72v).
240 Não encontrei a respectiva nomeação. Mas já o 
era a 26.3.1517, data de um mandado de Rui Lopes 
de Carvalho, contador na comarca de Entre-Douro-
e-Minho, para Martim Fernandes do Castelo servir 
de almoxarife de Ponte de Lima na ausência de Lopo 
Pereira (ANTT, Corpo Cronológico, p. II, mç. 68, nº 135). 
E a 20.8.1524 D. João III deu provisão para o recebedor 
da Chancelaria da corte pagar ao Licenciado Rui Lopes 
de Carvalho 1.400 reais de mantimento e ordenado (ib, 
mç. 118, nº 65). A assinatura de Rui Lopes de Carvalho 
nestes dois documentos é a mesma. Julgo que antes 
usou o nome Rui Lopes de Rebello, sendo o homónimo 
que a 11.5.1490 teve carta de privilégio de fidalgo 
(Chancelaria de D. João II, 13, 56) e o referido na ordem 
de 20.4.1515 de Lopo da Fonseca para Diogo Borges do 
Castelo, contador da cidade de Viseu, tomar fiança a Rui 
Lopes de Rebello da renda das sisas que arrematara que 
baste para o pagamento de sua importância, que consta 
do rol junto do dito mandado (ib, mç. 56, nº 115).
241 Pai, entre outros, de D. Rodrigo de Carvalho, bispo 
de Miranda do Douro (23.1.1555), embaixador a Roma 
em 1522, cónego prebendado da Sé de Évora (1539), 
abade de São Pedro de Goiães (ANTT, Chancelaria de 
D. João III, Liv. 10, fól. 109), de São Pedro da Queimada 
(ib, Liv. 11, fól. 98v), de Alijó (1532) e Santa Margarida 
de Lousada (1533), deputado da Inquisição de Évora 
(1537) e de Lisboa (1539), doutor em Cânones, etc., 
que fundou o Colégio de São Pedro da Universidade 
de Coimbra e que antes de ser bispo usou o nome Rui 
Lopes de Carvalho, como o tio; e de D. Frei Henrique de 
Carvalho, Dom abade comendatário do mosteiro de São 
Miguel de Refojos de Basto.
242 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 20, fól. 171.
243 Referido na nota nº 226.
244 A 15.9.1473 D. Afonso V nomeou Gomes Pinto, 
escudeiro fidalgo da sua Casa, para o cargo de contador 
da comarca e almoxarifados de Viseu e Lamego, 
em substituição de Rui Lopes, que morrera (ANTT, 
Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 9, fól. 138).  
245 A 2.4.1455 D. Afonso V nomeou Rui Lopes, escudeiro 
da sua Casa, morador na cidade de Lamego, para o 
cargo de contador e arrendador das sisas régias e 
direitos da comarca e almoxarifados de Lamego e 

Câmara (3.4.1455)246 e almoxarifado 
(2.5.1441)247 de Lamego, tabelião das notas 
e audiências da dita cidade248, juiz dos 
órfãos, das sisas gerais, linhos e panos de 
cor da mesma cidade (3.4.1455)249, que a 
14.3.1454 teve de D. Afonso V uma tença de 
3.000 reais de prata250 e a 1.2.1452 licença 
para andar de besta muar de sela e freio251, 
e foi senhor da quintã da Granja da Figueira 
e do prazo de Souto d’el Rei (11.5.1440)252, 

Viseu, em substituição de Martinho Afonso do Paço 
(ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 15, fól. 41v). E a 
17.7.1455 o mesmo rei privilegiou Rui Lopes, contador 
da comarca dos almoxarifados de Viseu e Lamego, 
concedendo-lhe licença para arrendar as rendas, sisas, 
direitos e dinheiros da dita comarca e almoxarifados (ib, 
Liv. 15, fól. 63).  
246 A 3.4.1455 D. Afonso V nomeou Gonçalo Lourenço, 
escudeiro da sua Casa, para o cargo de escrivão da 
Câmara da cidade de Lamego, em substituição de Rui 
Lopes, escudeiro da sua Casa, morador na dita cidade, 
que fora nomeado para o cargo de contador da comarca 
de Lamego e Viseu (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, 
Liv. 15, fól. 34).  
247 A 2.5.1441 D. Afonso V nomeou Rui Lopes, escudeiro 
do infante D. Pedro, para o cargo de escrivão do 
almoxarifado de Lamego, em substituição de Gonçalo 
Monteiro, que morrera (ANTT, Chancelaria de D. Afonso 
V, Liv. 2, fól. 97).  
248 A 12.4.1455 D. Afonso V nomeou Rodrigo Anes, 
escudeiro, para o cargo de tabelião das notas e das 
audiências da cidade de Lamego e seu termo, em 
substituição de Rui Lopes, que foi nomeado para 
contador dos almoxarifados de Viseu e Lamego (ANTT, 
Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 15, fól. 24v).  
249 D. Afonso V nomeou Gonçalo Lourenço, escudeiro 
da sua Casa, para o cargo de juiz dos órfãos, das sisas 
gerais, linhos e panos de cor da cidade de Lamego, em 
substituição de Rui Lopes, escudeiro, morador na dita 
cidade, que fora nomeado para o cargo de contador 
régio na comarca de Lamego e Viseu (ANTT, Chancelaria 
de D. Afonso V, Liv. 15, fól. 33v).  
250 A 14.3.1454 D. Afonso V doou a Rui Lopes, 
escudeiro da sua Casa e juiz das sisas da cidade de 
Lamego, morador na dita cidade, uma tença, para seu 
mantimento, de 3.000 reais prata, à razão de 250 reais 
por mês (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 10, fól. 
18v).
251 A 1.2.1452 D. Afonso V privilegiou Rui Lopes, 
escudeiro da sua Casa, escrivão do almoxarifado de 
Lamego, concedendo-lhe licença para andar de besta 
muar de sela e freio (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, 
Liv. 12, fól. 102).
252 A 11.5.1440 D. Afonso V confirmou a Rui Lopes, seu 
vassalo, morador na cidade de Lamego, o emprazamento 
do souto régio de Madões (Souto d'el Rei), no termo 
da cidade de Lamego, pelo foro anual de 20.000 reais 
de prata, em três vidas, com a condição de o mandar 
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que sua mulher levou em dote, etc., e de 
sua mulher Branca Lourenço Carvalho, fal. 
depois de 1473, dama da rainha D. Isabel253 
e herdeira do dito prazo de Souto d’el Rei254, 
filha sucessora de Diogo Afonso Carvalho, n. 
cerca de 1395 e fal. em 1463255, vassalo d’el 
rei, escrivão da câmara de D. João I e D. 
Duarte e ouvidor da corte (1438-40)256, 
desembargador da Casa do Cível 
(18.1.1440)257, senhor do prazo de Souto de 
El-Rei e do reguengo de Monte Bravo 
(13.1.1444)258, etc., e de sua mulher Branca 
Pinheiro259, irmã de Isabel Pinheiro casada 

adubar e lavrar (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 
20, fól. 115v). Levou este prazo em dote de casamento.
253 Apesar de ainda se documentar em 1470 como dama 
da rainha D. Isabel, esta só pode ser a filha do infante 
regente D. Pedro, que casou em 1448 com seu primo o 
rei D. Afonso V, foi mãe de D. João II a 3.4.1455 e veio a 
falecer com 23 anos a 2 de Dezembro desse ano.
254 Em 1470 Branca Lourenço, dama da rainha D. Isabel, 
e seu marido Rui Lopes foram confirmados no prazo de 
Souto d'El-Rei, por emprazamento de D. Afonso V, com 
obrigação de darem duas cargas de lenha cada dia aos 
Capuchos de Lamego. A 23.6.1473 Branca Lourenço, já 
viúva, teve um prazo do Cabido de Lamego.
255 A 1.3.1463 D. Afonso V nomeou o Dr. Lopo Gonçalves 
para a Casa do Cível de Lisboa, em substituição de Diogo 
Afonso Carvalho, desembargador, que morrera.
256 Já se documenta como escrivão da câmara de D. 
João I em 1431. Em 1438 documenta-se como vassalo 
e ouvidor da corte de D. Duarte, sendo escrivão da sua 
câmara. Em 1439 D. Afonso V confirmou nomeação 
de Nicolau Rodrigues, criado do conde de Barcelos, a 
pedido de Diogo Afonso Carvalho, ouvidor da corte, no 
cargo de inquiridor do número na vila de Guimarães e 
seu termo, em substituição de Fernão de Carvalhais, 
que morrera. A 24.1.1440 o mesmo rei nomeou Gomes 
Anes, bacharel, criado do infante D. Pedro, para o cargo 
de ouvidor régio, em substituição de Diogo Afonso 
Carvalho, que fora nomeado para o desembargo régio.
257 Foi nomeado desembargador da Casa do Cível 
18.1.1440, em substituição de Lopo Martins do 
Carvalhal, como já ficou dito.
258 A 1.23.1444 D. Afonso V escambou a Diogo Afonso 
Carvalho, seu desembargador, a sua quinta de São 
Vicente, termo da vila de Guimarães, pelo reguengo 
de Monte Bravo, o qual estava aforado a Gonçalo 
Gonçalves, morador no dito lugar, por cinco libras e 
meia da moeda antiga, e que por sua morte estava na 
posse de sua mulher Branca Vieira.
259 Segundo Gayo, ob. cit., ORIGENS DOS PINHEIROS, 
§17, foi “sepultada na vila de Barcelos em sepultura alta 
junto da sacristia que hoje não existe, e tinha um letreiro 
que dizia = Aqui jaz Branca Pinheiro filha de Martim 
Gomes Lobo do Conselho do Duque de Bragança fº do 
virtuoso D. João, e ouvidor em todas as suas terras e sua 
m.er Mor Esteves aqui jaz”.

com o Dr. Pedro Esteves, de Barcelos260, 
vedor das obras de Entre-o-Douro-e-Minho 
e Trás-os-Montes, etc. 

2.1. Fernão Mendes, n. cerca de 1476, 
não referido nas genealogias, que tirou 
ordens menores em Braga a 21.8.1485, 
como Fernão Mendes, filho de Rui 
Mendes, contador, e sua mulher Ana 
Rodrigues, moradores em Santa Maria 
de Guimarães.261 Terá fal. novo, pois não 
há mais notícia dele.

2.2. Beatriz Mendes de Carvalho, n. cerca 
de 1478 e fal. depois de 1524, ano em 
que vivia com o marido em Guimarães, 
na freguesia de Nossa Senhora da 
Oliveira. Casou cerca de 1497 com 
Fernão da Mesquita262, o Velho de 
Guimarães263, fidalgo da Casa Real264, 
n. cerca de 1460, que tardiamente 
tirou ordens menores em Vila Real a 
7.7.1488265 e fal. depois de 15.3.1535, 
data em que participou numa reunião 
da Câmara de Guimarães para eleger 
um juiz ordinário substituto266, sendo 
sepultado na sua capela de Jesus, Santo 
Estêvão ou Nossa Senhora da Graça na 
Colegiada de Guimarães.267 Esteve com 

260 Vide Manuel Abranches de Soveral, “Reflexões sobre 
a origem dos Pinheiro, de Barcelos”, 2007, disponível 
em www.soveral.info/mas/Pinheiro.htm.
261 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
262 Manuel Abranches de Soveral, “Ensaio sobre a 
origem dos Mesquita”, 2006, in www.soveral.info/mas/
Mesquita.htm.
263 Onde viveu nas suas casas da Rua da Infesta.
264 Não encontrei o foro, mas documenta-se como 
tal, nomeadamente em 1530, quando testemunhou 
a escritura em que seu cunhado Cristóvão Mendes 
acrescentou missas à capela de seu pai (AMAP, C - 781, 
fól. 188 e seg.).
265 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
266 Juntamente com Pedro da Mesquita (seu irmão). Vide 
João Lopes de Faria (leitura), “Vereações (Guimarães, 
1531)”, in Revista de Guimarães, nº 107, 1997, p. 31. 
267 “Na Capela de Jesu da parte da Sancrhistia está 
sepultado Fernão da Mesquita, e seus herdeiros que 
foi Rui de Souza e Silva morador nesta villa e morreo 
em 14 de Agosto de 1664 e nella se enterrou” (AMAP, 
C-737, Livro das Sepulturas da Colegiada). E capela 
de Santo Estêvão, na Colegiada de Guimarães, que 
foi de Rui Mendes da Mesquita e seu pai Fernão da 
Mesquita (1534) – Vide Leonor Calvão Borges, “Livro 
das Lembranças das Capelas da Coroa Real”, in Raízes & 
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o duque D. Jaime na tomada de Azamor 
(1513) e daí seguiu para a Índia268, pelo 
que deve ser o Fernando da Mesquita 
que em 1513 era capitão da caravela de 
Gil Eanes de Vila do Conde, e o Fernão 
da Mesquita, fidalgo da Casa Real, que 
a 3.12.1525 teve mercê da capitania de 
uma nau que no ano seguinte fosse à 
Índia.269 Como ficou dito, documenta-se 
que tinha na Colegiada de Guimarães a 
capela de Jesus, onde foi sepultado. A 
Corografia Portuguesa270 diz, ao referir-
se aos mosteiros, igrejas e capelas de 
Guimarães: “O Morgadio dos Mesquitas, 
que instituiu Fernão de Mesquita o Velho, 
& o Cónego Diogo de Mesquita, com 
Capella, que a este Cónego deu o Duque 
de Bragança Dom Fernando na Real 
Collegiada de Guimaraens, de que he 
hoje administrador Francisco de Souza 
da Sylva, Moço fidalgo da Casa delRey, 
descendente de Fernão de Mesquita, o 
Velho”. Gayo271 diz que este vínculo foi 
instituído em 1583, o que é certamente 
erro, desde logo porque este Fernão 
então já estava morto há muito tempo.

2.2.1. Guiomar da Mesquita, n. cerca 
de 1498 e já fal. em 1567, freira no 
convento de Santa Clara, no Porto.272

Memórias, nº 22, 2006, p. 240.
268 Padre António Carvalho da Costa, “Corografia 
Portugueza”, Lisboa 1706, Tomo 1, p. 96.
269 ANTT, RCI, Livro 3 de D. João III, fól. 51v.
270 “Corografia Portugueza”, ob. cit., Tomo 1, p. 75 e 76.
271 Vide ob. cit.
272 A 28.1.1586, nas pousadas à Porta da Garrida 
do senhor Francisco da Mesquita, cavaleiro fidalgo, 
estando presente por ele foi dito que lhe cabe haver 
suas legítimas de seu pai e mãe, que em santa glória 
estão, e terço de suas almas, o Campo de Canavas, sito 
na freguesia de Santiago de Lanhoso do concelho de 
Lanhoso, o qual campo vendeu Jorge Anes do Real e 
sua mulher Margarida Anes, já defuntos, a qual venda 
foi feita aos ditos pai e mãe dele senhor Francisco de 
Mesquita em o qual ele tinha suas legítimas e terço da 
qual parte de legítimas e terço ele senhor Francisco da 
Mesquita, por uma papel feito e assinado que fizeram 
uma doação à Senhora Ambrósia de Azevedo freira 
professa do mosteiro de Santa Clara do Codeçal da 
cidade do Porto, haverá 15 anos, ele senhor Francisco 
da Mesquita aprovava e via por aprovado o seu assinado 
[…] a senhora Guiomar de Mesquita sua irmã, freira 
professa do dito mosteiro, que em Santa Glória está 

2.2.2. Rui Mendes da Mesquita, n. cerca 
de 1501, que tirou ordens menores 
em Braga a 15.3.1511, como filho 
de Fernão da Mesquita e sua mulher 
Beatriz Mendes, moradores em Santa 
Maria de Guimarães.273 Fal. depois 
de 1562, ano em que vivia com sua 
mulher em Nossa Senhora da Oliveira 
de Guimarães. Foi cavaleiro fidalgo da 
Casa de D. João III com 2.000 reais de 
moradia.274 Passou à Índia na Armada 
de 1529 de Diogo da Silveira como 
capitão da nau São Roque275, e esteve 
na jornada de Tunes com o infante 
D. Luís.276 Em 1534 foi capitão-mor 
de uma armada de quatro naus 
que foi para São Jorge da Mina.277 
Sucedeu na capela instituída pelo pai 
e instituiu o morgadio de Outiz, em 
Guimarães. Teve de D. João III carta 
de privilégio de fidalgo.278 A 12.4.1531 
participou numa reunião da Câmara 
de Guimarães, sendo referido como 
fidalgo, assinando a acta como Ruy 
Mendes da Mesquita.279 Casou cerca 
de 1520 com D. Margarida da Silva, 
herdeira da quinta da Silva, em São 
Julião de Calendário (Barcelos)280, 
irmã de Fernão Lourenço de Lima.281 
A 10.2.1553, D. Margarida da Silva, 

(AMAP, Colegiada 932s, Tabelião Manuel Gonçalves, 
fól. 143 a 144v).
273 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, cad. 
14, fól. 4.
274 D. António Caetano de Sousa, “Livro dos Moradores 
da Casa do Senhor Rey D. João III do nome, Rey de 
Portugal”, in “Provas da História Genealógica da Casa 
Real Portuguesa”, Coimbra 1953.
275 Vide “Emmenta da Casa da Índia”, 1907, ob. cit., 
p. 26; e A.G., “Subsídios para o estudo da carreira da 
Índia”, in Anais do Club Militar Naval, 1989-96.
276 Vide “Corografia Portugueza”, ob. cit., Tomo 1, p. 77.
277 Vide “Emmenta da Casa da Índia”, 1907, ob. cit., p. 
33; “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 32; e “Subsídios 
para o estudo da carreira da Índia”, ob. cit..
278 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 10, fól. 155v.
279 “Vereações (Guimarães, 1531)”, ob. cit., p. 43.
280 Hoje freguesia da Silva, concelho de Barcelos.
281 Francisco de Lima, filho de Fernão Lourenço de Lima, 
embarcou na Armada da Índia de 1562. Vide “Ementa 
da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca Central da 
Marinha”, 2010, ob. cit., p. 70.
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irmã de Fernão Lourenço de Lima, 
que os mouros mataram no Suez, e 
mulher de Rui Mendes da Mesquita, 
teve mercê para mandar vir da Índia 
certas mercadorias defesas.282 C.g., 
nomeadamente nos Souza da Silva 
Alcoforado, da dita quinta da Silva.283

2.2.3. Ana da Mesquita, n. cerca de 1503 e 
fal. depois de 1538. Ana da Mesquita, 
filha de Fernão da Mesquita, teve a 
6.5.1520 provisão de D. Manuel I para 
receber 52.500 reais, dos 105.000 
reais que este rei lhe deu pelo seu 
casamento.284 A 27.6.1538, Pantaleão 
Ferreira, fidalgo da Casa Real, e Ana 
da Mesquita, sua mulher, moradores 
no Porto, venderam a Gonçalo Pires, 
sapateiro, umas casas onde este vivia, 
na rua do Souto, da parte da fraga dos 
Pelames, em escritura no tabelião 
do Porto Brás Ferreira. Casou cerca 
de 1520 com Pantaleão Ferreira285, 
fidalgo da Casa Real, cidadão e 
vereador da Câmara do Porto em 
1553, cavaleiro professo da Ordem 
de Cristo (16.10.1528)286, 2º morgado 
de Jerusalém (26.10.1510)287, etc. 

282 ANTT, RCI, Livro VIII de D. João III, fól. 115v.
283 Destes foram filhos, pelo menos: D. Maria da Silva, 
sucessora, casada com António de Souza Alcoforado, 
c.g. (vide nota nº 472); Diogo Lopes da Mesquita (ou de 
Lima), morgado de Nossa Senhora da Graça na Colegiada 
de Guimarães (vide nota nº 353), pai natural de Rui 
Mendes da Mesquita, moço fidalgo que embarcou nas 
armadas da Índia de 1588 e 1591 (vide “Ementa da Casa 
da Índia: Manuscrito da Biblioteca Central da Marinha”, 
2010, ob. cit., p. 119, 122 e 128); e Francisco, que tirou 
ordens menores em Braga a 23.5.1562. 
284 ANTT, Corpo Cronológico, p. 2, mç. 89, nº 69.
285 Vide Manuel Abranches de Soveral, “Ensaio sobre a 
origem dos Ferreira”, 2005, in www.soveral.info/mas/
Ferreira.htm.
286 António Machado de Faria, “Cavaleiros da Ordem de 
Cristo no Século XVI”, in "Arqueologia e História", Série 
8, VoI. VI, 1955, p. 64.
287 Sucedeu no morgadio dos Ferreira no Porto, com a 
sua capela de Jerusalém no mosteiro de São Domingos, 
confirmado como tal, a pedido de seu pai, por carta de 
D. Manuel I de 26.10.1510, e reconfirmado a 2.4.1511. 
Na carta de 1510 consta como “Pantelião Francisquo, 
nosso moço da câmara, por ser lídimo e filho mais 
velho” (salvo se foi erro do copiador, que verteu a 
abreviatura Fª por Francisco), mas já aparece como 

Foram pais de João Martins Ferreira, 
sucessor, que embarcou na armada da 
Índia de 1549288; de Jorge Pimentel da 
Mesquita, que embarcou na Armada 
da Índia de 1561289; e das primeiras 
noviças no mosteiro de Santa Clara 
de Trancoso, fundado pelo tio-avô Dr. 
Cristóvão Mendes.

2.2.4. Lopo da Mesquita, n. cerca de 
1506, tirou ordens menores em 
Braga a 22.12.1519, junto com o 
irmão Diogo.290 Foi capitão na Índia, 
referido por Diogo do Couto e João 
de Barros.291 Fal. solt. s.g.

2.2.5. Diogo da Mesquita, n. cerca de 
1507, que tirou ordens menores em 
Braga 22.12.1519, como filho de 
Fernão da Mesquita e sua mulher 
Inês Mendes, moradores em Santa 
Maria da Oliveira de Guimarães292, e 
fal. antes de 1556. Foi escudeiro do 
cardeal-infante D. Afonso, bispo da 
Guarda, e depois escudeiro fidalgo 
da Casa da D. João III com 700 reais 
de moradia293, capitão na Índia, 
também referido por Diogo do Couto 
e João de Barros294, embaixador a 
Constantinopla (1541-50), capitão-

Pantaleão Ferreira quando a 16.2.1512 recebeu 1.218 
reais do seu foro de moço da câmara da Casa Real, com 
moradia de 406 reais por mês e três quartos de cevada 
por dia.
288 Referido como filho de Pantaleão Ferreira. Vide 
“Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 45.
289 Referido como morador no Porto, filho de Pantaleão 
Ferreira e Ana da Mesquita. Vide “Ementa da Casa da 
Índia: Manuscrito da Biblioteca Central da Marinha”, 
2010, ob. cit., p. 67.
290 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, Pasta 
VII, Cad. 9.
291 “Ásia”, Década IV, parte I, Liv. 2, Cap. XI, etc.
292 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, Pasta 
VII, Cad. 9.
293 Traz a indicação: “que foi do Bispo da Guarda”. Vide 
D. António Caetano de Sousa, “Livro dos Moradores 
da Casa do Senhor Rey D. João III do nome, Rey de 
Portugal”, in “Provas da História Genealógica da Casa 
Real Portuguesa”, ob. cit. 
294“Ásia”, Década IV, parte I, Liv. 2, Cap. XI; Década VI, 
Liv. 9, Cap. XXII, etc.
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mor de Sofala (1552)295, capitania que 
incluía o governo de Moçambique, 
etc. Passou à Índia numa das armadas 
de 1525, sendo referido no registo 
como filho de Fernão da Mesquita, de 
Guimarães.296 A 24.1.1547, Diogo da 
Mesquita, fidalgo da sua Casa, teve 
de D. João III, pelos seus serviços, 
mercê das capitanias de Malaca 
e Moçambique, por 3 anos.297 Há 
várias cartas de Diogo da Mesquita, 
nomeadamente duas para D. João 
III298, de quem também há uma 
carta que lhe escreveu a 6.12.1541, 
onde este rei lhe dá instruções para 
celebrar a paz com os turcos.299 Já 
tinha falecido a 8.11.1556, quando 
sua viúva, D. Luísa de Vasconcellos, 
escreveu à rainha pedindo-lhe que 
se lembrasse do desamparo em 
que ficara ela e seus filhos, por 
falecimento de Diogo de Mesquita, 
seu marido, e que o governador da 
Índia a vexava com demandas e lhe 
tomara todos os seus bens, pelo que 
lhe pedia que mandasse suspender as 
demandas e restituir o que lhe havia 
tomado.300 Diogo da Mesquita casou 
cerca de 1540 com a antedita D. Luísa 
de Vasconcellos, n. cerca de 1522 e 
fal. depois de 1578, filha de Manuel 
de Vasconcellos, que serviu na Índia, 
nomeadamente como capitão-mor 
de Cananor (1545). Dele há várias 
cartas para D. João III, nomeadamente 
escritas de Cananor.301 C.g.302 D. 

295 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 15, fól. 24v.
296 “Emmenta da Casa da Índia”, 1907, ob. cit., p. 23; 
e “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 17.
297 ANTT, RCI, Livro 7 de D. João III, fól. 47.
298 ANTT, Corpo Cronológico, p. 1, mç. 71, nº 89; e mç. 
78, nº 129.
299 ANTT, Corpo Cronológico, p. 1, mç. 71, nº 28.
300 ANTT, Corpo Cronológico, p. 1, mç. 99, nº 140.
301 ANTT, Corpo Cronológico, p. 1, mç. 77, nº 34; e mç. 
78, nº 108.
302 Deles foi filho Manuel da Mesquita, moço fidalgo 
da Casa Real, que serviu nas Armadas da Índia de 1567 
e 1591, sendo na 1ª referido como filho de Diogo da 
Mesquita, capitão que foi de Sofala (“Ementa da Casa 
da Índia: Manuscrito da Biblioteca Central da Marinha”, 

Luísa de Vasconcellos casou 2ª vez 
com Pantaleão de Sá e Menezes, 
do Conselho de D. Sebastião, 
capitão-mor e alcaide-mor do 
Porto (8.7.1569), etc., pais de João 
Rodrigues de Sá e Menezes, 1º conde 
de Penaguião (10.2.1583, com carta 
de 1.9.1588). Pantaleão de Sá e 
Menezes teve uma filha bastarda, D. 
Maria de Menezes, casada com o Rui 
Mendes de Carvalho referido adiante 
no nº 2.6.6. 

2.2.6. Inês da Mesquita, freira no 
convento de Santa Clara, no Porto.303

2.2.7. D. Maria Pimentel, n. cerca de 1512. 
Casou cerca de 1530 com seu primo 
Fernão Pereira, n. cerca de 1500, 
escudeiro fidalgo da Casa Real304 e 
alcaide-mor de Arraiolos pelo duque 
de Bragança.305 Era filho de Henrique 
Pereira306, n. cerca de 1472, senhor da 
quinta de Geige, em Barbudos (Vila 
Verde), alcaide-mor de Arraiolos pelo 
duque de Bragança, a quem serviu 
em Azamor, fidalgo da Casa da rainha 
D. Leonor307 e cavaleiro da Casa de D. 
João III com 900 reais de moradia308, 
cavaleiro da Ordem de Cristo309, etc., 
e de sua 1ª mulher D. Maior Pacheco. 

2010, ob. cit., p. 102, 126 e 127).
303 Alão, ob. cit., diz apenas que foi freira.
304 Não encontrei o seu foro, mas apenas os de seus 
irmãos Galiote e Gomes Pereira, ambos escudeiros 
fidalgos da Casa de D. João III com 2.400 reais de 
moradia.
305 Segundo Alão, ob. cit., PEREIRAS, de Gege, §3.
306 Filho de Fernão Pereira, 2º senhor de Castro Daire, 
etc., e de sua 2ª mulher D. Leonor de Lemos, como é 
desenvolvido em “Ensaio sobre a origem dos Carvalhal”, 
obra do autor ainda não editada. Este Fernão Pereira 
era meio-irmão de Rui Mendes (de Vasconcellos), 
avô materno de D. Maria Pimentel. Esta era portanto 
parente no 3º grau de consanguinidade de seu marido 
Fernão Pereira. 
307 ANTT, Chancelaria D. Manuel I, M., Liv. 11, fól. 96 e 
96v.
308 Consta aí como “Henrique Pereira irmaõ de Antonio 
Pereira”. Vide D. António Caetano de Sousa, “Livro dos 
Moradores da Casa do Senhor Rey D. João III do nome, 
Rey de Portugal”, in “Provas da História Genealógica da 
Casa Real Portuguesa”, ob. cit. 
309 ANTT, Chancelaria D. Manuel I, M., Liv. 32, fól. 73.
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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.
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 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.
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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.
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seu tio.318 E a 13.10.1575, na vila de 
Guimarães, nas casas de morada 
do Senhor Francisco da Mesquita, 
fidalgo da Casa d’el rei, este fez seus 
procuradores ao senhor Lourenço 
de Carvalho, capitão que agora é na 
fortaleza de Achem da São Jorge da 
Mina, e a João Mendes, sobrinho 
dele dito Lourenço de Carvalho, ora 
estante nas ditas fortalezas, para que 
em nome dele constituinte, como 
herdeiro de Manuel da Mesquita que 
está em glória, capitão que foi da 
fortaleza de São Jorge da dita Mina, 
arrecadarem e cobrarem e haverem 
em sua mão toda e qualquer 
fazenda, dinheiro e escravos. Foram 
testemunhas o Senhor Manuel da 
Mesquita e Vasconcellos, sobrinho 
dele constituinte, e Fernão Pimentel 
seu criado, moradores na dita vila.319

2.2.9. Jorge Pimentel da Mesquita, n. 
cerca de 1515, que tirou ordens 
menores em Braga a 21.5.1524.320 
Foi moço fidalgo da Casa de D. João 
III com 1.000 reais de moradia321, 
corregedor da capitania da Ilha da 
Praia (Cabo Verde)322, e a 20.2.1538 
teve mercê da capitania de uma das 
naus de alto bordo que andarem na 
Índia, por três anos, com 120.000 
reais de ordenado.323 Fal. solt., 
mas de Isabel Gomes deixou filhos 
naturais.324 

318 AMAP, Notarial nº 4, de 27.12.1566.
319 AMAP, Colegiada 932j, Tabelião Manuel Gonçalves, 
fól. 8.
320 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
321 Consta como “Jorze Pimentel de Mesquita, filho de 
Fernaõ de Mesquita”. Vide D. António Caetano de Sousa, 
“Livro dos Moradores da Casa do Senhor Rey D. João 
III do nome, Rey de Portugal”, in “Provas da História 
Genealógica da Casa Real Portuguesa”, ob. cit. 
322 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 69, fól. 45.
323 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 49, fól. 39v; 
e RCI, livro 5 de D. João III, fól. 260v.
324 Alão, ob. cit., diz que teve dois filhos: Fernando 
Afonso Pimentel, abade de São Miguel da Gonça, 
e Martim Afonso Pimentel, que morreu na Índia. 
Sendo certo que Martim Afonso Pimentel, escudeiro, 
morador em Guimarães, filho de Jorge Pimentel da 
Mesquita e Isabel Gomes, embarcou como homem 

2.2.10. Manuel da Mesquita 
Pimentel, n. cerca de 1518, que 
tirou ordens menores em Braga a 
11.3.1530325 e fal. antes de 1564326, 
com testamento onde mandou 
vincular à capela de Jesus, na 
Colegiada de Guimarães, onde estão 
sepultados os pais, a sua quinta da 
Falperra, que herdara dos ditos seus 
pais.327 Serviu nas armadas da Índia, 

de armas na Armada da Índia de 1567 (Vide “Ementa 
da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca Central 
da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 80). E que o abade 
Fernão Afonso Pimentel teve dois filhos: Francisco da 
Mesquita Pimentel, moço fidalgo, que embarcou na 
Armada da Índia de 1588, e Miguel Afonso Pimentel, 
que era cavaleiro da Casa Real com 2.000 reais de 
moradia quando embarcou na Armada da Índia de 
1599 (vide “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da 
Biblioteca Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 121, 
142 e 143). Acresce que a 16.1.1592, nas pousadas do 
tabelião António Machado de Magalhães, apareceu 
Pedro Mendes, morador na Rua de São Francisco e 
por ele foi dito que, como procurador que mostrou 
ser de João Rodrigues, mercador morador no Fundão, 
o qual sobrestabelecimento assim o fazia o dito João 
Rodrigues como procurador do Senhor Martim Afonso 
Pimentel, estante na cidade de Lisboa, o qual dava 
poder ao dito João Rodrigues e seus sobrestabelecidos 
para que em seu nome possam vender Salvador 
escravo dele Martim Afonso, por virtude do que estava 
contratado para vender o dito Salvador, escravo baço de 
idade de vinte anos pouco mais ou menos, ao senhor 
Fernão Pimentel, abade da igreja de São Miguel de 
Gonça que presente estava, por preço e quantia de 
20.000 reais (AMAP, Notarial nº 60, Tabelião António 
Machado de Magalhães, fól. 137 a 138v). Este Fernão 
Pimentel foi abade por bula de 20.12.1584 e era filho de 
Francisco Pimentel, escudeiro, e sua mulher Margarida 
Rebello. Dado que não é referido nenhum parentesco 
na escritura de venda, não é de crer que Martim Afonso 
Pimentel e Fernão Pimentel fossem parentes chegados, 
nomeadamente tio/sobrinho, o que também de algum 
modo se exclui não só pela intermediação na venda. 
Por outro lado, aquele Francisco Pimentel não nasceu 
depois de 1530, pelo que não podia ser o antedito 
Francisco da Mesquita Pimentel, moço fidalgo que 
embarcou para a Índia em 1588, filho de Fernando 
Afonso Pimentel. Francisco Pimentel seria, na verdade, 
parente mais afastado, filho ou neto de um dos irmãos 
ou irmãs de Fernão da Mesquita, o Velho de Guimarães.
325 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
326 Vide o traslado de 26.11.1625 do testamento de 
Manuel da Mesquita, capitão que foi da Mina (AMAP, 
C-778, doc. 27, fól. 237).
327 O padre prioste e mais padres coreiros e irmãos 
da vila de Guimarães, por terem necessidade de uma 
verba da manda de Manuel da Mesquita, capitão-mor 
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onde foi capitão-mor de Chaul328 
Depois foi governador de São Jorge 
da Mina (1559). A 14.4.1559 escreveu 
uma carta ao secretário Pedro de 
Alcáçova Carneiro sobre a sua entrada 
no porto da Mina e seguimento que 
fez a cinco naus depois que tomara 
posse da capitania daquela fortaleza 
por morte de Manuel da Fonseca, e 
os franceses não terem feito resgate 
depois que chegara à dita terra e 
seu deplorável estado por causa dos 
ingleses que lhe estavam pedindo o 
ordenado que venciam os capitães 
passados.329 Casou cerca de 1550 
com D. Guiomar Lobo, filha de João 
Freire Lobo, moço fidalgo da Casa 
de D. João III com 1.000 reais de 

que foi na Mina que Deus tem, em modo que faça fé, 
que está em poder de João de Sequeira escrivão desta 
provedoria, porque manda a eles ditos padres lhe façam 
um ofício de nove lições todos os anos, com sua missa 
cantada, pelo que praziam mande ao dito escrivão 
passe a dita certidão em modo que faça fé. João de 
Sequeira de Castro, escrivão da provedoria, atesta que 
tem em seu poder o livro dos registos, no qual consta 
às folhas 310 o treslado do testamento que fez Manuel 
da Mesquita, capitão-mor que foi da Mina, pelo qual 
testamento consta estar uma verba cujo treslado de 
verbo adverbum é o seguinte: “compridas todas as 
ditas cousas e ofícios e missas e descargos que mando 
fazer pela maneira atrás declarada que tudo se fará 
do monte moor de minha fazenda como dito he tudo o 
mais que remanescer de minha fazenda assim dinheiro 
como raiz fasso e instituo em capella e tudo haquilo 
que se achar se empregará em fazenda de raiz forra 
e isenta e se anexará a quintã da Falpera (ou Salpera) 
que me ficou de meu pai e mãe e do rendimento da dita 
quintam e do mais fazenda que a ella anexar seram os 
herdeiros dela obrigados a mandar dizer para sempre 
em cada um ano hofício de nove lições com suas horas 
e ladainhas hofertada com hum saquo de seis alqueires 
de triguo e seis almudes de vinho ho que mandaram 
fazer por dia de todos os Santos ou dous dias antes ou 
despois e mais nam e assim mandaram dizer uma missa 
das chagas cada somana pola minha alma e de meu pai 
Fernaõ da Mesquita e pola alma de minha mãe e isto 
para sempre em cada hum ano como dito he paguará 
ho administrador e manistradores desta capela que 
está situada na ihgreja de Samta Maria d’Oliveira de 
Guimarais na capela de JHUM honde ho dito meu pai jaz 
enterrado aquillo com que se consertar com hos padres 
da dita Igreja de que eles sejam contentes” (AMAP, C – 
778, fól. 238).
328 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 68, fól. 247.
329 ANTT, Corpo Cronológico, p. 1, mç. 103, nº 57.

moradia.330 C.g.

2.3. Branca de Carvalho, freira no 
convento de Santa Clara, no Porto.331

2.4. Dr. Henrique da Cunha332, n. cerca 
de 1482 e fal. depois de 1540, cavaleiro 
da Casa Real333 e, como o pai e irmão, 
também contador de Entre-Douro-e-
Minho.334 Sucedeu nomeadamente 
como senhor de Cunha-a-Velha. Tirou 
ordens menores em Braga a 28.5.1491.335 
Aparece também referido como doutor 
ou licenciado, pelo que se terá formado 
em Leis ou Cânones, provavelmente na 
Universidade de Salamanca. D. Manuel 
I enviou a 18.6.1510 ao almoxarifado 
de Ponte de Lima uma provisão para se 
pagar a Henrique da Cunha, cavaleiro 
da sua Casa, 80.000 reais em parte 
de seu casamento, mais 70.000 reais 
de mercê, tendo este documento a 

330 Consta aí como “Joaõ Freire Lobo filho de Xpovaõ 
Freire”. Vide D. António Caetano de Sousa, “Livro dos 
Moradores da Casa do Senhor Rey D. João III do nome, 
Rey de Portugal”, in “Provas da História Genealógica da 
Casa Real Portuguesa”, ob. cit. É certamente filho de 
Cristóvão Freire e sua mulher Violante Lobo.
331 Segundo Alão, ob. cit., que a chama D. Branca da 
Silva. Mas é preciso recuar ao séc. XIII para encontrar 
Silva na sua ascendência. Teve o prenome da avó 
materna Branca Lourenço de Carvalho.
332 Ao contrário do que alguns dizem, não usou o nome 
Cunha nem por obrigação de morgado instituído por seu 
pai nem tão-pouco por o dito seu pai ter sido senhor de 
Cunha-a-Velha. Com efeito, já consta como Henrique 
da Cunha quando tirou ordens menores (28.5.1491) e 
seu pai só a 19.6.1498 comprou o senhorio de Cunha-
a-Velha. Sendo pouco normal o uso do apelido nos 
ordinandos menores, houve aqui um acto de vontade 
do pai para que este seu filho secundogénito tivesse o 
nome Cunha, invocando assim a avó Isabel da Cunha e 
sua linhagem.
333 Referido como tal desde 1510.
334 Sobre ele há muita documentação como contador 
da comarca de Entre-Douro-e-Minho, pelo menos entre 
1515 e 1531 (ANTT, Corpo Cronológico, p. I e II). O cargo 
incluía o de contador dos almoxarifados de Ponte de 
Lima e Guimarães, vindo por vezes assim referido. D. 
João III confirmou-o no cargo (ANTT, Chancelaria de D. 
João III, Liv. 46, fól. 143v).
335 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, Pasta 
5. Consta como Anrique da Cunha, filho de Rui Mendes, 
contador, e sua mulher Ana Rodrigues, moradores em 
Santa Maria de Guimarães.
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assinatura de Henrique da Cunha.336 A 
30.4.1511 teve provisão para receber 
80.000 reais de seu mantimento.337 A 
12.4.1519 o mesmo rei mandou que o 
contador Henrique da Cunha tomasse 
conta aos almoxarifes das alfândegas de 
Viana e Caminha do rendimento delas 
e entregasse o resultado a Diogo Pais, 
recebedor do almoxarifado do Porto.338 
Está publicado, com a sua assinatura 
(Anrjque da Cunha) um caderno do 
arrendamento do ano de 1523 do 
Almoxarifado de Ponte de Lima com 
mandado do contador da comarca.339 
Rubricou o livro das avenças da sisa geral 
da vila de Ponte de Lima e seu termo 
(1530-2) e o livro da receita das dízimas 
da Alfândega de Vila do Conde.340 D. 
João III deu-lhe carta de privilégio para 
andar de mula.341 Viveu na Rua de Santa 
Maria342, em Guimarães, em casas que aí 
tinha de prazo da Colegiada em 1520343 
e 1540344, certamente as que depois 
foram de seu filho sucessor e parte das 
que já eram de seu bisavô materno o 
Doutor Diogo Afonso Carvalho.345 Tanto 
mais que em 1530 seu irmão Cristóvão 

336 ANTT, Corpo Cronológico, p. 2, mç. 22, nº 93.
337 ANTT, Corpo Cronológico, p. 2, mç. 26, nº 119.
338 ANTT, Corpo Cronológico, p. 2, mç. 81, nº 33.
339 Maria Leonor Garcia da Cruz, ”A governação de D. 
João III: a Fazenda Real e os seus vedores”, 1998, vol. 
1, p. 215 e 216.
340 ANTT, Núcleo Antigo, 529 e 514 .
341 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 13, fól. 76.
342 A rua de Santa Maria era a principal artéria da vila de 
Guimarães, que desde a Idade Média ligava a Colegiada 
de Santa Maria da Oliveira e seu burgo ao castelo. Vide 
Maria da Conceição Falcão Ferreira, “Uma rua de elite 
na Guimarães medieval (1376-1520)”, 1989.
343 Pagava de foro 324 reais (AMAP, Livro da Fazenda do 
Cabido, nº 13, fól. 13). 
344 AMAP, C-1116, Prazo 54. A 20.9.1540 foi feita 
vedoria de umas casas que vagaram por morte de Ana 
de Sequeira na Rua de Santa Maria mulher que foi de 
Simão de Figueiredo, escudeiro, morador que foi nesta 
vila, as quais casas partem da parte de baixo com casas 
de Henrique da Cunha e da banda de cima com casas de 
João Mendes de Carvalho seu irmão, e com a dita Rua 
publica por diante e por detrás com enxido e palheiro e 
suas pertenças. 
345 Que em 1453 e 1455 aí tinha duas casas, que 
pagavam de foro 254 reais (AMAP, Livro da Fazenda do 
Cabido, nº 4, fól. 7, e nº 7, fól. 7). 

Mendes de Carvalho também tinha nesta 
rua umas casas de duas moradas346, 
tal como seu irmão João Mendes de 
Carvalho. Sucedeu ainda no prazo das 
casas da Rua da Sapateira que tinha sido 
de seu pai.347 Casou cerca de 1509348 
com Inês da Mesquita349, n. cerca de 
1492 em Guimarães, filha de Pedro da 
Mesquita350, cavaleiro, que tirou ordens 
menores a 18.9.1471 em Braga351, foi 
senhor da quinta do Corgo ou Corrego, 
em São Romão do Corgo (Basto), que 
lhe emprazou seu sogro352, e também 
teve uma casa na Rua de Santa Maria, 
em Guimarães353, onde vivia em 1511, 

346 AMAP, C - 775, fól. 81. 
347 O que se concluiu dado o prazo destas casas estar 
em 1576 na posse de seu neto sucessor Manuel da 
Cunha da Mesquita, com referência a que tinha sido 
“do contador velho” (AMAP, Colegiada 932j, fól. 134v 
a 136v). 
348 Sendo certo que já estavam casados a 18.6.1510 
quando D. Manuel I enviou ao almoxarifado de Ponte 
de Lima uma provisão para se pagar a Henrique da 
Cunha, cavaleiro da sua Casa, 80.000 reais em parte de 
seu casamento. 
349 Irmã, nomeadamente, de João da Mesquita, que 
tirou ordens menores em Braga a 20.6.1511, como 
filho de Pedro da Mesquita e sua mulher Filipa Borges, 
moradores na freguesia de Santa Maria da Oliveira, em 
Guimarães (ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de 
Braga). 
350 Tio paterno de Fernão da Mesquita, o Velho de 
Guimarães, marido de Beatriz Mendes de Carvalho, 
referida no nº 2.2. Vide Manuel Abranches de Soveral, 
“Ensaio sobre a origem dos Mesquita”, 2006, in www.
soveral.info/mas/Mesquita.htm. Verifico que os 
próprios, sempre que é possível obter a sua assinatura, 
escrevem o nome como da Mesquita e assim consta em 
muita documentação, nomeadamente nas matrículas 
de ordens. Contudo, terceiros por vezes escrevem de 
Mesquita. O correcto nesta época é da Mesquita, razão 
porque aqui assim sempre escrevo, sem revisionismos.
351 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, 
constando aqui como Pedro Martins da Mesquita.
352 Descrição de Basto, pelo bispo de Lamego, referida 
por Rodolfo de Castro Leal, "Origem dos fundadores dos 
solares de São Romão e de Melhorado", in "Raízes & 
Memórias", nº 1.
353 Prazo feito a 10.7.1497 a “Pº da Mesquita 
cavaleyro genro do dom abade de Refojos” (AMAP, 
Colegiada, 4130, DP69, 24). Estas casas ficaram para 
seu filho António da Mesquita, que casou com Ana 
de Madureira, irmã de Cecília de Figueiroa, casada 
com João Mendes de Carvalho, referido no nº 2.6. A 
descendência de António da Mesquita e sua mulher 
extinguiu-se. Seu filho João de Figueiroa da Mesquita, 
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e de sua mulher Filipa Borges, filha de 
D. Frei Diogo Borges, comendatário do 
mosteiro São Miguel de Refojos de Basto 
(1462), sendo já abade quando tirou em 
Braga ordens de Epístola a 17.12.1463 e 
de missa a 17.3.1464.354 

2.4.1. Gaspar da Cunha da Mesquita355, 
n. cerca de 1510, que tirou ordens 
menores em Braga a 19.3.1519, como 
Gaspar, filho de Henrique da Cunha 
e sua mulher Inês da Mesquita, 
moradores em Santa Maria da 
Oliveira de Guimarães.356 Fal. entre 
1554 e 1557.357 Foi fidalgo da Casa 
Real358, cavaleiro professo da Ordem 
de Cristo (11.5.1539)359 e nesta 
ordem comendador de Santa Maria 
de Nine (Famalicão) com 40.000 
réis de pensão (20.12.1538)360, 3º 
senhor de Cunha-a-Velha e contador 
de Entre-Douro-e-Minho.361 Viveu na 

fidalgo, diácono, morador na Rua de Santa Maria, em 
Guimarães, fez testamento a 27.8.1579, onde deixou 20 
cruzados a suas irmãs Catarina e Luísa, freiras no Porto, 
e instituiu um morgado e capela de Nossa Senhora da 
Graça na Colegiada de Guimarães, em que nomeou 
administrador seu primo Diogo Lopes da Mesquita 
(filho de Rui Mendes da Mesquita, referido no nº 2.2.1) 
– vide AMAP, C-778, Legados da Colegiada, Documento 
29, fól. 246.   
354 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, Pasta 
VII, Cad. 6.
355 Documenta-se em geral apenas como Gaspar da 
Cunha. Mas num instrumento de fiança que sua mulher 
fez a 22.8.1586, já ele tinha falecido, ela consta como 
Francisca da Silva, dona viúva mulher de Gaspar da 
Cunha da Mesquita, fidalgo, moradora na dita Rua de 
Santa Maria (AMAP, Colegiada 932s, fól. 242 a 243).
356 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
357 Documenta-se vivo a 4.11.1554 e já tinha falecido a 
5.7.1457.
358 Não encontrei o foro. Vem sempre referido na 
documentação de Guimarães como “fidalgo da Casa 
d’el rei”. Na Chancelaria de D. João III consta como 
fidalgo da minha Casa.
359 Vide “Cavaleiros da Ordem de Cristo no Século XVI”, 
ob. cit., p. 47.
360 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 26, fól. 
8v. Nesta mercê da comenda consta como Gaspar da 
Cunha, fidalgo da minha Casa e cavaleiro da Ordem 
de Cristo. Na referida procuração que sua viúva fez a 
5.7.1557 consta como “comendador gaspar da cunha 
fidalgo da casa d’el rei nosso senhor”.
361 Segundo Alão, ob. cit., e Torres, ob. cit. Não o 
documentei como tal.

Rua de Santa Maria, em Guimarães362, 
certamente nas casas que já eram de 
seu pai, e sucedeu no prazo das casas 
da Rua da Sapateira. Casou cerca 
de 1540 com Francisca da Silva, n. 
cerca de 1520 e fal. depois de 1586, 
que instituiu a capela dos Santos 
Mártires de Marrocos no convento 
de São Francisco de Guimarães363, 
onde jaz364, filha sucessora do Dr. 
Diogo da Silva, desembargador dos 
Agravos da Casa do Cível365 e ouvidor 
do duque de Bragança (1531)366, e de 
sua mulher Branca de Almeida.

2.4.1.1. D. Maria da Silva, n. cerca de 
1541, morgada do Pinheiro, em 
Santa Maria de Alheira (Barcelos), 
por instituição de sua tia materna 
Branca de Almeida. Casou cerca 
de 1560 com Rui Lopes de 
Souza367, n. cerca de 1534 e fal. a 
20.11.1625 em Vilarelho da Raia 
(Chaves), sendo sepultado no 
mosteiro de Chaves368, morgado 
de Bordonhos (São Pedro do Sul) 
e senhor do reguengo de Vilarelho 
da Raia, capitão-mor de Chaves, 
cargo que tinha quando esteve 
em Alcácer-Quibir, onde ficou 
cativo. Resgatado à sua custa, 

362 A 4.11.1554, na Rua de Santa Maria nas pousadas 
do senhor Gaspar da Cunha fidalgo da Casa d’el rei 
estando ele e a senhora Francisca da Silva sua mulher aí 
presentes e apareceu André Afonso carpinteiro morador 
na cidade de Braga e apresentou a ele Gaspar da Cunha 
um instrumento público de renunciação e trespassação 
que lhe fizeram Duarte Álvares Charamella do senhor 
Arcebispo e sua mulher Maria Braz moradores na Rua 
do sérvio ario (?) anio (?) da dita cidade de Braga não 
presentes de duas moradas de casas terreiras que estão 
na dita Rua do Sinio que são deles Gaspar da Cunha e de 
sua mulher que traziam por título de prazo sobrescrito 
e assinado da letra e sinal de Jorge de Barros tabelião 
[…] Test.: Gaspar Mendes criado dele Gaspar da Cunha. 
(SMS: BS1-7-94, tab. Salvador de Faria).
363 “Corografia Portugueza”, ob. cit., Tomo 1, p. 77.
364 AMAP, Colegiada 932s, fól. 222v a 223.
365 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
27, fól. 259; e Liv. 29, fól. 250v.
366 “Vereações (Guimarães,1531)”, ob. cit., p. 30.
367 Vide ob. cit.
368 ADVR, Paroquiais de Chaves.
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tornou a Chaves, onde em 1580 
se recusou a reconhecer D. Filipe 
I como rei, pelo que foi excluído 
do perdão geral de 1581. Alão369 
diz que teve também a alcunha 
de “o Capão”, como seu pai, e 
foi comendador de Porto de Mós 
da Ordem de Cristo, por mercê 
dos duques de Bragança, a quem 
serviu. Era filho sucessor de Diogo 
Lopes de Souza e sua mulher 
D. Isabel de Souza. A 25.7.1575 
apresentou seu irmão Fradique 
Lopes de Souza para abade de 
Bordonhos. Este Fradique tirou 
ordens menores em Braga em 
1568, como filho de Diogo Lopes 
de Souza e sua mulher D. Isabel 
de Souza, moradores em Chaves. 
Rui Lopes de Souza também vivia 
em Chaves em 1572, quando aí 
foi padrinho, como Rui Lopes de 
Souza, sendo madrinha sua mãe 
D. Isabel. Já em 1569 aparecem 
em Chaves, como testemunhas, “o 
Snr” Diogo Lopes de Souza e seus 
filhos Rui Lopes e Fradique Lopes 
de Souza. A 13.2.1603, umas 
casas que Diogo Lopes de Souza 
tinha de prazo em Guimarães 
foram subemprazadas ao cónego 
Dr. Pedro da Mesquita.370 C.g. nos 
morgados de Bordonhos.371

2.4.1.2. D. Branca da Silva, freira 
no convento de Santa Clara, no 
Porto.372

2.4.1.3. D. Inês da Cunha, freira 
no convento de São Bento, em 
Portalegre.373

369 Vide ob. cit., ALVINS LOPES DE SOUSA.
370 AMAP, C-788, Legados da Colegiada, Documento 29, 
fól. 57 a 58v.
371 A herdeira do morgadio de Bordonhos, D. Tomásia 
Margarida de Souza, casou a 28.5.1733 em Viseu com o 
Dr. Xavier Francisco de Souza e Lemos, filho mais novo 
do 8º senhor da Trofa Bernardo de Carvalho de Lemos, 
referido no nº 5.5.
372 Segundo Alão, ob. cit.
373 Segundo Alão, ob. cit.

2.4.1.4. Manuel da Cunha da 
Mesquita, n. cerca de 1543374 e 
fal. depois de 1607375, cavaleiro 
fidalgo da Casa Real com 1.100 
reais de moradia (1581)376, 
4º senhor de Cunha-a-Velha, 
executor do rei na comarca 
de Entre-Douro-e-Minho 
(26.5.1581)377, juiz dos direitos 
reais de Guimarães (1586)378, 
procurador de Guimarães às 
Cortes de Tomar de 1581379 e 
às Cortes de Lisboa de 1583380, 
durante vários anos vereador 
da Câmara de Guimarães381, 
foi talvez o principal investidor 
do seu tempo no mercado do 

374 A 4.11.1563 teria 20 anos, sendo certo que tinha 
mais de 19 anos e meio, como se diz na nota nº 383. 
Não podia assim ter nascido em 1545, como se deduz 
do facto de declarar a 4.12.1598 que tinha 53 anos de 
idade, quando testemunhou na inquirição de genere do 
Licenciado Manuel Afonso da Guerra. Vide Armando 
de Jesus Marques, “Inquirição à ascendência, pessoa 
e bens de um ilustre vimaranense D. Manuel Afonso 
da Guerra, Bispo de Cabo Verde, falecido em 1624”, in 
Actas do Congresso Histórico de Guimarães, p. 9. Nesta 
inquirição apura-se que Manuel da Cunha da Mesquita 
possuía “una quinta de hacienda en terra de Basto, 
donde es natural el dicho António Afonso, padre del 
opositor”.
375 Faz uma quitação a 20.1.1607 (ADPRT/
CMGMR/002/10-26-23-8-34). Não encontrei o seu 
óbito em Nossa Senhora da Oliveira, mas várias folhas 
estão rasgadas e muitos assentos ilegíveis.
376 Valladolid, Archivo General de Simancas, Secretarías 
Provinciales, Portugal, libro 1455, fól. 166v; e Patronato 
Real, caixa 50, fól. 112. Vide 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)”, ob. cit.
377 Vide nota anterior e AMAP, Colegiada 932s, fól. 120v 
a 121v, 189v a 191v.
378 AMAP, Notarial nº 64, fól. 19v a 20.
379 Juntamente com Fernão Rebello. Vide “Libro primero 
de la historia de la Ynclita Cavalleria de Christo (…)”, ob. 
cit.
380 Valladolid, Archivo General de Simancas, Secretarías 
Provinciales, Portugal, libro 1455, fól. 166v; e Patronato 
Real, caixa 50, fól. 112. Vide 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)”, ob. cit.
381 Documenta-se como vereador, seja apenas como tal 
ou nos cargos de juiz ordinário ou juiz almotacé, em 
1577, 1582, 1584, 1585, 1586, 1588, 1597 e 1604.
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crédito em Guimarães, como 
demonstram as inúmeras 
escrituras nesse sentido que 
existem nos notariais. Sucedeu na 
capela dos Mártires de Marrocos 
no convento de São Francisco, 
que sua mãe instituiu, e nas casas 
de seu pai na Rua de Santa Maria, 
onde viveu. Morou também na 
Rua da Sapateira (hoje Rua da 
Rainha), na mesma freguesia, nas 
casas que foram de seu avô Rui 
Mendes382, que portanto ficaram 
para seu pai. A 22.8.1586 estava 
ausente, quando Manuel Soares, 
tabelião, e sua mulher, fizeram à 
Senhora Francisca da Silva, todos 
moradores em Guimarães, um 
instrumento de fiança a toda a 
parte da fazenda e quinhão e 
legítimas de Manuel da Cunha 
da Mesquita, ausente, filho dela 
Francisca da Silva, dona viúva, 
mulher de Gaspar da Cunha da 
Mesquita, fidalgo, moradora na 
Rua de Santa Maria.383 Manuel 
da Cunha da Mesquita casou 1ª 
vez cerca de 1560384, com um 

382 Num prazo do Cabido de 16.3.1576 refere-se nas 
confrontações que “entestam com casas que foram 
do contador velho e ora são de Manuel da Cunha da 
Mesquita” (AMAP, Colegiada 932j, fól. 134v a 136v). 
383 AMAP, Colegiada 932s, fól. 242 a 243.
384 A 4.11.1563, nas casas do Doutor Duarte Sanches, 
estando presente Manuel da Cunha, fidalgo da Casa 
d’el rei, por ele foi dito que era verdade que António de 
Azevedo, que estava juiz dos órfãos na dita vila, lhe dera 
licença para casar com Paula Vieira, filha de António 
Vieira do Canto, cavaleiro fidalgo morador nesta vila, 
sendo ele de idade de dezoito anos, e depois sendo de 
idade de dezanove anos e meio lho mandara entregar, 
e porquanto nisto podia haver algum rosco (?) ao dito 
António de Azevedo por não haver idade de vinte anos, 
disse Manuel da Cunha que lhe perdoava e remia toda 
e qualquer acção cível ou crime que contra ele pudesse 
ter, quer em razão do seu dote como por qualquer 
outro interesse, porquanto ele casara muito por sua 
vontade sem constrangimento nem induzimento de 
parte alguma e se contentará e foi muito satisfeito 
como com efeito o era agora do dote que lhe fora 
prometido e dado e por disto ser contente mandou 
fazer este instrumento. Foram testemunhas o Doutor 
Duarte Sanches e Gonçalo Rebello, cavaleiro fidalgo, 

dote de 600.000 reais385, com 
Paula Vieira386, fal. depois de 
1577387, filha de António Vieira 
do Canto, cavaleiro fidalgo e juiz 
dos órfãos de Guimarães388, e de 

moradores nesta vila (AMAP, Colegiada 932, fól. 54v a 
55).
385 A 24.10.1567, “nas pousadas de António Vieira do 
Canto caualeiro fidalgo morador na dita uila apareceu 
Manuel da Cunha da Mesquita fidalgo morador nesta 
uila genro do dito António Vieira pelo que Manuel 
da Cunha foi dito que he uerdade que ele he paguo e 
satisfeito de seiscentos mil reis que lhe prometerão em 
casamento por bestidos que ele seu sogro dera a sua 
filha Paula Vieira e asi peças d’ouro como também de 
prata e assim também camas e peças de casa e assi 
o lugar de São Pedro cuja propriedade he de Nossa 
S.ra da Oliueira que estaua emprazado na dita Paula 
Vieira primeira uida […] e assi por o dito contrato estar 
cumprido se deu por quite ao dito António Vieira seu 
sogro” (AMAP, Notarial nº 7, fól. 256v). E a 12.11.1563, 
na vila de Guimarães, nas casas de morada de António 
Vieira do Canto, cavaleiro fidalgo estando presente sua 
mulher a Senhora Leonor Gonçalves, moradores na 
dita vila, por eles foi dito que entre as mais cousas que 
tinham prometido de dar em casamento a Manuel da 
Cunha, fidalgo da Casa d’el rei, casado com Paula Vieira 
sua filha, era um prazo do lugar que se chama da Lágea, 
sito na freguesia de São Pedro de Azurém do termo 
desta vila, cuja propriedade é do Cabido de Santa Maria 
da Oliveira e assim um campo pegado com ele com sua 
divisão junto do caminho que está abaixo da pegada de 
São Pedro da dita freguesia que é de herdade de dízimo 
a Deus e que deste campo e sua devesa eles António 
Vieira e sua mulher faziam doação ao dito Manuel da 
Cunha e sua mulher de hoje para todo o sempre (AMAP, 
Colegiada 932, fól. 64v a 66)
386 Marcelo Meira Amaral Bogaciovas e Rui Jerónimo 
Lopes Mendes de Faria, “Cantos e Rochas, de 
Guimarães, São Gens e Santana de Parnaíba”, in Revista 
da ASBRAP (Brasil), Nº 21.
387 A 13.5.1577, “nas pousadas do Sor Manuel da Cunha 
da Mesquita fidalguo estando hy presente a Sra Paula 
Vra sua molher moradores na dita uila por ela Paula Vra 
foi dito em presença de mim tabalião puco e das testas 
ao diante nomeadas q no mulhor modo em forma e 
em direito podia fazia e constituía como de feito fez e 
constituio por seu abastante por ao dito Mel da Cunha 
seu marido com libeia e geral administração para que 
em nome dela Sra constituinte possa aceitar a partilha e 
sorte que lhe cabe erdar da fazenda que ficou por morte 
e falecimeto de Guaspar da Cunha que esta em glória pai 
e sogro dela constituinte e asi sobre a legítima que dele 
erda possa fazer todo o concerto composição e louuar 
se em partidores ou partidor que lhes bem parecer e 
asi em qualquer pessoa que ficar as contas e partilhas 
entre eles ditos Manuel da Cunha e ela constituinte e a 
Sra Francisca da Silua sua mãe e sogra” (AMAP, Notarial 
nº 14, fól. 199).
388 Assim consta na documentação de Guimarães.
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sua mulher Leonor Gonçalves. 
C.g. feminina nos Correa de Souza 
Montenegro, morgados de São 
Tiago de Tabuado. Casou 2ª vez 
cerca de 1600389 com Catarina 
Golias, fal. viúva a 24.2.1625 em 
Guimarães (Senhora da Oliveira), 
com testamento, indo a sepultar 
ao convento de São Francisco.390 
Era irmã do Licenciado Sebastião 
Vaz Golias, mestre-escola 
da Colegiada de Guimarães 
(1602)391, bacharel (24.12.1583) 
formado (5.4.1585) em Cânones 
pela Universidade de Coimbra392, 
ambos filhos de Ambrósio Vaz 
Golias e sua mulher Inês de 
Guimarães.393 S.g. 

2.4.1.5. Miguel da Cunha, n. cerca de 
1546 e fal. solt. na Índia, moço 
da câmara de D. Filipe II, que foi 
alcaide-mor e feitor de Cochim 
(23.1.1603)394, mercê onde consta 
como “meu moço da camara” e 
se diz que serviu nove anos nas 
armadas e esteve na jornada de 
Melinde. Em 1586 já servia na 
Índia. Com efeito, a 30.7.1586, na 
Rua de Santa Maria, nas pousadas 
de Manuel Soares, cavaleiro 

389 Antes de 4.6.1600, data em que começam os 
assentos de casamento de Nossa Senhora da Oliveira. 
Já estavam casados a 19.2.1601 quando, na Rua da 
Sapateira, nas casas de morada de Manuel da Cunha 
da Mesquita, fidalgo da Casa d’el rei, estando também 
presente sua mulher Catarina Golias, por ele foi dito 
que ele tinha e possuía a herdade de Via Cova, sita na 
freguesia de Santa Comba do concelho de Montelongo, 
que então emprazou a Bartolomeu Fernandes e sua 
mulher Catarina André, moradores em Rielho, freguesia 
de São Martinho de Medelo (AMAP, Notarial nº 70, fól. 
71 a 73v).
390 AMAP, Paroquiais de Guimarães. É apenas referida 
como irmã do mestre-escola. Seria viúva já há muito 
tempo.
391 “Boletim de Trabalhos Históricos”, vol. VII, 1942, nº 3.
392 AUC, Matrículas.
393 Vide BPMP, “DESÇENDENDENCIA DOS VERDADEIROS 
GUIMARES / ACRESCENTADA PELO P.E TORQUATO 
PEIXOTO”, ms. 1625.
394 ANTT, Chancelaria de D. Filipe II, PDOM., Liv. 14, fól. 
6.

fidalgo, tabelião do judicial desta 
vila, e bem assim estando aí a 
Senhora Isabel Sodré, sua mulher, 
moradores na dita rua, por eles 
foi dito que porquanto o Senhor 
Licenciado Gonçalo Vaz Barriga, 
juiz de fora com alçada na dita vila 
e termos como juiz dos órfãos, 
mandava dar fiança à Senhora 
Francisca da Silva, dona viúva 
moradora na Rua de Santa Maria, 
mulher de Gaspar da Cunha, 
fidalgo que santa glória haja, da 
parte da fazenda que cabia, assim 
de bens móveis como de raiz, a 
seu filho Miguel da Cunha, que 
está na Índia, e que portanto ele 
Manuel Soares e mulher fiavam à 
dita Francisca da Silva.395

2.4.2. Helena da Mesquita, n. cerca de 
1512 e fal. solt. antes de 1557. A 
5.7.1557, nas pousadas da Senhora 
Francisca da Silva, mulher que ficou 
do comendador Gaspar da Cunha, 
fidalgo da Casa d’el rei nosso senhor, 
e por procuração e carta e justificação 
que ficaram do Doutor Manuel de 
Almeida, juiz da Guiné e da Índia, os 
quais lhe eram cobrados para que lhe 
fossem pagos, fazia seus bastantes 
procuradores a Luís Pires, cavaleiro 
estante na cidade de Lisboa, e Afonso 
Gonçalves, capelão d’el rei, morador 
no Hospital de Todos os Santos, e a 
Gonçalo Fernandes, enfermeiro mor 
e cavaleiro da Casa do dito senhor, 
o qual dinheiro lhe fica da parte que 
herdou de Helena da Mesquita e de 
Briolanja Borges sua irmã, da fazenda 
que ficou de Diogo da Mesquita seu 
irmão, que faleceu na Índia, dos quais 
a dita Helena da Mesquita e Briolanja 
Borges fizeram doação ao dito Gaspar 
da Cunha marido dela constituinte. 
Foram testemunhas Pedro da 
Mesquita, criado dela constituinte, 
e Amador Fernandes, alfaiate, e 

395 AMAP, Colegiada 932s, fól. 222v a 223.
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Baltazar Pires, tecelão.396

2.4.3. Baltazar, n. cerca de 1513, que 
tirou ordens menores em Braga a 
15.3.1522, como Baltazar, filho de 
Henrique da Cunha e sua mulher 
Inês da Mesquita, moradores em 
Santa Maria de Guimarães.397 Não é 
o Baltazar da Cunha que foi para a 
Índia em 1538, pois este consta como 
filho de João Gonçalves da Cunha.398 
Julgo que é o Baltazar da Mesquita 
que casou com Isabel de Novais, 
cujo filho Henrique da Mesquita, de 
Guimarães, embarcou na Armada da 
Índia de 1564.399

2.4.4. Briolanja Borges, que fal. solt. antes 
de 1557, como ficou dito atrás.

2.4.5. Diogo da Mesquita, n. cerca de 
1517, fidalgo da Casa Real, que a 
24.1.1547, pelos seus serviços, teve 
mercê das capitanias de Malaca e 
Moçambique por três anos.400 Não há 
nas Ementas notícia da sua ida para 
a Índia. Fal. solt. na Índia antes de 
1557, como declara a irmã Helena.

2.5. Dr. Cristóvão Mendes de Carvalho, 
que segue no nº 3.

2.6. João Mendes de Carvalho, n. em 
1486 e fal. depois de 1533, sucessor 
na honra e quintã coutada de Nomães, 
em Ruivães (com excepção da quintã do 
Paço, que ficou para a irmã Violante), 
fidalgo da Casa Real401, cidadão e 
vereador da Câmara do Porto (1525) 
e de Guimarães (1531) e também 

396 AMAP, Notarial nº 931, fól. 110v a 112v.
397 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, Pasta 
VII, Cad. 11.
398 “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 39.
399 “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 77.
400 ANTT, RCI, Livro 7 de D. João III, fól. 47.
401 Não encontrei o foro, mas documenta-se como 
tal, nomeadamente em 1530, quando testemunhou 
a escritura em que seu irmão Cristóvão Mendes 
acrescentou missas à capela de seu pai (AMAP, C - 781, 
fól. 188 e seg.).

contador da comarca de Entre-Douro-
e-Minho, cargo que exercia em 1519402 
e 1531.403 Herdou ainda parte das casas 
de seu pai na Rua de Santa Maria, em 
Guimarães.404 Tirou ordens menores em 
Braga a 1.6.1495.405 Alão406 diz que foi 
cavaleiro da Ordem de Cristo, devendo 
assim ser o Joane Mendes que professou 
nesta ordem a 1.9.1517.407 Gayo408 
acrescenta que foi pajem de D. Manuel 
I e senhor de Fornelos, mas não o pude 
documentar. O certo é que testemunhou 
o testamento de seu pai em 1518, como 
ficou dito. A 14.3.1527 João Mendes de 
Carvalho teve alvará de poder receber 
o dinheiro que terá Nuno Ribeiro em 
certos almoxarifados.409 A 4.2.1531 
participou na reunião da Câmara de 
Guimarães que elegeu dois vereadores 
substitutos, e a 1 de Agosto desse ano foi 
eleito, juntamente com Pedro Afonso de 
Araújo, para guarda dos mandados d’el 
rei durante esse mês, assinando a acta 
como “Joanne Mendes de Carvalho”.410 
Casou no Porto cerca de 1515 com 
Cecília de Figueiroa, n. cerca de 1498, 
filha de João de Figueiroa411, criado, 
escudeiro e cavaleiro d’el rei412, cidadão 

402 De 10.6.1519 existe uma certidão atestando serem 
carregados em receita, por lembrança sobre o recebedor 
dos restos, 25.600 reais que havia de arrecadar de João 
Mendes de Carvalho pelos receber do almoxarife de 
Aveiro (ANTT, ANTT, Corpo Cronológico, p. II, mç. 82, nº 
80).
403 A 6.3.1531 João Mendes de Carvalho, contador da 
comarca de Entre-Douro-e-Minho, pagou a Catarina 
Álvares o dinheiro das sisas das feiras de Ponte de Lima 
(ANTT, Corpo Cronológico, p. II, mç. 167, nº 67).
404 Vide nota nº 344.
405 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, Pasta 
5. Consta como “Joanne filho de Ruy mendez contador 
e de anna Roiz sua molher da fregª de Santa Mª dauilla 
de Gmres desta diocese”.
406 Vide ob. cit.
407 Vide “Cavaleiros da Ordem de Cristo no Século XVI”, 
ob. cit., p. 33.
408 Vide ob. cit.
409 ANTT, Corpo Cronológico, p. 2, mç. 139, nº 151.
410 Vide “Vereações (Guimarães,1531)”, ob. cit., p. 14 e 
109.
411 Estes Figueiroa aparecem nos traslados de textos 
do séc. XVI como Figueiró, mas nos próprios textos 
transcritos constam com a abreviatura Figº ou Figª.
412 No seu testamento, diz-se cavaleiro da Casa d’el rei 
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do Porto, escrivão dos órfãos desta 
cidade, etc., e de sua mulher Catarina 
Anes de Madureira.413 João de Figueiroa 
instituiu por testamento de 5.2.1525 
a chamada capela dos Figueiroa no 
mosteiro de São Francisco do Porto, com 
uma renda de 1.200 reais e obrigação 
de 12 missas anuais414, capela esta feita 
sobre um altar da Visitação aí instituído 
por seu avô Martim de Figueiroa. João 
de Figueiroa nomeou 1º administrador 
seu filho Gaspar de Figueiroa, cavaleiro 
da Casa Real, que já lhe sucedera como 
escrivão das sisas e dos órfãos do Porto 
e seus termos (26.11.1520, 1.3.1521 e 
13.3.1530).415 

2.6.1. D. Maria, n. cerca de 1516, freira no 
convento de Santa Clara, no Porto, 
que antes de 1545 passou para o 
convento de Santa Clara de Trancoso 
que seu tio o Dr. Cristóvão Mendes de 
Carvalho fundara.

nosso senhor, cidadão da dita cidade e em ela escrivão 
dos órfãos.
413 Documenta-se no testamento do marido como 
Catarina Anes de Madureira, mas também como 
Catarina Afonso e Catarina Diniz.
414 ADPRT, Tomo primeiro dos Títulos das Capelas e 
Legados deste Convento de S. Francisco da Cidade do 
Porto, reformado em 1811, fól. 22v a 23v; 59v a 60v; 63 
a 63v; 70; e 134 a 136v. Há duas capelas dos Figueiroas 
no mosteiro de São Francisco. A instituída por João de 
Figueiroa, cidadão e escrivão dos órfãos, cuja construção 
se iniciou em sua vida e foi concluía por sua viúva; e 
outra, anterior, instituída pelo pai (não nomeado) 
de outro João de Figueiroa, mercador, morador em 
Miragaia, que o João de Figueiroa escrivão dos órfãos 
diz ser seu primo quando a 9.9.1513 fez inventário 
por morte do dito João de Figueiroa, mercador, que 
deixou viúva Inês Anes, 2ª mulher, o qual deixou a 
terça à capela que seu pai instituíra no mosteiro de 
São Francisco e dela nomeara administrador seu filho, 
também chamado João de Figueiroa (Ib, fól. 99v a 110v; 
e 114 a 115v). 
415 A 13.3.1530 Gaspar de Figueiroa, cavaleiro da Casa 
Real, teve confirmação do ofício de escrivão das sisas 
e dos órfãos no Porto e seus termos, por renúncia que 
nele fez seu pai João de Figueiroa, que o dito ofício tinha, 
através de Rui Leite, seu genro, por um seu assinado por 
virtude de uma procuração que o dito João de Figueiroa 
para ele fez, feita e assinada por Jorge Martins, público 
tabelião no Porto, a 15.6.1520, e mercê feita por um 
alvará real 26.11.1520 (ANTT, Chancelaria de D. Manuel 
I, Liv. 39, fól. 23 e 23v).

2.6.2. D. Violante, n. cerca de 1518, freira 
no convento de Santa Clara, no Porto, 
que antes de 1545 passou para o 
convento de Santa Clara de Trancoso 
que seu tio o Dr. Cristóvão Mendes de 
Carvalho fundara.

2.6.3. Lourenço (Mendes) de Carvalho, n. 
cerca de 1522 e fal. antes de 1602, 
moço da câmara da Casa Real416, 
cavaleiro professo da Ordem de 
Cristo e comendador de Oliveira 
de Azeméis nesta ordem (1579).417 
Sucedeu ao pai como senhor da 
honra e quintã coutada de Nomães, 
em Ruivães, e ao primo Bernardo de 
Figueiroa418 como administrador da 
capela dos Figueiroa, no mosteiro de 
São Francisco do Porto. Foi capitão 
do castelo de Santo António de Axim 
(1575)419 e depois escrivão da feitoria 
de São Jorge da Mina (16.2.1579).420 
Serviu na Índia, para onde passou em 
1560 como capitão do galeão Drago, 
uma das cinco naus da armada desse 
ano, comandada pelo capitão-mor 
Jorge de Souza.421 Voltou em 1569, 

416 Referido como moço da câmara na mercê de 1579.
417 Biblioteca Nacional de Madrid, “Catálogo de 
caballeros de la Orden de Cristo (1579-1631)”, 
Manuscrito 938 = “Papeles tocantes al hábito de Cristo 
de Portugal”, “Lista dos Cavalleiros da Ordem de Christo 
tirada do Livro da Matrícula que está no Convento 
de Thomar, Cabeça e Bailía da dita Ordem, per sua 
ancianidade, començando desde o tempo del Rey Dom 
Henrique em diante”.
418 Filho do já referido Gaspar de Figueiroa. Não teve 
geração do seu casamento com D. Luísa Pessoa. As 
genealogias não o dizem, mas este Bernardo deixou um 
filho natural, Jorge de Figueiroa, assim referido quando, 
com o foro de cavaleiro da Casa Real com 1.200 reais de 
moradia, embarcou na Armada da Índia de 1585 (vide 
“Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 116).
419 Não encontrei a nomeação para este cargo, que 
exercia em 1575. Também dito Forte de Axém, o castelo 
de Santo António de Axim localizava-se na cidade de 
Axim, no actual Gana, litoral da África ocidental.
420 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
43, fól. 132v.
421 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
7, fól. 10v; e Liv. 24, fól. 10; e “Emmenta da Casa da 
Índia”, 1907, ob. cit., p. 69; “Ementa da Casa da Índia: 
Manuscrito da Biblioteca Central da Marinha”, 2010, 
ob. cit., p. 58; e “Subsídios para o estudo da carreira da 
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como capitão da nau Santa Clara, 
na armada comandada por Jorge 
Barreto, e logo no ano seguinte, na 
armada de Jorge de Mendonça, como 
capitão da nau São Luís.422 Apoiou as 
pretensões à coroa portuguesa de D. 
Filipe I423 e foi procurador de Lamego 
às Cortes de Tomar de 1581.424 Como 
já ficou dito, a 13.10.1575, na vila 
de Guimarães, nas casas de morada 
do Senhor Francisco da Mesquita425, 
fidalgo da Casa d’el rei, este fez seus 
procuradores ao senhor Lourenço 
de Carvalho, capitão que agora é na 
fortaleza de Achem de São Jorge da 
Mina (sic), e a João Mendes, sobrinho 
dele dito Lourenço de Carvalho, ora 
estante nas ditas fortalezas, para que 
em nome dele constituinte, como 
herdeiro de Manuel da Mesquita que 
está em glória, capitão que foi da 
fortaleza de São Jorge da dita Mina, 
arrecadarem e cobrarem e haverem 
em sua mão toda e qualquer fazenda 
assim dinheiro como escravos.426 
Como Lourenço de Carvalho a 
22.2.1569 teve de D. Sebastião tenças 
para as suas filhas.427 Depois de viúvo 
foi abade de Ruivães (Vila Nova de 
Famalicão) e jaz sepultado na sua 
capela na matriz desta freguesia. Lê-
se na 1ª página do respectivo livro 
Misto 1: “Lco Mendez de Carvalho 
abbe que foy desta ygrª deyxou por 
seu testamto huã missa em cada mes 
por sua alma nesta capella onde jaz e 
pera ysto me dizem fyquarão trynta 

Índia”, ob. cit.
422 Vide “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da 
Biblioteca Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 85 e 
86; e “Subsídios para o estudo da carreira da Índia”, ob. 
cit.
423 Vide nota nº 314.
424 Vide “Catálogo de caballeros de la Orden de Cristo 
(1579-1631)”, ob. cit.
425 Este Francisco da Mesquita Pimentel, referido no nº 
2.2.9, era seu primo e tio de sua mulher.
426 AMAP, Colegiada 932j, Tabelião Manuel Gonçalves, 
fól. 8.
427 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
24, fól. 289; e Liv. 42, fól. 308 e 309v.

medidas ao pr glo diz cura de rebordãos 
que ficou por administrador das dtas 
missas. ao abbe (página rasgada) 
desta ygrª toqva fazellas comprir 
per seu (página rasgada) benes desta 
ygrª oje de octubro oito de (1602) = 
Gonçalo Miz Barroso”.428 Casou cerca 
de 1554 com sua prima D. Joana da 
Mesquita Pimentel, n. cerca de 1538, 
filha de Diogo da Mesquita, capitão-
mor de Sofala, referido atrás no nº 
2.2.5.

2.6.3.1. Paulo de Carvalho e 
Figueiroa, n. cerca de 1555 e fal. 
depois de 1617, abade de Ruivães 
(antes de 1602 até 1610)429 e em 
1611 de Santa Cruz de Ribadouro 
(Baião)430, senhor da honra e 
quintã coutada de Nomães, em 
Ruivães, e administrador da 
capela dos Figueiroa, no Porto. 
Embora se documente como 
Paulo de Carvalho e Figueiroa, 
deve ser também o Paulo 
Mendes de Carvalho que em 
1599 era cónego da Colegiada 
de Guimarães.431 C.g. natural, da 
qual descendem os morgados de 
Beire. Foi pai, pelo menos, de 
João Correa, que tinha o foro de 

428 ADB, Paroquiais de Vila Nova de Famalicão.
429 No livro 1 de Mistos desta freguesia está escrito na 1ª 
folha: “Este Libro de Defuntos e Casados deu o Sor Paulo 
de Carvalho de Fygueiroa a esta ygrª do Salvador de 
Ruivães onde he abbe no anno de 1600. Pe Gonçalo Miz 
Barroso”. Documenta-se neste paroquial como abade 
até 1610. A 25.9.1611 e 7.2.1612 já é aí padrinho sendo 
referido como abade de Santa Cruz de Ribadouro. 
ADPRT, Paroquiais de Vila Nova de Famalicão.
430 Como ficou dito na nota anterior, a 25.9.1611 já 
era abade de Santa Cruz de Ribadouro. Ainda vivia 
quando a 11.2.1617, sendo referido como abade de 
Santa Cruz de Ribadouro, foi padrinho em Vila Boa de 
Quires de D. Maria, filha de Duarte Carneiro Rangel – 
ADPRT, Paroquiais de Vila Boa de Quires. O padroado 
de Santa Cruz de Ribadouro pertencia a D. João Luís de 
Menezes e Vasconcellos, referido no nº 2.6.10.1.1., que 
apresentava o abade. Paulo de Carvalho terá sucedido 
a Pedro Florim, apresentado como abade 25.12.1593 
(ANTT, Viscondes de Vila Nova de Cerveira, cx. 16, nº 
28).   
431 Vide “Boletim de Trabalhos Históricos”, vol. VII, 1942, 
nº 3.
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fidalgo cavaleiro da Casa Real com 
2.333 reais de moradia quando 
embarcou na Armada da Índia de 
1613, sendo referido como filho 
natural de Paulo de Carvalho e 
neto de Lourenço de Carvalho432; 
e de Mateus de Carvalho de 
Figueiroa, que em 1617 era abade 
de São Martinho de Recezinhos 
(Penafiel)433 e assim se mantinha 
em 1645.434 Este foi pai do Dr. 
Paulo de Carvalho435, formado 
em Cânones na Universidade de 
Coimbra (14.7.1656)436, senhor da 
quinta de Gatão, em São Martinho 
de Recezinhos, e de Maria da 
Mesquita, ambos legitimados 
por carta real de 4.11.1647 como 
filhos de Mateus de Carvalho e 
Figueiroa.437 

2.6.3.2. D. Cecília, freira no convento 
de Santa Clara, no Porto.438

2.6.3.3. D. Maria, freira no convento 

432 Vide “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da 
Biblioteca Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 160.
433 ADPRT, Paroquiais de Penafiel. Mateus de Carvalho, 
abade de São Martinho de Recezinhos, a 27.8.1618, em 
Vila Boa de Quires, foi padrinho de D. Margarida, filha 
de Duarte Carneiro Rangel, sendo madrinha D. Susana, 
mulher de Manuel de Souza da Silva, moradores em 
Leirós, e que na mesma freguesia baptizou D. Isabel, 
filha do mesmo, nascida a 14.7.1620, ib, sendo 
padrinhos Manuel de Souza da Silva e D. Margarida, sua 
avó (ADPRT, Paroquiais de Vila Boa de Quires).
434 Mateus de Carvalho, abade de São Martinho de 
Recezinhos, celebrou a 26.6.1645 o casamento em 
Sobretâmega (Marco de Canavezes) de Gonçalo da 
Fonseca de Castro (senhor da casa das Brolhas, em 
Lamego) com D. Maria de Souza, com dispensa do 4º 
grau de consanguinidade. O assento não dá os pais dos 
nubentes. Foram testemunhas Duarte Carneiro Rangel, 
Manuel de Souza da Silva, Pedro Ribeiro, Melchior 
Borges da Fonseca e Francisco Ferraz.
435 Havido em Maria Pires. Paulo de Carvalho casou 
a 3.10.1657 em São Martinho de Recezinhos com 
Mariana Leite e destes foi filha sucessora D. Mariana 
Pimentel da Silva que casou a 9.2.1681, ib, com João 
Álvares Pamplona Carneiro Rangel, morgado de Beire, 
c.g. nos viscondes de Beire.
436 AUC, Matrículas.
437 ANTT, Chancelaria de D. João IV, PL, Liv. 2, fól. 138v.
438 Segundo Alão, ob. cit.

de Santa Clara, no Porto.439

2.6.3.4. Pedro da Mesquita Pimentel, 
que serviu na Índia, onde fal. antes 
de 1622. Teve carta de capitão de 
uma viagem à Índia440 e mercê da 
capitania de Mombaça.441

2.6.3.5. D. Joana da Mesquita 
Pimentel, n. cerca de 1565 e fal. 
a 2.11.1622 em Ruivães442, que 
sucedeu ao irmão na honra e 
quintã coutada de Nomães, em 
Ruivães, onde viveu, e na capela 
dos Figueiroa, no Porto. Casou 
cerca de 1585 com António Correa 
da Cunha, fal. a 28.2.1632, ib443, 
fidalgo da Casa Real (1595), que a 
19.3.1596 teve mercê de capitão 
de duas viagens a Coromandel 
e Malaca pelos serviços de seu 
pai Gonçalo Correa da Cunha, 
fidalgo da Casa Real, que a elas 
renunciara em 1580, com mercê 
para as poder renunciar se as não 
pudesse fazer.444 Era filho do dito 
Gonçalo Correa da Cunha, fidalgo 
da Casa Real, que teve mercê 
das ditas viagens a 16.10.1572, 
que renunciou no filho em 1580. 
C.g.445 

439 Segundo Alão, ob. cit.
440 ANTT, Confirmações Gerais (1573-1638), Liv. 3, fól. 
120v; e Chancelaria de D. Filipe II, PDOM., Liv. 43, fól. 
177.
441 ANTT, Chancelaria de D. Filipe II, PDOM., Liv. 43, fól. 
177v.
442 ADB, Paroquiais de Vila Nova de Famalicão.
443 ADB, Paroquiais de Vila Nova de Famalicão.
444 ANTT, Chancelaria de D. Filipe I, D., Liv. 31, fól. 84v; e 
RCI, Livro 19 de D. Filipe I, fól. 329v.
445 Destes foi filho sucessor Gonçalo Correa de 
Lacerda, nascido cerca de 1588 e falecido a 12.2.1656 
em Ruivães. Casou a 1ª vez com D. Maria Monteiro, 
falecida a 21.7.1634, ib, de quem teve Fernão Correa 
de Lacerda, aí falecido solteiro a 23.8.1652. Gonçalo 
Correa de Lacerda casou 2ª vez com D. Branca Aranha 
Barbosa, nascida no Porto (Sé) e falecida a 6.2.1660 em 
Ruivães. Deste casamento foi neto sucessor Francisco 
Correa de Lacerda, senhor da quintã de Nomães, onde 
nasceu, moço fidalgo da Casa Real com 1.000 réis de 
moradia (14.3.1707 – ANTT, RGM, D. João V, Liv. 1, fól. 
124), que conseguiu obter o senhorio de Fralães, que 
já tinha quando, sendo morador no Porto, a 5.11.1726 
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2.6.4. António (Mendes) de Carvalho, 
n. cerca de 1524, que Alão446 diz ter 
sido clérigo e abade de Ruivães (Vila 
Nova de Famalicão). Gayo447 diz que 
foi clérigo e “grande letrado”. Parece 
ser o António de Carvalho, natural 
de Guimarães, que na Universidade 
de Coimbra fez prova dos quatro 
cursos de Cânones a 11.4.1549; 
tirou o bacharelato a 14.7.1549, 
a licenciatura a 10.6.1554 e o 
doutoramento a 10.6.1554.448

2.6.5. João de Figueiroa, n. cerca de 
1526, que serviu na Índia, onde fal. 
solt., s.g., antes de 1576. Teve mercê 
de capitão de duas viagens para a 
Índia, mas morreu antes de as servir, 
sucedendo o irmão Rui, como adiante 
se diz. Não há nas Ementas notícia da 
sua ida para a Índia.

2.6.6. Rui Mendes de Carvalho, n. cerca 
de 1530, fidalgo da Casa Real que 
serviu na Índia, onde fal. em 1585 
no naufrágio da Nau Santiago.449 
Embarcou na Armada da Índia de 
1560, sendo referido no registo como 
filho de João Mendes de Carvalho e 
Cecília de Figueiroa.450 A 21.1.1576, 
sendo referido como fidalgo da 
minha Casa, teve de D. Sebastião 
mercê de capitão de duas viagens 
para a Índia, em sucessão a seu irmão 
João de Figueiroa.451 Casou cerca de 
1565, ib, com D. Maria de Menezes, 
filha bastarda de Pantaleão de Sá 

foi familiar do Santo Ofício desta cidade. Em 1728 
teve autorização para casar com D. Francisca Luísa de 
Magalhães e Mello Coutinho, nascida em Mondim da 
Beira (ANTT, Habilitações do Santo Ofício, Francisco, mç. 
46, nº 945).
446 Vide ob. cit.
447 Vide ob. cit.
448 AUC, Matrículas.
449 Bernardo Gomes de Brito, “História Trágico-
Marítima”, Lisboa 1736, Tomo II. 
450 Vide “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da 
Biblioteca Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 63.
451 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
34, fól. 77.

e Menezes452, do Conselho de D. 
Sebastião453, capitão-mor e alcaide-
mor do Porto (8.7.1569)454, que foi 
para a Índia a 1ª vez em 1541, onde 
foi nomeadamente capitão-mor de 
Sofala (7.3.1558)455, que então incluía 
o governo de Moçambique.

2.6.6.1. Rui de Carvalho, n. cerca de 
1566, que a 12.10.1585 recebeu 
5.500 reais a que montava o 
seu corregimento de escudeiro 
fidalgo da Casa Real com 600 
reais de moradia mensal, a que 
fora acrescentado de moço da 
câmara.456 Fal. novo, solt., s.g.

2.6.6.2. Martim Afonso de Sá457, 
n. cerca de 1568 e fal. solt. na 
Índia.458 Embarcou na Armada 
da Índia de 1593, sendo referido 
como morador em Goa e filho de 
Rui Mendes de Carvalho e D. Maria 
de Menezes.459 Num paroquial de 
Vila Boa de Quires diz-se que um 
filho de Belchior Luiz, de Vila Boa, 
nascido a 29.6.1587, foi baptizado 
em casa por necessidade por 
Luís Álvares, filho bastardo de 
António Pamplona, morador 
em Vila Boa, sendo padrinho 
dos exorcismos Martim Afonso, 
sobrinho de Mateus Mendes de 

452 Também aparece apenas como Pantaleão de Sá. 
Filho de João Rodrigues de Sá de Menezes e sua 1ª 
mulher D. Camila de Noronha, dos da Madeira, filha dos 
1ºs condes de Vila Nova de Portimão.
453 Ver nota seguinte.
454 ANTT, Arquivo da Casa de Abrantes, 2ª Parte, doc. 
126 (Treslado de 30.12.1616 de uma certidão de 
8.7.1569 de como Pantaleão de Sá, do Conselho de Sua 
Majestade, serviu de capitão-mor na cidade do Porto 
por impossibilidade de seu irmão).
455 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 60, fól. 21. 
456 ANTT, Ementas da Casa Real, Liv. 4, fól. 111. 
457 É curioso verificar que lhe foi dado o prenome e 
patronímico de seu longínquo 5º avô Martim Afonso 
Valente, 3º morgado da Póvoa de São Martinho, avô 
materno do 1º conde de Vila Nova de Portimão, que 
sucedeu no dito morgadio. 
458 Segundo Alão, ob. cit. 
459 “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 132.
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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, nascido a 6.1.1590 e 
baptizado 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), baptizado a 14.7.1620 
em Vila Boa de Quires e falecido 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 
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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
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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
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de Souza Alcoforado, que casou com sua prima D. 
Isabel da Silva (filha de Duarte Carneiro Rangel e neta 
de Mateus Mendes de Carvalho), baptizado a 14.7.1620 
em Vila Boa de Quires e falecido a 5.12.1651, ib, 
deixando herdeiro o marido. Destes foi filho Manuel 
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“Nobiliário das Famílias de Portugal”, de que existe 
uma cópia da Biblioteca Nacional de Lisboa (Pombalina 
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também casou mas sem geração. Com a extinção da 
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Mateus Mendes de Carvalho e sua 
2ª mulher, em testamento de mão 
comum de 7.6.1589473, instituíram 
a capela de Nossa Senhora da 
Conceição na igreja do mosteiro de 
São Francisco do Porto, com o encargo 
perpétuo de 103 missas anuais, a 
celebrar no altar de Nossa Senhora da 
Conceição, onde seriam sepultados, 
pela esmola de 5.200 reais, para o 
que lhe vincularam certas rendas e 
casas na Rua Nova do Porto e vários 
foros em Santa Marinha de Vila Nova 
de Gaia. A viúva D. Maria Rangel 
viria a dar concretização à instituição 
testamental a 11.8.1616.474 
Entretanto, surgiram dúvidas sobre 
a posse do carneiro que Mateus 
Mendes de Carvalho mandara fazer 
na capela da Conceição e só em 1614 
o mosteiro de São Francisco firmou a 
Maria Rangel a posse privada do dito 
carneiro, para sempre, mediante um 
entendimento em que o seu herdeiro 
lhes daria 100 cruzados de esmola.475 
Casou a 1ª vez cerca de 1556 em 
Lisboa com D. Inácia Florim de 
Almeida (a)476, n. cerca de 1540, filha 
do Dr. Pascoal Florim, juiz de fora de 
Lagos477, desembargador e chanceler-
mor da Índia478, etc. Deste Dr. Pascoal 
Florim há duas cartas de 1529 para D. 
João III479 e uma de 30.11.1545 para 

referido como João, mancebo solteiro, filho bastardo 
de António Pamplona Carneiro Rangel de Vila Boa. 
Um outro bastardo de António Pamplona (e de Maria 
Gonçalves) foi Duarte Carneiro, que embarcou na 
Armada da Índia de 1593.
473 ADPRT, Notarial do Porto, tabelião Nicolau Velho.
474 ADPRT, Notarial de Vila Boa que Quires, tabelião 
António Sanhudo.
475 Rui Moreira de Sá e Guerra, in "O Tripeiro", ano V, 
p. 371.
476 Irmã de Pascoal Florim de Almeida, capitão-mor de 
Moçambique.
477 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 30, fól. 160v.
478 Dele diz o vice-rei da Índia D. João de Castro em 
carta ao rei D. João III: Pascoal Florim, que eu meti no 
desembargo por maus conselhos que me deram, é coisa 
perdida (Luís de Albuquerque, “Cartas de D. João de 
Castro a D. João III”, 1989, p. 109).
479 Ambas como juiz de fora de Lagos (ANTT, Corpo 
Cronológico, p. I, mç. 43, nº 36; e mç. 44, nº 15).

o vice-rei da Índia D. João de Castro, 
sobre o contracto da pimenta.480 
Mateus Mendes de Carvalho casou a 
2ª vez cerca de 1572 no Porto481 com 
D. Maria Rangel (b)482, n. em Outubro 
de 1545, ib483, e fal. a 22.4.1626, ib 
(São Nicolau)484, sendo sepultada 
na sua capela da Conceição, no 
mosteiro de São Francisco desta 
cidade.485 Teve o vínculo da quinta de 
Vila Boa, que sua mãe lhe instituiu 
em dote.486 Era filha do Dr. Duarte 
Carneiro Rangel, do Conselho de 
D. Sebastião487, desembargador 
do Paço488, presidente da Relação 
da Índia489, etc., e de sua mulher 
Beatriz Carneiro, que compraram a 
dita quinta de Vila Boa ou do Paço 
de Pombal. A 8.12.1552, Gaspar 
de Couros, tabelião do público na 
cidade do Porto e seu termo, fez uma 
procuração pela qual João Álvares 
de Osouro (Ozorio)490, cavaleiro 
fidalgo da Casa d’el-rei, morador na 
quinta da Taipa, do termo da cidade 
de Lamego, vendia o seu quinhão 

480 ANTT, Corpo Cronológico, p. 1, mç. 77, nº 42.
481 Casou certamente na freguesia de São Nicolau, onde 
os assentos de casamento só começam em 1583.
482 Irmã de António Pamplona Carneiro Rangel, 
sucessor, de Jerónimo Carneiro Rangel e de Duarte 
Carneiro Rangel. Estes dois últimos embarcaram na 
Armada da Índia de 1571 (vide “Ementa da Casa da 
Índia: Manuscrito da Biblioteca Central da Marinha”, 
2010, ob. cit., p. 89).
483 Informação bibliográfica que não é possível confirmar, 
pois faltam para esta cronologia os paroquiais de São 
Nicolau, freguesia onde terá sido baptizada.
484 ADPRT, Paroquiais do Porto.
485 Conforme se diz no óbito do filho.
486 Conforme referido por vários autores. Não encontrei 
este documento.
487 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, P., Liv. 6, fól. 265.
488 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, M., 
Liv. 20, fól. 478v.
489 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, M., 
Liv. 27, fól. 194.
490 João Álvares de Ozorio casou com Filipa Cardoso, 
filha de Nuno Cardoso, morgado da Taipa, s.g. Era neto 
sucessor de D. João Lopes de Ozorio e de D. Guiomar 
da Cunha (de Portocarreiro), e irmão de Guiomar da 
Cunha (de Portocarreiro), que ficou sucessora, de quem 
descendem os Cunha Coutinho Ozorio de Portocarreiro, 
do palácio da Bandeirinha, no Porto.

Cristóvão Mendes de Carvalho  ‐ História de um alto 
magistrado quinhentista e de sua família
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da quintã do Paço, sita no couto da 
igreja de Santo André de Vila Boa 
de Quires, ao Licº Duarte Carneiro 
Rangel fidalgo da Casa d’el-rei, do seu 
desembargo e desembargador dos 
Cativos na sua Corte e Casa do Cível, 
morador na Rua das Eiras, no Porto. 
Diz a procuração que naquela data, 
na quintã da Taipa, termo da cidade 
de Lamego, nas pousadas de Guiomar 
Correa, dona viúva, aí moradora, 
perante o tabelião e testemunhas, 
compareceu Filipa Cardoso, mulher 
de João Álvares de Osouro, cavaleiro 
fidalgo aí morador, e disse que com 
livre e geral administração e com 
poderes de sob estabelecimento a 
fazia ao dito João Álvares de Osouro 
seu marido para que em seu nome 
vender toda e qualquer sua fazenda 
e bens de raiz. E logo pelo dito 
João Álvares foi dito que era de sua 
própria herdade dízimo a Deus a sua 
quintã do Paço sita no couto da igreja 
de Santo André de Vila Boa de Quires, 
sita no concelho de Portocarreiro, 
sendo feita toda a dita quinta em seis 
partes de maneira e modo que sendo 
a dita quinta toda feita em seis partes 
lhe pertencia dela as ditas quatro 
partes, e disse ele João Álvares que 
ele em seu nome e por virtude da 
dita procuração da dita sua mulher 
Filipa Cardoso que deste dia para 
todo o sempre vendia e fazia pura e 
irrevogável venda ao dito Licenciado 
Duarte Carneiro Rangel e sua mulher 
Beatriz Carneiro e para seus herdeiros 
e sucessores, de dois quinhões dos 
quatro que assim tem na dita quinta, 
pelo preço de 123.500 reais.491 Em 
1560 o Dr. Duarte Carneiro Rangel 
comprou o resto da quinta a Antónia 
da Cunha e Isabel Cardim, irmãs do 
antedito João Álvares de Ozorio.

2.6.7.1. (a) João Mendes de 
Carvalho, n. cerca de 1557 e fal. 

491 ADPRT, Notarial do Porto, tabelião Gaspar de Couros.

solt. depois de 1585 e antes de 
seu pai. Torres492 diz que teve 
uma comenda da Ordem de Cristo 
e viveu no Porto. Na verdade, foi 
pajem da lança de D. Sebastião, 
fidalgo da Casa de D. Filipe I e 
cavaleiro professo da Ordem de 
Cristo (1579), ordem em que teve 
uma das comendas de Tânger 
(1583).493 Em 1575, teria 18 anos, 
estava com seu tio Lourenço de 
Carvalho em São Jorge da Mina, 
como ficou dito. A 25.1.1585, 
João Mendes de Carvalho, fidalgo 
da Casa Real, filho de Mateus 
Mendes de Carvalho, recebeu 
500 cruzados “en alvitre de la 
India para el reino como ayuda 
de los gastos que le podría 
producir servir la encomienda 
que se le había dado en África”.494 
Gayo495 diz que foi comendador 
e alcaide-mor de Ferreira, o que 
não consegui documentar. Alão496 
diz que teve uma filha natural, D. 
Júlia de Carvalho, que casou com 
André Teixeira, filho do inquisidor 
Marcos Teixeira.497 Certo é que 

492 Vide ob. cit.
493 Vide “Catálogo de caballeros de la Orden de Cristo 
(1579-1631)”, ob. cit.
494 Valladolid, Archivo General de Simancas, Secretarías 
Provinciales, Portugal, libro 1485, fol. 7v. Vide 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)”, ob. cit.
495 Vide ob. cit.
496 Vide ob. cit.
497 D. Marcos Teixeira de Mendonça, bispo do Brasil 
(1621), nascido cerca de 1570 e falecido a 8.10.1624 
no Brasil, sendo sepultado na capela de Nossa Senhora 
da Conceição em Tapagipe em túmulo com inscrição. 
Foi lente de Clementinas (9.1.1610) da Faculdade 
de Cânones da Universidade de Coimbra, colegial 
do Colégio de São Pedro (1604), cónego doutoral da 
Sé de Évora (14.3.1611), inquisidor-mor da mesma 
cidade (22.6.1617) e depois do Brasil (8.6.1623). Como 
bispo, governou interinamente o Brasil, comandado o 
ataque aos holandeses, que venceu. Matriculou-se em 
Cânones em 1596, tirando o bacharelato a 5.6.1601, a 
licenciatura a 25.5.1605 e o doutoramento a 23.2.1610. 
Vide Manuel Abranches de Soveral, “Ascendências 
Visienses. Ensaio genealógico sobre a nobreza de Viseu 
(séc. XIV ao XVII)”, Porto 2004, Vol. II, p. 287.
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foi pai de um Luís Mendes de 
Carvalho, que quando embarcou 
na Armada da Índia de 1608498 
é referido como criado d’el rei, 
cavaleiro fidalgo da Casa Real 
com 2.336 reais de moradia e 
filho natural de João Mendes de 
Carvalho. Torres499, que também 
diz que embarcou nesta Armada 
capitaneada pelo conde da 
Feira, dá este Luís, erradamente, 
como filho de Mateus Mendes 
de Carvalho, confundindo-o 
portanto com o Luís Carneiro de 
Carvalho que adiante é referido.  

2.6.7.2. (a) D. Maria de Almeida, n. 
cerca de 1558. Casou a 1ª vez 
cerca de 1575 com seu parente500 
D. António de Menezes de 
Vasconcellos (a)501, n. cerca de 
1515 e fal. com testamento de 
1588, no qual nomeia herdeiro 
universal seu único filho D. João 
Luís.502 Era filho dos 2ºs condes 
de Penela e acabou por suceder 
nos bens da coroa desta Casa.503 
Quando morreu D. Afonso de 
Menezes e Vasconcellos, o 
filho primogénito e sucessor 
(menos no título) do 2º conde 
de Penela, não lhe sucedeu nos 
bens da coroa o respectivo filho 
natural D. João de Vasconcellos 

498 Vide “Emmenta da Casa da Índia”, 1907, ob. cit., 
p. 23; e “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da 
Biblioteca Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 154.
499 Afonso de Torres, ob. cit.
500 Parentes no 5º grau de consanguinidade. Eram 
ambos 4ºs netos de João Mendes de Vasconcellos, 
senhor de Soalhães e Penela.  
501 5º neto por varonia do rei D. Pedro I e de D. Inês de 
Castro.
502 ANTT, Viscondes de Vila Nova de Cerveira, cx. 18, nº 
1, fól. 465 e seguintes.
503 A 15.6.1573 D. António de Menezes e Vasconcellos, 
filho do conde de Penela, fez a João Pires escritura de 
inovação e emprazamento da quinta ou casal do Paço 
de Ilhas, termo de Mafra, do morgadio de Soalhães 
(ANTT, Viscondes de Vila Nova de Cerveira, cx. 37, nº 
10). E teve carta do dízimo do pescado da Ericeira, na 
sua terra de Mafra (ANTT, Confirmações Gerais, Liv. 4, 
fól. 154).

de Menezes.504 Com efeito, foi 
este a D. António de Menezes de 
Vasconcellos, irmão de D. Afonso, 
que o rei deu os bens da coroa, 
sucedendo-lhe o filho único. D. 
Maria de Almeida casou a 2ª vez 
depois de 1595 com Pedro Afonso 
de Aguiar (b), n. cerca de 1560, 
fidalgo da Casa de D. Filipe I505, 
comendador de Santa Maria de 
Beja506, s.g. Era filho de Ambrósio 
de Aguiar Coutinho, fidalgo da 
Casa Real, cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo (23.2.1555)507, 
senhor da capitania do Espírito 
Santo (Brasil), governador da 
gente de guerra da ilha de São 
Miguel, etc., que a 18.9.1568 
teve a capitania-mor da Armada 
da Índia de 1574508, etc., e de sua 
mulher D. Joana da Silva.

2.6.7.2.1. (a) D. João Luís de 
Menezes de Vasconcellos, n. 
a 20.2.1576509 e fal. em 1633, 
que jaz na igreja da Graça, 
em Santarém. Sucedeu a seu 
pai como senhor da vila e 
morgado de Mafra, de Enxara 
dos Cavaleiros e do dízimo 
do pescado da Ericeira510, 
Soalhães511, Aregos512 e da 

504 Também aparece como D. João Luís de Vasconcellos 
e Menezes.
505 Referido como fidalgo da minha Casa quando a 
16.11.1589 D. Filipe I lhe deu carta de aforamento de 
umas casas em Lisboa (Chancelaria de D. Filipe I, Liv. 22, 
fól. 256v).
506 Segundo Afonso de Torres, ob. cit., VASCONCELLOS 
DO INFANTE. Não consegui documentar esta comenda.
507 Vide “Cavaleiros da Ordem de Cristo no Século XVI”, 
ob. cit., p. 27.
508 ANTT, RCI, Livro 12 de D. Sebastião, fól. 29v.
509 ANTT, Viscondes de Vila Nova de Cerveira, cx. 18, nº 1, 
fól. 465 e seguintes. Segundo uma certidão de 2.7.1595, 
onde consta como filho de D. António de Menezes de 
Vasconcellos e sua mulher D. Maria de Almeida. 
510 ANTT, Chancelaria de D. Filipe I, D., Liv. 31, fól. 69v.
511 ANTT, Confirmações Gerais (1573-1638), Liv. 5, fól. 
172.
512 ANTT, Confirmações Gerais (1573-1638), Liv. 9, fól. 
43.
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capitania da ilha do Fogo513, 
e teve confirmação de um 
padrão de 210.000 reais de 
tença.514 Foi moço fidalgo 
da Casa de D. Filipe I, 
acrescentado fidalgo escudeiro 
e fidalgo cavaleiro com 5.000 
reais e um alqueire de cevada 
de moradia (1595).515 Por 
sua morte, sem geração, os 
bens da coroa voltaram ao 
rei, que deles tomou posse a 
9.1.1634.516 Casou a 22.4.1596 
em Lisboa (Santa Catarina)517 
com D. Maria de Castro, filha 
de Diogo Velho, escrivão da 
fazenda real518 e vedor da 
fazenda da Índia.519 S.g. O 
antedito seu primo D. João 
de Vasconcellos de Menezes 
contendeu na justiça contra 
este D. João Luís de Menezes 
pela administração dos 
morgados dos Vasconcellos, de 
Soalhães e dos Menezes e pela 
sucessão na Casa de Mafra.520 

513 ANTT, Confirmações Gerais (1573-1638), Liv. 4, fól. 
251.
514 ANTT, Confirmações Gerais (1573-1638), Liv. 4, fól. 
251.
515 Aqui consta como “D. Luiz de Menezes de Vasconcellos 
filho de D. Antonio de Menezes”. Vide D. António 
Caetano de Sousa, “Livro das Moradias dos Fidalgos da 
Caza do Senhor Rey D. Felippe primeiro desde o anno de 
1580. até 1598”, in “Provas da História Genealógica da 
Casa Real Portuguesa”, ob. cit.
516 ANTT, Gavetas, gav. 14, mç. 7, nº 9.
517 ANTT, Paroquiais de Lisboa.
518 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
29, fól. 268v; e Liv. 45, fól. 231v.
519 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
29, fól. 267v.
520 ANTT, Viscondes de Vila Nova de Cerveira, cx. 17, nº 
1. O documento está dividido em partes identificadas 
por números ou por letras a que chamaram apensos. 
Contém dois fólios que são um índice dos documentos 
e têm no início o seguinte título: “Lembranças dos 
papeis que estão neste feito”. No final do índice tem 
escrito: “E tem este feito seiscentas e vinte e nove folhas 
segundo os números dela sem que se contam as folhas 
que nela falta por não faltar a ordem da numeração. 
Falta-lhe o fim como dele se vê. Neste feito se contém 
o que relata a memória de que dou fé e me assinei. 
António da Silva de Carvalho”. No apenso C, que tem 

Mas só quando D. João Luís 
faleceu, s.g., e seus bens 
voltaram à coroa, o rei os deu 
em mercê nova a D. Afonso 
de Vasconcellos de Menezes, 
filho do antedito D. João de 
Menezes de Vasconcellos.

2.6.7.3. (b) Luís Carneiro de Carvalho, 
n. cerca de 1573, cavaleiro fidalgo 
da Casa Real, que passou à Índia 
em 1589, teria 16 anos, e por seus 
nove anos de serviços na Índia, 
como soldado e capitão, teve a 
10.3.1598 mercê da capitania 
e tanadaria de São Gens, em 
Damão, com 100.000 reais de 
ordenado anual.521 Não há nas 

mais dois fólios de índice, tem escrito: feito cível de 
libelo entre partes D. João de Vasconcellos contra 
D. João Luiz de Menezes e sua mulher sobre bens de 
que faz menção no libelo folha 9 o qual não tem rosto 
e estão as folhas até ao libelo todas rotas e gastas. 
Na repaginação não contaram com fólios rasgados. 
Contém partes de fólios soltos. Faltam vários selos de 
chapa em papel. Documento encadernado com capa 
de cartão forrada de tecido, fechado por atilhos de 
carneira. Contém documentos originais e traslados 
de outros: licença para venda dos bens de Soalhães e 
Fermoselhe dada por D. Manuel I, carta de confirmação 
da terra de Soalhães por D. Sebastião; instrumento de 
transacção sobre o morgado de Soalhães e Cadimes 
entre D. Margarida, como tutora de D. Beatriz, filha 
de Rui Vasques, com Martim Afonso de Mello e sua 
mulher D. Teresa; doação da terra de Soalhães e outros 
concelhos a Gonçalo Mendes de Vasconcellos; sentença 
dos morgados dos Vasconcellos; vários documentos 
relacionados com a conezia da Sé de Lisboa; autos 
de posse dada a D. João de Menezes do concelho de 
Soalhães; confirmação régia dos morgados de Soalhães, 
Vila Pouca, Oliveira, Gafanha e Vouzela; certidão do 
tombo do concelho de Soalhães; várias sentenças 
(sentença de D. João Luiz de Menezes sobre alguns bens 
de Mafra); documentos produzidos pelos litigantes 
(petições, contrariedades, embargos, procurações, 
réplicas, libelos, etc.); traslados de documentos régios; 
uma certidão tirada na Torre do Tombo com cópia de 
alguns papéis, doações, alvarás, confirmações, direitos 
e privilégios, passada a requerimento de D. João Luiz de 
Menezes e Vasconcellos, pertencentes aos morgados 
de que era administrador; testamentos, cartas de 
legitimação; uma provisão régia para demarcação das 
terras dos morgados dos Menezes e Vasconcellos; 
instituições de morgados (Soalhães, Sancha Anes, Vasco 
Martins e Guiomar Martins, Vasconcellos, Montejunto); 
entre outros.
521 Valladolid, Archivo General de Simancas, Secretarías 
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Ementas notícia da sua ida para a 
Índia.

2.6.7.4. (b) D. Margarida, fal. solt.

2.6.7.5. (b) D. Inês, n. cerca de 1581522 
e fal. a 16.8.1598 em Vila Boa de 
Quires, sem testamento.523 

2.6.7.6. (b) Duarte Carneiro Rangel, 
n. cerca de 1582524 e fal. a 
14.11.1654 em Vila Boa de Quires, 
com três ofícios de 50 padres cada 
um, a obrigação de 12 missas 
anuais na capela do Salvador, 
junto a suas casas, ditas pelo 
seu capelão, e mais legados pios, 
indo a sepultar à matriz, junto à 
sepultura de sua filha D. Isabel 
da Silva525, ficando seu herdeiro 
obrigado a trasladar depois 
os seus ossos para capela da 
Conceição, que tem no mosteiro 
de São Francisco da cidade do 
Porto, onde estão sepultados 
seus pais.526 Conforme se diz 
também no óbito, fez testamento 
de mão comum com sua mulher 
D. Eugénia Machado e Menezes 
no notário António da Rocha 
Ferraz, onde nomearam herdeiro 
universal, nomeadamente do 
morgadio de Vila Boa, o filho 
Mateus Mendes de Carvalho. 
Duarte Carneiro Rangel sucedeu 
no morgadio da quinta de 
Vila Boa, na administração da 

Provinciales, Portugal, libro 1455, fol. 166v; e Patronato 
Real, caixa 50, fól. 112. Vide 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)”, ob. cit.
522 O óbito diz que tinha 17 anos. Foi madrinha em Vila 
Boa a 29.8.1590, com seu irmão Duarte. 
523 ADPRT, Paroquiais de Vila Boa de Quires.
524 Certamente em Vila Boa, onde foi padrinho com sua 
irmã D. Inês a 29.8.1590.
525 Nascida a 14.7.1620 em Vila Boa de Quires e falecida 
a 5.12.1651, ib, deixando herdeiro e testamenteiro 
seu marido António de Souza Alcoforado - ADPRT, 
Paroquiais de Vila Boa de Quires.
526 ADPRT, Paroquiais de Vila Boa de Quires. Tudo o que 
foi referido consta do óbito.

antedita capela de Nossa Senhora 
da Conceição e mais bens de seus 
pais. Teve provisão para tirar trigo 
das rendas que tinha na ilha de 
São Miguel.527 Casou cerca de 
1616528 com D. Eugénia Machado 
e Menezes529, n. a 4.12.1596 na 
torre do Crasto, em São Martinho 
de Carrazedo (Amares)530, e fal. a 
6.8.1667 em Vila Boa de Quires, 
sendo sepultada na matriz, 
junto ao altar do Santo Nome 
de Jesus.531 Era irmã de Félix 
Machado da Silva e Castro, 1º 
marquês de Montebello532, autor 
do Memorial dito do marquês 
de Montebello e das notas ao 
nobiliário do conde D. Pedro, 
ambos filhos de Manuel de Araújo 
de Souza, 5º senhor de Entre-
Homem-e-Cávado, em sucessão a 
seu sogro Francisco Machado.533 
C.g. nos Vasconcellos de Carvalho 
e Menezes, morgados de Vila Boa 
de Quires.534

527 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, P., Liv. 7, fól. 213.
528 Não casaram em São Martinho de Carrazedo, Amares 
(torre do Crasto). No único casamento de 1615 nesta 
freguesia foram testemunhas Manuel de Araújo e seu 
filho Félix Machado. Em 1616 casaram aí uns criados de 
Manuel de Araújo de Souza.
529 Também aparece apenas como D. Eugénia de 
Menezes, nomeadamente no seu óbito.
530 Informação genealógica que não é possível confirmar, 
pois os respectivos assentos paroquiais começam em 
1611.
531 ADPRT, Paroquiais de Vila Boa de Quires.
532 Segundo D. António Caetano de Sousa, o título foi 
criado em Milão em 1630 por D. Filipe III. Não encontrei 
a carta.
533 ANTT, Chancelaria de D. Filipe III, M., Liv. 5, fól. 256.
534 De Duarte Carneiro Rangel e sua mulher foi filho 
sucessor Mateus Mendes de Carvalho e Menezes, 
mestre de campo de Auxiliares, baptizado a 21.4.1624 
em Vila Boa de Quires e falecido a 15.2.1689, ib, casado 
com D. Isabel Pereira de Sottomayor. Destes foi filho 
sucessor Duarte Carneiro de Carvalho e Menezes, que 
a 6.9.1691 teve mercê de uma tença de 76.000 reais 
(ANTT, RGM, D. Pedro II, Liv. 6, fól. 430v), casado com D. 
Maria Antónia de Valadares, falecida a 11.6.1679 em Vila 
Boa de Quires, s.g. Casou 2ª vez com D. Clara de Vilhena 
e Menezes, filha dos morgados de Balsemão, sendo 
estes pais de Sebastião José de Carvalho e Vasconcellos, 
sucessor, FCCR, casado com sua prima D. Maria Teresa 
da Fonseca, sendo pais de António de Vasconcellos de 
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2.7. Maria de Carvalho535, n. cerca de 
1488. Diz Alão536 que casou com João 
de Souza, n. cerca de 1475, filho de Rui 
Lopes de Souza537, fidalgo da Casa de 
Bragança. Aparentemente sem geração. 

2.8. Cecília Mendes de Carvalho, n. cerca 
de 1489. Casou cerca de 1509 com Vasco 
Fernandes de Caminha538, fidalgo da 
Casa de Bragança539, cavaleiro professo 
da Ordem de Cristo (23.1.1513)540 e 

Carvalho e Menezes, sucessor, fidalgo cavaleiro da Casa 
Real (2.5.1744). Duarte Carneiro Rangel teve ainda um 
filho natural chamado João Mendes de Carvalho, que 
tinha o foro de fidalgo cavaleiro da Casa Real com 1.333 
reais de moradia quando embarcou na Armada da Índia 
de 1613 (“Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da 
Biblioteca Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 161).
535 Alão, ob. cit., chama-a Maria de Azevedo, mas não 
há Azevedo na sua ascendência. Gayo, ob. cit., chama-a 
D. Maria de Azevedo num lado e D. Maria de Carvalho 
noutro e diz que casou 2ª vez com Pedro Paes Botelho, 
mas é erro. De facto, Pedro Paes Botelho de Mendonça, 
familiar do Santo Ofício (1627), natural de Coimbra e 
morador na freguesia de São Miguel de Vila Nova de 
Monsarros, casou aí com uma D. Maria de Carvalho, 
daí natural, mas filha de António de Carvalho e sua 
mulher Antónia de Sousa, moradores em Vila Nova de 
Monsarros. Pedro Paes Botelho de Mendonça era irmão 
de Bento Arrais de Mendonça, ambos filhos do Dr. 
Diogo Paes da Cunha, nascido e morador em Coimbra, e 
de sua mulher Jerónima Perestrello; netos paternos de 
Gaspar da Cunha de Abreu e sua mulher Grácia (Paes) 
Fialho; e netos maternos de Simão Botelho, natural de 
Soure, e de sua mulher Isabel Perestrello, natural de 
Coimbra e aí moradores.
536 Vide ob. cit.
537 As genealogias não entroncam este Rui Lopes de 
Souza, nascido cerca de 1450, que Alão diz fidalgo da 
Casa de Bragança. Provavelmente não era Souza, mas 
sim casado com uma Souza. Sendo talvez o Rui Lopes, 
escudeiro do duque de Guimarães, que a 6.8.1473 foi 
nomeado escrivão das sisas de Portel e da Feira de Vera 
Cruz, em substituição de Lopo Gil, que fora destituído 
do cargo (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 33, fól. 
153).
538 Irmão de Fernão Vaz Caminha, que tirou ordens 
menores em Braga em 1518, como filho de Afonso Vaz 
de Caminha e sua mulher Filipa do Quintal, moradores 
em Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães (ADB, 
Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, Pasta 6A).
539 Vem referido como fidalgo da Casa do duque de 
Bragança na carta de armas e no “Catalogo” referido 
na nota seguinte.
540 Vide “Cavaleiros da Ordem de Cristo no Século XVI”, 
ob. cit., p. 72; e D. António Caetano de Sousa, “Catalogo 
dos Cavalleiros do habito de Christo do serviço dos 
Duques de Bragança, que foraõ providos desde o tempo 
del Rey Dom Manoel até El Rey Fillipe II. pela ordem do 

comendador de Santo André de Vila Boa 
de Quires (15.4.1539) nesta ordem.541 
Esteve com o duque D. Jaime na tomada 
de Azamor (1513)542 e teve carta de 
armas novas a 4.6.1539543 e privilégio 
para andar de mula.544 Torres545 diz que 
foi alcaide-mor de Vila Viçosa pelos 
duques de Bragança e Alão546 diz que foi 
camareiro-mor do duque de Bragança 
D. Teodósio. Era filho Afonso Vaz de 
Caminha (irmão do célebre Pero Vaz 
de Caminha) e de sua mulher Filipa do 
Quintal, moradores em Nossa Senhora da 
Oliveira, em Guimarães. C.g. conhecida, 
sendo nomeadamente trisavós do herói 
das guerras da Restauração General 
Dinis de Mello e Castro (1624-1709), 1º 
conde de Galveias (10.11.1691).

2.9. Violante Mendes de Carvalho, n. 
cerca de 1491 e fal. depois de 1547. 
Levou em dote a quintã do Paço, em 
Nomães (Ruivães), na qual, com seu 
marido, instituiu um morgadio em 1547 
para seu filho.547 A 16.8.1509 Violante 
Mendes de Carvalho teve alvará para 
receber 45.000 reais de parte do 
dote de seu casamento.548 Teve de D. 
Sebastião uma tença de 10.000 reais.549 

tempo, em que foraõ providos”, in “Provas da História 
Genealógica da Casa Real Portuguesa”, ob. cit.
541 D. António Caetano de Sousa, “Comendas, que os 
Serenissimos Duques de Bragança apresentaraõ em 
seus Criados”, in “Provas da História Genealógica da 
Casa Real Portuguesa”, ob. cit.
542 Como se diz na carta de armas.
543 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 27, fól. 79v. 
Escudo de campo vermelho com três bastões de prata 
dourados nos cabos, postos em banda, e, em cada um, 
uma aldrava de oiro fechada; elmo de prata aberto 
guarnecido de oiro, paquife de prata, vermelho e oiro, 
e por timbre um braço vestido de azul com urna das 
aldravas na mão; com todas as honras e privilégios 
de fidalgo, pelos muitos serviços prestados por seus 
antecessores e pelos que o dito prestou principalmente 
na tomada da cidade de Azamor.
544 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 12, fól. 139.
545 Afonso de Torres, ob. cit., diz que Vasco Fernandes 
foi alcaide-mor de Vila Viçosa, portanto pelos duques 
de Bragança.
546 Ob. cit., Caminhas, §4.
547 “Corografia Portugueza”, ob. cit., Tomo 1, p. 75.
548 ANTT, Corpo Cronológico, p. 1, mç. 8, nº 33.
549 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
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Casou em 1509 com o Dr. Pedro Nunes 
de Gaula550, n. cerca de 1475 e fal. 
depois de 1547, 1º morgado da Gaula 
(1524), do Conselho de D. João III551 e 
seu moço da câmara com 406 reais de 
moradia por mês e ¾ de cevada por 
dia552, desembargador extraordinário 
(22.10.1520)553 e chanceler (1547)554 
da Casa do Cível, desembargador do 
Paço (antes de 1521)555, ouvidor do 
crime556 e desembargador557 da Casa da 
Suplicação, vedor da fazenda (antes de 
1519), corregedor do Algarve (1509), da 
Beira (1514) e de Entre-Tejo-e-Odiana 
(22.4.1516)558, cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo (30.10.1546)559, etc. Era 
filho de Nuno Fernandes Cardoso e sua 
mulher Leonor Dias (Homem), senhores 
da quinta da Gaula560, com sua capela de 
São João de Latrão, na ilha da Madeira. 
A 19.7.1508 teve carta de armas para 
Cardoso, onde consta como Nuno 
Fernandes Cardoso, filho de Fernão 
Nunes Cardoso.561 Nascido cerca de 1447 
em Besteiros (Viseu), Nuno Fernandes 
Cardoso foi para a Madeira, onde teve 
a quinta da Gaula, com sua capela de 

10, fól. 26.
550 Aparece muitas vezes apenas como Pedro Nunes.
551 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 43, fól. 57v.
552 Consta como “Pedro Nunes filho de Nuno Fernandes, 
da Ilha”. Vide D. António Caetano de Sousa, “Moradores 
da Casa de D. João o III que naõ foraõ no Tom. II”, in 
“Suplemento às Provas da História Genealógica da Casa 
Real Portuguesa”, Coimbra 1953. 
553 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 36, fól. 95v.
554 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 7, fól. 188v.
555 A 2.3.1521 D. Manuel I fez mercê ao doutor Pedro 
Nunes, do seu desembargo e da Casa do Cível, de 
alteração do seu mantimento para mais 10.000 reais em 
cada um ano, além dos 20.000 que tem, passando assim 
a ter de mantimento 30.000 reais (ANTT, Chancelaria de 
D. Manuel I, 39, 17v).
556 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 19, fól. 150.
557 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 8, fól. 135; 
e Liv. 14, fól. 39.
558 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 25, fól. 52.
559 Vide “Cavaleiros da Ordem de Cristo no Século XVI”, 
ob. cit., p. 65.
560 Gaula é hoje uma freguesia do concelho de Santa 
Cruz (Madeira).
561 Carta de armas transcrita por Henrique Henriques de 
Noronha, no “Nobiliário da Ilha da Madeira”, págs. 187 
e 188.

São João de Latrão, que instituiu em 
morgadio por disposição testamental. 
A sua geração tomou o nome desta 
quinta. Consta como cavaleiro fidalgo no 
testamento de mão comum que fez com 
sua mulher a 3.4.1511, aprovado pelo 
tabelião de Machico, instituindo nele 
um morgado com exclusão de fêmea, 
deixando de suas terças 4.000 cruzados 
com encargo de uma missa no dia de 
Nossa Senhora de Agosto à filha Mécia 
Nunes casada com Garcia da Câmara, e 
400.000 reais à filha Isabel com encargo 
de uma missa no dia de São João, a 
qual ainda era solteira, e legado ao 
sobrinho Garcia Nunes. O morgado que 
instituiu tinha obrigação de uma missa 
quotidiana na sua capela de São João 
de Latrão, que eles tinham edificado na 
sua quinta. As partilhas foram feitas em 
1524.

2.9.1. Maria Nunes de Carvalho, fal. solt.

2.9.2. Simão Nunes de Carvalho, n. 
cerca de 1515, que tirou ordens 
menores em Braga a 21.5.1524, 
como Simão, filho do Dr. Pedro Nunes 
e sua mulher Violante Mendes de 
Carvalho, moradores na freguesia 
de São Paio da vila de Guimarães.562 
Foi o 1º morgado de Nomães (1547), 
mantieiro-mor563 de D. João III e moço 
fidalgo da sua Casa com 1.000 reais 
de moradia (1533).564 Casou cerca de 
1540 com Isabel de Figueiredo, filha 
de Pedro Lopes Gavião, de Santarém. 
C.g. nos morgados de Nomães e 
condes de Vila Pouca.565

562 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga. Pasta 
VIII, cad. 3.
563 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 56, fól. 244.
564 Consta como “Simaõ Nunes, filho do Doutor Pedro 
Nunes”. Vide D. António Caetano de Sousa, “Livro dos 
Moradores da Casa do Senhor Rey D. João III do nome, 
Rey de Portugal”, in “Provas da História Genealógica da 
Casa Real Portuguesa”, ob. cit. 
565 Destes foi bisneto sucessor Gaspar Nunes de 
Carvalho, capitão-mor de Guimarães, 4º morgado de 
Nomães. Deste foi trineta sucessora D. Maria José de 
Carvalho e Nápoles, casada com o Tenente-coronel 
Rodrigo de Souza da Silva Alcoforado, 1º barão de Vila 
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2.9.3. Miguel Nunes de Carvalho, n. cerca 
de 1516, moço fidalgo de Casa de D. 
João III com 1.000 reais de moradia 
(1533).566 Em 1585 vivia na sua quinta 
de Sentins, junto a Santarém.567 Casou 
cerca de 1555 com Maria do Casal, 
filha ou sobrinha de D. Frei Gaspar 
do Casal (1510-1584), confessor de 
D. João III, bispo-conde de Coimbra, 
bispo de Leiria, lente da Universidade 
de Coimbra, presidente da Mesa da 
Consciência, etc. C.g.568

2.10. Helena Mendes de Carvalho, n. cerca 
de 1492 em Guimarães e fal. em Idães 
(Felgueiras), onde viveu casada. Foi a 2ª 
mulher569, com que casou cerca de 1513, 
de Tristão Ribeiro570, n. cerca 1470 em 

Pouca (11.1.1805).
566 Consta como “Miguel Nunes, filho do Doutor Pedro 
Nunes”. Vide D. António Caetano de Sousa, “Livro dos 
Moradores da Casa do Senhor Rey D. João III do nome, 
Rey de Portugal”, in “Provas da História Genealógica da 
Casa Real Portuguesa”, ob. cit. 
567 “Emmenta da Casa da Índia”, 1907, ob. cit., p. 33; 
e “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, de Carlos Alberto da 
Encarnação Gomes, p. 32.
568 Pais de Gaspar do Casal, moço fidalgo da Casa Real 
que embarcou nas armadas da Índia de 1578 e 1580 (pai 
de Miguel Nunes de Carvalho e António Machado de 
Carvalho, moços fidalgos, que embarcaram na Armada 
da Índia de 1611); de Filipe de Carvalho, também moço 
fidalgo, que embarcou em 1585 e 1586 (vide “Ementa 
da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca Central da 
Marinha”, 2010, ob. cit., pp. 104, 107, 117, 118 e 157); 
e de D. Ana de Carvalho, que casou com seu primo 
Cristóvão de Carvalho, 5º morgado de Cepões, referido 
na nota nº 653.
569 Tristão Ribeiro casou a 1ª vez em 1491 com Catarina 
Formoso, herdeira da casa e quinta do Castanheiro 
Grande, em Idães, depois chamada quinta da Torre de 
Idães, filha de João Formoso, juiz das sisas e órfãos de 
Felgueiras e Unhão, também c.g.
570 A Genealogia portuguesa é das coisas difíceis 
que há, muito contribuindo para essa dificuldade a 
promiscuidade onomástica que se verifica, alguma 
dela resultante da conversão obrigatória dos judeus 
em 1497. Documenta-se, com efeito, que na mesma 
cronologia viveu em Guimarães um casal de cristãos-
novos, chamando-se ele Tristão Ribeiro e a mulher 
Helena Mendes. A filha deste casal, Isabel Ribeiro, 
nasceu em Guimarães e viveu no Porto casada com 
Simão Dias, meio cristão-novo, mercador, sendo já 
viúva quando foi presa pela Inquisição a 7.10.1566, 
tinha 60 anos, confessando seguir o Judaísmo, pelo que 
foi sentenciada a 1.8.1578 e queimada (ANTT, Tribunal 

Borba de Godim (Felgueiras), que tirou 
ordens menores em Braga a 31.3.1487 
como Tristão Gonçalves Ribeiro571, e fal. 
em 1543 em Idães (ib), onde foi senhor 
da quinta da Torre, escudeiro572, fidalgo 
da Casa de Bragança, tendo estado com 
o duque D. Jaime na tomada de Azamor 
(1513), onde foi armado cavaleiro, 
com confirmação real de 21.6.1514.573 
Foi tabelião de Felgueiras e Unhão 
(19.3.1491574, cargo a que renunciou 
em 1493575, voltando a ocupá-lo com 
D. João III576) e de Cepães e Meinedo 

do Santo Ofício, IC, proc. 8153). Neste processo apura-
se, para além do que já ficou dito, que era irmã de um 
Pedro Ribeiro, casado com Filipa Fernandes, cristã-
nova, também moradores no Porto e já falecidos, de 
um Heitor Ribeiro e de um Simão Ribeiro, este filho 
bastardo de seu pai. Isabel Ribeiro e seu marido Simão 
Dias tiveram descendência, muita dela também presa 
pela Inquisição (ib, processos 9725, 1730 e 1730-1, 
12324, 12152, etc.). Acresce que Isabel Ribeiro diz que 
foi iniciada no Judaísmo muito nova, em Guimarães, 
por umas suas tias paternas, que não nomeia. Portanto, 
Isabel Ribeiro nasceu cerca de 1506, parecendo que os 
irmãos legítimos nasceram antes. Quer isto dizer que o 
casal cristão-novo Tristão Ribeiro / Helena Mendes terá 
casado cerca de 1500, de qualquer forma seguramente 
antes do casamento dos fidalgos em epígrafe Tristão 
Ribeiro e Helena Mendes de Carvalho, que aliás viveram 
casados em Felgueiras. Pelo que o baptismo daqueles 
em 1497 ou 98, e a consequente adopção dos nomes 
cristãos, não pode resultar de terem por padrinhos os 
anteditos Tristão Ribeiro e Helena Mendes de Carvalho, 
então ainda não casados e ela com 5 ou 6 anos de 
idade. Ele, nascido cerca de 1470, casado a 1ª vez em 
1491, podia ter sido padrinho (dando assim o seu nome, 
como era habitual), mas a probabilidade é pequena, 
dado que, embora a sua mãe fosse de Guimarães, em 
1491 já vivia em Felgueiras. Uma coisa é certa: apesar 
das coincidências, não se pode nunca confundir o 
fidalgo Tristão Ribeiro, que tirou ordens menores em 
1487, filho do abade de Borba de Godim, com o judeu 
de Guimarães que em 1497/8 adoptou o nome Tristão 
Ribeiro na conversão obrigatória. 
571 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, pasta 
IV, cad. 37. Consta aí como filho de presbítero e de 
soluta.
572 Referido como escudeiro, morador na terra de 
Unhão, em 1511.
573 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 11, fól. 40v 
e 112v.
574 ANTT, Chancelaria de D. João II, Liv. 9, fól. 116.
575 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 37, fól. 
9. Renunciou em Heitor Coelho, que tomou posse a 
1.3.1493.
576 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 46, fól. 55v.
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(a que renunciou em 1521577), juiz578 
e escrivão (18.12.1511)579 das sisas de 
Unhão, escrivão dos órfãos e da Câmara 
de Felgueiras (2.8.1511)580, recebedor 
e requeredor das sisas de Guimarães 
(29.8.1521)581, escrivão das sisas de 
Chaves582, etc. Era filho de Gonçalo 
Ribeiro, que tirou ordens menores 
em Braga a 30.3.1465583 e foi abade 
de Borba de Godim, cuja igreja e sua 
anexa de Algide renunciou a 24.12.1505 
em seu filho homónimo; neto de João 
Afonso Ribeiro, prior do mosteiro de São 
Salvador de Freixo de Baixo (Amarante); 
e bisneto de Afonso Ribeiro584, escudeiro 
do infante D. Fernando (1437), tabelião 
de Santa Cruz de Ribatâmega (1429), 
senhor da quinta de Vila Nova, em São 
Fins do Torno, prazo do convento de 
Bustelo (1444), etc., e de sua mulher 
Beatriz de Souza.

2.10.1. Pedro Ribeiro, n. cerca de 
1514 em Idães, escudeiro da Casa 
do infante D. Fernando, escrivão da 
honra de Unhão (1527) e da Câmara 
de Guimarães585, etc. Tirou ordens 
menores em Braga a 21.3.1523.586 
Casou com Isabel Nunes (Pereira), 
senhora da quinta de Barrelas, na 
freguesia de Aveleda (Lousada). 
Destes foi filha, entre outros, 
Maria Nunes Ribeiro, que casou a 
21.2.1556 em Aveleda (Lousada)587 
com Francisco Ferraz de Souza, 

577 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 18, fól. 2v.
578 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 46, fól. 36.
579 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 8, fól. 102.
580 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 8, fól. 75v; 
e Chancelaria de D. João III, M., Liv. 46, fól. 54v.
581 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, M., Liv. 18, fól. 4v; 
e Chancelaria de D. João III, M., Liv. 3, fól. 93v; Liv. 39, 
fól. 129v; Liv. 47, fól. 139; e Liv. 46, fól. 136v.
582 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 46, fól. 225.
583 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
584 Vide M. Antonino Fernandes, “Ribeiros. Morgados de 
Torrados e da Torre de Idães”, Porto 2006.
585 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 9, fól. 64.
586 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga.
587 Segundo Gayo, ob. cit., Farias, §169, que terá visto 
o assento. Hoje, os casamentos de Aveleda começam 
em 1586.

senhor da quinta de Valbom, em 
Castelões de Recezinhos, onde n. 
cerca de 1535 e fal. a 15.8.1629, c.g., 
nomeadamente nos Cunha Coutinho 
Ozorio de Portocarreiro, do palácio 
da Bandeirinha, no Porto.588

2.10.2. Filipa Ribeiro, n. cerca de 
1516, que sucedeu na quinta de 
Cabeceiras, em Santiago de Figueiró 
(Amarante). Casou com Gonçalo 
Novaes, que sucedeu ao sogro como 
tabelião de Felgueiras.589 S.g. Em 
testamento de 2.10.1593 deixaram a 
antedita quinta ao sobrinho Francisco 
Ribeiro.590

2.10.3. Branca Ribeiro, n. cerca de 
1518. Casou cerca 1535 em Idães 
(Felgueiras) com Duarte Álvares 
(de Sampayo), senhor da quinta de 
Fijó, em Santa Eulália de Margaride 
(Felgueiras), filho de Pedro Álvares 
e sua mulher Francisca de Sampayo. 
C.g.

2.10.4. António Ribeiro, n. cerca de 
1524, que tirou ordens menores em 
Braga a 20.9.1533.591

3. Dr. Cristóvão Mendes de Carvalho, n. 
em 1485 em Guimarães e fal. depois de 
19.7.1570, certamente em Lisboa, é o 
magistrado que este trabalho estuda e 

588 Destes foi filho sucessor Paulo Ferraz de Souza, casado 
a 3.2.1594 em São Nicolau de Canavezes com Verónica 
Pinto, senhora da quinta da Quebrada, em Santa 
Maria de Castelões, que foram pais de Jerónimo Ferraz 
Homem, abade de São Mamede de Recezinhos, que 
a 16.3.1673 instituiu o morgadio e capela da Senhora 
da Conceição da Faia, e de D. Maria Ferraz de Souza 
(1610-1700), que levou em dote a quinta de Valbom e 
casou a 15.12.1640 em Castelões de Recezinhos com 
Manuel da Cunha Ozorio de Portocarreiro (1607-1691), 
capitão-mor de Melres (1645), 15º senhor da torre 
de Portocarreiro, 2º morgado São Tiago de Melres, 
7º senhor da quinta do Paço, em Valpedre, etc., c.g. 
Vide Manuel Abranches de Soveral, "Portocarreros do 
Palácio da Bandeirinha", Porto 1997.
589 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 48, fól. 133.
590 ADPRT, Comenda do Salvador de Vila Cova da Lixa, 
Tomo 1, fól. 492.
591 ADB, Matrículas de Ordens da Mitra de Braga, pasta 
IX.
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cuja biografia já ficou largamente referida. 
Torres592 diz que “foi Dezor do Paço Chanceler 
Mór do Reyno e pessoa de muita authoridade 
em tempo dos Reys D. Mel e D. João o 3º, e 
do seu Consº. El Rey D. Sebastião lhe deu o 
dº cargo no anno de 1559 e no de 71 lhe 
deu a comenda de S. Pedro das Gouveias 
da Ordem de Christo”, o que, como vimos, 
nem tudo é bem assim. Em síntese, foi 
cavaleiro dos Conselhos de D. João III e 
D. Sebastião, desembargador do Paço, 
chanceler da Casa do Cível, desembargador 
e ouvidor do crime da Casa da Suplicação, 
presidente e chanceler vitalício da Câmara 
de Lisboa, corregedor-mor da comarca 
da Beira e Riba-Côa e provedor-mor dos 
portos, senhor da quintã de Vila Maior 
(Vouzela) e dos coutos de Vimieiro (Braga) e 
da Lageosa (Guimarães), cavaleiro professo 
da Ordem de Cristo (11.3.1521) e nesta 
ordem comendador de Nossa Senhora 
da Fresta (Trancoso) e de São Pedro de 
Gouveias (Pinhel), e fundou o mosteiro 
de Santa Clara de Trancoso. Instituiu em 
1530, ou pouco antes, os morgadios de 
Vila Maior e Lamarosa, este numa quinta 
do mesmo nome que teve em dote do 1º 
ou 2º casamentos. Casou a 1ª vez cerca de 
1524 em Tentúgal com Guiomar Couceiro593 
(a), n. cerca de 1510 e fal. cerca de 1528, 
possivelmente de parto de sua última filha. 
Era irmã de Joana Couceiro, casada com 
o alcaide-mor de Tentúgal Lopo de Souza 
Ribeiro, ambas filhas de Pedro Couceiro594, 
n. cerca de 1475, cavaleiro, senhor da 
quinta de Lamarosa, no termo de Tentúgal, 
e de sua mulher Helena de Alvim, n. cerca 

592 Afonso de Torres, ob. cit.
593 Segundo Afonso de Torres, ob. cit., que diz que a 2ª 
mulher (que não nomeia) era irmã da 1ª. Alão chama 
D. Maria Couceiro à 1ª mulher e D. Guiomar Couceiro 
à 2ª, o que é errado, pois a 2ª mulher documenta-se 
como Francisca Couceiro. Alão diz ainda que para casar 
com a 2ª mulher teve dispensa de D. João III, coisa que 
não encontrei.
594 Irmão de Heitor Couceiro, cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo (18.9.1512 - ANTT, Ordem de Cristo, 
Convento de Tomar, mç. 66, nº 3, fól. 14, onde consta 
como filho de Pedro Couceiro e sua mulher Beatriz 
Gonçalves, moradores na freguesia de Santa Maria do 
Mourão (Tentúgal).

de 1496 em Viana do Castelo; neta paterna 
de outro Pedro Couceiro, n. cerca de 1440, 
cavaleiro que também viveu em Tentúgal e 
foi senhor da dita quinta, e de sua mulher 
Beatriz Gonçalves; e neta materna de 
Jorge de Eça595, n. cerca de 1474, e de sua 

595 A 2.8.1724 o escrivão do Cartório da Nobreza Simão 
da Silva Lamberto passou uma certidão de nobreza ao 
Padre António Cabral Freire Couceiro e seus irmãos, 
sobrinhos do Padre Manuel Fernandes Lobato Couceiro, 
que a 30 de Março desse ano tivera carta de armas para 
Lobato e Couceiro. Nessa certidão declara que esses 
Couceiro descendem de Jorge Couceiro de Eça, da 
nobre família dos Eça, natural de Alenquer, fidalgo da 
Casa de D. Afonso V, comendador da Ordem de Santiago 
e capitão de ginetes que esteve na batalha de Tavira ao 
serviço do duque de Bragança, e de sua mulher D. 
Helena de Alvim, natural de Viana (do Castelo), dos 
quais foi filho, entre outros, Pedro Couceiro, que viveu 
na cidade de Coimbra e casou em Tentúgal (não sendo 
nomeada a mulher), sendo deles filho outro Pedro 
Couceiro, morador em Tentúgal, do qual descendia o 
senhor da Trofa Luís Tomaz de Lemos e Carvalho (vide 
Affonso de Dornellas, “Heraldica de Familia”, in 
“Elucidario Nobiliarchico”, Vol. 2, p. 350 e seguintes). 
Mas esta genealogia não pode estar certa. Desde logo, 
não se documenta nenhum Jorge Couceiro de Eça, o 
que em princípio seria coisa fácil, pois é dito fidalgo da 
Casa de D. Afonso V, comendador de Santiago e capitão 
de Cavalos. Não houve nenhuma batalha de Tavira, 
devendo ser erro de leitura talvez por batalha de Touro. 
Por outro lado, nenhuma genealogia refere esse Jorge 
Couceiro de Eça, sendo que, se viveu no reinado de D. 
Afonso V (que reinou de 1438 a 1481), obrigava a que 
fosse neto de D. Fernando de Eça, o 1º deste nome, 
falecido em 1478, o que é impossível. Acresce que o 
Pedro Couceiro dado como neto paterno de Jorge 
Couceiro de Eça era irmão de Heitor Couceiro, cavaleiro 
professo da Ordem de Cristo (18.9.1512 - ANTT, Ordem 
de Cristo, Convento de Tomar, mç. 66, nº 3, fól. 14), 
ambos filhos de Pedro Couceiro e sua mulher Beatriz 
Gonçalves, moradores em Tentúgal. E este Pedro 
Couceiro, nascido cerca de 1440, era filho de Fernão 
Couceiro, regedor em Tentúgal em 1437, que em 1452 
teve do convento de São Marcos o prazo de umas casas 
defronte da torre dos paços do concelho de Tentúgal, e 
neto de Diogo Couceiro, escudeiro morador em 
Tentúgal nos reinados de D. Fernando e D. João I. 
Estabelecido que Pedro Couceiro, o Velho, não era filho 
de Jorge Couceiro de Eça e que este não existiu nem 
podia ter existido, que interpretação podemos fazer 
daquela informação genealógica de 1724? Na verdade, 
pode bem tratar-se de uma confusão, deliberada ou 
não, e esse Jorge, apenas de Eça e não Couceiro, ser 
afinal sogro de Pedro Couceiro o Novo. Neste caso, 
Jorge de Eça teria nascido cerca de 1474, ainda de facto 
no reinado de D. Afonso V, mas sobretudo viveu como 
adulto nos reinados de D. Manuel I e D. João III. Numa 
certidão de 1724 passada por Frei José da Cruz, da 
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Ordem de São Paulo (vide ob. cit.) diz-se que o antedito 
Padre Manuel Fernandes Lobato Couceiro, que tirou 
carta de armas em 1724, é filho de Maria Couceiro, neto 
de Manuel Couceiro, bisneto de Beatriz Couceiro, 
trineto de Francisco Couceiro, 4º neto de Pedro 
Couceiro e 5º neto de Jorge Couceiro de Eça. Mas na 
carta de armas, a ascendência do dito padre vai apenas 
até Francisco Couceiro, “da antiga & nobre família dos 
Couceiros”, passando-se-lhe armas de Lobato (pelo pai) 
e de Couceiro (pela mãe), sem qualquer referência aos 
Eça ou a Jorge Couceiro de Eça. Parece assim que não 
pegou a tentativa do padre de entroncar nos Eça e 
porventura receber armas desta família. Porque os Reis 
de Armas, apesar da sua proverbial ignorância, terão 
feito o mesmo raciocínio ou de outra forma teriam 
informação em contrário. Na verdade, se Jorge de Eça 
era sogro de Pedro Couceiro, o Novo, o padre não 
descendia dele, na medida em que seu trisavô Francisco 
Couceiro era irmão de Pedro Couceiro, o Novo. Já os 
senhores da Trofa podiam de facto descender de Jorge 
de Eça, se na verdade ele foi sogro de Pedro Couceiro, o 
Novo, na medida em que o referido senhor da Trofa Luís 
Tomaz (1697-1756) era 4º neto deste Pedro. Sobre a 
possível identidade desse Jorge de Eça sogro de Pedro 
Couceiro, o Novo, julgo tratar-se do único Jorge de Eça 
que documento nesta cronologia sem Dom. Trata-se do 
Licenciado Jorge de Eça que a 3.2.1539 foi nomeado juiz 
de fora da Covilhã (ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 
26, fól. 261v). Esta ligação à Covilhã, associada ao facto 
de o nome Eça ser ainda muito recente e portanto 
pouco disseminado, leva-me a propor que este Jorge de 
Eça, nascido cerca de 1474, seja irmão de Duarte de 
Eça, nascido cerca 1475 (vide Manuel Abranches de 
Soveral, “História genealógica dos Correa Manoel de 
Aboim, administradores da capela de S. Lourenço de 
Óbidos (1319), senhores do palácio dos Aboim (Lisboa), 
viscondes de Idanha e Vila Boim”, Setembro de 2014, 
Caminhos Romanos, p.181). Jorge de Eça seria portanto 
filho de Diogo Anes de Eça, que as genealogias dizem 
morador na Covilhã e irmão da duquesa de 
Villahermosa, portanto filho do castelhano João de 
Sottomayor e de sua mulher D. Isabel de Eça, filha de D. 
Fernando de Eça e neta do infante D. João. Como digo 
na antedita obra, esta filiação de Diogo Anes de Eça é 
certamente fantasiosa, sendo certo que o documentei 
juiz dos órfãos de Valhelhas. Com efeito, a 11.9.1520 D. 
Manuel I comunicou aos juízes de Valhelhas e aos 
vereadores e procurador da dita vila e a outros 
quaisquer juízes e oficiais, a confirmação do documento 
feito por Pedro Anes, tabelião da dita vila, no qual 
faziam menção que estando em Câmara fora eleito 
Diogo Anes de Eça para juiz dos órfãos na dita vila 
(ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 39, fól. 9 e 9v). 
Tendo seu filho Duarte de Eça nascido cerca de 1478, 
Diogo Anes de Eça nasceu cerca de 1454, o que, do 
ponto de vista cronológico, permitia que fosse irmão da 
duquesa de Villahermosa, nascida também cerca de 
1452, e portanto também filho de D. Isabel de Eça, 
nascida cerca de 1428. Teria assim, por eleição da 
Câmara de Valhelhas, sido juiz dos órfãos com cerca de 
68 anos, coisa absolutamente natural. Mas, na sua 

carta, D. Manuel I não lhe dá qualquer destaque, nem 
sequer o referindo como fidalgo da sua Casa. Ora, se 
Diogo Anes de Eça fosse filho de D. Isabel de Eça seria 
primo do rei, sendo ambos trinetos de D. Pedro I. Na 
dita carta real é referido como diogo anes deça, 
contracção esta que se vê também nos verdadeiros Eça. 
Acontece, porém, que existiu uma família Daça, muito 
anterior, que o conde D. Pedro inicia em Rodrigo Álvares 
Daça, com dois filhos: Álvaro Rodrigues e Fernão 
Rodrigues. Aliás, os verdadeiros Eça também se 
documentam, por vezes, como daça, ainda no séc. XVII. 
Por outro lado, também se documentam alguns Daça 
(ou Daza) que passaram a Eça. Pelo que Diogo Anes de 
Eça bem podia ser dos Daça. Sendo certo que, pela 
cronologia, o patronímico e o facto de não ter Dom, 
Diogo Anes de Eça só podia ser Eça verdadeiro se fosse 
neto materno de D. Fernando de Eça e filho de um João. 
Tendo em conta que D. Fernando de Eça era padroeiro 
do convento do Espírito Santo de Gouveia, onde foi 
sepultado a 25.1.1479, sendo Gouveia bem próximo de 
Valhelhas e da Covilhã, que outras possibilidades há de 
Diogo Anes de Eça ser neto materno de D. Fernando? 
Na verdade, duas. Desde logo, em teoria, podia ser um 
desconhecidíssimo filho da abadessa de Celas (Coimbra) 
D. Beatriz de Eça e do bispo de Viseu D. João Gomes de 
Abreu. Mas os dois filhos que se documentam desta 
relação foram: Pedro Gomes de Abreu, legitimado por 
carta real de 8.3.1479, que casou com a senhora de 
Tábua, c.g., e Diogo Gomes de Abreu, também 
legitimado, que casou com D. Teresa de Azevedo, s.g., 
deixando um filho bastardo, Pedro Gomes de Abreu. 
Portanto, aqui já existia um Diogo, não sendo nada 
provável a existência de outro. Finalmente, temos a D. 
Branca de Eça, nascida cerca de 1435, que casou cerca 
de 1453 com João Rodrigues de Azevedo, “o Boi”, 
fidalgo da Casa Real e vedor dos vassalos reais da vila da 
Arruda a 30.7.1469 (ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, 
Liv. 31, fól. 86v), sendo pais de D. Joana de Eça, também 
abadessa do convento de Celas, e de Duarte de 
Azevedo, também fidalgo da Casa Real e vedor dos 
vassalos reais da vila da Arruda, confirmado no cargo a 
20.8.1497, como já fora no reinado de D. João II (ANTT, 
Chancelaria de D. Manuel I, Liv. 28, fól. 88). João 
Rodrigues de Azevedo não era um grande fidalgo, sendo 
filho do nobilitado Doutor Rui Fernandes, jurisconsulto 
e do Conselho de D. Afonso V, e de sua mulher Ana de 
Azevedo. A 1.4.1451 D. Afonso V doou a João Rodrigues, 
filho do doutor Rui Fernandes, fidalgo da sua Casa, 
enquanto sua mercê for, uma tença anual para estudos 
de 5.140 reais de prata (ANTT, Chancelaria de D. Afonso 
V, 11, 24v). Em 1462 João Rodrigues de Azevedo, dito 
“filho do doutor”, era cavaleiro fidalgo da Casa Real com 
1.500 reais de moradia (Provas da História Genealógica 
da Casa Real, ob. cit.). João Rodrigues só casou com D. 
Branca de Eça depois de 7.3.1453, pois esta foi a 2ª 
mulher do Dr. Vasco Fernandes, nascido cerca de 1400, 
cavaleiro do Conselho, desembargador do Paço, doutor 
em Leis, etc., que ainda se documenta vivo naquela 
data. Será que Diogo Anes de Eça, nascido cerca de 
1454, podia ser seu filho? Neste caso, apesar de não ser 
referido como fidalgo da Casa Real, tal como são os 
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mulher Helena de Alvim, n. cerca de 1480 
em Viana do Castelo. Cristóvão Mendes de 
Carvalho casou a 2ª vez em 1530, também 
em Tentúgal, com Francisca Couceiro (b), n. 
cerca de 1511 e fal. cerca de 1535, irmã da 
1ª mulher, de quem teve apenas um filho, 
que acabou por ser o seu sucessor. Com 
esta 2ª mulher deu em prazo a 29.11.1530, 
em Tentúgal, umas terras que tinha em 
Azambujal, termo da vila de Rabaçal, que 
pertenciam ao morgado de Lamarosa, a 
Pedro Anes, Simão Gonçalves, Álvaro Anes 
e João Fernandes, todos aí moradores.596 
E com a mesma mulher vendeu, em 
data incerta, umas casas que tinha em 
Guimarães.597 Cristóvão Mendes de Carvalho 

possíveis pai e irmão, já a coisa não destoa tanto. 
Acresce que o filho sucessor de Diogo Anes de Eça se 
chamou Duarte de Eça, sendo Duarte não só um 
prenome recorrente nos Eça mas também o prenome 
de seu possível tio Duarte de Azevedo, acima referido. 
No caso de Diogo Anes de Eça ser efectivamente irmão 
deste Duarte de Azevedo, teria nascido em Arruda e ido 
casar a Valhelhas ou à Covilhã. E no caso de o Licenciado 
Jorge de Eça ser também seu filho, com julgo, teria 
nascido cerca de 1474, provavelmente também em 
Arruda ou mesmo na vizinha Alenquer, com diz a 
antedita certidão. Teria seguido a carreira das letras e 
da magistratura como seu proposto bisavô na varonia 
Doutor Rui Fernandes. Tendo em conta que Diogo Anes 
de Eça teria tido, nesta conjuntura, os filhos ainda muito 
novo e as genealogias não lhe indicam mulher, é 
possível que os filhos sejam naturais, ou pelo menos o 
Jorge, o que acentua a probabilidade deste Jorge ter 
nascido em Alenquer, que dista 9 km de Arruda.
596 Documento da colecção do Dr. José Couceiro da 
Costa. Rabaçal é uma freguesia do concelho de Penela 
(Coimbra).
597 AMAP, C – 778, fól. 263 a 265v. Venda referida num 
prazo de 1541, que diz o seguinte: Em nome de Deus 
Amem Saibam quantos este estromento de prazo da 
outra morada de casas feito em três vidas que no ano 
do nascimento de Nosso Senhor Jesus cristo de mil 
quinhentos e quarenta e um anos aos cinco dias do 
mês de Outubro do dito ano em a vila de Guimarães 
na muito devota e colegiada Igreja de Nossa Senhora 
Santa Maria d’Oliveira desta dita vila na capela da 
Misericórdia e serviço de nossa Senhora estando aí 
em cabido e fazendo cabido […] em presença de mim 
publico tabelião e testemunhas pareceu ho muito 
reverendo Senhor Gomes Afonso priol de Nossa Senhora 
Santa Maria d’Oliveira lhes apresentou uma carta de 
venda de casas citas ao terreiro da boca das Rua das 
Mostardeiras que lhe fizerom o L.do Xpovom Mendes 
e sua molher Francisca Couceira todo deCrarado no 
prazo atras feito a Aleixo Gonçalves tosador da metade 
destas ditas casas e logo por eles ditos padres foi dito 

casou a 3ª vez cerca de 1537 em Évora com 
Beatriz Correa (c), n. cerca de 1495 e fal. 
depois de 1551, já viúva de António Casco 
(de Vasconcellos), 4º morgado de Machede 
(Évora), filho sucessor de Diogo Casco (de 
Vasconcellos) e sua 2ª mulher, também 
chamada Beatriz Correa. A 17.2.1514, 
Diogo Casco, fidalgo da Casa d’el rei, passou 
procuração para Frei João de Souza cobrar 
de Gonçalo Lopes, almoxarife dos escravos 
de D. Manuel I, 80.000 reais que lhe tinha 
cedido Diogo Nunes Pereira.598 A Beatriz 
Correa que foi 3ª mulher do Dr. Cristóvão 
Mendes de Carvalho era filha de André da 
Franca Moniz, fidalgo da Casa de D. Manuel 
I599, e sua mulher Leonor de Pina. André da 
Franca Moniz viveu em Évora (Sé) numas 
casas que tinham uma torre, que depois 
foram compradas para alargar o convento 
de Nossa Senhora do Paraíso. 

3.1. (a) Rui Mendes de Carvalho, n. cerca 
de 1525 e fal. solteiro, s.g., seguramente 
antes de 1546/7600, talvez em 1541 em 
Coimbra, pois a 9.10.1540 matriculou-se 
em Leis na Universidade de Coimbra601, 
teria 16 anos, não havendo matrículas 
posteriores.

3.2. (a) Dionísio de Carvalho, n. cerca de 

que por virtude de outorga dada à dita Carta de venda 
e aceitaçom dele por eles feita renunciavam de todo o 
direito feito por direito hum priol a eles padres todo no 
dito prazo conteúdo em prazo a outra metade das ditas 
casas com todas suas pertenças e cousa a eles tocantes 
estom sitas em canto da Rua de Santa Maria a Beatriz 
de Castro Dona viúva mulher que foi de André Álvares 
cavaleiro que está em Glória […] Test.: António Vieira e 
Jorge Martins estudantes e António da Cunha homem 
solteiro todos moradores nesta dita vila criados ambos 
estes dous solteiros e sobrinhos que forom de Estêvão 
Afonso cónego que Deus haja e João Pacheco outrossim 
testemunha e aos dez dias do mês de Outubro do dito 
anos foi dada a posse. 
598 ANTT, Corpo Cronológico, p. 2, mç. 45, nº 33.
599 A 14.5.1512 D. Manuel I deu quitação a André da 
França Moniz, fidalgo da sua Casa, de 2.960.201 reais 
com que comprara trigo e cevada (ANTT, Chancelaria de 
D. Manuel I, M., Liv. 7, fól. 27v).
600 Embora sem ano, deve datar de 1546, o mais tardar 
1547, a carta que Cristóvão Mendes escreveu ao 
secretário António Carneiro, já referida, onde apresenta 
Pedro de Carvalho com seu filho sucessor.
601 AUC, Matrículas.
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1527 em Coimbra e morto em 1587 em 
Lisboa, que na religião se chamou D. 
Dionísio de Santo António. Foi cónego 
de Santa Cruz de Coimbra e prior dos 
mosteiros da Serra do Pilar (Vila Nova 
de Gaia), de São Salvador de Moreira 
(Maia) e de São Vicente de Fora (Lisboa). 
Em 1575 era prior do mosteiro da Serra 
do Pilar (referido como mosteiro da 
Serra de Vila Nova) quando a 18 de Abril 
participou nos Capítulos Gerais de Santa 
Cruz de Coimbra com um procurador.602 
A 23.1.1587 foi eleito prior do mosteiro 
de São Vicente de Fora, sendo 
confirmado a 7 de Fevereiro seguinte, 
dizendo-se que era natural da cidade de 
Coimbra, cónego professo do mosteiro 
de Santa Cruz e que tinha sido prior 
da Serra e de Moreira.603 A 11.4.1587, 
sendo prior do mosteiro de São Vicente 
de Fora, presidiu aos Capítulos Gerais 
de Santa Cruz de Coimbra.604 Foi preso 
e morto no final desse ano, a mando do 
arquiduque Alberto, por apoiar o prior 
do Crato contra D. Filipe I.605

3.3. (a) D. Ana de Carvalho606, n. cerca 
de 1528 e fal. depois de 1584 e antes 
de 1596.607 Como já ficou dito, numa 
carta608 que a 10.10.1545 Cristóvão 
Mendes de Carvalho escreveu a D. João 
III, diz-lhe que fora por sua filha, como 
el rei lhe mandara, e a entregara a seu 
genro, e a sua mãe609, e se tornará logo 
a servir Sua Alteza. Casou cerca de 1544 
com Diogo Casco de Vasconcellos, n. 
cerca de 1528 e fal. depois de 1584 e 

602 D. Frei Timóteo dos Mártires, "Crónica de Santa 
Cruz", edição de 1958, Tomo 1, p. 126.
603 "Crónica de Santa Cruz", ob. cit., Tomo 2, p. 110.
604 "Crónica de Santa Cruz", ob. cit., Tomo 1, p. 132.
605 Vide “Duas cidades ao serviço de Portugal, subsídios 
para o estudo das relações de Lisboa e Porto durante 
oito séculos”, 1947, vol. 1, p. 81 e 82.
606 Afonso de Torres, ob. cit., chama-a D. Ana da Cunha.
607 No inventário post-mortem (1596) da filha D. 
Guiomar, é referida uma dívida que ficou desde a morte 
da mãe D. Ana.
608 ANTT, Corpo Cronológico, p. I, mç. 76, nº 106.
609 Mãe dele, genro, e madrasta dela, ou seja, a Beatriz 
Correa, 3ª mulher do próprio Dr. Cristóvão Mendes de 
Carvalho.

antes de 1587, fidalgo da Casa de D. 
Sebastião, moço fidalgo da Casa de D. 
João III com 800 reais de moradia610, 
5º morgado de Machede (Évora), que a 
20.10.1564 teve de D. Sebastião carta de 
privilégio de fidalgo, por estar prestes a 
partir para a guerra.611 Num baptismo 
de 20.12.1575 na Sé de Évora refere-
se a “travessa de trote de Diogo Casco, 
na Rua de Machede”. Era filho sucessor 
do 1º casamento de Beatriz Correa, 
madrasta da mulher, com António Casco 
(de Vasconcellos), como ficou dito atrás. 

3.3.1. Cristóvão Mendes Casco, n. cerca 
1545 em Évora (Sé)612, que morreu 
solt. na batalha de Alcácer Quibir 
(1578), antes de seu pai.

3.3.2. António Casco de Vasconcellos, 
n. cerca 1546 em Évora (Sé), que 
também morreu em Alcácer Quibir 
(1578), antes de seu pai. Casou com 
D. Isabel de Brito, filha de Francisco 
de Brito, s.g.613  

3.3.3. Rui Mendes Casco de 
Vasconcellos614, n. cerca 1547 em 
Évora (Sé), onde viveu, 6º morgado 
de Machede615, fidalgo da Casa Real, 
e cavaleiro professo da Ordem de 
Cristo, com mercê de uma comenda 
do norte de África. Em 1584 Rui 
Mendes de Vasconcellos, fidalgo da 
Casa Real, filho de Diogo Casco de 

610 Consta aí como “Diogo Casco de Vasconcellos, filho 
de Antonio Casco”. Vide D. António Caetano de Sousa, 
“Livro dos Moradores da Casa do Senhor Rey D. João 
III do nome, Rey de Portugal”, in “Provas da História 
Genealógica da Casa Real Portuguesa”, ob. cit. 
611 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, P., Liv. 4, fól. 
112. Referido nesta carta como Diogo Casquo de 
Vasconcellos, fidalgo da minha Casa.
612 Faltam os livros de baptismo da Sé entre 1545 e 1551.
613 Segundo Alão, ob. cit., Cascos de Vasconcelos, §1.
614 Documenta-se quer como Rui Mendes Casco quer 
como Rui Mendes de Vasconcellos. Nos paroquiais de 
Évora aparece ainda apenas como Rui Casco.
615 Já tinha sucedido a 5.4.1587, pois testemunha um 
casamento desta data em Évora (Sé) onde consta como 
Rui Casqo morgado. Mas o morgadio não vinculava a 
herdade de Machede, no termo de Évora, pois sua irmã 
D. Guiomar herdou um terço desta herdade.
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Vasconcellos e D. Ana de Carvalho, 
teve mercê da Ordem de Cristo com 
40.000 reais de pensão mais 2.000 
reais de mercê e uma comenda no 
norte de África, para pagar as dívidas 
que deixou seu irmão António de 
Vasconcellos.616 Casou cerca de 
1577617 com D. Ana de Noronha, fal. 
depois de 1588. A 9.8.1588, Guiomar 
Lopes, cristã-nova natural de Faro, 
foi presa pela Inquisição de Évora 
acusada de judaísmo, mas, devido à 
sua pouca idade, foi solta e mandada, 
para ser instruída nas coisas da Fé, 
para casa de D. Ana, mulher de Rui 
Mendes Casco, moradora em Évora, 
junto ao mosteiro de Santa Catarina 
de Sena.618 D. Ana era filha de D. 
Gomes de Mello, fal. a 13.2.1575 em 
Lisboa (Santos-o-Velho), onde então 
vivia na sua quinta de São Bento, 
sendo sepultado no mosteiro de 
São Bento e deixando testamenteira 
a mulher619, 4º morgado de 
Zambujalinho, cavaleiro fidalgo da 
Casa do infante D. Duarte e seu 
copeiro-mor620, oficial da mesa de 
seu filho D. Duarte621, etc., e de sua 
mulher D. Mécia Pereira, morgada 
da Ribeirinha, na ilha de São Miguel. 
D. Gomes de Mello tinha em Évora 
uma casa armoriada de Figueiredo 

616 Valladolid, Arquivo Geral de Simancas, Secretarías 
Provinciales, Portugal, Livro 1454, fól. 17v. Vide 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)”, ob. cit.
617 Os assentos de casamento de Santos-o-Velho, onde 
terá casado, começam em 1579.
618 ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Évora, 
proc. 3562.
619 ANTT, Paroquiais de Lisboa. No óbito é apenas 
referido como D. Gomes, fidalgo.
620 Consta aí como “D. Gomes de Mello Copeiro Mor”. 
Vide D. António Caetano de Sousa, “Rol dos moradores 
da Casa do Infante D. Duarte, filho delRey D. Manoel”, 
in “Provas da História Genealógica da Casa Real 
Portuguesa”, ob cit. 
621 Consta aí como “D. Gomes de Mello Copeiro Mor”. 
Vide D. António Caetano de Sousa, “Rol dos moradores 
da Casa do Senhor D. Duarte, filho do Infante D. 
Duarte”, in “Provas da História Genealógica da Casa 
Real Portuguesa”, ob. cit. 

(herdada de seu avô paterno Gomes 
de Figueiredo, camareiro e guarda-
roupa de D. Afonso V), que depois 
vendeu ao conde da Vidigueira.

3.3.3.1. D. Mécia de Noronha, n. 
cerca de 1578. Casou cerca de 
1592 com Pedro Ponce de Leão, 
n. cerca de 1530 e fal. depois de 
1616, s.g. Alão622 diz que casou 
com D. Pedro Ponce de Leão, que 
foi conde de Bailén em Castela, e 
que em 1616 lhe tiraram o título, 
mas não há notícia disto.623 Deve 
ser o Pedro Ponce de Leam, filho 
de “Al.tin” (Algustin) Alonso de 
Leam, que em 1550 teve foro de 
cavaleiro fidalgo da Casa Real 
com 1.625 reais de moradia624, 
bem assim como o Pedro Ponce 
de Leão que a 26.7.1548 foi 
cavaleiro professo da Ordem de 
Cristo625 e o homónimo que teve 
de D. João III mercê da comenda 
de Santa Maria de Bragança.626 
Seria descendente de D. Pedro 
Ponce de Leon, senhor de Bailén 
e Marchena, que foi conde de 
Medellín (1429), condado que 
trocou pelo dos Arcos, sendo o 1º 
conde dos Arcos (1431). O mesmo 
autor diz que D. Mécia casou 2ª 
vez com um fidalgo biscainho. 

3.3.3.2. D. Diogo de Vasconcellos, n. 
cerca de 1579 e fal. em 1625627, 
que sucedeu como 7º morgado 
de Machede. Casou a 1ª vez 
em Granada com D. Francisca 
Jacinta, s.g. Casou a 2ª vez com D. 
Beatriz de Lemos, filha de Inofre 

622 Ob. cit.
623 O condado de Bailén foi criado em 1522 a favor de 
Manuel Ponce de León, filho do 2º conde dos Arcos, ao 
qual sucedeu o filho Rodrigo Ponce de León e depois o 
neto Manuel Ponce de León.
624 BGUC, Códices de D. Flamínio de Souza.
625 Vide “Cavaleiros da Ordem de Cristo no Século XVI”, 
ob. cit., p. 66.
626 ANTT, Chancelaria de D. João III, P., Liv. 2, fól. 125.
627 Faltam os óbitos de Santo Antão deste ano (só tem 
cinco assentos).
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de Lemos e sua mulher D. Luísa 
Moniz, também s.g.

3.3.3.3. D. António de Vasconcellos, 
n. cerca de 1580 e fal. solt. a 
30.9.1603 em Évora (Santo 
Antão), sendo sepultado na 
matriz, na nave do meio, defronte 
do púlpito.628

3.3.3.4. D. Ana, freira em Évora.

3.3.3.5. D. Agustin Manuel y 
Vasconcelos629, n. cerca de 
1584 em Évora630, cavaleiro 
professo da Ordem de Cristo631, 
bacharel formado em Cânones 
pela Universidade de Coimbra 
(7.12.1623)632, considerado um 
dos historiadores portugueses 
mais importantes da sua época.633 
Foi autor de várias obras, entre 
elas “Vida de Don Duarte de 
Meneses, tercero conde de 
Viana (…)”, editada em Lisboa 
em 1627 por Pedro Craesbeeck; 
“Vida y aciones del Rey Don 
Juan el Segundo, decimotercero 
de Portugal”, Madrid 1639, 
e “Sucesión de Felipe II a la 
corona de Portugal”, também 
em Madrid 1639. Foi senhor da 
quinta da Ponte, em Cadafais 
(Alenquer). Em 1625 sucedeu a 
seu irmão como 8º morgado de 
Machede. Era muito próximo do 
duque de Bragança D. Teodósio 

628 ADEVR, Paroquiais de Évora (Santo Antão).
629 Nome com que assina os seus livros editados.
630 Referido como natural de Évora, não encontrei o seu 
baptismo em Santo Antão nem na Sé.
631 Intitula-se como tal. Não encontrei a mercê nem a 
habilitação.
632 AUC, Actos e Graus, Liv. 27, fól. 33v, 2º caderno. 
Consta como D. Agostinho Manoel, natural de Évora, 
filho de Rui Mendes de Vasconcellos. Numa matrícula 
de 1622 já consta como D. Agostinho de Vasconcellos, 
filho de Rui Mendes de Vasconcellos.
633 Vide Joan Estreuch Tobella, “Quevedo y la 
Restauración portuguesa.Análisis de la Respuesta al 
Manifesto del Duque de Braganza”, in “Cuadernos de 
Filología. Anejo XXXI”, Universitat de València,1999, p. 
122.

II e redigiu o seu testamento em 
1628. Tomou parte na conjura 
do marquês de Vila Real634, com 
quem foi degolado a 29.8.1641. 
Pouco antes, em Maio, publicou 
em Lisboa, em castelhano, um 
“Manifiesto em la aclamación 
de D. Juan IV”, onde procura 
demonstrar a sua fidelidade 
à Restauração. Casou a 1ª vez 
com sua prima D. Margarida de 
Mendonça, filha de Constantino 
de Sá e Noronha e sua mulher 
D. Luísa de Mendonça. Casou 
2ª vez com D. Margarida de 
Albuquerque, filha de Diogo de 
Saldanha e sua mulher D. Ana 
da Mesquita. S.g. de ambos dos 
matrimónios. Esta 2ª mulher, 
D. Margarida de Albuquerque, 
casou depois com D. Manuel 
Rolim de Moura, senhor de juro e 
herdade de Azambuja e Montargil 
(5.2.1641)635, etc., também s.g.

3.3.3.6. D. Francisca, freira em Évora, 
b. a 12.10.1585 em Évora (Santo 
Antão), sendo padrinho Jerónimo 
Corte Real.636

3.3.4. Henrique Mendes Casco, n. cerca 
de 1548 em Évora (Sé) e fal. solt. 
depois de 1586.637 Foi cavaleiro 
professo da Ordem de Cristo (1581)638 
e procurador de Évora às Cortes de 

634 ANTT, Manuscritos da Livraria, nº 1049 (8) - Sentença 
conta o marquês de Vila Real, duque de Caminha, conde 
de Armamar e D. Agostinho Manuel proferida pela 
Mesa da Consciência e executada em 29 de Agosto de 
1641. Cópia do documento datada de 23 de Agosto de 
1641. Foi sentenciado e os réus, por haverem incorrido 
em crime de lesa-majestade "contra seu rei legítimo", 
veriam confiscados todos os seus bens e seriam 
expulsos das ordens e degradados à justiça secular.
635 ANTT, RGM, Ordens, Liv. 2, fól. 13; e Chancelaria da 
Ordem de Cristo, Liv. 24, fól. 13v e 95v; Liv. 31, fól. 13; 
Liv. 38, fól. 299v e 454; Liv. 40, fól. 15v; e Liv. 41, fól. 6.
636 ADEVR, Paroquiais de Évora (Santo Antão).
637 A 30.2.1586 foi padrinho em Évora (Santo Antão).
638 Vide “Catálogo de caballeros de la Orden de Cristo 
(1579-1631)”, ob. cit.; e Juan de Ávila Gijón, “La 
bibliografía de la Orden Militar de Cristo (Portugal)”, Via 
spiritus 9 (2002).
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Tomar de 1581.639

3.3.5. D. Beatriz, abadessa do convento 
de Santa Clara de Trancoso, fundado 
por seu avô. 

3.3.6. D. Guiomar de Vasconcellos, b. a 
23.11.1551 em Évora (Sé), pelo bispo 
D. Nuno, sendo padrinhos Antão de 
Faria e Joana Mendes e madrinhas 
Beatriz Correa e a parteira.640 
Veio a fal. em 1596641, tendo seu 
marido mando fazer a 19.11.1596 
em Estremoz o inventário dos seus 
bens, no qual se apura que tinha 
duas herdades no termo desta vila, 
uma herdade no termo de Évora e 
um terço da herdade de Machede, 
também no termo de Évora, vários 
animais, nomeadamente um rocim 
de sela, muitas peças de ouro e prata, 
móveis, tecidos, etc., uma tença, da 
qual estava a haver 60.000 reais, e 
um padrão de juro de 15.000 reais. 

642 Teria já 30 anos de idade quando 
casou, cerca de 1581, com seu duplo 
primo-direito Cristóvão Mendes 
de Carvalho, cerca de 13 anos mais 
novo do que ela, referido adiante no 
nº 4.2., s.g.

3.4. (b) Pedro de Carvalho (de 
Vasconcellos), que segue no nº 4.

4. Pedro de Carvalho (de Vasconcellos), n. 
cerca de 1531, possivelmente em Tentúgal, 
e fal. depois 1601, ano em que ainda se 
documenta nesta vila. Foi cavaleiro professo 
da Ordem de Cristo e fidalgo cavaleiro das 
Casas de D. Sebastião e D. Filipe I. Esteve 
com aquele rei na batalha de Alcácer Quibir, 
onde ficou cativo juntamente com seu filho 
primogénito Cristóvão, que o acompanhou. 
A 20.4.1578, sendo referido como Pedro 

639 Vide “Catálogo de caballeros de la Orden de Cristo 
(1579-1631)”, ob. cit.
640 ADEVR, Paroquiais de Évora, Sé. Os pais são referidos 
como Dº Casquo e Dona Ana.
641 Provavelmente na Sé de Évora, freguesia onde faltam 
os assentos de óbito anteriores a 1737.
642 ADEVR, Fundo da Misericórdia de Évora, Cod. 1786, 
peça 1, fól. 68-75v.

de Carvalho, fidalgo da minha Casa, filho 
do Doutor Cristóvão Mendes de Carvalho, 
do meu Conselho e do meu Desembargo, 
teve de D. Sebastião carta de privilégio 
de fidalgo por estar prestes a partir para 
a guerra.643 Serviu nas praças do norte de 
África e nas armadas da costa. A 21.6.1570 
D. Sebastião fez-lhe mercê da capitania de 
uma das naus da Armada da Índia, que não 
chegou a exercer e a que viria a renunciar 
em 1597.644 Regressado do cativeiro de 
Alcácer Quibir, a 15.6.1587 teve de D. 
Filipe I mercê de 50 cruzados de uma vez 
e uma comenda da Ordem de Cristo com 
uma pensão de 15.000 reais e outra de 40 
cruzados.645 Sucedeu como 2º morgado 
de Vila Maior e de Lamarosa e padroeiro 
do mosteiro de Santa Clara de Trancoso. 
Instituiu uma capela no convento de Santa 
Cristina, junto a Tentúgal, que tinha capelão 
próprio646 e onde terá sido sepultado. Viveu 
na vila de Tentúgal647 e na sua quintã de 
Vila Maior.648 Casou a 1ª vez cerca de 1561, 

643 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, P., Liv. 13, fól. 51v.
644 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, 
Liv. 26, fól. 54v. Nesta carta é igualmente referido 
como Pedro de Carvalho, fidalgo da minha Casa, filho 
do Doutor Cristóvão Mendes de Carvalho, do meu 
Conselho e do meu Desembargo do Paço. Tem averbado 
à margem que por Pedro de Carvalho renunciar esta 
capitania em Sebastião da Costa, a este se passou 
provisão dela a 13.10.1597.
645 Valladolid, Arquivo Geral de Simancas, Secretarías 
Provinciales, Portugal, Livro 146, 23v. Vide 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)”, ob. cit.
646 Como se documenta nos paroquiais de Tentúgal.
647 A 28.1.1601 foi padrinho em Tentúgal Jerónimo de 
Carvalho, filho de Pedro de Carvalho, moradores nesta 
vila. A 9.6.1589 e 23.2.1587, D. Guiomar foi madrinha 
em Tentúgal, sendo referida como aí moradora, sem se 
indicar que era viúva, pelo que não o era. Em 1587 a 
mesma D. Guiomar foi madrinha, sendo padrinho Brás 
Lobo, e em 1589 sendo padrinho Lopo de Almeida e 
Vasconcellos. Em ambos os casos de filhas de João 
Rodrigues de Menezes e sua mulher D. Catarina. A 
14.2.1602 foi madrinha em Tentúgal (de uma filha 
de Pedro Couceiro) uma Isabel Gomes, "moça aja de 
dona Guiomar desta villa". A 18.11.1605 Jerónimo de 
Carvalho e D. Guiomar foram padrinhos em Tentúgal de 
uma filha de Manuel de Moura, todos desta vila – AUC, 
Paroquiais de Tentúgal.
648 Em 1595 viveria nesta quintã, pois seu filho Mateus, 
quando nesse ano embarcou para a Índia com o foro 

Manuel Abranches de Soveral



80

FRAGMENTA HISTORICA

provavelmente em Évora649, com D. Maria 
de Vasconcellos (a), n. cerca de 1534650, 
ib, e fal. antes de 1574651, que era irmã de 
seu cunhado Diogo Casco de Vasconcellos, 
filha de sua madrasta Beatriz Correa e seu 
1º marido, referidos atrás. Casou 2ª vez 
em 1574 em Cepões (Lamego)652 com sua 
prima D. Guiomar de Carvalho (b)653, aí n. 
cerca de 1543 e fal. viúva a 1.4.1626 em 
Tentúgal, com testamento, indo a sepultar à 
dita capela no convento de Santa Cristina.654 
Era filha de Cristóvão de Carvalho655, 3º 
morgado de Cepões, cavaleiro fidalgo 

de moço fidalgo, é referido como filho de Pedro de 
Carvalho, de Vila Maior.
649 Possivelmente na Sé, onde os assentos de casamento 
começam em 1570.
650 Possivelmente na Sé, onde os assentos de baptismo 
começam a 1.4.1535.
651 Certamente em Tentúgal, onde os assentos de óbito 
começam em 1617.
652 Os assentos de casamento desta freguesia só 
começam em 1590. Mas se o filho mais velho nasceu 
em 1575 e o mais novo em 1580, terá casado em 1574.
653 Irmã de D. Joana da Fonseca Ozorio, casada com 
Gaspar de Souza Guedes, morgado de Nossa Senhora 
da Conceição de Carrazedo de Montenegro, etc.; de D. 
Beatriz de Carvalho, freira em Santa Clara de Lisboa; e 
de Luís de Carvalho da Fonseca, 4º morgado de Cepões, 
moço fidalgo da Casa do infante D. Luís (1542), cavaleiro 
professo (28.8.1564) e comendador (1573) da Ordem 
de Cristo, etc., casado com D. Bárbara de Ayala. Destes 
foi filho sucessor Cristóvão de Carvalho, 5º morgado de 
Cepões, que casou D. Ana de Carvalho, filha de Miguel 
Nunes de Carvalho, referido no nº 2.9.3.; e Diogo Osório 
Coutinho, que tinha o foro fidalgo cavaleiro da Casa 
Real com 1.730 reais de moradia quando embarcou na 
Armada da Índia de 1598, sendo referido como filho de 
Luís de Carvalho e neto de Cristóvão de Carvalho (vide 
“Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 140).
654 AUC, Paroquiais de Tentúgal. Diz o óbito: "Dona 
giomar faleceo aos digo o primeiro dia de abril de 625 
e esta emterrada ê Stª Christina = p. pº gomes". Tem 
averbado à margem: " tem satisfto tem feito Deixou 
testamento".
655 Neto materno de Álvaro Osório da Fonseca, senhor 
das quintãs de Figueiró da Granja e Santa Eufémia da 
Matança, escudeiro fidalgo da Casa de D. Afonso V, etc., 
era sobrinho paterno de D. Rodrigo de Carvalho, bispo 
de Miranda do Douro, e bisneto paterno de Martim de 
Carvalho, 1º morgado de Cepões, criado do duque de 
Viseu (1460) e depois cavaleiro fidalgo da Casa Real, juiz 
das sisas de São Martinho de Mouros (4.8.1487), etc., 
que era irmão de Ana Rodrigues de Carvalho, mãe de 
Licenciado Cristóvão Mendes de Carvalho.

(1546)656 e trinchante do infante D. Luís657, 
cavaleiro fidalgo da Casa Real com 1.750 
reais de moradia (1550)658, senhor das 
quintas da Figueira, no termo de Lamego, 
e do Outeiro, no termo de Penaguião659, 
etc., que a 11.6.1550 teve sentença contra 
si e a favor do rei sobre o foro da quinta 
de Godim660, etc.; e de sua mulher D. Filipa 
de Bulhão661, 2ª morgada de Bulhões, que 
teve de D. Sebastião alvará de lembrança 
de tença662 e já viúva teve de D. Filipe I uma 
tença de 100.000 reais.663 

4.1. (a) D. Francisca da Cunha de 
Vasconcellos664, n. cerca de 1562. Casou 
cerca de 1578 com João da Fonseca 
Osório, n. cerca de 1545, vedor da 

656 Vide D. António Caetano de Sousa, “Livro da Matrícula 
do Infante D. Luiz, de todos os moradores da Sua Casa, 
desde o anno de 1536 até 1552”, in “Provas da História 
Genealógica da Casa Real Portuguesa”, ob. cit.
657 ANTT, Livros de matrícula dos moradores da Casa do 
infante D. Luís, Liv. II, fól. 19v.
658 BGUC, Códices de D. Flamínio de Souza.
659 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
1, fól. 199.
660 ANTT, Gavetas, gav. 10, mç. 4, nº 7.
661 Filha sucessora de Vasco Pires de Bulhão, 1º morgado 
de Bulhões, tesoureiro-mor de Lisboa, e de sua mulher 
Guiomar de Pina. Este Vasco Pires de Bulhão, sendo 
referido como fidalgo, tirou carta de armas a 12.12.1528 
para Bulhão, como filho de Pedro Afonso de Bulhão e 
neto de Afonso Gonçalves de Bulhão, do tronco desta 
linhagem (ANTT, Chancelaria de D. João III, 11, 161v). 
Era provavelmente descendente do Vicente Pires de 
Bulhão, tesoureiro-mor de D. Dinis, a quem este rei 
fez mercê do juncal da lezíria de Alealamos, no termo 
de Santarém (ANTT, Chancelaria de D. Dinis, Liv. 4, fól. 
88v). Aquela Guiomar de Pina parece filha de outra 
Guiomar de Pina, de Évora, de quem era uma terra de 
que era feitor, pelo rei D. Manuel, Manuel de Abreu, 
fidalgo da sua Casa, que a 2.4.1513 foi arrendada na 
cidade do Porto por dois anos a Rui Cordeiro (ANTT, 
Corpo Cronológico, p. II, mç. 38, nº 4), e de seu marido 
Afonso de Magalhães, fidalgo da Casa Real, morador 
em Braga, quando a 7.5.1476 D. Afonso V lhe doou uma 
tença anual de 5.000 reais, a juntar à quantia que já lhe 
fora dada de 5.000 reais, o que perfaz a soma total de 
10.000 reais (Chancelaria de D. João II, Liv. 2, fól. 144). 
Assunto tratado pelo autor num “Ensaio sobre a origem 
dos Pina”, a publicar.
662 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 
43, fól. 136.
663 ANTT, Chancelaria de D. Filipe I, Liv. 11, fól. 40.
664 Torres chama-a D. Francisca de Noronha, o que não 
tem qualquer fundamento, e dá-a como filha do 2º 
casamento, o que é erro.
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fazenda da Índia665, comendador de 
São Salvador de Minhotães (Faria) na 
Ordem de Cristo666, filho de Bernardo 
da Fonseca Osório, alcaide-mor e feitor 
de Coulão667, e de sua mulher Maria 
de Froes.668 Como João da Fonseca, 
escudeiro, morador em Portalegre, filho 
de Bernardo da Fonseca e Maria de 
Froes, embarcou na Armada da Índia 
de 1563.669 É certamente o João da 
Fonseca, fidalgo, que foi na Armada da 
Índia de 1582 como capitão do galeão 
São Francisco que foi a Malaca.670 O pai, 
Bernardo da Fonseca671, cavaleiro da 
Casa Real com 1.600 reais de moradia, 
referido como filho do Dr. João Osório672, 
desembargador da Casa da Suplicação, e 
de Francisca Gil, embarcou nas armadas 
da Índia de 1532 e de 1444 (nesta 
como alcaide-mor de Coulão).673 C.g. 
aparentemente extinta.

4.2. (a) Cristóvão Mendes de Carvalho, 
sucessor de seu pai e homónimo do avô, 
n. cerca de 1564674, certamente na vila 

665 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 64, fól. 49v. 
666 Segundo Gayo, ob. cit., coisa que não consegui 
confirmar.
667 ANTT, Chancelaria de D. João III, M., Liv. 19, fól. 35. 
Coulão (Kollam, Coullam ou Quilon) é uma cidade do 
estado de Kerala (Índia).
668 Alão, ob. cit., Osórios da Fonseca, §3, chama-a Luísa 
Lopes Pestana.
669 Vide “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da 
Biblioteca Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 74; e 
“Emmenta da Casa da Índia”, 1907, ob. cit., p. 47.
670 Vide “Subsídios para o estudo da carreira da Índia”, 
ob. cit.; e “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da 
Biblioteca Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 109.
671 Alão, ob. cit., dá-o como irmão de D. Jerónimo 
Osório, humanista e teólogo, bispo do Algarve (1564-
80), nascido cerca de 1506 e falecido a 20.8.1580 em 
Tavira.
672 Alão, ob. cit., diz que este João Osório da Fonseca 
foi ouvidor-geral da Índia e dá-o como filho de Álvaro 
Osório de Fonseca. O vedor João da Fonseca Osório era 
portanto primo no 3º grau da madrasta de sua mulher 
D. Francisca.
673 Vide “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da 
Biblioteca Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 28 e 
30.
674 Os baptismos de Tentúgal só começam em 1577. 
Em 1624, quando testemunhou no processo de Matias 
Pereira de Sampaio, Cristóvão Mendes de Carvalho 
declara que tem 50 anos “mais ou menos”. O que daria 

de Tentúgal675, onde sobretudo viveu676 e 
fal. viúvo a 28.4.1636, com testamento, 
indo a sepultar à sua capela no convento 
de Santa Cristina.677 Esteve com seu 
pai na batalha de Alcácer Quibir, onde 
ficaram cativos, servindo depois no 
Brasil e em Angola. A 30.5.1601 foi feito 
por D. Filipe II meirinho do mar, porto e 
alfândega do Rio de Janeiro.678 Diz esta 

1574 como ano do seu nascimento. Contudo, D. Filipe 
II diz que foi como “aventureiro” no jornada de África 
na companhia de D. Sebastião, o que implica que teria 
pelo menos 14 anos em 1578, não podendo nunca ter 
apenas 4 anos de idade, como seria o caso se tivesse 
nascido em 1574. Por outro lado, sua mulher nasceu em 
1551, como se documenta. Tudo conjugado, podemos 
concluir que Cristóvão Mendes de Carvalho não sabia 
a idade que tinha, coisa que hoje estranhamos mas era 
muito vulgar na época, como desde logo revela o “mais 
ou menos” que sempre acompanha as declarações 
de idade dessa época. Acresce que já verifiquei erros 
nestas declarações de mais de 10 anos, para mais e para 
menos. Cristóvão Mendes de Carvalho não podia, na 
verdade, ter nascido depois de 1564, tendo neste caso 
60 anos quando testemunhou. E mesmo assim seria 13 
anos mais novo do que sua mulher (e prima-direita), de 
quem então já se declara viúvo. Acresce que Cristóvão 
Mendes de Carvalho, no seu 1º depoimento, diz que 
apenas conhecia o réu dos últimos 30 anos, o que é uma 
coisa estranha para ser dita por alguém com 50 anos, 
tendo em conta que neste caso o conhecia desde a sua 
juventude. Acresce ainda que Cristóvão Mendes de 
Carvalho teve o nome do avô paterno e é claramente o 
filho primogénito de Pedro de Carvalho, sendo portanto 
filho de sua 1ª mulher D. Maria de Vasconcellos. Ora, o 
Dr. Gil Rodrigues de Carvalho, que pela onomástica e 
cronologia era também filho do 1º casamento de Pedro 
de Carvalho, matriculou-se na Universidade de Coimbra 
em 1586, pelo que terá nascido cerca de 1566. Sendo 
que o outro filho deste matrimónio, João Mendes de 
Carvalho, terá nascido cerca de 1565, o que obriga 
Cristóvão Mendes de Carvalho a nascer em 1564 ou 
antes. 
675 A 21.3.1628 faleceu em Tentúgal Francisca Vaz, ama 
de Cristóvão Mendes (AUC, Paroquiais de Tentúgal). 
Se a sua ama (de leite) faleceu em Tentúgal é porque 
era daí natural, donde resulta a forte probabilidade de 
Cristóvão Mendes também aí ter nascido.  
676 Cristóvão Mendes de Carvalho, morador na vila 
de Tentúgal, foi aí padrinho a 31.5.1603, 30.10.1604, 
29.12.1604, 20.5.1606 e 1.3.1608 - AUC, Paroquiais de 
Tentúgal.
677 AUC, Paroquiais de Tentúgal. Diz o óbito: "Christovão 
mendes de Carvalho faleceo aos 28 de Abril de 636, esta 
êterrado ê Stª Christina". Tem averbado à margem: "fez 
hû officio fez testamento e he seu testamenteiro frco de 
aragão".
678 ANTT, Chancelaria D. Filipe II, Liv. 9, fól. 202v e 203.
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carta: “Eu el Rey faço saber aos que esta 
carta virê q havendo resptº a xpovão 
mêdez de Carvalho ir por aventurro na 
jornada de Africa em companhia d’el 
Rey Don Sebastião meu Primo q Ds tem 
a honde cativou e a servir na guerra do 
Brasil com o governador Don Frco de 
Souza e ir por sua ordem a Angola ao 
resgate de cento e cinquenta escravos 
para as galeotas que se fizerão per 
conta de minha fazenda e depois tornar 
ao Brasil com eles e dar sua conta ao 
dito governador e pella confiança q 
nelle tinha ho encarregar de Capitão 
de uma viagem q veio a esta cidade em 
meu serviço e ir a Cascaes ê compª de 
Don Affonso de Noronha, hey por bem e 
me praz per todos os ditos respeitos de 
lhe fazer mercê do offº de meirinho do 
mar e alfandega e porto della da cidade 
de São Sebastião do Rio de Janeiro das 
partes do Brasil para servir por tempo 
de seis anos com o qual cargo avera o 
ordenado proes e percalços que tiveram 
e ouverão os q antes delle o servirão 
(…)”. Viveu também no seu morgadio 
de Lamarosa679, no termo de Tentúgal, 
pois a 14.3.1624 e 24.9.1624 Cristóvão 
Mendes de Carvalho, viúvo, aí morador, 
foi ouvido na ermida de São Varão desse 
lugar como testemunha no processo 
da Inquisição de Coimbra de Matias 
Pereira de Sampaio.680 Viveu igualmente 
vila de Estremoz, em cujas casas estava 
quando a 19.11.1596 aí mandou fazer 
o inventário dos bens de sua falecida 
mulher, de quem foi herdeiro.681 Casou 
cerca 1581, provavelmente em Évora 
(Sé)682 com sua dupla prima-direita 
D. Guiomar de Vasconcellos, b. a 
23.11.1551 em Évora (Sé) e fal. em 

679 Por morte de seu pai terá ido viver para a quinta de 
Lamarosa, ficando sua madrasta e seus meios-irmãos a 
viver na casa da vila de Tentúgal, onde se documentam.
680 ANTT, Tribunal do Santo Ofício, IC, proc. 4724. Neste 
processo documentam-se dois criados deste Cristóvão 
Mendes de Carvalho: António Tavares e Francisco de 
Araújo.
681 ADEVR, Fundo da Misericórdia de Évora, Cod. 1786, 
peça 1, fól. 68-75v.
682 Há vários assentos deste ano rasgados e ilegíveis.

1596683, já referida atrás no nº 3.3.6., 
cerca de 13 anos mais velha do que o 
marido, s.g.

4.3. (a) João Mendes de Carvalho, n. cerca 
de 1565, que fal. solt., s.g.684 Há um João 
Carvalho, filho de Pedro Carvalho, que 
em 1576 era moço fidalgo da Casa de 
D. Sebastião com 500 reais de moradia 
e 1 alqueire de cevada por dia.685 Podia 
ser este ou João de Carvalho Patalim, 
filho sucessor de Pedro de Carvalho, 
morgado de Val da Gramaxa, em Évora. 
Mas mais provavelmente era este, pois 
João de Carvalho Patalim nasceu cerca 
de 1535 e já se documenta moço fidalgo 
em 1551.686 Fal. novo.

4.4. (a) Dr. Gil Rodrigues de Carvalho687, n. 
cerca de 1566 em Tentúgal688, licenciado 
em Cânones pela Universidade 
de Coimbra por exame privado de 
27.7.1600, tendo feito o bacharelato a 
20.7.1594 e matriculado a 10.10.1587, 
depois de se ter matriculado em Instituta 
a 1.10.1586.689 Alão690 diz que morreu 
quando estudava em Coimbra, pelo que 
provavelmente faleceu na peste que em 
1602 grassou nesta cidade, enquanto 
preparava o doutoramento. Afonso de 
Torres691, que o dá erradamente como 
filho do 2º casamento, diz apenas que 

683 Em Évora (Sé), sem assentos de óbito para esta época, 
ou em Estremoz, onde não encontrei o seu óbito.
684 Alão, ob. cit., diz que foi “desasizado”. Gayo, ob. cit., 
diz que morreu louco.
685 Vide D. António Caetano de Sousa, “Livro das 
Moradias, e Foros do Reino na Caza do Senhor Rey 
D. Sebastião no anno 1576. Copiado do Livro do 
Thesoureiro das mesmas moradias, que se guarda no 
Cartório dos Contos do Reyno, e Caza”, in “Suplemento 
às Provas da História Genealógica da Casa Real 
Portuguesa”, ob. cit.
686 ANTT, Chancelaria de D. João III, P., Liv. 4, fól. 147.
687 Nome com que consta nos registos da Universidade 
de Coimbra. Usou o prenome e patronímico de seu 
tio-bisavô materno, Gil Rodrigues de Vasconcellos, 
instituidor do morgadio de Machede.
688 Referido como natural de Tentúgal na matrícula da 
Universidade de Coimbra. Os baptismos desta freguesia 
só começam em 1577.
689 AUC, Matrículas.
690 Vide ob. cit.
691 Vide ob. cit.
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fal. solt. s.g.

4.5. (b) Jerónimo de Carvalho de 
Vasconcellos, que segue no nº 5.

4.6. (b) Mateus de Carvalho e 
Vasconcellos, n. cerca 1576 em 
Tentúgal, embarcou na Armada da 
Índia de 1595, comandada por João 
de Saldanha, levando o foro de moço 
fidalgo da Casa Real, sendo referido 
como filho de Pedro de Carvalho, de 
Vila Maior.692 É referido como Mateus de 
Carvalho e Vasconcellos, fidalgo da Casa 
d’el rei, no testamento de seu sogro 
de 30.10.1605. Casou antes desta data 
em Cabeço de Vide693 com D. Branca 
de Souza, filha de Heitor de Barros 
Castello-Branco, c.g. Existe o auto de 
contas do testamento com que faleceu 
Heitor de Barros de Castello-Branco, 
fidalgo da Casa Real, natural de Cabeço 
de Vide, no qual instituiu uma capela 
de meio anal de missas.694 Contém, 
entre outros documentos: a cópia do 
testamento (de 30.10.1605); cópia do 
codicilo do mesmo (de 22.2.1609); o 
rol dos legados deixados pelo testador; 
uma escritura de contracto e concerto 
feita entre o filho do testador, António 
de Barros, e Mateus de Carvalho, sobre 
a terça da Herdade das Paredes (datada 
de 1616); um auto de sequestro que se 
procedeu nos rendimentos da Herdade 
das Paredes em 1792, administrada por 
D. Maria Francisca de Menezes, casada 
com António Romão de Souza da Silva e 
Alte; a cópia do testamento de Sebastião 
de Abreu, datado de 14.10.1558, no 
qual instituiu uma capela, deixando 
administradora da mesma sua irmã 
Cristina de Abreu, e no caso do seu 

692 “Memoria das pessoas que passaran à Índia nos anos 
de 1504 e 1628”, fól. 296, BNL, Pombalina, Cód. 123; 
e “Ementa da Casa da Índia: Manuscrito da Biblioteca 
Central da Marinha”, 2010, ob. cit., p. 135.
693 Os assentos de casamentos de Cabeço de Vide só 
começam em 1606.
694 ADEVR, Provedoria das Comarcas de Évora e 
Estremoz, Legados Pios, Testamentos, Cabeço de Vide, 
cx. 21, nº 299.

falecimento a outra sua irmã Isabel de 
Abreu, sendo esta ascendente de Heitor 
de Barros de Castello-Branco. Heitor 
de Barros de Castello-Branco deixou 
testamenteiros António de Barros de 
Castelo Branco, seu filho, e Mateus de 
Carvalho e Vasconcellos, seu genro, 
ambos fidalgos da Casa Real.

4.7. (b) D. Joana, freira no mosteiro de 
Santa Maria de Celas (Coimbra).

4.8. (b) António de Carvalho de 
Vasconcellos695, b. a 19.6.1580 em 
Tentúgal696, cavaleiro professo da Ordem 
de São João (Malta), fal. na ilha de 
Malta.697 

5. Jerónimo de Carvalho de Vasconcellos698, 
fidalgo cavaleiro da Casa Real699, n. cerca 
de 1575 em Tentúgal700 e fal. a 21.12.1657 
em Vila Maior (Vouzela).701 Viveu sobretudo 
durante o reinado dos Habsburgo, de quem 
se manteve afastado.702 Teria 66 anos na 
Restauração de 1640, em cujas guerras 
posteriores não terá participado, devido 
à idade. Em 1636, por morte de seu meio-
irmão Cristóvão, sucedeu nos morgadios de 
Vila Maior e Lamarosa, na administração da 

695 Alão, ob. cit., chama-o António de Vasconcellos; e 
Torres, ob. cit., chama-o António de Carvalho.
696 AUC, Paroquiais de Tentúgal. Diz o baptismo: "Aos 
dezanove do dito mes de junho (de 1580) bautizei Ato 
filho de pero de carvalho & de dona giumar, forão 
padrinhos mel de ceiça & britis das ronchas mors nesta 
villa = João de paiva".
697 Segundo Afonso de Torres, ob. cit.
698 Consta com este nome completo por exemplo no 
assento do seu casamento e na doação da Casa da Trofa 
a seu filho Bernardo. Em geral, contudo, documenta-
se apenas como Jerónimo de Carvalho, simplificação 
normal.
699 Referido como tal, não encontrei o foro nos fundos 
habituais.
700 Os assentos de baptismo de Tentúgal começam a 
10.10.1577.
701 ADVIS, Paroquiais de Vila Maior. Diz o seu óbito: 
"Hiromnimo de Carvalho fidalgo faleceo da vida 
presente estando mor na sua quinta de Villa mayor, 
em os vinte e hum de dezembro de mil e seis centos e 
cinquoenta e sete, está seo corpo depositado na Capela 
mor desta igrª, fez testmº, e por verdade fiz e assinei oje 
mes e era ut supra = o Pe Pº Pinto".
702 Um bom exemplo da “corte na aldeia” de que fala 
Francisco Rodrigues Lobo.
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capela de Santa Cristina, no padroado do 
mosteiro de Santa Clara de Trancoso, etc. 
Sucedeu também nas casas de Tentúgal, 
onde viveu em solteiro e pelo menos de 1645 
a 1647. Antes e depois viveu na vila da Trofa 
(Águeda) e na quintã de Vila Maior703, onde 
faleceu. Pouco antes de seu meio-irmão 
morrer, mas já seu presuntivo sucessor, 
teria ele cerca de 61 anos e ela cerca de 23 
anos de idade, casou a 14.1.1636 na cidade 
do Porto (Victória)704, no oratório da casa 
do Patim705, com D. Jerónima de Lemos706, 
n. cerca de 1613 em Cambra (Vouzela)707 e 
fal. viúva, teria 78 anos, a 5.2.1691 na dita 
quintã de Vila Maior, com testamento.708 
Quando o irmão João Gomes de Lemos709 

703 A 25.10.1655 sua mulher foi aí madrinha, sendo 
referida como "donna hieronnima de Lemos ora 
moradora nesta Villa maior".
704 ADPRT, Paroquiais do Porto. Diz o assento: “Aos 14 de 
janro de 1636 Recebi por palavras de presente na forma 
do sagrado Conclº em Casa de Dº Gomes de Lemos a 
Dona Jeronima sua fª com Jeronimo de Carvalho de 
Vasconcellos da Vila da Trofa veio Jº Gomes per qtº pª 
tudo me mostraram (…) dos sñs do Cabido testemunhas 
q presentes estavam Dº Gomes de Lemos e sua mulher 
e outra mtª gente = Antº Bernardes”.
705 Casa do senhor da Trofa Diogo Gomes de Lemos, que 
a teve por sua 1ª mulher.
706 D. António Caetano de Sousa, “História Genealógica 
da Casa Real Portuguesa“, 1748, Livro XIV, Tomo XII, 
Parte II, Capítulo IV, §1, p. 30.
707 Segundo a inquirição de genere para familiar do 
Santo Ofício de um seu neto, era natural de Cambra 
(onde seu pai tinha a quintã da Torre). Os assentos de 
baptismo desta freguesia só começam em 1624.
708 ADVIS, Paroquiais de Vila Maior. Diz o seu óbito: "Aos 
sinco dias do mes frº de mil e seis e noventa e hu anos, 
faleceo nesta frgª Donna Heronima Dona vª, seo filho 
Bernardo de Carvalho seo herdeiro e testamenteiro e 
obrigado ao Bem de sua alma; fez seo testamto solene, 
de q fiz este asento q asinei dia, mes, era ut supra = o 
Abbe Luiz Dias de Miranda". À margem tem averbado: 
“fez testamto. Donna Heronima. fez o pro offº. fez 2º 3º. 
sepultada no carnejro”.
709 João Gomes de Lemos nasceu cerca de 1612, 
certamente na Trofa (pois era daí a sua ama, falecido a 
13.1.1660, ib) e foi jesuíta, abandonando a vida religiosa 
quando ficou sucessor legítimo, por casamento de 
seus pais. Teria 38 anos quando, ainda em vida de seu 
pai mas já chamado morgado da Trofa no assento de 
casamento, casou a 9.9.1650 na vila do Botão (Coimbra) 
com D. Maria Madalena de Castro e Mello, filha dos 
morgados do Botão, sem geração. Por morte de seu 
pai, D. João IV confirmou-lhe os senhorios a 22.8.1652 
(ANTT, Chancelaria de D. João IV, D., Liv. 7, fól. 57v - vide 
transcrição desta carta em ANEXOS; e RGM, Doações da 

faleceu a 16.10.1676 na sua vila da Trofa710, 
D. Jerónima de Lemos sucedeu-lhe nos 
morgadios e bens livres da Casa da Trofa 
e iniciou uma demanda legal com a Coroa 
para suceder nos respectivos senhorios, 
processo que se arrastou 21 anos, chegou 
a envolver o duque de Aveiro, que também 
intentou obter esses senhorios, e só 
acabou a 2.5.1690, com sentença a favor 
da Coroa.711 D. Jerónima, apresentando-se 
com sucessora de seu irmão nos morgadios 
e bens livres, defendia que devia também 
suceder nos senhorios por direito próprio, 
por considerar que estes senhorios não 
estavam sujeitos à Lei Mental, pois fora 
dado aos seus antepassados o direito de 
os vender e escambar, como bem próprio, 
coisa que não tinha qualquer fundamento, 
como bem se verifica nas doações e 
confirmações destes senhorios, transcritas 
em ANEXOS. A sentença foi dada sendo 
seu filho Bernardo de Carvalho de Lemos 
autor e procurador da mãe D. Jerónima de 
Lemos. Alguns anos depois, a 28.5.1699, o 
rei D. Pedro II fez mercê ao dito Bernardo de 
todos os senhorios e bens da Coroa da Casa 
da Trofa, como tinha seu tio, não já de juro 
e herdade mas apenas em duas vidas. D. 
Jerónima e seu irmão João Gomes de Lemos 
eram filhos de Diogo Gomes de Lemos712, 
n. cerca de 1575 e fal. a 25.7.1651 na sua 

TT, Liv. 8, fól. 145). Antes deu-lhe, pelo seu casamento, 
as comendas da Ordem de Cristo paternas com uma 
pensão de 20.000 réis (25.3.1651 – ANTT, RGM, Ordens 
militares, Liv. 3, fól. 270v).
710 ADAVR, Paroquiais da Trofa (Águeda).
711 ANTT, Núcleo Antigo, 236. 
712 Teve um irmão mais velho, João Gomes de Lemos, 
que esteve com seu pai em Alcácer Quibir, onde ficou 
cativo, sendo remido. Este João Gomes de Lemos 
foi comendador de uma das comendas de Tânger na 
Ordem de Cristo e serviu nesta praça com D. Duarte 
de Menezes. Faleceu antes de seu pai, a 26.5.1615, em 
São Miguel de Aveiro, sem geração, com testamento, 
deixando viúva D. Teresa de Andrade, filha de Miguel de 
Cabedo e sua mulher D. Leonor de Vasconcellos. João 
Gomes e Diogo Gomes, além de várias irmãs, freiras em 
Arouca, foram ainda irmãos de Jerónimo de Lemos, que 
tinha o foro fidalgo cavaleiro da Casa Real com 2.700 
reais de moradia quando embarcou na nau Chagas da 
Armada da Índia de 1576 (Vide “Ementa da Casa da 
Índia: Manuscrito da Biblioteca Central da Marinha”, 
2010, ob. cit., p. 101).
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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 falecido 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”. 
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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”.
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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 falecido 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”. 
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1540 e fal. a 11.2.1616 em Aveiro (São 
Miguel)725, indo a sepultar ao panteão da 
família na sua vila da Trofa, e de sua mulher 
D. Maria de Távora, fal. ib. Duarte de Lemos 
foi o 5º senhor de juro e herdade da Trofa 
(1.8.1576), Pampilhosa da Serra e Álvaro 
(ib), 9º senhor de juro e herdade de Jales 
e Alfarela (ib)726, 7º morgado do Calhariz 
(Lisboa), senhor da honra e torre de Silva, 
etc. Esteve com D. Sebastião em Alcácer 
Quibir, onde ficou cativo, sendo remido, e 
apoiou a causa do prior do Crato, de quem 
foi capitão-general da comarca de Aveiro 
(27.8.1580) e principal responsável pela 
sua aclamação nesta comarca. Foi o maior 
enfiteuta do mosteiro de Pedroso, que a 
4.1.1572 lhe renovou, a si e a sua mulher D. 
Maria de Távora, o grande prazo de Lafões, 
que incluía mais de 41 casais e seis quintas, 
espalhados pelos concelhos de São Pedro 
do Sul, Vouzela, Viseu e Penalva do Castelo, 
pagando apenas 12.000 reais de foro pelas 
1ª e 2ª vidas (as do casal) e 6.500 reais pela 
3ª.727 Um prazo anterior tinha sido feito 
a 25.1.1482 por D. Frei Afonso Gomes de 
Lemos, prior da Colegiada de Guimarães 
e Dom abade do mosteiro de Pedroso, a 
seu sobrinho João Gomes de Lemos, 2º 
senhor da Trofa, e sua mulher D. Violante 
de Sequeira.728

725 ADAVR, Paroquiais de Aveiro.
726 ANTT, Confirmações Gerais (1573-1638), Liv. 5, fól. 
224; Chancelaria de D. Sebastião / D. Henrique, Liv. 20, 
fól. 447; e Liv. 29, fól. 7v; e Chancelaria de D. Sebastião, 
P., Liv. 6, fól. 254v. Vide ANEXOS.
727 ANTT, Sala 25, Mosteiro de Pedroso, Mç. 12. docs. 1 
a 24; ADPRT, Mosteiro de Pedroso, livro 49; e Esteban 
Sarasa Sánchez e Eliseo Serrano Martín, “Señorío y 
feudalismo en la Península Ibérica (SS. XII–XIX)”, 1993, 
p. 299.
728 ANTT, Gavetas da TT, gaveta X, mç. 12, nº 26; e 
Reforma das Gavetas, Liv. 18, fól. 301v. Diz o prazo 
que na era do nascimento de Cristo de 1482, a 25 de 
Janeiro, na Trofa, terra e jurisdição do Senhor Gomes 
Martins de Lemos, fidalgo da Casa d’el rey e do seu 
Conselho, em presença do tabelião e testemunhas ao 
diante nomeadas, estando aí presente o Senhor Afonso 
Gomes de Lemos outrossim do Conselho d’el rei e 
prior de Santa Maria da Oliveira da vila de Guimarães 
e Dom abade e administrador perpétuo do mosteiro de 
Pedroso do bispado do Porto, logo por ele foi dito que 
emprazava ao honrado Senhor João Gomes de Lemos 
e à Senhora Dona Violante de Siqueira sua mulher e a 

5.1. Pedro de Carvalho de Lemos, 
sucessor, b. a 21.3.1637 na Trofa729 e 
fal. entre 1666 e 1673.730 Matriculou-
se a 12.11.1659 no curso de Cânones 
na Universidade de Coimbra.731 Serviu 
depois como capitão nas guerras da 
Restauração, onde morreu. Na carta 
real em que seu irmão Bernardo lhe 
sucedeu, nomeadamente nos serviços, 
diz-se que este Pedro, aí referido apenas 
como Pedro Carvalho, serviu nas guerras 
de Castela, na Infantaria das províncias 
da Beira e Alentejo, morrendo no 
serviço militar. Casou a 9.3.1666 em 
Nandufe (Tondela), por procuração por 
estar ausente, sendo representado por 
Estêvão de Nápoles, tio da noiva732, 
com D. Sebastiana de Mello Cardoso, 
n. cerca de 1647, morgada de Bruceiras 
(Évora)733, s.g. D. Sebastiana casou 2ª vez 
em 1674 com Gonçalo de Souza Moniz, 
n. em Lisboa, fidalgo cavaleiro da Casa 
Real (4.5.1667)734, capitão nas guerras 

um filho ou filha de ambos vários casais em São João de 
Loure, Lamas do Real e Castrovães. Entre 1541 e 1556 
seu neto homónimo João Gomes de Lemos, sucessor 
nestes prazos, teve sobre eles uma demanda com o 
mosteiro de Pedroso (ANTT, Corpo Cronológico, I, mç. 
69, nº 3; mç. 77, nº 51; e mç. 98, nº 39). 
729 ADAVR, Paroquiais de Águeda. Diz o assento: “Em os 
21 dias do mês de março do anno de 1637 baptizou Dyº 
Caneles freire da igrª de Lamas a Pº fº do Sõr Hieronimo 
de Carvalho e da Srã Dona Hieronima p: o Sõr Dyº 
Gomes de Lemos = Basto”. É referido como natural de 
Vila Maior na matrícula da Universidade de Coimbra.
730 Não encontrei o seu óbito em Tentúgal, Vila Maior, 
Trofa, Porto (Victória e São Nicolau), Nandufe ou Évora 
(Nossa Senhora do Divor), onde ficava a quinta de Vale 
de Flores ou morgado de Bruceiras. Documenta-se 
que morreu nas guerras da Restauração e o óbito teria 
ficado registado no seu morgadio de Lamarosa, então já 
paróquia de São Varão de Lamarosa, cujos assentos só 
começam em Julho de 1677. Morreu depois de 1666, 
ano do seu casamento, e o mais tardar em 1673, uma 
vez que a sua viúva voltou a casar o mais tardar no 
início de 1674, tendo o 1º filho do 2º matrimónio sido 
baptizado a 3.11.1674. 
731 AUC, Matrículas.
732 ADVIS, Paroquiais de Tondela.
733 O morgadio de Bruceiras ou quinta de Vale de Flores, 
em Évora, instituído por disposição testamentária de 
4.3.1533 do Dr. Álvaro Cardoso, desembargador do 
Paço.
734 ANTT, Matrícula dos Moradores da Casa Real, Liv. III, 
p. 10.

Cristóvão Mendes de Carvalho  ‐ História de um alto 
magistrado quinhentista e de sua família
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da Restauração735, senhor da quinta de 
Prime, em Fragosela (Viseu), que teve 
de D. Pedro II alvará para ser escuso dos 
cargos da Câmara de Viseu736, c.g.737 D. 
Sebastiana era filha sucessora de Rui de 
Mello Cardoso e sua mulher738 D. Luísa 
de Nápoles, ambos já falecidos em 1666.

5.2. João Gomes de Lemos, n. cerca 1638, 
certamente em Vila Maior.739 Como 
João de Carvalho e Lemos matriculou-
se a 19.11.1657 em Cânones na 
Universidade de Coimbra.740 Mas consta 
como João Gomes de Lemos nas cartas 
em que seu irmão Bernardo sucedeu 
nos seus serviços. Foi capitão de cavalos 
e couraças nas guerras da Restauração, 
onde morreu na batalha de Montes 
Claros (17.6.1665)741, solt., s.g. Diz uma 
das ditas cartas que “João Gomes de 
Lemos se achou no recontro de Degebe 
e batalha do Ameixial procedendo com 
grande vallor como também na batalha 
de Montes Claros em q foi morto”. 

5.3. António de Carvalho de Vasconcellos, 
n. cerca 1639, ib, capitão nas guerras 
da Restauração, que morreu no cerco 
de Badajoz (1657), com uma bala de 
artilharia que lhe arrancou uma perna, 
solt., s.g. Em geral aparece referido 
apenas como António de Vasconcellos, 
mas numa das cartas dos seus serviços 
ao irmão Bernardo está averbado: “Antº 
de Vaslos se lhe achou sertidão cõ o nome 
de Antº Carvalho de Vaslos, e assim diz 

735 Como se diz no foro, por cujos serviços o teve.
736 ANTT, Chancelaria de D. Pedro II, Liv. 35, fól. 62v.
737 Pais de Diogo de Souza e Mello, baptizado a 3.11.1674 
Fragosela (Viseu), de Luís de Souza e Mello, baptizado a 
1.12.1675, ib, e outros, c.g. nos barões de Prime.
738 Casados a 13.2.1646 em Nandufe (Tondela), ADVIS, 
Paroquiais de Tondela.
739 Referido como natural da Trofa na matrícula na 
Universidade de Coimbra. Contudo, o seu baptismo 
não consta nos livros da Trofa, onde apenas aparece 
o de seu irmão Pedro, pelo que este João e os irmãos 
António e Martinho devem ter nascido em Vila Maior, 
freguesia onde os assentos de baptismo só começam 
em 1652.
740 AUC, Matriculas. Matriculou-se em Instituta a 
30.10.1656 e em Cânones a 19.11.1657 e 9.11.1658.
741 Segundo Afonso de Torres, ob. cit.

que se chama, e não se escrever assim 
foi erro do offal q fez a portria por honde 
se obrou este Alvara”. Diz a mesma carta 
que este António “havendo servido na 
Cavallaria da Beira, foi morto de hua 
balla de Artra na Campanha de Valença, 
indo de socorro a Provª do Alentejo, no 
anno de 657”.742 

5.4. Martinho de Lemos, n. cerca 1641, 
ib, e fal. antes de 1699, foi clérigo em 
Castela, para onde fugiu em 1673 por 
crime que cometeu. Tendo depois 
voltado, foi então degredado para a 
Índia, onde faleceu. Como Martinho de 
Lemos foi testemunha em Vila Maior de 
um casamento a 23.7.1673.743 Alão744, 
que o chama Martim de Lemos, diz que 
o degolaram em estátua em Vouzela, 
pela morte de Francisco de Souza de 
Almeida, em 1673. Francisco de Souza 
de Almeida, herdeiro da quinta da 
Cavalaria, ib, foi de facto morto em 
Vouzela, como testemunha sua tia D. 
Margarida. Este Francisco foi fidalgo 
da Casa Real e familiar do Santo Ofício 
(12.8.1668), mas não fez o juramento 
por ter falecido entretanto, como 
se refere na inquirição de genere do 
irmão.745 Sendo certo que a 27.1.1673 
o Santo Ofício aprovou o seu casamento 
com D. Sebastiana Velez de Castello-
Branco, n. em Águeda. Pelo que a morte 
foi não só depois desta data mas após 
23 de Julho, quando Martinho de Lemos 
ainda testemunha em Vila Maior, como 
ficou dito.

5.5. Bernardo de Carvalho de Lemos, 
fidalgo cavaleiro da Casa de D. Pedro 
II746 e mestre de Campo de Auxiliares 
da comarca de Aveiro747, n. na vila de 

742 Vide ANEXOS, nº 3.
743 ADVIS, Paroquiais de São Pedro do Sul.
744 Vide ob. cit.
745 Aires de Almeida de Souza, familiar a 14.6.1674 
(ANTT, Habilitações do Santo Ofício, Aires, mç. 1, doc. 
2). 
746 Referido como Fidalgo da minha Casa nas cartas de 
D. Pedro II. Não encontrei o foro nos fundos habituais.
747 Referido como tal, mas não encontrei a nomeação.
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Tentúgal, onde foi b. a 21.1.1645748, 
ficou órfão de pai com 12 anos e fal. a 
2.9.1704 na sua vila da Trofa, sendo aí 
sepultado no panteão da família.749 Em 
sucessão a seu tio materno João Gomes 
de Lemos, e pelos serviços de seus 
irmãos mais velhos, já falecidos, foi o 
8º senhor da vila da Trofa (Águeda), 12º 
senhor de Jales e Alfarela, senhor de 
Pampilhosa da Serra e Terra de Álvaro 
e demais bens da coroa da grande Casa 
da Trofa750, tudo por mercê nova de D. 
Pedro II de 7.5.1699.751 Entre 1666 e 
1673 tinha sucedido a seu irmão Pedro 
nos morgadios e prazos paternos, 
nomeadamente como 5º morgado de 
Vila Maior e de Lamarosa, administrador 
da capela de Santa Cristina e padroeiro 
do mosteiro de Santa Clara de Trancoso 
e nas casas de Tentúgal. Em 1691 tinha 
sucedido a sua mãe nos morgadios, 

748 AUC, Paroquiais de Tentúgal. Diz o assento: "Bernardo, 
filho de Hieronimo de Carvalho, e de D. Hieronima foi 
baptizado per o Rdo Pe Mel Roiz seu Capellam aos 21 de 
Janeiro de 645. P. Pº de Carvalho morgado".
749 ADAVR, Paroquiais da Trofa. Diz o óbito: "Aos dous 
dias de Setembro de mil e sete centos e quatro falleceo o 
Snr Bernardo de Carvalho donatário que foi desta Vª da 
Trofa Com todos os Sacramentos foi sepultado na sua 
Capella, não fez testamento, do que fiz este assento, 
hera, dia, mês e anno ut supra = o prior Mel da Costa". À 
margem tem averbado: "Bernardo de Carvalho e Lemos. 
Tudo feito".
750 Faziam ainda parte da Casa da Trofa o morgado do 
Calhariz, a honra e torre de Silva, as quintãs e torres 
de Cambra e Santa Maria de Ventosa (Vouzela), etc., 
bens próprios em que já tinha sucedido. Sucedeu-lhe 
em 2ª vida a 23.2.1705 (ANTT, RGM, D. Pedro II, Liv. 
12, fól. 325 e 325v) o filho Luís Tomaz de Carvalho e 
Lemos de Menezes (1697-1756), moço-fidalgo da Casa 
Real (15.5.1709 – ANTT, RGM, D. João V, Liv. 3, fól. 
255v). A este sucedeu, por mercê de mais uma vida de 
20.6.1757 (ANTT, RGM, D. José I, Liv. 11, fól. 403) o filho 
Bernardo de Carvalho de Lemos e Menezes, também 
moço fidalgo (22.1.1735 – ANTT, RGM, D. João V, Liv. 
27, fól. 81v), etc., que casou duas vezes mas não deixou 
geração, voltando os senhorios à coroa. O senhorio da 
Trofa ainda seria concedido uma última vez, a 9.2.1805 
(ANTT, Chancelaria de D. Maria I, Liv. 71, fól. 323 e 
345v), em sua vida, ao Dr. Pedro de Mello Breyner, 
ministro de D. Maria I, casado com uma sobrinha-neta 
do antedito 10º senhor Bernardo de Carvalho de Lemos 
e Menezes. 
751 ANTT, Chancelaria de D. Pedro II, Liv. 4, fól. 40v; e Liv. 
53, fól. 147 e 147v; e RGM, D. Pedro II, Liv. 12, fól. 325. 
Vide ANEXOS.

bens livres e prazos da Casa da Trofa, 
nomeadamente no palácio que tinham 
nesta vila e respectivo padroado. Casou 
a 13.3.1696 na capela de Nossa Senhora 
do Monte, em São Martinho de Salreu 
(Estarreja)752 com sua parente753 D. 
Maria Madalena de Souza de Menezes 
de Noronha 754, uma “das pessoas mais 
ilustres e fidalgas destes Reinos”755, n. 
em 1670 na quinta do Paço da Torre 
de Figueiredo das Donas (Vouzela)756  
e fal. viúva, com 87 anos, a 2.2.1757 
na sua quintã de Cabanões, em Óis da 
Ribeira (Águeda)757, indo no dia seguinte 
a sepultar ao panteão dos Lemos, na 
Trofa.758 Era filha de Manuel de Souza 

752 Faltam os livros desta freguesia para esta cronologia. 
O assento de casamento é transcrito nomeadamente 
na inquirição de genere para familiar do Santo Ofício 
(10.8.1735), de seu filho o Dr. Xavier Francisco de Souza 
e Lemos.
753 Ainda parentes dentro do 4º grau de consanguinidade, 
pois Bernardo de Carvalho de Lemos era bisneto e D. 
Maria Madalena era 4ª neta de Cristóvão de Carvalho, 
3º morgado de Cepões, trinchante do infante D. Luís, 
etc., e de sua mulher D. Filipa de Bulhão, morgada de 
Bulhões.
754 Vide D. António Caetano de Sousa, “História 
Genealógica da Casa Real Portuguesa“,1748, Livro XIV, 
Tomo XII, Parte II, Capítulo XI, p. 59. D. António Caetano 
de Sousa chama-a erradamente D. Maria Margarida 
de Sousa. Documenta-se coevamente como D. Maria 
Madalena de Souza de Menezes, D. Maria Madalena 
de Souza de Noronha ou apenas D. Maria Madalena de 
Souza e D. Maria Madalena de Noronha.
755 Nas inquirições de seus netos, nomeadamente para 
as ordens de Malta e Santiago, as testemunhas são 
unânimes em qualifica-la assim.
756 Referida como natural de Figueiredo das Donas nas 
inquirições de genere dos descendentes. Faltam nesta 
freguesia os assentos de baptismo para esta cronologia.
757 ADAVR, Paroquiais de Óis da Ribeira (Águeda). Diz o 
óbito: “Aos dous do mês de fevereiro de mil setesentos 
e cincoenta e sete anos faleceo D. Maria Magdalena 
de Souza de Menezes viúva de Bernardo de Carvalho 
e Lemos Senhor da Trofa moradora na sua Quinta de 
Cabanois desta freguesia de Santo Adrião da Villa de Oys 
da Ribeira Bispado de Coimbra mieira a Travasso izento 
de Grijó Com todos os sacramentos fes testamento foy 
sepultada na sua Igreija da Trofa e por verdade fiz este 
asento era ut supra = O Prior Francisco de Almeyda”. Na 
folha anterior, no lugar em que cronologicamente devia 
estar o assento, tem escrito “O asento da Sra da Trofa 
vai a folh – 41”.
758 ADAVR, Paroquiais da Trofa (Águeda). Diz o óbito: 
“Aos dous dias do mês de Fevrº de 1757 faleceo da vida 
presente a Sra D. Mª Magdalena de Souza de Menezes na 
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de Menezes759, n. em 1635 na quinta 
dos Freixos, em Salreu (Estarreja)760, 
e fal. a 3.8.1700 na quinta do Paço da 
Torre, em Figueiredo das Donas761, 
moço fidalgo da Casa Real762, cavaleiro 
professo da Ordem de Cristo com 
120.000 réis de pensão (30.1.1652)763, 
tenente-coronel de Milícias, mestre de 
campo de Auxiliares e superintendente 
da Cavalaria de Aveiro764, capitão de 

sua quinta de Cabanões mieira de Ois da Ribra e Travaçô 
e me disseram q recebeo todos os sacramtos nelle pos 
e q fez tst. Foi sepultada a 3 do dto mês nesta Igª de 
Trofa na sua Capella Mor da pte da entrada de q fiz este 
assento e assignei dia mês e era ut supra = O Pe Cura 
Manoel João”.
759 Irmão de Gonçalo de Souza de Menezes (1624-
1697/), governador de Aveiro, capitão de Infantaria 
no Minho (8.5.1645), comendador de São Mamede 
de Canelas na Ordem de Cristo (4.8.1654), senhor 
do couto de Francemil, 6º morgado de Penteeiros e 
padroeiro da igreja de São Salvador de Estorãos, 4º 
morgado de São Mateus da Calheta, 4º morgado de 
Nossa Senhora da Conceição da quinta do Pinheiro em 
Carrazedo de Montenegro, senhor da quinta dos Freixos 
(Salreu), etc., c.g. nos condes de Bertiandos, etc. Eram 
ambos filhos de Damião de Souza de Menezes (1599-
1660), senhor do couto de Francemil, 5º morgado de 
Penteeiros, etc., e sua mulher (casados a 3.10.1621 
em Carrazedo de Montenegro) D. Joana de Távora 
(1607-1693), morgada de Nossa Senhora da Conceição 
de Carrazedo de Montenegro; e netos paternos de 
Sebastião de Souza de Menezes (1560-1640/), senhor 
do couto de Francemil, 4º morgado de Penteeiros, etc., 
e de sua mulher (casados 21.3.1599 em São Miguel de 
Aveiro) D. Joana de Noronha (1572-/1624), senhora 
da quinta dos Freixos, etc., que era bisneta paterna, 
única e sucessora, do 3º vice-rei da Índia D. Garcia de 
Noronha (1479-1540).
760 Faltam nesta freguesia os assentos de baptismo para 
esta cronologia.
761 ADVIS, Paroquiais de Figueiredo das Donas.
762 Não encontrei o foro. Consta como tal no foro dos 
filhos e em vária outra documentação.
763 ANTT, RGM, Ordens, Liv. 3, fól. 354v e 355. Teve a 
mercê a 22.5.1643, era menino, mas só foi cavaleiro 
a 30.1.1652, data em que D. João IV mandou ao 
reverendo prior do convento de Tomar que lançasse o 
hábito de noviço a Manuel de Souza de Menezes, que 
tinha “as partes e calidades necessárias”, e o assentasse 
na matrícula dos cavaleiros, apesar de ainda ser menor 
de idade (tinha 17 anos).
764 Não encontrei as respectivas nomeações mas é assim 
referido nas inquirições de genere dos netos e noutra 
documentação. O último cargo é também referido 
como superintendente da Coudelaria de Aveiro. A 
comarca de Aveiro era muito utilizada para as remontas 
das tropas de Cavalaria, e daí a relevância deste cargo, 

Infantaria do terço do Porto e depois do 
Minho nas guerras da Restauração765, 
que a 20.4.1695 teve, com seus irmãos 
ainda vivos, confirmação da mercê da 
capitania-mor das naus da Índia766, etc., 
e de sua mulher D. Margarida Cristina 
de Souza e Vasconcellos, b. a 23.6.1652 
na capela de Nossa Senhora do Rosário 
do morgadio de Casaínho767 e fal. a 
28.1.1697, ib768, 7ª senhora da quinta do 
Paço da Torre de Figueiredo das Donas, 
morgada de Nossa Senhora do Rosário 
de Casaínho (Canas de Sabugosa), etc. 
C.g. na Casa da Trofa, nos marqueses 
de Bemposta-Subserra, nos condes de 
Bertiandos, etc.769

5.6. D. Sebastiana de Lemos, freira no 
convento de São Bento de Cástris 
(Évora), b. a 20.1.1646 em Tentúgal, 
sendo padrinho seu irmão “o morgado” 
Pedro de Carvalho.770

5.7. D. Mariana de Lemos, freira no 
convento de São Bento de Cástris, b. a 
19.2.1647 em Tentúgal, sendo padrinho 
seu irmão “o morgado” Pedro de 
Carvalho.771

especialmente nos conflitos.
765 Segundo Afonso de Torres, ob. cit.
766 ANTT, Chancelaria de D. Pedro II, Liv. 59, fól. 317. É 
o 3º a ser mencionado, depois de Gonçalo e Francisco 
e antes de Garcia e das irmãs. Mas estas eram 
seguramente mais velhas.
767 ADVIS, Paroquiais de Canas de Sabugosa.
768 ADVIS, Paroquiais de Canas de Sabugosa.
769 Vide Manuel Abranches de Soveral, “A Casa da 
Trofa”, 1999, in www.soveral.info/casadatrofa.
770 AUC, Paroquiais de Tentúgal.
771 AUC, Paroquiais de Tentúgal.
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Anexos

1. Confirmação da Casa da Trofa por sucessão a Diogo Gomes de Lemos
ANTT, Chancelaria de D. Filipe II, Liv. 39, fól. 273v a 283

“D. Felipe etc., Faço saber aos que esta minha carta de confirmação por sucessão 
virem que por parte de Diogo Gomes de Lemos Fidalgo da minha Caza filho mais 
velho de Duarte de Lemos me foi apresentada huma carta de El Rey D. Sebastião meu 
Primo que Santa Gloria haja por elle assinada e passada por sua chancelaria porque 
o dito Duarte de Lemos tinha de juro, e herdade para si e para seus descendentes 
a terra da Trofa e o concelho de Jales com sua jurisdição e direitos reais della pela 
maneira declarada na dita carta da qual o tresllado he o seguinte //

Dom Sebastião etc., Aos que esta minha carta de confirmação virem faço 
saber que por parte de Duarte de Lemos filho de João Gomes de Lemos me foi 
apresentada huma Carta de El Rey Dom Manoel meu visavô que Santa Gloria haja 
por elle assinada, e passada pela chancelaria de que o tresllado he o seguinte //

Dom Manoel etc., A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que por 
parte de Duarte de Lemos Fidalgo da nossa Casa nos foram apresentadas sete 
cartas confirmadas por nos a João Gomes de Lemos seu Pay de que o theor de 
verbo ad verbem huma apos outra he o seguinte //

Dom Manoel etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber que por 
parte de João Gomes de Lemos Fidalgo de nossa Casa nos foi apresentada 
uma carta de El Rey Dom Affonso meu Tio cuja alma Deos haja da qual o 
theor tal he //

Dom Affonso etc., A quantos esta Carta de confirmação e retificação e 
aprovação virem fazemos saber que Dona Maria de Azevedo nos disse 
e certificou que o muito virtuoso Principe da gloriosa memória El Rey 
Dom João meu Avô querendo fazer mercê a Lopo Diaz de Azevedo seu 
Padre por os muitos e estremados serviços que lhe fizera lhe outorgou 
a terra de Jalles com todos os direitos de juro e herdade para ele e para 
todos os seus sucessores a qual doação e mercê a elle feita querendo 
o dito Lopo Diaz cazar a ella dita sua filha com Gonçaleanes de Souza 
lhe outorgou por licença expressa do dito Senhor e do muy excellente, 
e muy virtuoso Principe e Rey meu Senhor e Padre cuja alma Deos haja 
a dita terra de Jalles, e com contrato do cazamento foi cometido que 
morrendo o dito Gonçaleanes de Souza sem filho que a dita Donna 
Maria ficasse a dita terra ate lhe ser entregue de trez mil dobras, e 
foi asi que o dito Gonçaleanes se finou sem filho ficando a dita terra 
por não serem entregues as ditas dobras a ella como hoje em dia são, 
e que havendo ella despois duas de Alvaro de Meira com o qual foi 
cazada, e cazando huma delas com Gomes Ferreira lhe deu o uso da 
dita terra em cazamento com tal preyto, e condição que morrendo a 
dita sua filha sem filhos, e descendentes, que a dita terra se tornasse a 
ella, e aprouve a Deos que a dita sua filha se finou sem descendentes, 
e herdeiros por cuja morte o dito Gomes Ferreira por a dita Donna 
Maria ficar viva e não haver quê bem requeresse seus feitos a dita 
terra ficou em poder delle algum pouco tempo, e por morte sua em 
Tangere Gomes Martins de Lemos a pedir ao dito Senhor Rey meu 

Casa da Trofa com seus 
senhorios
Diogo Gomes de Lemos 
6º senhor - 3.7.1617

Duarte de Lemos
5º senhor - 1.8.1576
ANTT, Conf. Gerais, Liv. 5, 
fól. 224 a 225; Ch. de 
D. Sebastião, etc., 
Mercês, Liv. 20, fól. 447; 
e Liv. 29, fól. 7v; e Priv., 
Liv. 6, fól. 254v

Duarte de Lemos
3º senhor - 8.7.1514
ANTT, Chancelaria de 
D. Manuel I, Livl.15, fól. 
124 e 124v; e fól. 35, 77v

Jales 
João Gomes de Lemos
6º senhor - 7.11.1497
(Místicos)

Gomes Martins de Lemos
5º senhor - 26.11.1449
x D. Maria Coelho
4ª senhora

D. Maria de Azevedo
2ª senhora
x Gonçalo Anes de Souza
3º senhor
x Álvaro de Meira

Lopo Dias de Azevedo
1º senhor
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Padre o qual esquecido de sua doação e confirmação feita a Lopo Dias, 
e da obrigação que a dita terra era obrigada por sua autoridade a ella 
sobredita Dona Maria em as ditas tres mil dobras lha outorgou não 
sendo valiosa sua doação nem outorgamento por as rezois sobre ditas 
e ora a dita Dona Maria disse que a ella aprazia com graça de Deos de 
emcaminhar como Dona Maria sua filha donzela da Caza da Infante 
Dona Izabel mulher do Infante Dom Pedro meu Tio cazasse com o dito 
Gomes Martins prazendo lhe delle deixar a dita terra por dote da dita 
sua filha com entenção e condição que falecendo ella sem herdeiros 
e descendentes de entre ambos que a dita terra de Jalles se tornasse 
a ella dita Dona Maria sua madre ficando lhe despois dezembargada, 
e nos pedio que dessemos a ella sobredita o que he nossa Real 
autoridade, e consentimos, e nos vendo o que nos a dita Dona Maria asi 
rquereo de nosso moto próprio, e livre poderio e absoluto e avendo as 
doações que o dito Senhor Rey meu Padre fez em prejuízo da primeira 
que meu Avô tinha feito ao sobredito Lopo Diaz em sembra com El Rey 
meu Padre, e isso mesmo em prejuízo da obrigação da dita terra feita 
a dita Dona Maria as quais doações aqui havemos por suficientes e 
expressas e a nos pras e outorgamos e damos nossa autoridade que se 
o dito Gomes Martins porver de cazar com a dita Donzela que ella leixe 
a sobredita terra a dita sua filha, e a possão haver de juro e herdade 
eles e seus sucessores e descendentes tirando de nos toda a posse 
propriedade empezo queremos, e outorgamos que se a dita Donzella 
consumado o matrimonio com o dito Gomes Martins se ficar sem 
filhos ou descendentes dantre ambos que a dita terra fique ao dito 
Gomes Martins em sua vida e segundo he contido em doação que lhe 
della fez o dito Senhor meu Padre em cazo que acertasse os sobreditos 
haverem filhos ou filhas e por morte da dita Dona Maria fiquem vivos 
e depois em vida do dito Gomes Martins se finasesem que a dita terra 
fique todavia ao Gomes Martins em sua vida na forma suso dita, e isso 
mesmo aceitando-se que ficando os ditos filhos ou filhas ainda que 
em idade viessem de cazar onde feito fossem que em vida do Gomes 
Martins a terra a eles não possa passar ante todavia e por qualquer 
giza que seja a elle fique em toda ca sua vida pela maneira e gisas susi 
ditas e falecendo elle por morte tornasse a sobre terra a Dona Maria 
sua Madre e a seus herdeiros segundo por seu Padre Lopo Dias foi 
ordenado dante a Cidade de Evora a vinte e seis dias de Novembro 
Alvaro Gonçalves a fez anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo de mil e quatro centos e quarenta e nove e eu Martim Gil a fiz 
escrever e sobescrevi. //

Pedindome o dito João Gomes de Lemos que lhe confirmássemos a dita 
Carta e nos visto seu requerimento e querendolhe fazer graça e mercê 
temos por bem e a confirmamos a si ao dito João Gomes e asi mandamos 
que se cumpra inteiramente dada em nossa cidade de Evora a sete dias de 
Novembro Vicente Pires a fez anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo de mil quatro Centos noventa e sete anos. //

Dom Manuel etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber que por 
parte de João Gomes de Lemos Fidalgo de nossa Caza nos foi apresentada 

Trofa 
João Gomes de Lemos
2º senhor - 7.11.1497
(Místicos)
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huma carta de El Rey Dom Affonso que tal he. //

Dom Affonso etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber 
que por as maldades e traições que Fernãode Alvres da Maya cometeo 
contra nossa pessoa, e Real Estado sendo com o Infante Dom Pedro 
na Batalha de Alerrobeira que connosco houve e por o dito feito asi 
ser notorio, e o dito Fernão Alvres ser ser asi em ella todos seus bens 
moveis e de raiz e terras pertencem a nos de Direito e os podemos 
dar a quem nossa mercê for, e ora querendo nos fazer graça e mercê a 
Gomes Martins de Lemos Fidalgo da nossa Caza por os muitos e grandes 
serviços que delle recebemos e entendemos de receber ao diante de 
nosso moto próprio livre vontade certa ciência poder absoluto sem 
nolo elle pedir nem outrem por elle fazemos lhe pura e irrevogavel 
doação entre vivos valedoura deste dia para todo sempre em tal giza 
que nunca em algum tempo possa ser revogada nossa terra da Trofa 
que de nos trazia o dito Fernão Alvres ao tempo que foi na dita batalha 
com o dito Infante em nosso desserviço a qual doação lhe fazemos para 
todo mo sempre de juro e herdade para elle e todos os seus filhos, e 
netos e para todos outros seus descendentes que dele naturalmente 
descenderem por linha direita masculina e que por seu falecimento 
a dita terra venha a seu filho Barão lidimo que a essa tempo ahi for 
achado e por falecimento do dito seu filho venha a seu Neto mayor 
lidimo Neto do dito Gomes Martins filho de seu filho barão e assi venha 
de em diante por linha lidima direita masculinamente sem passando 
nunca em algum tempo a algum de linha travessa, e sem nunca ser 
vendida escaymbada nem enlheada toda nem parte della mas que 
ande sempre juntamente asi e pela maneira que pelos Reys que anter 
nos forão he estabelecido nas outras nossas terras da Coroa do Reyno 
e mandamos que falecendo algum descendente barão do dito Gomes 
Martins que a dita terra fique logo e seja tomada a Coroa de nossos 
Reynos para nos, e nossos sucessores fazerem della o que nossa mercê 
for como de cousa nossa própria a qual terra lhe damos a si de juro e 
herdade com todas as suas entradas, e sahidas, e pertenças e direitos, 
e direituras e com quaisquer outras rendas que a dita terra pertenção 
e com toda a sua jurisdição alta e baixa cível e crime mero e misto 
império ressalvando para nos sempre as alçadas e correição asi no cível 
como no crime em tal gisa que o nosso Corregedor da dita Comarca 
possa entrar na dita terra e na dita Correição asi e tão compridamente 
como he contenido nas ordenações dos nossos Reynos feita em tal 
cazo e como como delo uzava no tempo que a de nos tinha o dito 
Fernãode Alvres ao tempo que asi foi na dita Batalha, e prometemos 
por nossa fé Real e por nos, e por nossos sucessores de a nunca 
revogar mais nem hir contra ella em nenhuma gisa que seja e porem 
mandamos a todos os nossos Corregedores Juízes, e Justiça, e nossos 
Contadores, e Almoxarifes oficiais e pessoas de nossos Reynos a que 
pertencer que metão em posse da dita terra ao dito Gomes Martins ou 
a seu certo procurador e lha leixem haver com todas as suas rendas, e 
direitos foros e pertenças que lhe direitamente pertencerem asi, e tão 
compridamente como ao dito Fernãode Alvres havia, e tinha ao tempo 
que foi na dita batalha e melhor se a nos direitamente pertencer e lhe 

Gomes Martins de Lemos
1º senhor - 13.11.1449

ANTT, Chancelaria de  D. 
Manuel I, Liv. 13, fól. 58 
e 58v
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alcem qualquer embargo que lhe sobre isso seja posto porque nossa 
mercê e vontade he de a elle haver asi e tão compridamente como 
em esta nossa Carta he conteúdo sem embargo de quaisquer nossas 
ordenações leis e direitos canonicos e cíveis, e grosas e opiniões de 
douctores que em contrario desta sejão as quais aqui havemos por 
expressas e nomeadas e queremos, e mandamos que nã hajão em este 
lugar. Dada em nossa muy nobre, e leal Cidade de Evora a treze dias de 
Novembro El Rey o mandou por Gonçalo Cardozo a fes Anno de Nosso 
Senhor Jeus Cristo de mil e quatro centos e quarenta e nove e esta 
carta lhe não guardareis se asellada não for.// 

Pedindome o dito João Gomes que lhe confirmasemos a dita Carta, e nos 
visto seu requerimento, e querendo lhe fazer graça e mercê temos por 
bem e a confirmamos ao dito João Gomes de Lemos e asi mandamos que 
se cumpra inteiramente. Dada em Evora a sete dias do mez de Novembro 
Vicente Pires a fez Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 
mil e quatro Centos e noventa e sete anos.//

Dom Manoel etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber que por 
parte de João Gomes de Lemos Fidalgo de nossa Caza nos foi apresentada 
hua Carta de El Rey Dom Affonso que tal he //

Dom Affonso etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber 
que considerando nos os grandes, e continuados serviços que temos 
recebido de Gomes Martins de Lemos do nosso Conselho querendolhos 
galardoar em alguma parte como elle bem merece, e querendo lhe 
isso mesmo fazer graça e mercê temos por bem e lhe damos a terra 
Dalvaro que he na nossa comarca de Covilhã de juro e herdade com 
sua jurisdição cível, e crime ressalvando para nos Correição, e alçada 
e bem asi lhe damos com ella a penção dos tabeliais que houver na 
dita terra, e que as apelações que dai forem a Covilhã venhão a elle 
dito Gomes Martins e delle a nos segundo mais compridamente he 
contiudo em huma nossa Carta que das ditas apelaçois tem a qualquer 
terra lhe asi damos de juro e herdade como dito he para elle, e todos 
seus filhos e netos descendentes lídimos que delle descenderem por 
linha direita e porem mandamos ao nosso Contador da Comarca e ao 
Corregedor, e Juizes della, e a quais quer outros a que o conhecimento 
pertencer que metão ao dito Gomes Martins de Lemos em posse da 
dita terra, e o hajão daqui em diante por Senhor della e asi aos que 
delle descenderem na forma que dito he por quanto nossa mercê 
he de de e elle asi haver sem outra duvida que uns, e outros a ella 
ponhaes, e o dito nosso Contador faça registar esta nossa Carta em o 
Livro dos nossos proprios para por o dito registo em todo o tempo se 
saber como a dita terra he da Coroa de nossos Reynos, e a terra dada 
ao dito Gomes Martins como dito he. / Dada em Coimbra a vinte e 
seis de Agosto Fernão Despanha a fez Anno do nascimento de nosso 
Senhor Jesus Cristo de mil e quatro centos setenta e dous. // 

Pedindonos o dito João Gomes que lhe confirmasemos a dita Carta e nos 
visto seu Requerimento, e querendolhe fazer graça e mercê temos por 
bem e lhe confirmamos asi e pela gisa e maneira que se em ella contem, 
asi mandamos que se cumpra inteiramente. Dada em a nossa Cidade de 

Álvaro (1ª carta)
João Gomes de Lemos
2º senhor - 7.11.1497
(Místicos)

Gomes Martins de Lemos
1º senhor - 26.8.1472
(nova doação - a doação 
original, pelo infante D. 
Henrique, é anterior a 
1449, como se vê na 3ª 
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Evora a sete dias de Novembro Vicente Pires a fez Anno do nascimento 
de nosso Senhor Jesus Cristo de mil quatro centos noventa e sete anos. //

Dom Manuel etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber que por 
parte de João Gomes de Lemos Fidalgo de nossa Caza me foi apresentada 
hua Carta que tal he. //

Dom Affonso etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber 
que Gomes Martins de Lemos Fidalgo de nossa Caza e do nosso 
Conselho nos mostrou huma Carta do Infante Dom Henrique meu 
Tio que Deos Haja assinada por elle e asellada do seu sello pendente 
em a qual fazia menção que elle mandada Affonso Andre seu ouvidor 
das terras da Ordem e a outro qualquer que depois viesse por seu 
Ouvidor em as ditas terras, que todas as apelaçois que sahisem do 
seu lugar de Alvaro fosse a sua Villa de Covilhã e dahi viessem ao 
dito Gomes Martins de Lemos asi como havião de hir a elle ou a seu 
ouvidor dos feitos de suas terras, e que não fossem ao dito ouvidor 
porque a elle aprazia que o dito Gomes Martins o tivesse asi por sua 
Carta como tinha os ditos lugares de Alvaro segundo em a Carta do 
dito mey Tio se mais compridamente se todo esto continha, e ora o 
dito Gomes Martins nos disse que entre nos, e o dito meu Tio fora 
a contenda sobre o dito lugar de Alvaro, e a renda e jurisdição delle 
a quem pertenciam, e que fora tanto de feito em ello procedido 
que hora julgado e determinado por nossa sentença o dito lugar de 
Alvaro, e jurisdição delle pertencer a nos segundo era conteúdo em 
huma sentença que dello tinha a qual prezente nos apresentou, e que 
nos pedia por mercê que depois o dito lugar e jurisdição se achava 
pertencer a nos lhe termos todo dado por nosso Alvara asi e tam 
compridamente como elle tinha por Carta do dito meu Tio que lhe 
dessemos nossa Carta pela qual mandasemos que as apelaçois que do 
dito lugar de Alvaro sahissem depois de irem aos Juizes da dita Villa de 
Covilhã fossem logo direitamente a elle dito Gomes Martins ou a seu 
Ouvidor, e que delle viessem a nossa Corte segundo nossa ordenança 
e isto sem embargo de em a dita sentença dizer que dante os Juizes 
da dita Villa de Covilhã viessem os ditos feitos e apelações a nos, e 
vendo o que nos asi dizia e pedia vista por nos a Carta do dito meu 
Tio, e a dita sentença, e isso mesmo o dito mesmo Alvará porque ho 
tinhamos prometido o dito lugar a si e tam compridamente como o 
tinha o dito Infante em sendo seu, e querendolhe fazer graça e mercê 
a nos praz queremos, e mandamos que depois que as ditas apelações 
foresm dante os Juizes do dito lugar de Alvaro ao juízes da dita villa de 
Covilhã que eles venhão logo direitamente os ditos feitos e apelações 
ao dito Gomes Martins de Lemos, ou seu ouvidor, e dahi venhão a 
nossa Corte segundo nossa ordenança e como se costuma fazer nas 
terras dos Fidalgos em aquiellas que damos tem de juro, e herdade 
sem embargo de em a dita sentença dizer ser determinado por ella 
que as ditas apelações viessem dante os Juizes da dita villa de Covilhã 
viessem os ditos feitos e apelações a nos, e porem mandamos a nossos 
Corregedores e Juizes da dita Villa, e a outros quaisquer Juiz e Justiça 
oficiais, e pessoas de nossos Reynos a que o conhecimento desto 

Álvaro (2ª carta)
(Místicos)

Gomes Martins de Lemos
1º senhor - 16.3.1462
(confirmação da 
jurisdição)
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pertencer por qual quer giza que seja, e esta nossa Carta for mostrada 
que asi a cumprão, e guardem em todo como em elle he contiudo, e 
lhe não vão nem consintão hir contra ella em nenhuma maneira que 
seja prque nossa mercê e vontade he de as ditas apellacois, e feitos 
virem dante os juízes da dita villa da Covilhã // aquellas que a eles 
forem dante os Juizes do dito lugar de Alvaro ao dito Gomes Martins 
ou a seu Ouvidor pela giza que dito he sem embargo de quais quer 
leis, e ordenações que por nos ou pelos Reys nossos antecessores em 
contrario delo sejam, e al não façades. Dada em Santarem a dezasseis 
dias do mez de Março Pedro de Alcaçova a fez anno do nascimento de 
Jesus Cristo de mil e quatro Centos e secenta e dois. //

Pedindonos o dito João Gomes de Lemos que lhe confirmasemos a dita 
carta e nos visto seu Requerimento, e querendolhe fazer graça e mercê 
temos por bem e lha confirmamos asi e pela gisa e maneira que se em 
ella conthem e se dello estar em posse, e asi mandamos que se cumpra 
inteiramente. Dada em a nossa Cidade de Evora a sete dias de Novembro 
Vicente Pires a fez Anno do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de 
mil quatro centos noventa e sete anos. //

Dom Manuel etc., A quantos esta nosso Carta virem fazemos saber que por 
parte de João Gomes de Lemos Fidalgo de nossa Caza nos foi apresentada 
huma Carta de El Rey Dom Affonso que tal he. //

Dom Affonso etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber que 
nos querendo fazer graça e mercê a Gomes Martins de Lemos Fidalgo 
de nossa Caza por os muitos serviços que delle e do seu linhagem 
recebemos e ao diante entendemos receber lhe damos qualquer 
direito direito que nos avemos sua terra terra de Pampilhoza e Direitos 
e Jurisdição della para ele e seus herdeiros pella maneira que hão 
andar as couzas da Coroa e mandamos a todos os nossos Corregedores 
Juizes e Justiças que fação cumprir e guardar esta nossa Carta como 
em ella he contiudo sem outro embargo que a elle ponhaes por quanto 
asi he nossa mercê. Dada em a nossa Cidade de Ceita a doze dias de 
Novembro João Gomes a fez Anno de nosso Senhor Jesus Cristo de mil 
e quatro Centos sincoenta e oito anos. //

Pedindonos o dito João Gomes de Lemos que lhe confirmasemos a dita 
carta e nos visto seu Requerimento, querendolhe fazer graça, e mercê 
Temos por bem e lha confirmamos asi e pela gisa e maneira que se em ella 
conthem, e asi mandamos que se cumpra inteiramente. Dada em Evora 
a sete dias de Novembro Vicente Pires a fez Anno de nosso Senhor Jesus 
Cristo de mil quatro centos noventa e sete. //

Dom Manuel etc., A quantos esta nosso Carta virem fazemos saber que por 
parte de João Gomes de Lemos Fidalgo de nossa Caza nos foi presentada 
huma Carta de El Rey Dom Affonso que tal he. //

Dom Affonso etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber 
que por parte do Concelho e homens bons do lugar de Alvaro nos 
foi apresentado huma nossa Carta da qual o theor he este que se ao 
diante segue //

Pampilhosa 
João Gomes de Lemos
2º senhor - 7.11.1497
(Místicos)

Gomes Martins de Lemos
1º senhor - 12.11.1458
(jurisdição e direitos, pois 
a terra já era sua)

ANTT, Chancelaria de D. 
Afonso V, Liv. 36, fól. 101

Álvaro (3ª carta)
(Místicos)

Manuel Abranches de Soveral



FRAGMENTA HISTORICA

96

Juiz de Alvaro nos El Rey vos fazemos saber que a nos praz que 
hum Alvará que demos a Frey Payo porque alguns servissem com 
elle, e lhe dessem bestas para suas cargas por seus dinheiros não 
haver efeito na dita terra de Alvaro em nenhuma couza pelo de 
Gomes Martins de Lemos Fidalgo de nossa Caza cuja dita terra he 
ao qual todalas liberdades della pertencem, e porem mandamos 
que cumprais todo logo por quanto nossa merce he se asi. Feita em 
Santarem a vinte e sinco dias de Abril Vasques anes a fez Anno do 
Senhor de mil e quatro Centos e quarenta e nove anos.//

Pedindome o dito Gomes Martins por mercê que a dita carta era em 
papel escrita e se rompia lha mandasemos fazer em pergaminho para 
durar para sempre, e visto por nos seu requerimento provemos delle e 
lha mandamos fazer dar como aqui he conthuiudo. Dada em Santarem 
a dezoito dias de Dezembro Affonso Garcez a fez Anno de nosso Senhor 
Jesus Cristo de mil, e quatro Centos, e Setenta. //

Pedindonos o dito João Gomes que lhe confirmasemos a dita carta e nos 
visto seu Requerimento e querendolhe fazer graça, e mercê Temos por 
bem e lha confirmamos asi e pela giza, e maneira que se em ella conthem, 
e asi mandamos que se cumpra inteiramente. Dada em a nossa Cidade de 
Evora a sete dias de Novembro Vicente Pires a fez Anno do nascimento de 
nosso Senhor Jesus Cristo de mil quatro centos noventa e sete. //

Dom Manuel etc., A quantos esta nosso Carta virem fazemos saber que por 
parte de João Gomes de Lemos Fidalgo de nossa Caza nos foi apresentada 
huma Carta de El Rey Dom Affonso que tal he. //

Dom Affonso etc., A quantos esta nossa Carta virem fazemos saber 
que nos temos feito mercê a Gomes Martins de Lemos do nosso 
Conselho da terra de Alvaro que he em os nosso Reinos de Portugal de 
juro e herdade segundo mais compridamente he conthiudo em a carta 
de nossa doação que della tem por nos assinada, e ora querendo lhe 
fazer graça e mercê pelos muitos serviços que delle temos recebido asi 
em estes Reinos como em outras partes temos por bem e lhe damos 
e seus herdeiros que herdarem a dita terra possão por e ponhão os 
Juizes, e os oficiais em ella que lhe aprover asi e pela giza que lhe nos 
temos feita mercê pella derradeira que lhe em Coimbra della temos 
dada, e porem mandamos a todos aqueles a que pertencer que lhe 
não ponhão a elle embargo porque asi he nossa mercê em testemunho 
della lhe damos esta nossa Carta / Dada em Touro a seis dias de Agosto 
Braz Luiz a fez Anno do nascimento de mil quatro centos Setenta e 
sinco. //

Pedindonos o dito João Gomes que lhe confirmasemos a dita carta e nos 
visto seu Requerimento, e querendolhe fazer graça e mercê Temos por 
bem e lha confirmamos asi com esta declaração que os Juizes e oficiais 
sejam feitos por eleição do Concelho segundo ordenação e asi mandamos 
que se cumpra inteiramente. Dada em Evora a sete dias de Novembro 
Vicente Pires a fez Anno de nosso Senhor Jesus Cristo de mil quatro centos 
noventa e sete. //

Pedindonos o dito Duarte de Lemos por mercê que porquanto o dito seu Pay 

Gomes Martins de Lemos
já era senhor da terra de 
Álvaro a 25.4.1449
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inviara renunciar em nossas mãos as couzas conthiudas em todas as ditas 
sete Cartas para que viessem e fossem logo trespassadas, e confirmadas 
nelle asi como as averia por seu falecimento por ser seu filho mais velho e 
serem da Coroa do Reino segundo que vimos por carta delle dito seu Pay 
nos provesse disso, e visto por nos seu requerimento, e querendolhe fazer 
graça e mercê temos por bem e lhe confirmamos, aprovamos e trespaçamos 
nelle dito Duarte de Lemos as sobreditas couzas nas ditas Cartas conthiudas 
como nellas faz menção vista a Carta do dito seu Pay que nos sobre ello asi 
enviou e quanto a Carta para poder por Juizes e oficiais na terra de Alvaro 
que declaramos na confirmação della que fosse feito por eleição do Concelho 
nos praz, e queremos que quando elle estiver na dita terra os ditos Juizes, 
e os oficiais sejam confirmados por elle e porem mandamos a voz vedores 
de nossa Fazenda Corregedores Contadores Allmoxarifes Juizes e Justiças 
oficiais, e pessoas a que esta nossa Carta for mostrada e o conhecimento delle 
pertencer que asi a cumprão e guardem, e fação muy inteiramente cumprir, e 
guardar asi e pella giza, e maneira que nella he conthiudo porque asi he nossa 
mercê. Dada em a nossa Cidade de Lisboa a oito dias de Julho Jorge Fernandes 
a fez Anno de nosso Senhor Jesus Cristo de mil quinhentos e quatorze.//

Certamente por confusão de homónimos, falta nesta transcrição de cartas reais o 
final da carta de 1576 de D. Sebastião para Duarte de Lemos, 5º senhor da Trofa 
(ANTT, Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Mercês, Liv. 20, fól. 447; e Liv. 
29, fól. 7v; e Privilégios, Liv. 6, fól. 254v). Seu pai João Gomes de Lemos sucedeu 
como 4º senhor em 1559, embora não exista carta de confirmação.

Pedindome o dito Diogo Gomes de Lemos que por quanto elle he o filho mais velho 
Barão lidimo que ficou por falecimento do dito Duarte de Lemos seu Pay q quem 
pertence a sucessão da terra da Tofa, e Conselho de Jalles contiudas na dita carta 
de doação nesta trasladada que dellas teve o dito Duarte de Lemos seu Pay como 
constava por sentença de Justificação do Doutor Luiz Pereira do Conselho de minha 
Fazenda e Juiz das Justificações della houvesse por bem mandarlhe passar Carta em 
seu nome de confirmação por sucessão das ditas terras e concelho e visto por mim 
seu requerimento e a dita justificação, e a resposta do Procurador de minha Coroa 
que não teve nisso duvida, e querendo fazer graça e mercê ao dito Diogo Gomes 
de Lemos, hey por bem e me praz de lhe confirmar a dita carta nesta incorporada 
por sucessão ao dito Duarte de Lemos seu Pay para que por ella tenha e haja de 
juro e herdade a dita terra da Trofa e Concelho de Jalles, e Direitos Reais della asi 
e da mesma maneira, e com a jurisdição com que as teve e possuiu o dito Duarte 
de Lemos seu Pay pela dita Carta, e conforme a ella com declaração que o ouvidor 
que o dito Diogo Gomes de Lemos tiver na dita terra será examinado pelos meus 
Dezembargadores do Paço sendo letrado e não sendo pelo Corregedor da Comarca, 
e sem o tal exame não servirá, pelo que mando aos Vedores da minha fazenda, 
Dezembargadores, Corregedores Contadores Almoxarifes Juizes e Justiças Officiais 
e pessoas a que o conhecimento desta carta pertencer a cumprão e guardem como 
se nella conthem sendo primeiro registada no Livro das mercês que faço e nos da 
Contadoria e Correição que constará por Certidão dos oficiais a quem pertencer 
escrita nas costas da dita Carta a qual por firmeza de todo mandei dar ao dito Diogo 
Gomes de Lemos por mim assinada e sellada do meu sello de chumbo pendente. 
Dada na Cidade de Lisboa aos trez dias do mês de Julho Bento Juzarte a fez Anno do 
nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seis Centos e dezassete e eu Ruy 

Final da carta de 1514 
de D. Manuel I  para 
Duarte de Lemos 3º 
senhor da Trofa, por 
desistência do pai João 
Gomes de Lemos
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Diaz de Menezes a fiz escrever. Concertada Luiz Batalha.”

2. Confirmação da Casa da Trofa por sucessão a João Gomes de Lemos
ANTT, Chancelaria de D. João IV, Liv. 7, fól. 57v a 62

“Dom João etc. faço saber a quem esta minha carta de confirmação por sucessão 
virem que por parte de João Gomes de Lemos Fidalgo da minha Casa filho legitimo 
barão mais velho que ficou por falicimento de Diogo Gomes de Lemos seu Pai que 
deos perdoe me foi apresentada hua Carta del Rei Dom Pheliphe da Castella per elle 
assinada e passada pela Chancelariaa da qual o treslado he //

 Segue o traslado da carta de D. Filipe II atrás publicada, que por isso aqui não 
repito. 

E pedindome o dito João Gomes de Lemos por merce que porquanto elle era o filho 
mais velho barão lidimo que ficou per falicimento de Diogo Gomes que deos perdoe 
a que pertence a terra da Trofa e concelho de Jalles e mais senhorios como consta 
por Sentença das justificações do Dr. Jorge dAraujo Estaço fidalgo da minha Caza do 
Conselho da minha Fazenda q apresentou eu hei por bem de lhe confirmar a dita 
carta por sucessão do dito seu Pai do q sendo dada esta a procurador de minha 
Coroa se lhe oferecer a isso devida e a por q pagaria os direitos das confirmações de 
seiscentos e vinte rs da carta q seu Pai nelle havia de tirar para mister requerimento 
licenca de justificação e parte do procurador de minha Coroa e querendolhe fazer 
graça e merce ao dito João Gomes hei por bem darlhe e confirmar a dita Carta por 
sucessão do dito seu Pai para que tenha e haja de juro e herdade as terras da Trofa 
e concelho de Jalles e direitos reais della e as jurisdições que o dito seu Pai teve e 
como tudo lhe pertence pella carta nesta treladada pelo q mando a todos os meus 
dezembargadoress Corregedores ouvidores Juizes Justiças e ofícios e pessoas fação 
cumprir esta Carta ao dito João Gomes de Lemos como nella se contém com todas as 
declarações nella contidas e declaradas a para firmeza de tudo lhe mandei dar esta 
carta per mim assinada com o sello de chumbo pendente a qual sera registada nos 
Livros da Contadoria e Correição das Comarcas aonde as ditas terras tiverem e elle 
dito João Gomes de Lemos pagará em minha Chancelaria os direitos das confirmações 
de seis centos e vinte réis (…). Dada na cidade de Lxª (Lisboa) a vinte dias de agosto 
Trocato de Freitas Rabello a fez Anno de mil seis centos e cincuenta e dous eu Damião 
dias de menezes a fiz escrever. El Rey =”

3. Mercê da Casa da Trofa a Bernardo de Carvalho de Lemos, como tinha seu tio 
João Gomes de Lemos

“Eu El Rey Faço saber que tendo respeito ao que se me representou por parte de 
Bernardo de Carvalho de Lemos, fidalgo da minha Caza, e lhe pertencer os serviços 
seus Irmãos António de Vasconcellos, Pedro Carvalho e João Gomes de Lemos que 
todos servirão este Reino nas guerras de Castella ao que o dito João Gomes de Lemos 
se achou no contr. de Adegby e batalha de Michial procedendo nestas façois com 
grande valor como tambem na batalha de Montes Claros em que foi morto e Pedro 
Carvalho depois de servir na Infantaria na provincia da Beira e Alentejo falecer no 
serviço militar e António de Vasconcellos avendo servido na Cavallaria da Beira foi 
morto de hua balla de Artilharia na Campanhia he hindo de socorro a provincia do 
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Alentejo, faço merce em duas vidas da Casa da Trofa que vagou para a Coroa por 
morte de seu Tio João Gomes de Lemos, como tinha o dito ultimo donatário (…).”

Á margem: “A Bernardo de Carvalho e Lemos se passou carta de doação da Caza da 
Trofa a 28.5.1699.”

“Bernardo Carvalho de Lemos q dirão ser filho de Jeronimo Carvalho de Vasconcellos 
e que era natural da Trofa”

“Ouve S. Mgestade por bem tendo Respeito ao que lhe representou por parte do dito 
Bernardo Carvalho de Lemos, fidalgo da sua Caza, lhe pertencer a aução dos serviços 
seos Irmãos Antonio de Vasconcellos Pedro Carvalho, e João Gomes de Lemos quanto 
servirão este Reino na guerra de Castella, dos quais o dito João Gomes de Lemos se 
achou no recontro de Degebe e batalha de Ameixial procedendo nas facções com 
grande vallor como tambem na batalha de Montes Claros em que foi morto, e Pedro 
Carvalho depois de servir na Infantaria nas provincias da Beira e Alentejo falecer no 
serviço militar, e António de Vasconcellos avendo servido na Cavallaria da Beira foi 
morto de hu balla de Artilharia na Campanha de Valença, indo de socorro a Provincia 
do Alentejo no ano de 657, em satisfação dos quais serviços de aucções e de todos 
os mais q pertencerem athe 4 do presente mez de Mayo dia deste despacho ao dito 
Bernardo Carvalho de Lemos ha S. Magestade por bem fazer-lhe mercê em duas vidas 
da Caza da Trofa que vagou para a Coroa por falecimento de seu Tio João Gomes de 
Lemos, para a ter e possuir assim como a tinha e possuiu o dito ultimo Donatario. 
De que lhe foi passado alvará o qual foi feito a 7 de Mayo de 1699. Pedindo a S. 
Magestade o dito Bernardo de Carvalho de Lemos lhe fizesse merce mandar passar 
Carta de Doação na conformidade do dito Alvara (…).”

Á margem: “Bernardo Carvalho de Lemos natural da Trofa Comarca de Coimbra filho 
de Jeronimo Carvalho de Vasconcellos, e seu Irmão António de Vasconcellos se lhe 
achou sertidão cõ o nome de António Carvalho de Vasconcellos, e assim diz que se 
chama, e não se escrever assim foi erro do official q fez a portaria por honde se obrou 
este Alvara”.

Casa da Trofa
Bernardo de Carvalho
de Lemos
8º senhor – 7.5.1699

ANTT, RGM, D. Pedro II,
Liv. 12, fól. 325
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de 1389-1400, Doc. s/ n.º

Resumo

1374, Janeiro, 27, Portel

Carta do Rei D. Fernando ao Rabi-Mor para que 
pagasse a Rodrigo Eanes de Sá treze libras por 
certas lanças com que o havia de servir.

Abstract

1374, January, 27th, Portel

Letter from King Fernando to the Master-Rabi 
to pay to Rodrigo Eanes de Sá thirteen pounds 
for certain men with whom he would serve 
him.

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

CARTA DO REI D. FERNANDO AO RABI-MOR PARA QUE PAGASSE A 
RODRIGO EANES DE SÁ TREZE LIBRAS POR CERTAS LANÇAS COM QUE 

O HAVIA DE SERVIR (1374)
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Carta do Rei D. Fernando ao Rabi-Mor para que 
pagasse a Rodrigo Eanes de Sá treze libras por 

certas lanças com que havia de servir (1374)
1Documento

 Dom ffernando pella graça de deus Reij de Portugall e do Algarue A uos dom h[yud]a abem 
meyr aRabij moor nosso Rendeijro Saude
 mandamos uos que dedes A Rodrigu eannes de Saa nosso uassalo treze lliuras em dinheiros 
ssem contos e chancellaria de conprimento de sseus maraujdis pera çertas lanças com que ha de serujr 
que ouue d auer tres djas de Iunho Era quatroçentos e omze E uos guardade esta carta pera aRecadar 
per ella em contos
 bnde al nom ffaçades
 dante em Portel vijnte e ssete djas de Ianejro El Reij o mandou vaasco uiçente a ffez Era de mjl 
e quatroçentos e doze Annos

 a) Iohan eannes

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987
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Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, Códice 224, fól. 14-15v

Resumo

[1476-1481]

Carta de Pedro de Mendanha a D. Afonso V 
sobre a batalha de Toro (Cópia do final do séc. 
XVI-início do séc. XVII).

Abstract

[1476-1481]

Letter from Pedro de Mendanha to Dom Afonso 
V concerning the battle of Toro (Late 16th century 
– Early 17th century copy).

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

CARTA DE PEDRO DE MENDANHA A D. AFONSO V SOBRE A BATALHA 
DE TORO (1476-1481)
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Carta de Pedro de Mendanha a D. Afonso V sobre a 
Batalha de Toro (1476-1481)

1Documento

Petição notauel que Pedro de Mendanha fes a El Rey Dom Afonso o 5.º sobre seu Despacho

 Senhor ja sabe Vossa Alteza as cousas que me tendes prometidas, e afirmadas desdo primeiro 
dia que uin a uosso seruiço, E como ate gora nunca comigo se comprio nenhũa; E eu Senhor ey comprido 
o que pormeti a Vossa Alteza e uos ey feito os mores seruiços que nunca criado fes a Principe com a 
pessoa e fasenda, e agora Senhor que uinha com grande esperança de meu acressentamento e honrras 
E merces Vossa Alteza me trata como se nunca uos ouuera feito seruiço, e por isso Senhor creo que 
Vossa Alteza tem esquesido todo o passado. Pello qual pesso a Vossa Alteza que se queira lembrar de 
my e queira ler esta em que faço memoria a Vossa Alteza E mande dar fee a estes fidalgos.

 Primeiramente sabe bem Vossa Alteza como quando El Rey Dom Fernando ueo ao secorro de 
Touro pos Arrayal primeiro sobre minhas Casas E combateo a Fireiros, E a tomou em a qual morrerão 
quantos dentro estauão, E dahi ueo sobre Couilhas, E Castronunho, e me inuiou requerer com dadiuas, 
e grandes partidos mayores que a nenhum de quantos, uos uierão seruir, e nunca de my, recebeo 
reposta nenhũa, e daly passou a por Arrayal sobre Touro, E ao outro dia amanheci com Vossa Alteza 
com sento e cincoenta de Caualllo e dey em a fralda do Arrayal, e uos senhor me perguntastes que me 
parecia delle, E eu senhor uos disse que se Vossa Alteza não en/tendia [fól. 14v.º] pelleyar que eu me 
uolueria, e que antes de sinco dias uo lo leuantaria daly com pura fome o qual fis assy, e foi asynado 
seruiço

 Assy mesmo senhor bem sabe Vossa Alteza que desdo dia que Vossa Senhoria entrou em 
Touro ate que sahio sempre esteue uosso Estado, e honra em minha mão, E em este tempo quantos 
seruiços uos fis de muitas maneiras, andado sempre eu e os meus em guerras resebendo muitos danos 
e gastos sempre como Vossa Senhoria sabe

 Outrossy senhor sabe bem Vossa Alteza os Sercos que paçey estando toda Castella sobre my 
por onde se escusarão muitos danos que em aquelle tempo uossos Reynos puderão resseber em que 
fis muitos gastos.

 Assy mesmo sabe bem Vossa Senhoria como deitarão o Conde de Marialua, e os que com 
Elle estauão da Cidade de Touro, e os acolhi em Castronunho, e lhes dey soldo e ração ate que comigo 
uierão a Portugal que nunca dello se me pagou nada.

 Outrossy sabe bem Vossa Alteza em como me mandastes hir a Galiza E em Ella ganhei quatro 
Fortalezas com suas terras e Vossa Senhoria mas mandou entregar e dar ao Conde de Caminha sem me 
faser satisfação por ello e sem me mandar pagar os danos e gastos que pellas tomar fis.

 Assy mesmo darey por conta a Vossa Alteza como me hão morto em uosso seruiço dusentas 
pessoas entre as quais me matarão hum jrmão e parentes criados E assy mesmo mais de du/Zentos [fól. 
15] e sincoenta Cauallos, afora Armas e outras cousas que os meus hão perdido

 Outrossy sabe Vossa Alteza como uay em sinco annos que eu são uosso, e uos hey seruido 
em Castella e Portugal sempre com oitenta e sento de Cauallo as quais sempre paguey suas perdas, e 
acostamentos sem Vossa Alteza me faser Merce nenhũa de Soldo nom, e desta se me deue asas sacado 
o que ouue em Galiza

 Assy mesmo peço a Vossa Alteza que se acorde que nunca Principe se perdeo andando a 
Monte, e de noite aportar se a Casa de hum laurador e fosse delle bem Ressebido que nom lhe fisesse 

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987
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merses e o fisesse homem pera toda sua uida pello qual senhor em tal Caso Vossa Senhoria se deue 
bem acordar de mym

 Outrossy peço a Vossa Alteza que se acorde das aluiçaras que me Vossa Senhoria prometeo 
quando uos fis saber como o senhor Principe auia uencido o Campo hera em Touro.

 Assym Senhor que por todos estes seruiços estaua minha alma, e uontade mui alegre, e com 
esperanças que Vossa Alteza me auia de faser hum dos grandes de Portugal pera sempre com muita 
honra, e não mostrar me Vossa Senhoria a uontade de que a my me parece que Vossa Alteza me mostra 
dando larga a meus feitos.

 Pello qual senhor peço a Vossa Alteza que sem muita delonga Vossa Senhoria queira dar fim a 
ello segundo uos tenho por prometido por uossas firmas / [fól. 15v.º] E mandando me pagar as diuidas 
de que tenho ja feito rellação a Vossa Senhoria porque senhor em requerer a Vossa Alteza gasto a uida 
e fasenda como ja tenho ditto a Vossa Senhoria.,,

 Pero de Mendanha

Transcrição de Pedro Pinto
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Simancas, Archivo General de Simancas, Estado, Portugal, Legajo 367, n.º 3

Resumo

1480, Março, 28, Beja

Carta do Príncipe D. João a D. Isabel, Rainha de 
Castela, Leão e Aragão, sobre a libertação de 
alguns presos.

Abstract

1480, March, 28th, Beja

Letter from Prince João to Isabel, Queen of
Castille, Leon and Aragon, concerning the 
release of some prisoners.

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

CARTA DO PRÍNCIPE D. JOÃO A D. ISABEL, RAINHA DE CASTELA, LEÃO 
E ARAGÃO, SOBRE A LIBERTAÇÃO DE ALGUNS PRESOS (1480)
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1Documento

 Aa muy alta e muy excelente princesa Senhora dona Isabel per gracça de deus Rainha de 
castella de lyom e d aragom ·

 Muy alta e muyto exçellemte prinçesa Senhora Nos dom Ioham per gracça de deus primçepe 
primogenito herdeiro dos Regnos de portugal e dos algarues d aaquem e d aalem mar em africa nos 
encomendamos em vosa merçee., 

vimos a carta que vossa senhoria nos escreueo sobre çertos prisoneiros que o conde de 
caminha em seu poder tem os quaees premdeo no tempo da guerra Rogando nos que os fezessemos 
soltar segundo que per bem do trato das pazes somos obrigado., 

E porquanto o dicto comde he vosso vassallo e natural e todas suas terras e Rendas tem em 
vosos Regnos e esta em vossa obediençia e seruiço a nos nom perteençe fazer lhe sobre tal caso nenhuũ 
costrangimento soomente Roga llo o que por vossa contempraçom faremos de muy boa vontade 

se no que nestes Regnos tem comprir de se fazer alguũ embargo el Rej meu senhor deue seer 
pera ello rrequerido e fara todo o que for derreito pera comprimento do trato das dictas pazes.,

muy alta e muy exçelente prinçesa Senhora nosso Senhor aIa vossa vida e Real estado em sua 
sancta guarda.,

escrita em beIa a xxviijº de março de 14780 [sic] ·

a) prinçepe

Reposta

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987

Carta do Príncipe D. João a D. Isabel, Rainha de 
Castela, Leão e Aragão, sobre a libertação de alguns 

presos (1480)
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Torre do Tombo, Cabido da Sé de Lamego, Liv. 178, fól. 20-22

Resumo

1499, Fevereiro, 10, Lamego

Obrigação de servir com cavalo e armas a D. 
Fernando Coutinho, bispo de Lamego e regedor 
da justiça.

Abstract

1499, February, 10, Lamego

Obligation to serve Dom Fernando Coutinho, 
bishop of Lamego and regedor of justice, with a 
horse and weapons.

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

OBRIGAÇÃO DE SERVIR COM CAVALO E ARMAS A D. FERNANDO 
COUTINHO, BISPO DE LAMEGO E REGEDOR DA JUSTIÇA (1499)
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1Documento

 Eu ffrancisco montesynho caualeiro da cassa d el Rey nosso Senhor morador em a çidade de 
lameguo diguo que per Este meu asynado me hobriguo de serujr com o Senhor dom fernando coutinho 
bispo de lameguo e Regedor da Iustiça Em Estes Reynos com meu corpo E cauallo E armas E homens 
asy com elle como em todo o que me elle mandar como com meu Senhor E por certeza dello asy aqui 
per mynha maão

 ffecto a x dias de ffeuereiro de mjll e iiijc lRix annos

 a) francisco montesino / [f. 20v.º]

Item Nicolao de carvalho [o]briguado com armas e cavallo e homeens

Item samcho Rodriguez

Item gonçallo cardoso prevemdeiro

Item o bacharel pero viçemte

Item o bacharel pero d agujar

Item afomso da cunha

Item o bacharel ayres fferrnandez

Item aluaro d oliveyra

Item o meyrinho

Item mestre Rodriguo

Item o provisor

Item mestre escolla / [f. 21]

Item ho abbade de sam çibrão vasco lopez

Item pero lopez coneguo

Item martim fferrnandez coneguo

Item pero cardoso coneguo

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987

Obrigação de servir com cavalo e armas a D. 
Fernando Coutinho, bispo de Lamego e regedor da 

Justiça (1499)
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Item meneses abbade

Item diogo gonçaluez coneguo filho de gonçallo annes

Item gil annes rreçebedor

Estes que se seguem viuem d arredor da çidade,,

 Item priol de quarquere , dara quatro de cavallo

Item pedr aluarez

Item Ruy viçemte cunhado do abbade de sam martinho de moiros

Item vasco periz de bretiande

Item seu Irmaão / [f. 21v.º]

Item Ioham mendez d armamar

Item Ioham homem do avelloso

Item donjs afomso de tõees

Item pero afomso de viseu / [f. 22]

E[s]t[e]s som os de Riba de coa

Item Ioham de trosylho

Item fernam de meneses

Item fraçisco [sic] de quoqua

Item samtyvanhas

Item fernam gomez
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Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, Códice 224, fól. 15v-17

Resumo

[Séc. XV-XVI?]

Ordem que se deve ter no correr da argola e na 
justa (Cópia do final do séc. XVI-início do séc. 
XVII).

Abstract

[15th – 16th century?]

On running the ring and jousting (Late 16th 
century – Early 17th century copy).

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

ORDEM QUE SE DEVE TER NO CORRER DA ARGOLA E NA JUSTA
(Séc. XV-XVI?)
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1Documento

Ordem que se deue ter no Correr D argola E na Justa

 Primeiramente a argola deue ser posta comuinientemente E em seu lugar, .s. a fustada da 
Carreira, ao menos 3 pees da parte esquerda do que Corre, porque assy Como na yusta ao emcontro 
sempre o aduersario uem da parte esquerda do Caualeiro, assy da mesma parte se deue por a argola 
pera que esteya em seu Justo lugar.

 No que toca a altura Conuem outrossy que seya alta do Chão seis peés, porque na tal altura 
hé mais fermoso acustumar se a Correr a lança alta, que baixa, porque uindo depois a emcomtrar se na 
tea, ou em Campo aberto, podera mais seguramente E com maior Graça, E fassilidade romper sua lança 
na Justa de seu aduersario por este ser o mais notauel emcontro que se possa fazer.

 O Correr da argola se inuentou assy pera doutrina E animo dos mançebos, Como tambem por 
ser hum prinçipio de aprender a Correr a lança Com mais fassilidade E grassa.

 E posto que seya Couza difficultosa leuar a prinçipal parte de acorrer bem Consiste em que o 
Caualeiro leua bem a lança E corra airoso E o Correr a lança bem Como se deue Consiste em seis Couzas 
principães

 A primeira em se por bem a Caualo, A segunda em ter, E leuar a lança / [fól. 16] na coria, a 3.ª 
em a saber tirar da Corea, a 4.ª em a por no reste, a 5.ª em a saber abaixar a 6.ª E ultima em a saber 
recolher

 E quanto a primeira alem de outras muitas partes, Cousas que são neçessarias a hum bom 
justador, pera estar airoso a Cauallo 3 são as principães. A primeira hé que o Caualeiro não se deue 
muito de assentar na sella porque alem da Jncomodidade que reçebe no Correr da lança uaj dezairoso, 
nem deue estar muito posto sobre os estribos, mas ha sse de acomodar na sella de maneira que uenha 
estar algum tanto mais direita do ordinario quando passeia, porque fazendo o assy sera mais airoso a 
Cauallo E tambem se acomodara milhor E Jra mais seguro no Correr a lança, maiormente Correndo pera 
encontrar seu Jmigo.

 A segunda hé que no Comesso da Carreira saia o seu Cauallo brando E deuagar, pera que 
milhor o Cauallo tome a tea, E porque partindo Com furia, E apressado poderia perder a lança Como 
muitas ueses aConteçe.

 A 3.ª não ferir muito o Cauallo de espora da banda Esquerda por que não tenha oCazião de 
se apartar da tea, porque aconteçe a muitos Caualos fogir della, assy pello temor do encontro Como 
tambem por sintir o tropel do outro Cauallo que o uem a encontrar E por esta razão muitos Caualeiros 
acostumarão a trazer na Çilha Cascaueis pera que o Cauallo não sinta o tropel do outro.

 A 4.ª em leuar a lança entre a Coxa, E a ssella, porque se estiuer armado não podera leuar 
segura sobre a Coma que lhe resuelara E nisto há 3 differenças, primeira leua lla algum tanto inclinada 
a parte direita. A segunda algum tanto inclinada a parte Esquerda A 3.ª que nem penda a hũa parte 
nem a outra, mas que esteya firme no meio, E esta hé a milhor, e mais segura, fazendo sse porem de 
maneira que a ponta da lança não esté nem muito alta, nem muito baixa mas em meio, E conuem que 
o Cotouello do brasso direito que / [fól. 16v.º] tem a lança, nem esteya alto, nem baixo, mas em meio 
Com boa Graça, E quando em algũa maneira a lança ouuesse de estar inclinada a hũa das duas partes 

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987

Ordem que se deve ter no correr da argola e na 
justa (Séc. XV - XVI?)
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hé milhor pender pera a parte Esquerda, Comtanto que não seya muito, mas em nenhũa maneira 
penda contra a parte direita pera que alem de ser Couza estranhada aos Justadores podem disso nasçer 
muitos inconuinientes E errores a meter no reste, o qual perigo não hâ nas outras E no leuar da lança 
da Coxa há 3 modos, E tempos.

 O primeiro he sendo na Carreira subito poe lla no reste, A outra hé emquanto se poem na 
Carreira leua lla da Coxa, E te lla no ar Com o brasso estendido pera baixo. A 3.ª hé que Comessando 
a Carreira a leue da Coxa algum tanto pera Sima tendo a no ar mas o brasso algum tanto dobrado, 
fazendo porem de maneira que a ponta da lança se incline pera o aduersario E sobretudo o yustador 
deue aduertir de não inclinar o Corpo com a lança porque isto hé muy Condenado entre os praticos 
neste mister.

 Os tres modos assima ditos todos são bons, mas o milhor, e mais seguro he o derradeiro 
porque tendo o Justador o brasso algum tanto dobrado, uem com Jsso a soster a lança mais fassilmente 
E mais seguramente a mete no reste por lhe ficar a mão mais Junta ao reste, E alem disso tendo a, E 
leuando a no ar hé mais semelhança de Guerra, E todas as cousas que mais se asemelhão ao uerisimel 
são mais louuadas.

 Tres maneiras hâ de meter a lança no Reste, A primeira hé no prinçipio da Carreira, A segunda 
hé quando o Cauallo entra na Carreira, A 3.ª hé quando se chega ao aduersairo E destes 3 modo [sic] o 
segundo hé o mais seguro porque querendo a poer no reste no prinçipio da Carreira, não uay segura, 
porque ou se uay abaixando, ou aleuantando o que dá muito desar ao Caualeyro, as ueses não por falta 
delle / [fól. 17] mas do Cauallo; o qual ao partir o desordena de maneira que não pode ter a lança firme 
em o querer emrestar yunto ao aduersario os que não são muito praticos fassilmente ou passão sem 
romper ou espantão Com a lança a cabessa, ou abanando o Com grande prestesa, dão Com ella na tea 
Como muitas ueses a esperiençia tem mostrado

 Mas a po la no reste quando uay na Carreira se fogem estes inConuinientes, E leuar a lança 
algum tanto no reste firme, E com bom huso dá muita Graça ao yustador pella qual razão, o por a lança 
no reste na Carreira hé milhor, e mais seguro, mas sobretudo no emrestar a lança Comuem mouer pera 
diante o punho uoltando naquelle tempo a mão pera dentro em modo que os derradeiros noõs dos 
dedos uenhão a estar pera Riba, E desta maneira mais seguramente E com maior fassilidade se uem a 
por a lança no reste. 

Transcrição de Pedro Pinto
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Lisboa, Torre do Tombo, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Feitoria Portuguesa de Antuérpia, Caixa 
1, Maço 1, Doc. 1-A

Resumo

1512, Novembro, 27, Lisboa

Carta da Câmara de Lisboa à Feitoria Portuguesa 
de Antuérpia sobre os mercadores estrangeiros 
com privilégio de vizinho.

Abstract

1512, November, 27th, Lisbon

Letter from the Town-Hall of Lisbon to the 
Portuguese Factory in Antwerp concerning the 
foreign merchants who had the privilege of 
being residents in the town.

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

CARTA DA CÂMARA DE LISBOA À FEITORIA PORTUGUESA DE 
ANTUÉRPIA SOBRE OS MERCADORES ESTRANGEIROS COM PRIVILÉGIO 

DE VIZINHO (1512)
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1Documento

Muyto omrrados., comsulles da naçam de portugall no ducado de bregonha e comdado de 
framdes., os Regedores desta muy nobre e Senpre leall Çidade de lixboa nos emcomendamos muyto 
a vos 

vossa carta Reçebemos em que nos ffaziees saber que era ordenamça antre os mercadorees 
desta naçam que todos ouuessem de pagar pera a despesa de vossa capella e Reçebimentos dos 
primçipees camdo vem ao logar E outras semelhamtes coussas huũ grosso por liura de todas as 
mercadoryas que a essas partees leuan E porque alguũs mercadores estamtes nesta çidade posto que 
estramgeiros fossem tijnham priujlegios de ujzinhos e gozauam das liberdades e framquezas como 
vezinhos e Refusauam pagar o dicto grosso por liura E que ora el Rey nosso Sennhor per seu aluara de 
que nos emviastes o trellado avia por bem e mandaua que os taães E semelhamtes pagassem como 
os meesmos naturãees e portamto nos pediees que vos emviassemos dizer quaaes mercadorees 
estramgeiros estamtes em esta çidade eram avidos por vezinhos e gozauam dos ditos priujlegios e 
liberdades E como vezinhos., 

E em comprimento de vossa carta mandamos saber  dello parte e som os segujmtes segumdo 
fomos çertos per os scripuaaes da portaIem omde seus priujlegios som asemtados

item Ioham framçisquo de llafeta
lionardo narde
antonio salluago
Samto gedea
bertollameu marchone
benedicto seu sobrynho
Iorge malham 
as companhias dos allemaães
cristouam de faram
diego de coua Ruujas
Ieronjmo Sernjche
fernam de xares castelhano
Ioam becudo framengo que he aquy cassado
gill baquar franengo [sic]
e pero Iacome framengo aquy casado.,

destes mercadores acima nomeados poderes mandar aRecadar o dicto dinheirro segundo 
vosso estatuto e vomtade E mandado de sua allteza.,

E quamto aa nembramça que nos fazees da misa cotediana que a Senhora / [f. 1v] duquessa 
dona ysabel hordenou que se dissesse na capella de Samto antonyo por a sua allma E do Ifamte 
dom fernamdo que falleçeo em ffeez., saberes que a çidade tem comtratado com o mosteiro de sam 

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987
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framçisquo desta çidade que em cada huũ dia mande dizer esta myssa., E o capellam que a çidade 
E a comfraria tem posto na dicta capella de samto antonjo tem Cujdado de a fazer dizer e de ffazer 
que 2 nom se erra nenhuũ dia., E majs em cada huũ anño per huũ çerto dia se faz saymento com 
vesparas camtadas omde som Iumtos os que aquelle anño Regem e nom [sic] dia segujmte com 
toda3 sollenjdade se diz mjssa com muytas tochas açessas E dobramdo sse os synos da ssee asy que 
esta Regra que se guarda por serujco de deus E bem da allma da dita Senhora que esto ordenou e 
do dicto Ifamte seu Irmaão, a quaall coussa esperamos em noso Sennhor que nuunca esqueça,,.

sprita aos xxbij de nouembro de bc e doze ·

a) dom pedro de castel branco

a) ffernam lopez correa

a) Ioam egas monjz

 a) yoham ffogaça

2 Riscado: “se”.
3 Riscado: “s”.

Transcrição de Pedro Pinto





© Fragmenta Historica 5 (2017), (129-130). Reservados todos os direitos. ISSN 1647-6344

Malveira, Colecção João Pereira, Doc. 27

Resumo

1522, Julho, 5, Malaca

Mandado de Martim Afonso de Melo, capitão-
mor da China, a Pero Boto, almoxarife dos 
mantimentos e armazém da China, para que 
entregue a Garcia Chainho, feitor de Malaca, 
todo o salitre que recebera em Cananor e 
Cochim.

Abstract

1522, July, 5th, Malacca

Order from Martim Afonso de Melo, captain 
major of China, to Pero Boto, storekeeper of 
the provisions and storehouse of China, to 
hand over to Garcia Chainho, factor at Malacca, 
all the saltpetre he received at Cannanore and 
Cochin.

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

MANDADO DE MARTIM AFONSO DE MELO PARA SER ENTREGUE AO 
FEITOR DE MALACA O SALITRE RECEBIDO EM CANANOR E COCHIM 

(1522)
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Martym afonso de mello etc,. capitão moõr da chyna., Mamdo a vos pero boto almoxaryfe 
dos mamtimentos e allmazem da chyna que emtregues a graçia chainho feytor desta çidade de 
mallaqua todo o salytre que Reçebestes em canenor e o emxofre que Recebestes em cochym porque 
he neçesaryo aquy pera serviço d el Rey nosso senhor., e per este com Seu Conhecymento em forma vos 
seram levadas em comta as dictas cousas.,

feito em mallaqua aos çimquo dyas do mes de Julho de 1522 

 a) Martjm afonso de mello,,.

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987

Mandado de Martim Afonso de Melo para ser 
entregue ao feitor de Malaca o salitre recebido em 

Cananor e Cochim (1522)
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Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss. 638, f. 123-123v

Resumo

1533, Maio, 6, Évora

Carta de D. Teodósio, Duque de Bragança, a Pedro
 Fernández de Velasco y Tovar, Condestável de 
Castela e Duque de Frías, sobre o casamento de 
D. Isabel com o Conde de Benavente.

Abstract

1533, May, 6th, Évora

Letter from Dom Teodósio, Duke of Bragança, to 
Pedro Fernández de Velasco y Tovar, Constable 
of Castille and Duke of Frías, concerning the 
marriage of Dona Isabel with the Duke of 
Benavente.

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

CARTA DE D. TEODÓSIO, DUQUE DE BRAGANÇA, A PEDRO FERNÁNDEZ 
DE VELASCO Y TOVAR, CONDESTÁVEL DE CASTELA E DUQUE DE FRÍAS 

(1533)
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Carta de D. Teodósio, Duque de Bragança, a Pedro 
Fernández de Velasco Y Tovar, Condestável de 

Castela e Duque de Frías (1533) 
1Documento

muy Ilustre Senhor

 aInda que os trabalhos do Caminho e outras ocupaçoões dariam causa a uosa merçe se 
esqueçer de my : Posto que eu tenha muitos nam poderey perder a memoria e deseio de ho serujr pois 
haa tantas Razões pera ysso E portanto me pareçeo Razam de lhe dar parte d alguũas cousas e nom 
lhas mando tanto por extenso porque ho deixo pera mays deuaguar. O duque meu senhor que deus 
tem ffalleçeo : em seu testamento nom deixou cousa em meu preIuizo : posto que ho podera ffazer , 
a duquesa minha Senhora e eu ficamos muy conformes e sem nenhuũa differençia nenhũa cargua me 
ficou mayor que ha que tenho de casar a Senhora Dona ysabel e meus deseios sam que seia tambem 
e assi como podera ser em vida de seu pay pois a vontade e o pode lo ffazer nom me faleçe, Procurey 
por acabar cousas mais em breue que pude e vir me a esta corte a entender principalmente sobre o seu 
casamento, nom tenho aynda acabado de comluyr, hey de trabalhar muito por aver esta liçença porque 
tenho grandes deseios de ser este casamento com o Senhor conde de benauente assy por pareçer bem 
a uossa merçe : como pollo que sey de sua casa e pessoa muyta merçe me faraa em me escreuer se 
estaa aynda o Senhor conde de uagar e assy que dote lhe pareçe que açeitaraa fazendo sse e ysto lhe 
peço por merçe que seia em secreto. E qualquer cousa desta qualidade de que me ouuer d auisar seia 
antes por sua carta que por palaura E beiIar lhe ey as maãos me mandar por anRique pereira fidalgo de 
mynha casa nouas de sua disposiçaão e se haa alguũa cousa em que ho possa seruir.

 Nosso senhor a muy Ilustre pessoa de Vossa merçe guarde e o estado acreçente

 d euora a seis dias de mayo 1533

 < a letra alhea me perdoa porque por estar mal desposto nom uay pola minha

 beiIo as mãos de vosa merçe

 a) ho ducque >

/ [f. 123v]

 [Ao] muy illustre senhor o senhor conde[stabre de cas]tela e duque de frias [meu] senhor

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987
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Malveira, Colecção João Pereira, Doc. 6

Resumo

1596, Outubro, 21, Lisboa

Carta de D. Filipe I, enquanto governador e 
perpétuo administrador da Ordem de Santiago, 
confirmando o aforamento em três vidas em 
Vasco Martins Pegado, morador em Bragança, 
de um olival e chão chamado de Cruz em Vale 
de Caldelas (Elvas).

Abstract

1596, October, 21st, Lisbon

Letter by Dom Filipe I, as governor and perpetual 
administrator of the Order of Santiago, 
confirming the lease in three lives to Vasco 
Martins Pegado, from Bragança, of an olive 
grove and a plot of land named Cruz at Vale de 
Caldelas, Elvas.

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

CONFIRMAÇÃO DE AFORAMENTO EM VALE DE CALDELAS (ELVAS) 
(1596)
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DOM Felippe por Graça de Deos Rej de Portugal  e dos Algarues d aquem e d alem Mar e 
Africa Senhor de Guine e da Conquista navegação comercio de Ethiopia arabia persia da Jndia etc Como 
gouernador e perpetuo administrador que sou do mestrado caualaria e ordem de sanctiaguo 2 faco 
saber aos que esta minha Carta de confirmacão d aforamento em vida de tres pessoas virem que por 
parte de Vasco martinz pegado morador na villa de Bragança me foi apresentado h pubrico estromento 
de aforamento nas ditas tres vidas de que o treslado he o siguinte 

¶ Saibão quantos este estromento de novo prazo em vida de tres pessoas virem que no anno 
do nacimento de Nosso Senhor Jesu christo de Mil quinhentos nouenta e seis annos xxj dias do mes 
de Maio do dito anno nesta Cidade d eluas nas casas da morada e pousada do senhor Ruy Gomez d 
azeuedo fidalgo da casa d el Rej nosso senhor em prezença de mym tabalião e das testemunhas ao 
diante escritas estando ahy presentes o dito senhor Ruy gomez d azeuedo morador na mesma e bem 
assy vasco martinz pegado morador em Bragança e logo pelo dito senhor Ruy gomez d azeuedo foy 
dito que elle tinha comisão e procuração do senhor Conde meirinho mor Comendador da Comenda da 
espada no termo Desta Cidade pera em seu nome poder por virtude de ha procuração d el Rej nosso 
senhor que o dito senhor Conde tem emprazar e jnnouar em tres vidas ao dito Vasco martinz pegado 
h olival e chão achamão da Cruz que esta no termo Desta Cidade em val de caldelas sobre o que o dito 
vasco martinz pegado a qual com o despacho por que este negocio foy a elle dito senhor Ruy gomez a 
elle Cometido o treslado de verbo a verbo he o siguinte,,

 Jllustrissimo Senhor Diz vasco martinz pegado que lianor pegada sua may que Deos aja tem h6 
oliual dentro no termo da Cidade d eluas que se chama da cruz foreiro a Comenda da espada da dita 
Cidade que he de vossa senhoria o qual andaua emprazado d aforamento de tres vidas de que a dita 
sua may fora deradeira e pedindo lhe a vossa senhoria da parte delle suplicante lhe fizesse Merce de 
mandar lhe fazer Nouo prazo e Renouação delle vossa senhoria lhe mandara Responder que aviriguados 
os filhos herdeiros da dita lianor pegada antre sy o que pertencia per direito pedir a dita Renouação 
lhe mandaria dar despacho como Consta da portaria posta per mandado de vossa senhoria Nos papeis 
de seu Requerimento que em esta offerece, e porque elle suplicante he o ffilho mais velho de todos e 
barão ligitimo que ficou da dita sua may a quem o dito direito pertence e assy o confesão todos seus 
Jrmãos e herdeiros digo Jrmãos e Jrmaã casada cuios conhicimentos renunciações aqui apresenta pelos 
quais Consta não terem duuida alga a vossa senhoria lhe mande fazer o dito prazo nouo na forma 
customada

e pede Merce 

e o despacho dizia 

o Senhor Ruy gomez d azeuedo por me fazer merçe mande fazer vedoria do oliual da cruz que 
vagou per morte de lianor pegada may do suplicante contheudo na pitição atras e sendo feita a 

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987
2 Riscado ilegível.
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dita vedoria faça prazo ao suplicante en tres vidas conforme aos statutos da ordem prouisão de sua 
Magestade justifficando o suplicante primeiro ser o ffilho mais velho legitimo que ficou viuo per morte 
de sua may e que ella morreo sem nomear de pediren no [sic] aia no dito oliual e pera o sobredito lhe 
dou os poderes ao senhor Ruy gomez e direito necessarios 

em lixboa a xxx de Abril de nouenta e cinco, 

o Conde meirinho mor, 

estaua h6 despacho ao pee do dito senhor Ruy gomez d azeuedo que Diz 

Justiffique o suplicante ser o ffilho mais velho que ficou a ora do falecimento de sua may que 
esta en que leua e como não nomeou neste prazo na sua pessoa 

em eluas a sete de Maio de Nouenta e seis 

Ruy gomez d azeuedo 

e por virtude do dito despacho Justifficou o dito Vasco martinz pegado o Contheudo no 
dito despacho bastantemente e por assy ser diz o dito Senhor Ruy gomez d azeuedo que Com a dita 
procuração e com a dita prouisão cuyo treslado he o siguinte,,
 

Dom fellipe per graça De Deos Rej de portugal e dos algarues d aquem e d alem mar em 
Africa senhor de guine e da Conqista navegação comercio de Ethiopia arabia persia da Jndia etc Como 
gouernador e perpetuo administrador que sou da ordem e Caualaria do mestrado de Sanctiago faço 
saber aos que esta carta virem que confiando eu da bondade Consciemcia disqirição e saber de frei dom 
Duarte de Castell branco caualeiro professo da ordem de nosso Senhor Jesu christo Conde do sabugal 
e meu meirinho mor do meu conselho do estado e vedor de minha fazenda Comendador da espada 
da Cidade d eluas da ordem de sanctiago que Conforme a obrigação que tem procurara a conseruação 
e acreçentamento dos bens e propiedades que a dita sua Comenda pertencem e Custumão andar 
aforadas e emprazadas em vidas e ao que Conforme a direito e diffinções [sic] da dita ordem se pode 
e deue aforar emprazar e jnnouar fazendo lhe primeiro vedoria como mandão as ditas diffinções os 
quaes aforamentos emprazamentos e jnnouações assy podera fazer em tres vidas somente e mais não 
e não serão contadas duas pessoas em h6a vida e sendo com aquelle acrescentamento de mais foro ou 
pensão que for justo e onesto alem do que se dantes pagaua conformando sse acerca disso com a dita 
vedoria e fazendo della menção nas escrituras d aforamentos que fizer nos quaes se nomearão os bens 
com declaração de suas demarcações midições e confrontações e se forem vinhas ou pomares declarar 
se ha quantos homens de caua tem e as / [fol. 1 v.º] lejras quantos Alqueires leuão de sameadura e 
de que semente e sendo oliuaes ou soutos quantos pees de oliueiras ou Castanheyros tem e o estado 
e maneira em que estão ao tempo do fazer das escrituras do aforamento pera que polas mesmas 
escrituras se saiba a todo o tempo em que estado forão os taes bens aforados ou jnnouados e que 
melhorias ou denefficamentos se fizerão durante o tempo dos aforamentos e sempre se poera condição 
e obrigação expresa aos foreiros de dentro em serto tempo Na [sic] passando de cinco annos fazerem 
nos bens aforados benfeitorias e melhoramentos logo declarados nas ditas escrituras asym como poer 
e dar presos certos pees de oliueiras ou castanhejros ou Romper matos de sertos alqueires e sameadura 
ou fazer e reformar casas ou quaisquer outras coussas segundo a callidade dos bens e Requerer de 
maneira que não fação aforamentos nem jnnouações delles se alg6as obrigações de benfeitorias ou 
melhoramentos nos ditos bens no tempo acima dito e com todas as mais condições e declarações que 
per direito statutos e diffinções da dita ordem se poem e Custumão poer nos aforamentos e jnnouações 
delles e fara o dito Comendador tresladar esta minha carta nas ditas escrituras pera se saber como se 
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fes per minha Comissão e poder e comprio as condições nella Comtheudas e os foreiros serão obrigados 
a Confirmar per mjm os aforamentos que o dito comendador lhe fizer em termo de tres meses do dia 
que forem feitos os quaes confirmarej e averei por firmes e valiossos constando por elles que se fizerão 
na forma e maneira que se conthem em esta minha carta e com as mais condições nella declaradas e 
por Certeza dello lhe mandey dar esta sellada com o sello da dita ordem, 

 el Rej nosso senhor o mandou polos deputados do despacho da mesa da consciencia e ordens 
ambrosio Ribeiro a fes em lixboa a xbiij de Janeiro Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo 
de mil quinhentos e nouenta eu Jorge coelho de andrade a fis screuer, o bispo dayão bertholameu do 
valle vieyra, Belchior do Amaral 

 pagou cem reaes Jorge coelho e aos offiçiaes duzentos e sessenta reaes recebidos na 
chancelarya da ordem por virtude desta prouisão e procuração e justifficação 

 disse o Senhor Ruy Gomez d azeuedo que elle mandara fazer vedoria com o dito Vasco martinz 
per louuados por elle manoel pegado da ponte e Jeronimo martinz os quaes ouuerão Juramento en 
forma de direito por virtude della fizerão vedoria siguinte em os vinte e h6 dias do mes de mayo de mil 
quinhentos nouenta e seis annos nesta Cidade d eluas pelos ditos vedores deputados manoel pegado 
da ponte e Jeronimo martinz foi dito que elles forão a ver este oliual e prazo contheudo na pitição do 
suplicante Vasco martinz pegado e pelo Juramento dos Sanctos Euangelhos declararão que o dito oliual 
d alem dos quatro alqueires d azeite de foro que fas a esta comenda merece mais h6 alqueire por ora se 
fazer nouo prazo ao suplicante que ao todo são cinco alqueires d [az]eite pagos nos lagares desta cidade 
e portanto declararão asy e o asinarão, 

 Jeronimo Domingues tabalião que o escreuy Ruy gomez d azeuedo, Vasco martinz pegado, 
Manoel pegado Jerónimo martinz 

 e portanto disse o dito senhor Ruy gomez que elle em nome delle dito senhor Conde meirinho 
mor no milhor modo e maneira que de direito deue ser jnnouaua E nouamente emprazaua em vida de 
tres pessoas ao dito vasco martinz pegado no dito oliual da cruz que esta dentro no termo desta Cidade 
em val de caldelas que he da dita Comenda da espada que de h6a parte com o chão dos termões e da 
outra parte com oliual de antonyo Rodriguez e da outra com oliual de Jeronimo da foncequa e com 
oliual de dyogo Rodriguez clerigo e com outras confrontações com que parte e deue partir e a midição 
delle per todas as partes se acharão na verdade no tombo nouo que fez o Licenciado Ruy gonçaluez per 
mandado de Sua Magestade 

 e asy como parte e esta midido e diuizado como dito tem disse o dito Senhor Ruy gomez que 
em nome do dito Senhor Conde meirinho mor e por virtude da dita procuração e prouisão e despachos e 
porquanto o dito oliual vagou per morte e fallecimento da dita lianor pegada mai do dito vasco martinz 
pegado a qual fora deradeira vida do emprazamento e pasado ella não nomeara pera a jnouação do 
dito prazo a pessoa alg6a elle vasco martinz pegado era o seu filho mais velho a quem pertencia por 
direito a dita jnnouação, jnnouaua o nelle o prazo do dito oliual e nouamente lho emprazaua em vida de 
tres pessoas como dito he de que elle sera a primeira e elle nomeara a segunda e a segunda a terceira 
com tal condição que elle vasco martinz pegado pagara em cada h6 anno pelo mes de janeiro cinco 
alqueires de azeite de foro ao dito Senhor Conde meirinho mor e a seus sobcessores na dita Comenda 
bem limpos e de Receber medido per medida de direito dentro nos lagares desta Cidade porquanto 
em tantos alqueires foi feita a noua vedoria porque pelo prazo velho ser quatro pagauão e a primeira 
paga que lhe fara do dito foro sera por dia de janeiro primeiro que embora vira de nouenta e sete e dahi 
em diante lhe farão os ditos pagamentos pelos taes dias de cada h6 anno com tal condição que o dito 
vasco martinz como qualquer que o dito oliual pesuir serão obrigados a dento em cinco annos fazer 
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benfeitorias no dito oliual asy de porem estacas e outras semelhantes de maneira que o dito oliual ande 
melhorado e não peiorado e assy com tal condição que dentro em tres meses ais confirmação de sua 
Magestade desta jnnouação e nouo prazo e com tal condição que assy elle vasco martinz pegado como 
seus sobcessores que o dito oliual pesuirem o não possão vender dar nem doar a dona nem a caualeiro 
nem a Jgreja nem a nenh6a daquellas pessoas que o direito defende sem lhe primeiro fazerem saber 
ao dito Senhor Conde meirinho moor ou a seus sobcessores na dita Comenda se o querem polo tanto 
e não o querendo que então o poderão vender e, polo ão em tal pessoa que lhe de e page bem seu 
foro e corentena o qual aforamento disse que lhe fazia sem embargo de o Senhor Conde meirinho mor 
o ter dado e emprazado a antonio madeira seu criado porquanto o que lhe não competia e pertencia 
nem em conciencia podia ser tirado ao dito vasco martinz pegado e pelas sobreditas rezões e com as 
ditas condições disse que lhe auia o dito oliual por emprazado e nas ditas tres vidas pela maneira Acima 
dita E dise que por virtude da dita procuração e mais papeis auia logo em nome dos mais Constituintes 
por metido de posse paciffica Real / [fol. 2] E autual Corporal do dito oliual ao dito vasco martinz e se 
obrigou todos os bens Moueis e Rendas avidos e por aver dos ditos Constituintes a elle concedidos 
pela dita procuraçam a lhe sempre fazerem bom E de pas o dito prazo e lho liurar e defender de toda a 
demanda e embargo que lhe sobre ello em qualquer tempo for posto Dizendo logo o dito vasco martinz 
que com as ditas condições e em seu nome e da dita Maria Machada Sua molher por virtude de h6a 
procuraçam que della tem pera no caso bastante aceitaua o dito aforamento e nouo prazo assy e da 
maneira que se nelle conthem e se obrigou per sy e seus bens moues e de Rais auidos e por aver e os da 
dita sua molher a dar e  pagar pelo dito oliual de foro em cada h6 anno todo o asima dito e tendo alg6a 
duuida sobre os ditos pagamentos e sobre outra qualquer coussa tocante a este aforamento que elle se 
desafora de juiz de seu foro e se obriga e somete [sic] a Responder dentro na Cidade de lixboa perante 
os Corregedores do ciuel da casa e en testemunho de que assy o outorgarão e mandarão ser feito este 
estromento de aforamento e obrigacão por elles aceitado e outorgado o qual eu taballião como pessoa 
pubrica estipulante e aceitante em nome das partes a quem toca tanto quanto com direito deuo e 
posso 

 testemunhas que forão presentes o Senhor manoel pegado da ponte e jeronimo martinz 
moradores nesta Cidade e eu baptista fangeiro taballiam que o escrevy e que o não poderão vender as 
pessoas que o direito defende nem a outra qualquer pessoa sem licença dos sobreditos testemunhas as 
sobreditas e eu baptista fangeiro taballião que o escreuj 

 e declarou o dito Senhor Ruy gomez d azeuedo que como procurador do Senhor Conde 
meirinho mor que Outrosy faz ao dito vasco martinz pura graça e doação das nouidades do dito oliual 
des da morte da dita sua may ate ora testemunhas as sobreditas e eu sobredito o escreuy, 

 o qual prazo eu sobredito taballião fis tresladar do proprio e o sobescreuy de meu pubrico 
sinal que tal he,, 

 treslado de h6a Certidão do tombo que aqui ouue por bem e mandey que se jncorpor [sic] este 

 ¶ Certiffico eu Jeronimo Domingues taballião do judicial por el Rey Nosso senhor nesta Cidade 
d eluas Escryuão do tombo da Comenda da espada Cita nesta Cidade d eluas e seu termo por virtude do 
despacho atras do Licenciado Ruy gonçaluez da foncequa juiz do dito tombo eu taballião com antonio 
pinto deputado pera as medições das propriedades da dita Comenda fui ao oliual contheudo na pitição 
atras e o dito deputado contou as aruores do dito oliual e achou em elle cento E vinte e duas aruores 
de oliueiras de que o dito oliual esta pouoado e esta muito bem laurado e Eortado [sic] de maneira que 
faz aventagem aos outros que estão do de [sic] redor delle e bem tratado pera o que todo foi citado 
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e Requerido Lopo martinz segurado procurador do senhor Conde meirinho mor Comendador da dita 
Comenda Conforme ao dito despacho e outrosy no dito tombo quando se fes foi medido este oliual 
pelos deputados antonio pinto e António de bajros com juramento dos sanctos Euangelhos que lhe o 
dito juiz deu e acharão ter pela cabiceira juncto da vereda que vaj da jrmida de são Pedro trinta e h6a 
varas e mea de cinco palmos e dahi medindo de leuante a ponente acharão ter duzentas quarenta e h6a 
varas e dahi pera cima medindo por conta das lindes [?] com suas voltas acharão ter duzentas quarenta 
e h6a varas por onde ficou todo medido e o dito juiz do tombo tomou jnformação e achou que faz de 
foro por natal quatro alqueires d azeite a esta Comenda o que todo constou de h6 termo que ajuntej ao 
cabo do dito tombo e asy pelo custo feito no dito tombo quando se foi peegar e medir o dito oliual a 
que em todo e por todo me Reporto e por verdade passei a presente certidão asinada de meu publico 
sinal 

 em eluas oje vinte E tres dias do mes de Setembro de mil qinhentos nouenta e seis annos,,

 Pedindo me o dito vasco martinz pegado lhe confirmasse o dito estromento d aforamento 
e visto seu Requerimento e Resposta que a elle deu o procurador geral da dita ordem em que disse 
que Jncorporando lhe nesta confirmação a Certidão acima e fazendo sse benfeitorias dentro em Cinco 
annos de se porem as oliueiras que forem necessarias no dito oliual não tinha duuida a se confirmar 
ey por bem e me praz de confirmar Como de feito confirmo e ey por confirmado o dito estromento d 
aforamento em vida de tres pessoas Somente assy e da maneira que se nelle conthem pagando elle 
vasco martinz pegado e as pessoas que sobcederem no dito aforamento de foro em cada h6 anno 
cinco alqueires de azeite pagos na forma aqui declarada e conprindo as mais obrigações condições 
e declarações neste contheudas e por firmeza de todo lhe mandey dar esta Carta sellada com o sello 
pendente da dita ordem 

 Dada na Cidade de lixboa a xxj dias do mes de Outubro el Rey Nosso senhor o mandou pelos 
Deputados do despacho da mesa da Consciencia e ordens Jorge coelho de Andrade a fes Anno do 
nascimento de Nosso senhor Jesu christo de Mil quinhentos Nouenta E seis 

 dizem os respancados sanctiaguo, Crus e o Riscado Christo 
 

 a) Bertholameu do valleyra

a) Marcos teixeira

Confirmação de aforamento em Vale de Caldelas 
(Elvas) (1596) 
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Malveira, Colecção João Pereira, Doc. 32

Resumo

1609, Outubro, 26, Casa

Parecer de Rui Lourenço de Távora sobre as 
minas do Monomotapa.

Abstract

1609, October, 26th, Casa

Opinion by Rui Lourenço de Távora concerning 
the mines at Mwenemutapa.

Transcrição de Pedro Pinto
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

PARECER DE RUI LOURENÇO DE TÁVORA SOBRE AS MINAS DO 
MONOMOTAPA (1609)
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1Documento

Sua Magestade me manda sobre as cousas da conqista do manamotapa o que de sua instrucão 
se uerá que he a que se segue, 

 Sendo eu informado da grandeza, e riqueza das minas do ouro, e prata dos Reinos de 
Manamotapa de que se teue noticia des do prinçipio do descobrimento da Jndia, e de quam desejada, 
e procurada foi dos senhores Reis deste Reino meus predecessores a conqista, e descobrimento dellas 
o que em seu tempo se não pode alcançar por as muitas deficuldades que então se offrecerão, nem 
se ter bastante notiçia da terra,E estar Ella muy ocupada de mouros que fazião grande Empedimento 
ao comerçio dos portugueses as quais oJe cessam, por serem os mouros de todo acabados naquelas 
partes, E os portugueses terem entrado muito pella terra dentro, E serem nella bem Reçebidos dos 
naturaes, e terem com Elles continuos comerçios, E o Rey de Manamotapa está oJe muito emfraqueçido, 
e com outros Reis seus Vezinhos E Vassallos aleuantados, e desejar muito a cumunicação, e fauor dos 
portugueses, e pedi llo por seus embaixadores offereçendo por isso as minas de prata que estão em 
suas terras, pello que fica este descobrimento E conqista oJe muito façelitada, E os meus Viso rreis 
da Jndia de annos a esta parte me fazerem muitas, e continuas lembranças sobre esta empreza, E 
ultimamente os capitães de Moçambique me mandarem particulares Relações da façelidade con que se 
poderia chegar as ditas minas, ymuiando me, Juntamente mostras de pedras que nelas se cortarão de 
tanta riquesa que fasendo sse neste Reyno emsayo se achou render as duas partes de prata, por todas 
as quaes Rezões, e sobre todas pella muita occazião que por esta uia se abrirá a conuerção daquella 
gentelidade que se mostra bem ynclinada as cousas de nossa santa fee, E a açeita com boa Vontade, me 
pareçeo deuia mandar tratar desta empreza E polla emxecução, sem mais dilação, Ey por bem de uo lla 
Cometer pera que ordeneis como se faça o mais depressa que poder ser 

 E porque hum dia destes pretendo fazer conselho En que Vosa Senhoria se não ha de poder 
achar E he bem me dé seu pareçer nisto, estimarey que seja por escrito, e pera milhor Vossa Senhoria o 
poder fazer me pareçeo dar aquy a copia do que Sua Magestade me diz em que espero Vossa Senhoria 
precurará seruir o dito senhor conforme a sua obrigação, E ao que de quem he se deue esperar pera 
com isso eu me poder Rezoluer, e milhor asertar no que fizer, e nosso senhor ettc 

de casa a 26 de outubro de 1609,

 a) Ruy lourenço de Tauora

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987

Parecer de Rui Lourenço de Távora sobre as minas 
do Monomotapa (1609)
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CEH, Coleção Raul Rêgo, AD72

Resumo

1768, Novembro, 8, Coimbra (Carta Pastoral 
publicada em Coimbra, a 13 de Novembro de 
1768)

Minuta da Carta Pastoral de D. Miguel da 
Anunciação, bispo de Coimbra, dirigida ao 
clero da sua diocese, proibindo a leitura
de alguns livros considerados contrários 
à doutrina da Igreja e aos bons costumes.

Abstract

1768, November, 8th, Coimbra (Epischopal 
Letter published in Coimbra, at 1768, November, 
13th)

Protocol of an Epischopal Letter from D. Miguel 
da Anunciação, bishop of Coimbra, adressed to 
it’s diocese clery, forbidding reading of some 
books considered adeverse to the Church 
doctrine and morality.

Transcrição de José Jorge Gonçalves
CEH – Nova

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

CARTA PASTORAL PUBLICADA EM COIMBRA, A 13 DE NOVEMBRO 
DE 1768



FRAGMENTA HISTORICA

142

Documento

Dom Miguel da Annunciaçaõ, Conego Regular de Santo Agostinho da Congregaçaõ Reformada de Santa 
Cruz por merce de Deos, e da Santa Sé Apostolica Bispo de Coimbra, Conde de Arganil, Senhor de Coja, 
e do Consselho de Sua Magestade Fidelissima etc

Ao Nosso amado Clero, e povo Saude, e Nossa Bençaõ no Senhor.

Attendendo Nos á obrigaçaõ indispensavel, que temos de guardar o depozito que Sua Divina Magestade 
se dignou commeter nos, e sendo informados, naõ sem grande afliçaõ do Nosso Espirito, que o homem 
inimigo naõ céssa de Sobre semiar a Cizania dos escriptos perversos, e escandalozos entre o bom 
trigo dos Dogmas da Fé, das maximas dos Evangelhos, da moral de Jezu Christo; nos pareceo, que 
devíamos opor-nos, como muro, a esta corrente inundante de doutrinas varias, e peregrinas, que se 
tem derramado nesta Cidade, e tememos passe a toda a Diuceze [sic], com prejuizo immenso das Almas 
e das consciencias:

E conciderando Nos que estas obras das trévas não Sómente contem muitas prepoziçoens contrarias á 
pureza da Fé, e á Santidade da Ley, mas que saõ inteiramente corruptas e corruptoras da Religiaõ, da 
Disciplina, da Piedade, e Capazes de introduzir a abominaçaõ no lugar santo, que he a Jgreja, julgamos, 
jrmaõs e Filhos Carissimos dar<vos> testemunho destas obras más, com o fim, de que naõ contamineis 
os vossos coraçoens com taõ immundos escriptos, pois se o Apostolo nos adverte, nos separemos de 
todo o jrmaõ, que anda // desordenadamente; e naõ vive conforme aos Dictames da pura, e santa 
Doutrina, quanto mais devemos evitar a liçaõ destes Authores, que persuadem com maior efficaçia 
por meio de textos artifiozamente aplicados e razoens aparentes, e da força, ou suavidade do estilo, as 
abominaçoens, os erros, as mentiras.

Saõ pois os livros, que nestes ultimos tempos se tem composto contra a Religiaõ revelada contra a 
pureza dos costumes, contra a obediençia devida aos soberanos, que queremos eviteis, como peste, 
os seguintes.
= Livro Espion des les Cours des Princes Chretiens, ou letres e memoires de Envoye secret de la Porte, 
dans les cours de L’Europe
= Letres Caballistiques
= Letres chinoises
= Letres juives
= Letres sur la Religion essenssielle al Hôme <Ouvres> de Philosephe [sic] de <Sausouci> [sic]
= Tableau du siecle
= Abregê de l’Histoire de Monsieur Voltaire
= Essay sur l’histoire universele do mesmo Author
= Livro Henriade, do mesmo
= Precjo de l’Ecclesiantique, et cantique
= Livro Esprit de Monsieur de Voltaire
= Enciclopedie, ou Dictionaire raisoné des sciences des Arts, et des Metiers; del Esprit
= Livro Espion de Thomás Koule Kan, dans les cours de l’Europe
= Livro Contrait social 
= Livro Philosophie del Histoire
= Discours sur l’inaqualite des Homes de Monsieur Boiseau

Carta Pastoral publicada em Coimbra, a 13 de Novembro 
de 1768
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= Dictionaire Philosophique 
= Livro depotisme Oriental =
= Dupin de l’Antiqua <Ecclesiae disciplina Dissertationes Historicae, a quem> segue Justino Fabronio de 
statu Ecclesiae, et legitima potestate Romani Pontificio
= La Puele [sic] de Orleans de Monsieur Voltaire

= Belisaire por Monsieur Marmantel de l’Academie Francoize. //

Vede agora, e attendei, Jrmaons, e filhos charissimos, que o dezignio destes Authores parece ser de 
arrancar dos Coracoens, dos Fieis pella raiz as Regras puras dos costumes, a Doutrina mais saã da Ley, 
os Dictames mais solidos da moral, e introduzir o indiferentismo, e o Fanatismo Capáz de fazer que 
muitos naufraguem na Fé de pôr em maior risco as preciozas vidas dos Reys, e dos Principes, de alterar 
a boa armonia, que deve haver entre o Sacerdocio, e o Jmperio.

Ex sacerdotis et Regno, diz Jzidoro1 Pulusista no Livro 3.º Epistula 239., rerum admenistratio conflata 
est, quam vio enim per magna differentia sit, ad unum tamen et in<ie>um finem tendunt, hoc est, ad 
animarum salutem.

Empenhando-se estes escriptores temerarios, e sacrilegos em illudir os homens com as vaãs imagens 
de huma especioza Philozofia, corrumper a Adolescencia, ou menos radicada na fé ou menos instruida 
na moral, ou menos firme nos caminhos do Senhor, e por consequencia, susceptivel das impressoens 
do erro, e do engano.

De modo que estes Apostolos da mentira, tem cauzado na Cidade Santa maior ruina, que os Gentios 
nos primeiros seculos, e em os seguintes os hereges, sendo para a Jgreja mais amarga, a paz de que 
agora goza do que foi a guerra, que entaõ a combatia; porque aquella guerra coroava os Martires, 
multiplicava os fieis, e a banhava de contentamento; e alegria; e esta paz reprezenta a mesma Jgreja 
objetos tristes em muitos de seus filhos iniquos, e zellozos de iniquidade, que por meio dos seos 
escriptos, como caçadores do Jn//Jnferno, armaõ laços á innocencia, e Redes á piedade: e por isso 
parecem comprehendidos em o numaro [sic] daquelles infelices, que vendo em Espirito Jeremias, disse 
ou gemeo no Capitulo 5.º Numero 26 = Jnventi sunt in populo meo <impii> insidiantes, quasi aucupes 
laqueos ponentes, et pedicas ad capiendos viros =

He verdade, que estes falsos profetas naõ lançaõ por terra os Altares, mas impedem com as suas erradas 
doutrinas, se adore o Verdadeiro Deos, que quer ser adorado em Verdade, e em Espirito: elles naõ tiraõ 
a vida Corporal aos Fieis com o ferro, mas se aplicaõ a privar os mesmos Fieis com o veneno da sua 
sciencia, ou (para dizermos melhor) de sua ignorancia, de outra vida mais nobre, que he a do Espirito, 
alterando a sua Fé, pervertendo os seos costumes, levantando nesciamente a sua soberba contra a 
Doutrina, e sciencia de Deos, preferem o nome de filozifos [sic] ao de christaons, atrevendose a tratar, 
como superstiçaõ, esfera limitada, fraqueza de Espirito, a fiel observancia da Ley, e os verdadeiros 
christaons, como insensatos, ou menos illuminados, os quais vendo-se combatidos sem cauza, esperaõ 
debaixo das azas do Senhor athe que passe a iniquidade.

Finalmente elles fingem hum Deos cego, sem providencia, sem discernimento, sem justissa na 
distribuiçaõ dos premios, e dos castigos, e para si fabricaõ hum Deos, que poem em templos excelsos.

Deste modo depois de negarem ou pertenderem escureser os principios da Religiaõ revelada, ou 
abuza<n>do delles, intentaõ confundir a Unidade // do ministerio sagrado com divizoens do centro 
da mesma Unidade, pontos da méra disciplina com a Verdade da fé, e da moral, os direitos com puros 

1 Sobre a palavra, sinal de chamada remetendo para a margem, onde está escrito: “Pedro.”.

Transcrição de José Jorge Gonçalves
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factos, e os bem ordenados poderes do sacerdocio, e do Jmperio, com a dissimulada dezordem entre 
ambos; e pôr artificiozamente, como em paralelo as seitas mais abominaveis com a Religiaõ Catholica, 
pura, sancta e immaculada, como se fosse possivel conviesse2 a Luz com as sombras3, o templo de Deos 
com o Jdolo de Belial: mas infelismente, porque estes Auctores, victimas dos Anjos das trevas, como 
impugnaõ a verdade, perdem a paz, e com as suas proprias armas, se ferem sem mizericordia; porque 
como já disse Lactancio Liber 5 Discurso 9 Capitulo 3 Jntitutionibus Esta he a natureza das mentiras, que 
se naõ podem ajustar, ou convir entre si = Haec mendaciorum natura est et [sic] cohaerere non possint =

Mas porque seria inutil esta Pastoral, se naõ munisse a impoziçaõ das pennas que saõ o nervo da 
disciplina, e a barreira da iniquidade:

Mandamos aos nossos subditos no Espirito Santo, e em virtude de Santa obediencia, naõ leaõ, nem 
ouçaõ ler os livros, que temos declarados nesta nossa Pastoral, naõ tendo alias licença legitima para ler 
livros prohibidos, fugindo vos como de peste, de liçaõ taõ contagioza e nociva.

E advertimos aos Confesores, assim Seculares, como Regulares a obrigaçaõ de Suspender, ou deferir 
a absolvicaõ no // juizo sacramental, dos que repugnarem obdecer a vóz de Deos intimada nesta, 
Pastoral, naõ querendo deixar de ler, ou ouvir ler taõ perniciozos escriptos, ainda mais funestos, que as 
letras de Urias, porque se naõ privaõ <o corpo da sua> Vida, privaõ a Alma de outra incomparavelmente 
mais precioza vida, mais nobre, e mais digna.

Que tendes voz Jrmaõs, e filhos charissimos, que ver no caminho do Egipto, para beber a agua turva? 
Que podeis aprender, que naõ seja muito melhor ignorar destes Deuses da iniquidade? Acazo naõ ha 
entre vos algum sabio, ou faltou em Galaad a rezina, se o Medico? 

Correi pois a beber da fonte da qual mana a agua da vida Eterna, queremos dizer, a escriptura, a Tradiçaõ 
dos Santos Padres, aos concilios, e acautelaivos daquellas cisternas arruinadas, para naõ beberes [sic] a 
morte nas suas agoas venenozas, e corruptas. Esta he a Doutrina, Jrmaõs e filhos charissimos conforme 
a Piedade, que nos pareceo proporvos com o fim de naõ comunicar-mos nos peccados alheios, e nos 
fazermos participantes das obras infructuozas das trevas pela nossa dissimulaçaõ, e pelo nosso silencio, 
no mesmo tempo que somos obrigados a naõ nos envergonhar do Evangelho, a publicar dos lugares 
mais altos os inviolaveis direitos de Deos, e manifestar aos nossos subditos os laços, que no Campo da 
Jgreja tem armado o nosso Commum Jnimigo à sua innocencia, valendose destes ministros da maldade, 
dos quaes parece disse Jeremias no Capitulo 8, versiculo 8. Quomodo dicitis: sapientes nos sumus, 
et lex Domini nobiscum // est? Vere mendacium operatus est stilus mendax scribarum: confusi sunt 
sapientes.... Verbum enim Domini projecierunt et sapientia nulla est in eis.

Dada no Nosso Paço Episcopal firmada com o Nosso signal, e sellada com o sello das Nossas Armas aos 
8 de Novembro de 1768

e Eu o Padre Jeronimo Saraiva dos Santos Escrivaõ da Camara Eccleziastica a sobescrevi.
a) D. Miguel Bispo Conde

Pastoral pela qual V. Excelencia prohibe aos seos subditos a liçaõ de alguns livros por ser contra a 
Disciplina da Jgreja, e os bons Costumes.

Para V. Ex.ª ver, e asignar.

Publicada em Coimbra no dia 13 de Novembro de 1768

2 Sobre as palavras, sinal de chamada remetendo para a margem esquerda, onde está escrito: “compativel e conviesse”.
3 Sobre a palavra, sinal de chamada remetendo para a margem, onde está escrito:”trevas”.

Carta Pastoral publicada em Coimbra, a 13 de Novembro 
de 1768
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Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Manuscritos, Coleção Ceará, II-32,23,063

Resumo

[c.1822], local não especificado.

Relação de sugestões para o desenvolvimento
da Província do Ceará, com destaque para a 
proposta da sua divisão em duas províncias, 
separadas pelo rio Jaguaribe: a Província do 
Ceará (com capital em Fortaleza) e a Província 
do Crato do Ceará (com capital em Icó).

Abstract

List of suggestions for the development of the 
Province of Ceará, including the proposal of 
its division into two provinces divided by the 
Jaguaribe river: the Province of Ceará (with its 
capital in Fortaleza) and the Province of Crato 
(with its capital in Icó).

Transcrição de José Eudes Gomes
ICS – UL

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

NOTAS E SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROVÍNCIA 
DO CEARÁ (C.1822)
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1Documento

A Vila da Fortaleza [sic]

A Província do Ceara comprehende 1:000 leguas quadradas, tem dezoito Vilas, e 2 Comarcas.

Pelo mapa do rendimento da Inspecção da Vila da Fortaleza se conhece que ate o anno de 1803 rendia 
aquela Inspeçam 8:968#086, e em 1821 37:681#139 réis por onde se conhece o seu progressivo 
augmento de comércio.

Esta Província tem huma falta geral de tudo. / [pág. 2]

O titulo de Cidade a Vila da Fortaleza que desde sua erecção lhe pertence pela graça que assim lhe 
confereo o Senhor D. João 5º.

Abrirem-se as minas de ouro e outros metaes que tem na Província.

A extinção do subsidio e impostos das carnes verdes e secas.

Abrirem-se novas estradas, e construhirem-se novas pontes aonde convier para o bem publico, tudo a 
custa do Estado, e a sua conservação seja por conta da camara e do districto e sendo ella pobre, faça-se 
a despeza por conta da camara vizinha.

Todos os proprietarios de gados vacum e cavalar sejão obrigados a registar as suas marcas no cartorio 
de hum [sic] do Escrivam da Vila ou Comarca, e quando se marcar o animal se porá a letra inipcial 
da Freguesia ou Concelho onde rezide para que logo que esse animal fuja do pasto e apareça em 
outro Concelho, o Juis territorial depozita-lo em mão segura e officiar para o Concelho a que o animal 
pertence, mandando a forma da marca; e logo que este outro Juis Territorial receber esta participação 
fará cotejar o Livro competente e fará aviso a seu dono para mandar procurar o seu animal naquele 
Concelho pagando as pequenas despezas que tiver feito.

Remover-se a cabeça da nova Comarca do Crato do Ceara que agora he na Vila do Crato, para a do Ico 
que fica mais central.

Providenciar para que ninguem por pretexto / [pág. 3] algum possa utilizar-se do gado alheio, ainda 
com o pretexto de aproveitar.

Que a Camara da Capital trate com a possivel brevidade de edificar a Cadêa, tanto para cessarem as 
etiquetas do Governo Militar com o Civil sobre os presos deste, como para espirar o tributo de 40 réis 
em pipa d’aguardente ali importada.

A creação de novas Vilas e Comarcas como do plano nº__ e quando se não julguem exacto se devida 
pela estadistica que quanto antes se deve ali mandar fazer. Porem desde ja se deve enviar ao Governo 

1 [Este documento não é datado nem assinado. A sua data provável é 1822, pois são citadas informações referentes a 1821, 
ao passo que o ano de 1823 é referido no futuro. A paginação foi inserida posteriormente].
Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987

Notas e sugestões para o desenvolvimento da 
Província do Ceará (c. 1822)
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para que mande crear as novas Vilas na Povoação de São Joze da Uruburetama e na Povoação de 
São Matheus cujos povos tanto tem reclamado pela sua creação, como ha de constar pelos seus 
requerimentos que hão de existir na secretaria competente, assim mais nas Povoaçoes de São Francisco 
do Caninde e Povoação do Cascavel encarregando-se a Junta Provizeonal de mandar fazer a sua devizão 
com audiência das Camaras vizinhas.

Para a divisão das Freguesias offereço o plano nº [espaço] e quando não seja aprovado serve ao menos 
de hum esclarecimento para a pessoa que for encarregada da estadistica e tombo daquela Província. 
/ [pág. 4]

Comércio

A creação de hum Banco de desconto com o fundo pelo menos de 100:000#000.

Fixar-se o preço do Dizimo do algodão para cessarem os torpeços que as vezes sofre o Comércio com a 
sua avaliação, o preço se reformaria trienalmente ouvindo-se o Corpo do Comércio.

Todos os direitos de exportação terem a prova o [sic] serem pagos em quatro iguaes pagamentos de 
5, 10, 15 e 20 mezes, e os de exportação serem pagos em dois iguaes pagamentos de 6, e 12 mezes.

Mandar mais 4 amarraçoes de ferro para aquele porto.

Hum Farol grande no morro Mucoripe para baliza dos Navegantes. / [pág. 5]

Agricultura

1 Companhia que tenha a seu cargo fazer entrar naquela Província por conta do Estado mil escravos 
para serem vendidos a prazos. A experiencia tem mostrado que depois que entrou a meter-se ali 
escravatura, o paiz aumentou. Quando por não se adopte mais esse negócio da escravatura; essa 
companhia ter a seu cargo procurar os meios da entrodução de cazaes de Ilheos favorecendo-os na sua 
chegada ate elles se estabelecerem terá em si toda a ferramenta para vender a prazo &&&ª. / [pág. 6]

Militar

Na Capital da Provincia se deverá conservar o Batalhão de 1ª Linha para o serviço.

Esse Batalham deve prehenxer-se ao nº de [número rasurado ilegível] praças como mostra o plano 
geral do exercito, e seu soldo sera o mesmo que vence o exercito de Portugal: atendendo-se porém ao 
seu maior serviço que bem se pode igualar com o das tropas agora em Lisboa, vença por isso o mesmo 
soldo que actualmente esta a vencer essa tropa sem etapa e a officialidade de Patente sem pam.

Esse Batalham fará o serviço da Capital, e destacará em cada trimestre hua mostra 4 officiais de 
patente com 20 praças para as Vilas do Aracati, Ico, Crato, e Sobral, e para as demais Vilas como 
São Bernardo, Campo maior, São João do Principe, Jardim, Monte mor novo, Granja, Vila Viçoza e 
Campo grande destacarão 10 praças e 2 Officiais enferiores. O pequeno destacamento da Vila do Jardim 
ficará subordinado ao da Vila do Crato, os das Vilas de São João do Principe e Campo maior ficarão 
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subordinados as da Vila do Ico; as de Granja, Vila Viçoza, e Campo grande ao destacamento de Sobral, 
e o de Monte mor novo que fica muito distante dos outros ficará subordenado a Capital da Vila da 
Fortaleza.

Esses Officiais e Officiais Officiais [sic] inferiores alem do serviço das guardas nas cadeas, e rondas nas 
Vilas, se ocuparão por detalhe no ensino das Melicias daquele termo.

O comandante do Regimento de Melicias mandará semanalmente os officiais e officiais inferiores de 
cada hua das companhias para esse ensino.

Os postos de Sargentos Mores e Ajudantes de Melicias devem abolir-se, e Aqueles que passarão da 
Tropa / [pág. 7] de 1ª Linha, devem reverter a esses Corpos com o mesmo soldo que lhes competir; e os 
outros sejão reformados com soldos.

O Batalham de 1ª Linha tem a maior necesidade de hum comandante instruhido não so para a boa 
disciplina daquele Corpo, como para a boa moral do mesmo Corpo.

Este Comandante deve logo tratar de dar baixa a todos os soldados máos, e recrutar gente nova para 
educar na disciplina militar.

A instituição do Monte pio seja para dar meio soldo as viuvas dos Militares e não a quarta parte como 
se creou ali; e para ser metade do soldo, devem entrar com o soldo de hum dia para o monte pio.

O mesmo direito tem os Empregados de Fazenda para cujas viuvas deveria crear-se outro monte pio.

Mandar-se daqui musicos, e instrumentaes para aquele Batalham.

Dar-se-lhe o armamento da relação junta.

O Governador das armas deve ter novo regimento, sem vencimento de emolumentos todas as 
Navegações e Patentes serão gratis e por ellas tão bem nada perceberá o Secretrario. / [pág. 8]

Eclesiastico

A divisão do Bispado de Pernambuco; e a creação do lugar de hum novo Prelado para a Provincia do 
Ceara, anexando-se lhe parte da Província do Rio Grande do Norte e da Província de Pernambuco. A 
rezedência do Prelado será na Vila do Ico como a mais central.

Fazer-se a divisão das Freguesias que sendo 24 como mostra a relação junta, devem pelo menos ser 40 
Freguesias ficando cada Freguesia com 30 legoas quadradas mais ou menos segundo a estadistica que 
se fizer na Província.

Cada Parocho terá de Congrua 26 réis mensaes, os Coadjuctores 200 réis annuaes, e os Administradores 
nas capelas filiaes 100 réis que ficarem em distância de mais de 3 legoas da Matris 100 réis. Abolirem-se 
os emolumentos parochiaes.

Notas e sugestões para o desenvolvimento da 
Província do Ceará (c. 1822)



149

FRAGMENTA HISTORICA

A multa pecuniaria dos Nubentes se aplique para a obra da Matris da sua rezidência ou paramentos 
da mesma.

Que se faça extensiva ao Brazil as Bulas Pontificiaes sobre o poder trabalhar nos dias Santos não de 
Guarda, e sobre o poder comer carne nos dias de preceito salvo os exceptuados. / [pág. 9]

Saude publica

Haverão dois Medicos, hum na Vila da Fortaleza e outro na Vila do Ico, assim mais dois Cirurgiões. Os 
Medicos vencerao 50 réis mensaes, e os Cirugioes 24 réis. Estes ordenados serão pagos metade pelo 
Thezouro Nacional da Província, e a outra metade pela Camara das ditas Vilas.

Serão obrigados a curar gratuitamamente a Tropa de 1ª Linha, e a pobreza recolhida nos Hospitaes, que 
se deverão edeficar em cada hua das Vilas mencionadas. Na Vila do Icó ja existe principiado o Hospital 
e a custa do Estado se deve acabar. Na Vila da Fortaleza deve fazer-se novo Hospital Militar pois o que 
existe fica por cima da enxovia cujo ar pestifero agrava fortemente aos enfermos, e deve igualmente 
fazer-se outro hospital para a pobreza.

Haverão duas Boticas providas providas pelo Estado em cada hua das ditas Vilas os seus rendimentos 
serão aplicados para pagamento dos ordenados de seus officiaes e os excessos recolher-se-hão ao 
Thezouro Nacional da Província [sic] aos cofres dos mesmos Hospitaes. Poupa-se a grande despeza 
que faz a Fazenda Nacional com os remedios que compra para o Hospital Militar daquela Província em 
Boticas particulares que excedem 500 réis annuaes.

Os Medicos e Cirurgioes serão Lentes das suas faculdades; e cada Camara deverá a sua custa mandar 
hum rapas para aprender a dita faculdade, e este rapas que assim aprender a custa da Camara se 
sugeitará logo que estiver prompto a retirar-se para aquela Vila ou, Concelho aonde será a sua effectiva 
rezedencia para curar aqueles povos por oito annos, findos os quaes / [pág. 10] poderá retirar-se 
deixando em seu lugar aquella pessoa que tiver a sua sucesora que fica obrigado terá [sic] exercitado a 
arte com elle para lhe suceder nesse tempo.

Os Boticarios de ambos Hospitaes serão igualmente obrigados a ensinar a Farmacia com a mesma 
condição do artigo acima.

Os Medicos devem duas vezes no anno vizitarem as boticas daquelas duas Vilas, e hua vez no anno as 
demais boticas da Província delegando esse poder a algum Facultativo civil.

A Policia que vigie sobre o abuso das curas que fazem curandeiros sem serem examinados. / [pág. 11]

Administraçam dos Indios

Os Indios sejão governados da mesma forma que o são os brancos. Fiquem extinctos os lugares de 
Directores e de Capitaes Mores, e fiquem policiados pelas Auctoridades territoriaes, e servindo nos 
Corpos de Milicias.

Serão repartidas com igualdade todas as terras que lhes forão dadas por Merce Regia, fazendo-se a 
repartição pelos Fogos existentes em cada hua das Povoações ou Vilas e a porção que tocar a cada hum 
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poderá ser ou não alienavel.2 A não ser alienavel passará aos Herdeiros, e aquele que não tiver herdeiro 
se arrematará e o seu valor repartir-se-ha pelos fogos existentes. A conceder-se que fiquem alienaveis 
para dispor della segue-se a vantagem de passarem logo a proprietarios que as possão cultivar com 
vantagem.

Fica salvo dessa partilha o terreno aonde está edificada a sua Vila ou Povoação.

Nas Povoações e Vilas dos Indios ficará havendo hum comércio livre de todos os generos sem excepção 
algua, como era ate[a]gora com licores que era ali prohibidos a vender-se.

Os sitios fabricados por extranaturaes na forma do Directorio ficarão pagando foro ao Indio ou Indios a 
quem tocar em partilha, e continuará nesse aforamento em quanto quizer ali estar não podendo nunca 
ser despejado, salvo se o quiser vender ou passar a outro, por que nesse cazo se haverá como devoluto. 
[sic] / [pág. 12]

Militar

As melicias, como está determinado, reverte ao seu antigo estado, e por conseguinte devem cessar 
ali os soldos dos Sargentos mores e Ajudantes. Aqueles porém que tiverem sahido da Tropa de 1ª 
Linha para aqueles postos ficarão aggregados a esses Corpos daonde sahirão vendendo os soldos que 
actualmente percebem; e os outros que não estiverem neste cazo serão reformados perderam [sic] com 
o soldo e não o posto, no qual fica a sua vontade continuar a servir gratis ou reformar-se [sic].

Na Provincia do Ceara existem 9 Regimentos de Melicias a saber 6 de Cavallaria e 3 de Infantaria, hua 
Companhia de Voluntarios do Comércio, e hum Batalham agora creado de homens pardos. As suas 
denominações e forças constão da Informação junta do Inspetor de Melicias.

Alem das observações que elle faz, lembro que estando as companhias devididas por destrictos, devem 
estes districtos serem subdivididos em Esquadras, e os Inferiores dessas Esquadras serem obrigados 
por detalhe a hir semanariamente aprender o manejo na Vila do seu termo com hum Official inferior de 
1ª Linha que deve haver em cada Vila.

O Batalham de Linha da Capital deve ter 568 Praças como mostra o plano. Porem esta tropa deve 
ser destacada por toda a Província a saber nas Vilas do Aracati, Ico, Crato, e Sobral vinte praças com 
2 Officiaes inferiores que altercadamente comandem o destacamento, e ensinem o manejo aos 
Milicianos. Nas demais Vilas da Província se conservem [sic] como São Bernardo, Campo maior, São 
João do Principe, Jardim / [pág. 13] Monte mor novo, Vila Viçoza, Granja e Campo grande dez praças 
com 2 inferiores. Esta providência não so he util para bem da segurança publica, disciplina das Melicias, 
como para poupar o prejuizo e encomodo dos Milicianos ate agora obrigados a fazer guardas. O resto 
da tropa se conserve na Capital.

Abolido o posto de Capitão-mor, deve o recrutamento ser feito pelo Juis Letrado do Julgado, e 
procedendo este injustamente fique o recurso para a camara. [sic]

As forças militares que existem na Provincia consta do mappa junto, assim como do que ainda perciza.

2 [Anotação à margem do texto:] Aqui se porá a sua opinião.

Notas e sugestões para o desenvolvimento da 
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Fazenda

1 Contador, 1 Recebedor geral, e 1 Escrivam de Fazenda 1 Official maior, 1 Official de primera classe, 
e 2 ditos de 2ª. O Juis letrado servirá de Procurador da Coroa e Fazenda Nacional, e sera Prezidente 1 
Membro da Junta Provincial. [sic]

Sera Prezidente da Junta da Fazenda Nacional hum dos Membros da Junta Provincial, o Contador, o 
Recebedor, o Escrivam, e o Procurador da Coroa e Fazenda. [sic]

No empedimento do contador servira o Escrivam e no empedimento deste o Official maior. Havendo 
empedimento no thezoureiro servirá a pessoa nomeada pela Junta da Fazenda. [sic]

Os rendimentos e o mais que pertence a Fazenda Nacional na Província do Ceara consta tudo mui 
claramente dos mappas juntos. [sic]

O Dizimo / [pág. 14]

Administraçam publica

Perciza-se hum Juiz do Tombo em cada comarca da Província, que são duas, para devidir os destrictos 
das Vilas da Comarca, e correrem igualmente a Linha devizoria da Província com as limitrofes de 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, e Piauhi para comodo dos povos. Alem disso tombarem os predios 
rusticos dos particulares.

As faltas d’aguas augmentão as secas da Província e não se axa desacerto haverem [sic] e por isso he da 
maior necessidade mandarem-se 2 Engenheiros para nas duas Comarcas tratarem desse objecto [sic] 
mal por meio de assudes, cisternas &&. e de outros do bem publico como a conservação dos portos da 
Vila da Fortaleza e Aracati que se vão aterrando, e a construcção de hua pequena Doca para lanxa nesse 
porto da Vila da Fortaleza, encanamentos de rios, e abertura de estradas, 2 Medicos e 2 Cerurgioes 
pagos pelas Camaras, 1 para a Comarca do Crato, e outro para a do Ceara. Hum colegio de instrucção 
publica na Capital da Provincia.

Hum Prelado sagrado para a Província que sera desmembrada do Bispado de Pernambuco annexando-
se lhe parte da Província do Rio Grande do Norte, e parte da nova Comarca de Pajahú [sic].

Em todas as Freguesias hajão escolas de primeiras letras, e nas Vilas do Aracati, São Bernardo, Campo 
maior, São João do Principe, Crato, Jardim, Lavras, Ico, Montemor novo, Sobral, Granja, e Vila Viçoza 
hajão Professores de gramatica. / [pág. 15]

Fazenda

Os dizimos nacionais daquela Província devem contenuar a ser arrecadados como d’antes erão 
antes do Alvara de 16 de Abril de 1821 adoptando-se o plano nº [espaço] NB. Este plano deve ser 
um projecto de Decreto pelo qual se annule o citado Alvara por ser não so nulo como prejudicial ao 
sistema d’arrecadaçam da Fazenda Nacional pois sendo hua Província aberta, e sem maior civilização 
e população confião-se arrecadaçam de Freguesias de grande Valor a pessoas que nada possuem e que 
nenhum credito gozão.
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Que a Junta da Fazenda faça suspender a arrecadaçam do gado vacum e cavallar pelos portos secos por 
onde se deverá continuar somente arrecadação miunsas ate o anno de 1823.

Que nos dias 15, 16, e 17 de Agosto de 1824 se ponhão a lansos os Dizimos de todas as Freguesias 
da Província para serem arrematados todos os gados vacuns e cavalares creados nos tres annos 
antecedentes, e as miunsas das colhetas futuras de 1824, 1825, e 1826.

Que os pagamentos destes contractos tenhão lugar o 1º pagamento em 30 de Junho de 1825, o 2º nesse 
mesmo dia e mes de 1826, e o 3º nesse dia e mes de 1827.

Que se pague pelo Erario as propinas daqueles Contractos que os arrematantes cederão por força do 
citado Alvara. / [pág. 16]

Passarem-se ordens terminantes para que a Junta de Fazenda faça arrecadar os 111:266#064 réis 
que como constão dos mappas se esta a dever a Fazenda Nacional afora o que está a vencer-se dos 
contractos de 1820.

Rendimentos da Fazenda Nacional

Sizas de bens de raiz, Decima das Cazas, Sello do papel, 
Donativos, 3as partes, e Novos Direitos dos Officios de 
Justiça em 1820 9:766#773

Alfandegas da Vila da Fortaleza e do Aracati 3:058#650

Inspecções dos algodoes da Fortaleza e Aracati 43:322#032

Banco do Brazil 6:170#000

Meia Siza dos escravos 4:000#000

Subsidio Literario e novo imposto das carnes que tendo 
sido arrematado com o Subsidio Militar por 24:470#000 
deve abater-se a 3ª parte valor do Subsidio Militar que se 
abolio por Alvará de 30 de Maio de 1820 16:313#332

[Total] 82:630#785

Despeza

Folha Militar 34:933#848

Dita de Officiaes de Fazenda e Civil 9:082#200

Junta da Provizoria e Governador das Armas 3:600#000

Ecleziastico 2:456#300

Professores 732#000

Deputados 3:600#000

[Total] 54:404#348

[pág. 17]
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Administraçam publica

Empregarem-se ali 2 Engenheiros habeis, hum para a nova Comarca do Crato do Ceara, e o outro para 
a antiga.

O da antiga estará próximo na Capital a Vila da Fortaleza para tratar daquele porto que se vai aterrando, 
e ver se tem lugar a levantar-se o arrecife ou a fazer-se hua doca ainda que seja para lanxa, tratar da 
reedificação da Fortaleza aonde estiver arruinada. Depois disso passar para a Vila do Aracati a tratar 
tão bem do seu porto.

Nomearem-se dois Juizes do Tombo para tombarem aqueles terrenos, correr a linha devizoria da 
Província e dividirem os termos das Vilas e Concelhos.

Estabelecer-se no lugar da Jacaracanga que fica ao Norte da Vila da Fortaleza em distância de 1 quarto 
de legoa, hua Fabrica de fiar e de tecer fazendas de algodão, cordoarias de embira, e ticúm.

Levantar-se no Morro do Mocuripe hum farol para guia dos Navegantes.

Haver hua biblioteca ainda que pequena.

Hua imprensa com redactor por conta do Estado.

Os livrammentos de presos pobres / [pág.18] serem pagos metade pelo Estado. Roda do engeitados.

Providencias para que se não arrematemos escravos que confessão os nomes de seus senhores e 
cumpra-se a letra da lei.

Em todas as Vilas hajão 2 Escrivães que sirvão em Notas, e so em pequenos concelhos se conserve hum 
so escrivam.

Policia energica em toda a Província, e Cazas de Trem para aplicação da mocidade pobre nos offícios 
mecanicos, hua na Vila da Fortaleza outra na Vila do Ico.

Devidir-se a Província em duas sendo a divizão a que está marcada pelo rio Jaguaribe ficando para a 
nova Província as Vilas do Aracati, São Bernardo, Campo maior, São João do Principe, Ico, Lavras, Crato, 
e Jardim, e para a antiga Vila da Fortaleza, Aquiraz, Mecejana, Arronches, Soire, monte mor novo, 
Sobral, Campo grande, Granja, e Vila Viçoza. A Capital desta será a mesma Vila da Fortaleza e da nova a 
Vila do Ico. A Provincia toda tem mil legoas em seu quadro, e 162:293 habitantes, fica a nova Província 
com 87:564 habitantes e a antiga 74:729. A crear-se esta nova Província o Batalham se repartirá sem se 
crear outro de novo – A nova Província xamar-se ha a Província do Crato do Ceara; a antiga – A Província 
do Ceara.

Edificar-se nova Caza da polvora fora da Vila e enquanto se não faz essa obra mandar-se-lhe hum 
conductor.
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Resumo

[post. 1823], local não identificado.

Memória propondo a criação e a supressão 
de vilas e freguesias, além da redefinição dos 
limites das províncias do Ceará, Piauí, Mara‐
nhão, Rio Grande do Norte e Paraíba. Propõe a 
criação de duas novas províncias: Província da 
Parnaíba (com capital na Parnaíba) e Província 
do Crato do Ceará (com capital em Icó). Acom‐
panham quadros detalhando a organização da 
Província do Ceará e da Província do Crato do 
Ceará.

Abstract

Paper proposing the creation and the suppress 
of municipalities and ecclesiastical divisions, as 
well as the redefinition of the frontiers between 
the provinces of Ceará, Piauí, Maranhão, Rio 
Grande do Norte, and Paraíba. It also proposes 
the creation of two new provinces: the Province 
of Parnaíba (with its capital in Parnaíba) and the 
Province of Crato (with its capital in Icó). Fol‐
lows charts detailing the organization of the 
Province of Ceará and the Province of Crato.
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Memória para a Provínvia do Ceará, limites, criação 
e divisão de novas vilas e freguesias (post. 1823)

1Documento

Memoria estatistica para a Provincia do Ciara; mas como para bem, e comodo dos Povos ella tem de 
involver-se nas Provincias lemitrofhes se fará menção de criaçoins, e devesoins destas; principiando por

Criaçoins novas

Cidade do Ciara

1
Criar hua Villa na Povoação de São Francisco das Chagas, que ja he freguesia e dista da cidade 30 legoas 
he assas populosa.

2
Criar hua freguesia em Maranguape grande Povoação 7 legoas distante da Cidade e compriendendo a 
outra Povoação da Guaiúba em cujos contornos estão situados os Indios, que abandonarão as Villas e 
freguesias de Mecejana, Arronxes e Soures.

3
Criar hua freguesia na Povoação do Siupe, compriendendo Cauipe, baixo curú e Trahiry, dista 12 legoas 
da Cidade. / [pág. 2]

Villa da Imperatris

1
Criar hua freguesia nesta Villa que a não tem compriendendo as duas serras, São José, e Santa Cruz 
com os proximos certoins adjacentes que se lhe designarem: Esta Villa dista da antiga freguesia a que 
pertence 10 legoas. 

Sobral

1
Criar hua Villa na Povoação de Santa Quiteria que ja he freguesia e dista de Sobral 20 legoas 
compriendendo não só o districto actual da freguesia senão o mais que convier.

2
Criar hua freguesia na Povoação da Lapa compriendendo o Riaxo da Jaiboza, Coreáiu [a]te onde convier, 
São Pedro da Ibiapina, e São Benedito.

3
Remover a freguesia d’Almofala oje diserta para a Povoação da Barra do Acarecú, porto de mar, 18 

1 [Este documento não é datado nem assinado. Entretanto, sabemos que é posterior a março de 1823, pois refere o título 
de cidade concedido a Fortaleza. A paginação foi inserida posteriormente].
Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987
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legoas distante de Sobral; cumpriendendo a Jaracaquara e o mais que convier. / [pág. 3]

Villa Nova d’Elrei

Esta Villa mal colocada, distante de sua freguesia de  São Gonçalo, igualmente mal situada, 14 legoas, 
deve tresladar-se e a mesma freguesia para a floricente e bem proporcionada Povoação de São 
Sebastião de Ipú grande que fica no centro em terreno plano mui produtivos, e de comercio, como tem 
os Povos dela ja requerido nas Audiencias Gerais.

Monte Mor Novo

Criar-se hua freguesia nas Povoação dos Itains, dista da antigo Matris mais de 25 legoas, e deve 
compriender a Serra do Estevão, com a mais devisão que convier.

Villa do Aquiras

Esta Villa ao passo que tem-se despovoado a ponto de estar diserta, tem florecido concideravelmente 
em comercio e agricultura a Povoação de Cascavel mais central e distante 7 legoas por isso convem 
remover a Villa para aquela Povoação e / [pág. 4] criar nela hua nova freguesia.

Vila de São Bernardo

Criar Villa e freguesia na Povoação de Santos Cosme e Damião, que dista da Vila de São Bernardo 30 
legoas.

Criar freguesia na Povoação do Quixaço distante da Freguesia antiga Pau dos Ferros mais de 12 legoas.

Quixaremobim

Criar hua freguesia na Povoação da Boa Viagem [palavra rasurada ilegível] a Serra de Santa Rita [sic] que 
dista da Villa mais de 16 legoas; compriendendo a Serra de Santa Rita.

Criar outra freguesia na Barra do Sitiá 18 legoas distante de Quixeramobim.

Criar hua freguesia na Povoaçãode Maria Pereira que dista 20 legoas compriendendo todas as serras 
proximas.

Vila do Icô

Criar Villa na Povoação do Frade / [pág. 5] que dista 22 legoas e ja he freguesia. 

Villa de São Matheus

Criar hua freguesia na grande Povoação do Sabueiro 12 legoas distante.

Criar freguesia na Povoação da Pedra distante mais de 20 legoas, compriendendo Varsea da Vaca.
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Villa de São João do Principe

Criar hua freguesia nesta Villa visto não a ter, pode pertencer a freguesia de Arneiros que dista 10 
legoas.

Villa do Crato

Criar freguesia na Povoação de Brejo Grande de Santa Anna 14 legoas distante.

Criar freguesia na Povoação do Barbalha [espaço] distante da freguesia. / [pág. 6]

Villa da Barra do Jardim

Criar freguesia na Povoação dos Milagres [espaço] distante da freguesia.

Villa de São Vicente das Lavras

Criar hua freguesia na Serra dos Cavallos 10 legoas distante.

Criar outra freguesia na Povoação do Umary 10 legoas distante.

Supreçoins

Suprimirem-se as Villas e freguesias de Mecejana, Arronxes, e Soure que cada hua tem por destricto 
unicamente hua legoa em quadro, e por exterilis forão abandonadas pellos Indios, e que fiquem 
adjudicadas e filiais da freguesia e termo da Cidade em que estão encravadas na distância de hua a 
tres legoas.

Suprimir-se a freguesia de Monte mor / [pág. 7] Velho inutil por diserta, e que só tem hua legoa em 
quadro, e que fique adjudicada a freguesia do Aquiras.

Criaçoins na Provincia do Piauhy

Villa da Parnahiba

Criar hua Villa e freguesia na Capella das Barras distante 37 legoas.

Criar freguesia e Villa a Povoação do Pequizeiro distante 45 legoas.

Vila de Campo Maior

Criar Villa e freguesia na Povoação da Barra do Puty distante mais de 20 legoas.

Criar freguesia na Povoação do Estanahdo 18 legoas distante.

Memória para a Provínvia do Ceará, limites, criação 
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Villa de Marvão

Criar Villa e freguesia na Povoação de Pelo Sinal distante 45 legoas / [pág. 8] compriendendo as 
Povoações de Peranhas e de Santa Luzia de Carateus.

Criaçoins na Provincia de Rio Grande

Portalegre

Criar freguesia na Capela do Patû de dentro mais de 12 legoas distante.

Criar freguesia na Povoação na Serra do Martins distante oito legoas da Antiga freguesia Pau dos ferros, 
porém mui populosa comerciante, e agricula.

Villa da Princesa

Criar Villa e freguesia na Povoação de Santa Luzia de Moçoró distante mais de 25 legoas.

Criar freguesia na Povoação do Campo Grande do Panema mais de 20 legoas distante.

Villa do Estremos

Criar Villa e freguesia na Povoação dos Touros mais de 25 legoas distante. / [pág. 9]

Criaçoins na Provincia da Parahiba

Villa de Penedo

Criar Villa e freguesia na Povoação do Catole 16 legoas distante, compriendendo as capellas do Paulista, 
Brejo, e Conceição da Caiçara.

Villa de Souza

Criar freguesia na Serra de Luis Gomes mais de 12 legoas distante.

Divisoins das Provincias

Dividir em duas a Provincia do Ciara, e da mesma forma a Provincia do Piauhy, fundindo nellas de outras 
Provincias as Villas [sic] alguas Villas [palavra rasurada ilegível] na forma enunciada abaixo, por assim 
convir a hum dos Povos e a Administração publica. / [pág. 10]

1º Nova Provincia na Parnahia [sic] organizada na forma seguinte

Separar da Provincia do Piauhi as Villas actuais de Campo Maior, e a Villa da Parnahiba: assim como 

Transcrição de José Eudes Gomes
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as duas novas Villas do Piquezeiro, e da Capella das Barras que se devem criar no termo desta da 
Parnahiba.

Separando para a mesma nova Provincia, da do Ciara as Villas da Granja que dista de sua antiga capital 
noventa [sic] oitenta e duas legoas e da nova apenas 30, e a Villa Viçosa que dista do Ciara 78 legoas e 
da nova capital apenas 26.

Separando para a mesma nova Provincia da de Maranhão as Villas da Tutoia e a de São Bernardo, 
aquella dista do Maranhão 50 legoas, e da Parnahiba apenas 14; e esta de São Bernardo dista do 
Maranhão mais de 60, e da Parnahiba apenas 30 legoas a margem do mesmo Rio navegavel.

Vindo por este modo esta nova Provincia a ficar com oitenta legoas de costa, compriendendo 8 Villas; 
e a antiga Provincia do Piauhi com as / [pág. 11] mesmas Villas que ora tem, por que em lugar de duas 
que se lhe tirão, se crião outras duas, hua em Caratius, e outra na Barra do Puty.

Criar uma nova Provincia na Villa do Icó [palavra rasurada ilegível] compriendendo a dita Villa do 
Ico, Quexeramubim, São João do Principe, São Matheus, Crato, Santo Antônio da Barra do Jardim e 
São Vicente das Lavras, e as duas Villas que se devem criar na Povoação de Frade e São Cosme e 
Damião. Cumpriendendo mais a Villa de Souza oje da Provincia da Parahiba, e a Vila de Portalegre oje 
da Provincia do Rio Grande que distão de suas capitais antigas mais de oitenta legoas, e da Villa do Icó 
apenas vinte quer hua quer a outra, vindo a conter deis Villas.

A Provincia Velha do Ciara vem a ficar com as Villas seguintes Villa nova, Sobral, Imperatris, e Monte 
mor novo, a Cidade, Aquiras, e Aracaty, São Bernardo, / [pág. 12] a nova Villa do Canindé, e a de Santa 
Quiteria, e com a Villa nova de Santa Luzia de Moçoro que se deve criar na Pronvicia do Rio grande por 
que ficando distante da sua antiga Capital mais de 75 legoas, dista da Capital do Ciará apenas 48 legoas; 
vindo assim a ficar esta Provincia com onze Villas; e a Provincia do Rio grande e a da Parahiba com as 
mesmas que oje tem, por se criar nela a Villa dos Touros, e na outra a Villa do Cattolê.

Convem para as duas Provincias do Ciara impetrar hum Vigario Apostolico, com as mais amplas 
faculdades Esclasiasticas, para despençar nos casamentos, conferir as primeiras ordens, e prover os 
incidentes das Igrejas; mas nada de fausto, nada de cabido, que não seja, o da premetiva Igreja; atento 
o estado das finanças e utilidade publica. / [pág. 13]

A Cidade da Fortaleza

Suprimirem-se as Vilas e Freguesias dos Indios – Mecejana – Arronches – e Soire, incorporando-se o 
districto que dantes lhes pertencia, a Cidade da Fortaleza.

Crear no termo desta Cidade hua hua Vila na Povoação de São Francisco de Caninde que ja he Freguesia 
e que dista 30 leguas a Fortaleza.

Crear hua Freguesia em Siupé 12 leguas outra em Maranguape 7 leguas aonde se axão cituados os 
Indios das tres Vilas suprimidas.

Vila da Imperatris

Memória para a Provínvia do Ceará, limites, criação 
e divisão de novas vilas e freguesias (post. 1823)
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Crear hua Freguesia nesta Vila desmembrando-se d’antiga e da Cidade da Fortaleza as duas Serras e o 
mais districto que convir.

Sobral

Crear hua Vila na Povoação de Santa Quiteria que ja he Freguesia e distante 20 leguas da Vila.

Remover [sic] Trasladar a Freguesia d’Almofala para a Povoação da Barra do Acaracú, desmembrando 
para ella das Freguesias de Sobral e Granja o que convier.

Crear-se hua Freguesia na Povoação da Lapa 12 leguas tirando-se de Sobral São Gonçalo Vila Viçoza 
Real e Granja [ilegível] por seo districto / [pág. 14]

Vila Nova d’ElRei

Trasladar esta Vila e a sua Matris de São Gonçalo para que ficando [sic] de que dista 14 leguas para a 
Povoação de São Sebastião do Ipú grande como ponto central.

Monte Mor Novo

Crear-se hua Freguesia nos Itans suprimindo-se a de Monte. [sic]

Aquiraz

Trasladar-se esta Vila para a Povoação do Cascavel como mais central e mais populoza, e crear-se hua 
Freguesia.

Suprimir-se a Freguesia de Monte mor velho encorporando o seo districto a Freguesia do Aquiras. 

São Bernardo

Crear-se Vila e Freguesia na Povoação de Santos Cosme e Damião 30 leguas distantes tirando das 
Freguesias do Pao dos Ferros, e de São Bernardo o que convier para seo destricto. / [pág. 15]2

a Capela das Barras, e ficando Oeiras antiga Provincia com a demais Vilas que existem 7 Vilas.

Ceara
 
Dividir-se a Província em duas, desmembrando parte das Províncias limitrofes algua parte pela maneira 
seguinte.

A Capital da nova Província sera na Vila do Icó e lhe ficão pertencendo as seguintes Vilas São João do 
Principe, São Matheus, Crato, Santo Antônio da Barra do Jardim, São Vicente das Lavras, a nova Vila da 
Povoação do Frade, a Nova Vila de Santos Cosme Damião, Quixeremobim a nova Vila da Boa Viagem 

2 [Existe aqui uma descontinuidade no texto, indicando que uma ou mais folhas podem ter sido perdidas].

Transcrição de José Eudes Gomes
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[sic], a nova Vila do Pelo Signal, a Vila de Souza da Parnaíba, e a Vila de Port’Alegre do Rio Grande do 
Norte – 12 Vilas.    

A antiga Província sera sua Capital a Cidade da Fortaleza e lhe ficão pertencendo as seguintes Vilas 
Sobral, a nova Vila de Santa Quiteria, a Vila da Imperatris, a nova Vila do Caninde, a Vila de Montemor 
novo, a nova Vila do Cascavel, a Vila do Aracati; a Vila de São Bernardo, e a nova Vila de Santa Luzia de 
Mossoró – 10 Vilas. / [pág. 16]

Campo maior de Quixeremobim

Crear-se hua Freguesia na Povoação de Boa Viagem [corroído] leguas distantes da Vila tirando [sic].

Crear-se hua Freguesia na Barra do Sitiá 18 leguas distantes.

Crear-se outra Freguesia em Maria Pereira 20 leguas distantes.

Vila do Icó

Crear-se Vila na Povoação do Frade que ja he Freguesia e dista da Vila 22 leguas.

Crear-se hua Freguesia na Povoação de Santa Roza distante 24 leguas da Vila tirando-se partes da 
Freguesia do Ico e São Bernardo.

Crear-se hua Freguesia na Serra do Camará.

São João do Principe [sic] São Matheus

Crear-se Freguesia na Povoação do Saboeiro 12 leguas distantes a [corroído].

Crear-se outra Freguesia na Povoação da Pedra da Varsea da Vaca.

São João do Príncipe

Trasladar para a Vila a Matris que esta na Povoação de Arneiros para a Vila 10 leguas distantes. [sic]

Crear-se Freguesia na Vila visto não a ter por pertencer a Arneiros que dista 10 leguas.

Crato

Crear-se Freguesia na Povoação do Brejo grande de Santa Anna 14 leguas distantes. / [pág. 17]

Jardim

Crear-se Freguesia na Povoação de Milagres.

Memória para a Provínvia do Ceará, limites, criação 
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São Vicente das Lavras

Crear-se hua Freguesia na Serra dos Cavalos.

Crear-se outra na Povoação do Umari.

Província do Rio Grande do Norte

Crear-se-ha Vila e Freguesia na Povoação de Santa Luzia do Mossoro, distante do Aracati [sic] Assú 20 
leguas. 

Crear Vila e Freguesia na Povoação dos Touros.

Piauhi

Trasladar a Capital para [sic] Crear-se hua nova Província cuja Capital sera a Vila da Parnahiba por ficar 
a beira mar aonde ha Alfandega, a Oeiras distante 120 leguas [sic] desmembrando-se de Oeiras a Vila 
de Campo maior, e a [ilegível] da Província do Ceara as Vilas da Granja que fica distante a Parnaíba 
30 leguas e ao Ceara 25, e Vila Viçoza Real distante da Parnaíba 25 leguas, e do Ceara 85 leguas, da 
Província do Maranham a Vila da Totoia distante da Parnaíba 14 leguas e do Maranham mais de 50 
leguas a Vila de São Bernardo dos Aquirás distante da Parnaíba [sic] que fica mais próxima a Parnaíba 
do que para Maranham a margem do rio Parnaiba e crear-se hua Vila para esta Província na Povoação. 
/ [pág. 18]
  
A Província do Ceara sera dividida em duas Províncias pelos mesmos limites por que estão divididas as 
duas comarcas.

A novamente creada se denominará Nova Província central do Ceará. A sua Capital sera na Vila do 
Icó, e tera por districto as Vilas do Crato, Jardim, Lavras, São Matheus, São João do Principe, e Campo 
maior [sic] constantes do Quadro junto alem das que se lhes devem unir a Vila de Souza da Província 
da Paraíba do Norte que dista do Ico 22 e a Vila de Portalegre da Província do Rio Grande do Norte que 
dista 30 leguas.3

A antiga Província continuará a xamar-se Provincia do Ceara e a sua capital sera a mesma da Cidade da 
Fortaleza as Vilas do Aquiras [sic] e tera por districto as Vilas tão bem constantes do mesmo Quadro 
junto, Unindo-se a Província a Capela das Piranhas do Piauhi que dista 19 leguas a Vila Nova d’ElRei e 30 
a Vila de Marvão de Piauhi a que hora pertence ficando 130 leguas a Capital de Oeiras, quando a unir-
se ao Ceara fica distando 90 leguas. Igualmente se deve unir ao Ceara a Vila da Princeza do Rio Grande 
do Norte no caso de suprimir-se esta Província para se unir a Paraíba e ficar sendo hua da Província; 
e quando isso não aconteça deve pelo menos ficar pertencendo a Vila do Aracati [sic] a Povoação de 
Santa Luzia do Mossoro ao termo da Vila do Aracati que lhe fica mais proxima do que a Vila da Princesa, 
e da mesma sorte unir-se a nova Vila que se deve crear em Santos Cosme e Damião o pedaço da 
Freguesia do Pao dos Ferros que entra no territorio do Ceara. / [fól. 19]

3 [Anotação à margem do texto:] No caso de crear-se esta Província central do Ceara.

Transcrição de José Eudes Gomes



FRAGMENTA HISTORICA

164

Divisão da nova Província e Comarca do Crato do Ceara cuja Capital fica sendo a Vila do Icó, que se 
eregira em Cidade

Cabeças 
dos 

julgados
Cabeças das 

Comarcas
Distância 

dos 
Julgados

Freguesias

Distância 
das 

Cabeças 
das 

Comarcas

Habitantes

Icó

Vila do Icó - Icó -

Pelo 
cadastro 
de 1819

14:799

Vila Cosme e Damião 
[sic] Vila Lavras 10 São Vicente das Lavras -

Vila de São Matheus 18 São Matheus -
Serra do Camará, que 
deve erigir Freguesia -

Vila Riaxo do Sangue 
que se deve erigir 
Freguesia [sic]

22 Riaxo do Sangue -

Telha -
Santa Roza que se 
deve erigir Freguesia -

Crato
dista a 

Capital 32 
leguas

Vila do Crato - Crato -

Cadastro 
de 1817

32:724

Brejo de Santa Anna 
que se deve erigir 
Freguesia

14

Poço da Pedra, que 
se deve erigir Vila 
separando-se de São 
João do Principe 

30 Poço da Pedra, que se 
deve erigir Freguesia 30

Vila do Jardim 14 Jardim -
Milagres que se deve 
erigir Freguesia 10

Missão Velha 7

São 
João do 
Principe

50 leguas 
a Capital

São João do Principe 
que se deve erigir 
Freguesia

-
Vila de São João do 
Principe para onde se 
deve trasladar a [sic] 
Matris de Arneiros

- Dito de 
1819

10:267Povoação da Crus que 
se deve erigir Vila 20

Povoação da Crus 
que se deve erigir 
Freguesia 

20

Campo 
Maior

40 leguas

Vila de Campo Maior -
Barra do [palavra 
ilegível] Freguesia 
de Campo Maior de 
Quixeramobim

18
Dito de 
1818

8:212Povoação da Maria 
Pereira que se deve 
erigir Vila

-
Quixada Freguesia
Povoação de Maria 
Pereira que se deve 
erigir Freguesia

10

20

5 Julgados 11 Villas - 14 Freguesias - 66:002
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[fól. 20] / Divisão da antiga Província do Ceara, cuja capital he a Cidade da nova Bragança da 
Fortaleza

Cabeças 
dos 

julgados
Cabeças das 

Comarcas
Distância 

dos 
Julgados

Freguesias

Distância 
das 

Cabeças 
das 

Comarcas

Cadastro Habitantes

São 
Bernardo
40 leguas 
a Capital

Vila do Aracati 10 Paripueira 7
Aracati - 1815 6:041
Cajuaí Freguesia 10

São Bernardo - São Bernardo -

1814 11:999Santos Cosme e 
Damião que se 
deve erigir Vila

36

Povoação dos 
Santos Cosme 
e Damião que 
se deve erigir 
Freguesia

36

Fortaleza

Fortaleza - Fortaleza 
[ilegível] - 1819 4:885

Siupe 12 - -
Mecejana 3 Mecejana - 1813 1:729
Arronxes 1 ½ Arronxes - 1813 1:446
Soire 3 Soire - 1813 1:134
Cascavel para 
onde se deve 
trasladar a Vila 
do Aquiras

13 Freguesia do 
Aquiras 7

1818 12:330Cascavel que 
se deve erigir 
Freguesia

-

Freguesia de 
Monte mor 
velho

7

Monte 
mor novo
25 leguas 
a Capital

Monte mor 
novo d’America - Monte mor 

novo d’America -

1815 5:257

Caninde em que 
se deve erigir 
Vila

30 Caninde -

Vila da 
Imperatris 32

Itans Freguesia 
a Vila da 
Imperatris

-

Almofala -
São Bento 
d’Amontada -

11 Vilas 15 Freguesias 44:821

Transcrição de José Eudes Gomes
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[fól. 21]

Cont.
 

Cabeças 
dos 

julgados
Cabeças das 

Comarcas
Distância 

dos 
Julgados

Freguesias

Distância 
das 

Cabeças 
das 

Comarcas

Cadastro Habitantes

Sobral
60 leguas 
a Capital

Sobral - Sobral -

1813 15:218

Santa Quiteria 
que se deve 
erigir Vila

20 Santa Quiteria 20 [sic]

-
Lapa que se 
deve erigir 
Freguesia

18

Vila 
Viçoza 
Real

83 leguas

Vila Viçoza Real - Vila Viçoza Real -

1813 9:520
São Pedro de 
Ibiapina que 
se deve erigir 
Freguesia

12

Vila Nova 
d’ElRei -

1818 8:353Tamboril que 
se deve erigir 
Freguesia

20

Granja 15 Granja -

1817 5:672Cruahú que 
se deve erigir 
Freguesia

16

Vilas 16 24 Freguesias 83:584

Vilas 16 + 11 = 27 

Freguesias 24 + 14 = 38

Habitantes 83.584 + 66.002 = 149.586
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Resumo

[post. 1825], Fortaleza

Projeto apresentado pelos deputados da 
Província do Ceará propondo a criação de vilas, 
freguesias e duas novas províncias: a Província 
do Crato do Ceará (formada por territórios 
do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba) e 
a Província da Parnaíba do Piauí (formada 
por territórios do Ceará, Piauí e Maranhão). 
Acompanham quadros detalhando a organização 
das províncias do Ceará, Crato e Parnaíba, além 
da relação das freguesias das duas comarcas do 
Ceará em 1821.

Abstract

Project by the deputies of the Province of 
Ceará proposing the creation of municipalities, 
ecclesiastical divisions, and two new provinces: 
the Province of Crato (formed by territories 
from Ceará, Rio Grande do Norte, and Paraíba)
and the Province of Parnaíba (formed by
territories from Ceará, Piauí, and Maranhão). 
Follows charts detailing the organization of the 
provinces of Ceará, Crato, and Parnaíba, and 
the lists of the ecclesiastical divisions of Ceará 
in 1821.

Transcrição de José Eudes Gomes
ICS – UL

CHAM – FCSH/Nova‐UAç

PROJETO DOS DEPUTADOS PROVINCIAIS DO CEARÁ PARA UMA 
NOVA DIVISÃO CIVIL E MUNICIPAL DA PROVÍNCIA, COM MAPA 

DEMONSTRATIVO (POST. 1825)
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Projecto dos deputados provinciais do Ceará para 
uma nova divisão civil e municipal da província, 

com mapa demonstrativo (post. 1825)
1Documento

Os deputados da Província do Ceará tendo em vista o bem dos seos comitentes, e dos povos limítrofes 
são de parecer, respondendo aos quezitos da Comiçam de Statistica, que a mesma Província em lugar 
de ser elevada a clase de 1ª ordem, convem devidir-se em duas, ficando cada hua dellas com as vilas e 
freguezias constantes do Quadro junto como passão a observar.

A antiga Província do Ceará ficará comprehendendo o mesmo território d’antiga comarca, e lhe ficara 
pertencendo as 8  Vilas e 12 Freguesias já creadas, e as 3 Vilas e 7 Freguesias que se deverão crear as 
quaes contem em si pelos cadastros apontados, no mesmo Quadro 87:627 habitantes afora os da nova 
Vila de Santa Luzia de Mossoro que se pertende crear e anexar-se a esta Província.

Suprimirão-se [sic] Não aparecem nesta Província as duas Vilas Viçoza Real, e Nova d’El Rei [sic] Granja 
por se dever desmembrar desta para a nova Província da Parnahiba de Piauhi que se deve crear a bem 
dos povos.

Suprimirão-se igualmente nesta Província as tres Vilas e Freguesias de Indios de Mecejana, e Arronches 
e Soure que distão de hua a tres legoas da Capital por se axarem desertas e despovoadas dos Indios que 
com a sua desordem de 1824 as desampararão de todo, estabelecendo-se nas Povoações de Goiuba e 
Maranguape 7 legoas distantes por ser maior e mais fertil o seo terreno, e por que existindo ellas a mais 
de hum seculo nada tem progredido e por isso deve cessar a despeza de congruas dos Parrochos, de 
Professores, e as de correições dos Corregedores, sendo bastante crear-se na Povoação de Maranguape 
hua Freguesia para os mesmos Indios.

Deve desmembrar-se da Freguesia da Cidade da Fortaleza a Povoação do Siupé distante da Matris 12 
legoas / [pág. 2] e erigir-se Freguesia comprehendendo Cauhipe, baixo Curú, e Trahiri bastantemente 
povoados.

Desmembrar-se-ha da Cidade da Fortaleza a Povoação e Freguesia de São Francisco do Canindé 30 
legoas distantes e de muita população que sofre grandes encomodos nos seos recursos.

A Vila da Imperatris he ainda oje capela filial da Matris de São Bento d’Amontada que lhe fica 11 legoas 
distantes, e he de Justiça a creação de hua nova Freguesia desmembrando-se d’antiga comprehendendo 
as serras de São Jose e Santa Cruz com os proximos certões que lhe são adjacentes.

Deve desmembrar-se da Vila de Sobral a Povoação e Freguesia de Santa Quiteria 20 legoas distantes e 
erigir-se Vila a bem dos povos que assim o tem requerido.

Desmembrar-se-ha da Freguesia de Sobral a Povoação da Lapa 16 legoas distantes da Matris a erigir-se 
Freguesia por ser de bastante população e deverá comprehender o riaxo da Taibara Cruahú, São Pedro 
de Biapina, e São Benedicto.

A Matris de Almofala, 25 legoas distantes da Vila, trasladada para a Povoação da Barra do Acaracu, 7 
legoas distantes da Matris, e 18 da Vila, por ficar central e de muita população, quando o lugar em que 

1 [Este documento não é datado nem assinado. Sabemos ser posterior a 1825, pois é citada informação referente a este 
ano. A paginação foi inserida posteriormente].
Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987
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hoje está a Matris se axa deserto, e esta Freguesia deverá comprehender a Jaricaquara.

A Vila Nova d’ElRei existindo a muitos annos creada vai em muita decadencia quando a Povoação de 
São Sebastião do Ipú grande cresce e prospera admiravelmente pelo seo local por isso deve esta Vila e 
a sua Matris trasladar-se para esta Povoação que fica no centro, cessando assim o inconveniente que 
rezulta de estar a Matris 10 legoas distantes da Vila na Povoação de São Gonçalo em igual decadencia 
da Vila. / [pág. 3]

Deve desmembrar-se da Freguesia do Aquiras a Povoação das Itans que lhe fica 25 legoas distantes com 
bastante população erigindo-se em Freguesia que comprehenderá a Serra do Estevão, suprimindo-se e 
suprimindo-se [sic] a de Monte mor o Velho dos Indios que deverá anexar-se a Freguesia dos Aquiras 
que lhe fica 7 legoas distantes e não comprehenderá 30 Fogos.

A Vila do Aquiras como a mais antiga da Provincia era a Cabeça da Comarca porém pela sua grande 
decadencia trasladou-se a Cabeça da Comarca para a Cidade da Fortaleza. Ella está de todo abandonada 
e deserta, quando a Povoação do Cascavél que lhe fica 7 legoas distantes se axa florescente e com 
grande Comércio, e por isso a bem dos povos deve trasladar-se aquella Vila para esta Povoação como 
central, e erigir-se tão bem Freguesia.

Deve desmembrar-se da Freguesia do Pao dos Ferros do Rio Grande do Norte a Povoação do Queixoço 
que pertence ao Ceara e erigir-se Freguesia por ficar distante da Matris 12 legoas e com muita população.

Desmembrar-se-há da Província do Rio Grande do Norte a Povoação de Santa Luzia de Mossoro, que 
fica distante da Vila da Princesa a cujo termo pertence 24 legoas, e da Capital 74, quando dista da Vila 
do Aracati da Província do Ceara 18 legoas, e da Capital do Ceara 48 legoas, sendo todo o seu comércio 
e relação para a Vila do Aracati; e por isso deve anexar-se ao Ceara a bem daqueles povos e erigir-se Vila 
e Freguesia na mesma Povoação tirando hua parte do territorio do Aracati; e outra da Vila da Princesa, 
ficando o seo termo por este lado servindo de limites a Província do Ceara com o Rio Grande do Norte.

A nova / [pág. 4] Provincia do Crato do Ceara ficará comprehendendo a nova Comarca ja creada, e lhe 
ficará pertencendo as 11 Vilas e 11 Freguesias já creadas, as 2 Vilas e 11 Freguesias que se deverão 
crear, as quaes comprehendem como se ve do mesmo Quadro 81:527 habitantes afora os do Pelo Signal 
de Caratiús do Piauhi e de Vila Nova de Souza da Paraiba que com a de Port’Alegre do Rio Grande do 
Norte devem anexar-se a esta nova Província desmembrando-se das antigas a que pertencião por assim 
convir ao bem dos povos que ficão com o seo recurso mais perto.

A Vila do Ico como a mais populoza e comercial e quase central deverá ser a Capital da nova Província 
que para isso se erigira em Cidade.

Desmembrar-se desta Vila do Ico a Povoação e Freguesia do Frade que lhe fica distante 22 legoas, e se 
erigir Vila por ser muito populoza.

Desmembrar-se da Freguesia de São Vicente das Lavras a Serra dos Cavalos distante 10 legoas a Matris 
para erigir-se Freguesia como muito precisa pela sua população: assim como a Povoação do Umari na 
mesma distância que taobem pela sua população merece ser erecta Freguesia.

Desmembra-se da Freguesia de São Matheus a Povoação da Pedra da Varze da Vaca mais de 20 legoas 
distante que pela sua longitude e povoação merece erigir-se Freguesia.
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O mesmo com a Povoação do Saboeiro distante da Matris 12 legoas com suficiencia ate de se crear Vila 
porém por agora convem ao menos crear-se Freguesia.

Desmembrar-se da Freguesia do Crato a Povoação do Brejo Grande de Santa Anna Distante / [pág. 5] 
distante da Matris 14 legoas e erigir-se Freguesia por ser de muita população.

Desmembrar-se da Freguesia de Missão Velha a Povoação dos Milagres, que tem o dobro ou mais dos 
edificios da Vila, e do lugar em que está a Matris e de grande população, e erigir-se Freguesia por ter 
suficiencia para isso e por estar 7 legoas distantes da Matris.

A Vila de São João do Principe he ainda Capela filial da Matris de Arneiros, que lhe fica distante 10 
legoas, e he de toda a Justiça e bem daqueles povos que se crie hua Freguesia na Vila ficando a antiga 
de Arneiros.

Deve desmembrar-se da Província de Piauhi todo o certão de Caratius comprehendendo as Povoações 
de Pelo Signal, Piranhas e Santa Luzia por ficar todo esse Certão dentro do território do Ceara e pelo 
qual tem infalivelmente de se transitar quando se viaja da Vila Nova d’ElRei para a Vila de São João do 
Principe: a razão d’elle pertencer a Piauhi he por se ter dado como divisão o desagoamento das agoas, 
e como a Serra entrasse muito para dentro do Ceara ficou muito curva a linha divizoria; e para bem 
destes povos que tem toda a força do seo comércio para o Ceara se deve desmembrar essa parte da 
Província do Piauhi e unir-se ao Ceara, creando-se Vila Freguesia na Povoação de Pelo Signal que dista 
da Vila de Marvão a que pertence 44 legoas, e da Capital de Oeiras de Piauhi 94; quando para esta 
nova Capital dista 70, ficando o seu termo servindo de extrema por esse lado entre a nova Província e 
a de Piauhi.

Desmembrar-se da Freguesia de Quixeremobim / [pág. 6] a Povoação da Boa Viagem que fica distante 
da Matris mais de 16 legoas e comprehendera a Serra de Santa Rita. O mesmo com a Povoação de Maria 
Pereira distante da Matris 20 legoas, e assim tão bem a Barra do Sitiá 18 legoas distantes erigindo-se 
Freguesias por serem todas mui populosas.

Desmembrar-se da Vila de São Bernardo a Serra de Santos Cosme e Damião que lhe fica distante mais 
de 30 legoas da Vila e Matris, com bastante população e cultura, e erigir-se Vila a Freguesia servindo o 
seo termo de limites entre esta nova Província e a do Rio Grande do Norte.

A nova Vila de Souza da Província da Parahiba do Norte estando 22 legoas distantes da nova Capital e 
mais de 100 da sua antiga Capital parece de justiça a bem dos povos que se desmembre daquela para 
se unir a esta servindo o seu termo de limites entre a nova Província e a da Parahiba.

O mesmo deve fazer-se com a Vila de Porto Alegre do Rio Grande do Norte que ficando 24 legoas 
distantes da nova Capital, e 83 d’antiga do Rio Grande do Norte, sendo todo o seu comércio como o da 
Vila Nova de Souza com o Ceara, parece de justiça e a bem dos povos que se desmembre d’antiga para 
anexar a nova Província servindo o seo termo de limites entre a nova Província e a do Rio Grande do 
Norte.

Observão os mesmo Deputados que não lhes sendo possivel designar desde já os limites de cada hua 
das novas Vilas e Freguesias; lembrar que se encarregue ao Conselho Geral da mesma Província para 
tratar desse objecto ouvindo a / [pág. 7] os Deputados da Província do Ceará tendo em vista o bem dos 
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povos da mesma Província e das limitrofes, são de parecer que a mesma Província se divida em duas 
ficando cada hua com as Vilas e Freguesias constantes do Quadro junto sobre o qual passão a fazer as 
seguintes reflexões quanto a antiga Província. [sic]2

Convem que se suprimam as tres Vilas e Freguesias de Indios de Mecejana distante da Capital tres 
legoas, Arronxes legoa e meia, e Soure tres legoas, as quais se axam de todo desertas e desamparadas 
dos Indios que se axão morando nas Povoações de Goiuba e Maranguape por ser maior e mais fertil o 
seo terreno, trasladando-se para esta Povoação hua das Freguesias suprimidas. [sic]3

A Freguesia na Povoação de Siupe deve comprehender Cauhipe, baixo Curu, e Trahiri bastantemente 
populozos.

Urge a creação de Vila na Povoação de São Francisco do Caninde, bastantemente populoza, que dista 30 
legoas a Capital a cujo termo pertence e pelo que se faz muito encomodo o recurso dos povos.

A Vila da Imperatris he capela filial da Matris de São Bento d’Amontada que lhe fica 10 legoas 
distantes, e já sendo Vila urge que se crie Freguesia como tanto tem requerido seos habitantes e deve 
comprehender as Serras de São Joze e Santa Cruz com os proximos certões adjacentes.

Convem crear-se Vila na Povoação de Santa Quiteria que dista da Vila de Sobral 20 legoas, que por ser 
bastantemente populoza creou-se Freguesia.

A Freguesia da Lapa deve comprehender o riaxo da Taibara Cruahú, São Pedro da Ibiaeira e São 
Benedicto.

A Povoação d’Almofala aonde está a Matris sempre foi deserta, e oje ainda mais, e toda força da 
população está na Barra do Acaracú por isso convem trasladar-se a Matris para esta Povoação / [pág. 8] 
que he beira mar e distante da Vila de Sobral 12 legoas e deve comprehender a Jaricaquara.

A Vila Nova d’ElRei por ser mal colocada nada há prosperado hindo cada vez a peior, e fica 14 legoas 
distantes da sua Matris que he em São Gonçalo da Serra dos Cocos que em nada difere da Vila, e por 
isso deve ser trasladada a Vila e Matris para a Povoação de São Sebastião do Ipú grande que fica no 
centro em terreno plano e mui fertil e por isso em grande augmento, trasladação esta que por vezes 
tem sido requerida pelos povos em Audiencia Geral.

A Povoação das Itans fica 25 legoas distantes da Matris do Aquiras, e he bastante populoza, e não 
existindo vinte fogos na Freguesia dos Indios de Monte mor velho, deve esta Freguesia trasladar-se 
para as Itans que deve comprehender a Serra do Estevão; e a antiga Aldea de Monte mor velho ficar 
pertencendo a Freguesia do Aquiras que dista 7 legoas.

2 [Anotação à margem do texto:] A antiga Província fica comprehendendo a antiga Comarca 8 Vilas creadas, e tres por 
crear, 24 [sic] 12 Freguesias creadas e 7 por crear contendo em si.
3 [Anotação à margem do texto:] Arronxes e Soire na primeira e ultima distantes da Capital 3 legoas [sic]. A supressão 
que se requer das tres Vilas e Freguesias de Indios de Arronxes [sic] Mecejana, Arronxes, e Soire, que distão da Capital 
de 1 a 3 legoas, he baseada na experiencia por que existindo ellas [sic] de mais de hum seculo que existem sem nada 
[sic] augmento algum sendo por ultimo [palavra rasurada ilegível] e com dezamparadas dos [palavras rasuradas ilegíveis] 
Indios pela sua desordens de 1824 os Indios [sic] de 1824 os quaes passarão a desampararão da [sic] sua moradia todos 
mudando a sua residencia [sic] para as Povoações de Goiuba e Maranguape 7 legoas distantes por ser maior e mais fertil 
o seo terreno, e por isso se lembra a creação da Freguesia em Maranguape para os mesmos Indios.    

Transcrição de José Eudes Gomes
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A Vila do Aquiras como a mais antiga das Vilas da Província era a Cabeça da Comarca, hoje se axa 
deserta por isso convem trasladar-se esta Vila para a Povoação do Cascavel por ser central, de muito 
comercio e agricultura e de bastante população.

A Freguesia de Queixoço deve tirar hua parte do territorio da Freguesia da Vila de São Bernardo, e da 
Freguesia do Pao dos Ferros a que ora pertence e da qual dista 12 legoas.

A Povoação de Santa Luzia do Mossoró ficando 18 legoas distantes da Vila do Aracati, e 48 a Capital 
do Ceara parece que para bem daqueles povos deve dar [sic] ficar para o Ceara desmembrando-se do 
Rio Grande do Norte de cuja Capital dista [espaço] legoas, e da Vila da Princesa a cujo termo pertence 
[espaço] legoas, ficando o seo termo servindo de limites a Província por esse lado.

Esta Província deve ceder as duas Vilas de Granja e Viçoza Real para a nova Província da Parnahiba do 
Piauhi por lhe ficarem mais vezinhas. / [pág. 9]

Quanto [sic] A Nova Província do Crato do Ceara, esta Província [sic] fica comprehendendo a nova 
Comarca ja creada, e lhe ficara pertencendo 11 Vilas creadas 2 por crear [sic], 11 Freguesias já creadas 
e 11 por crear [sic] 2 Vilas e 11 Freguesias que se devem crear, contendo em si [espaço] habitantes afora 
os das Vilas de Port’Alegre do Rio Grande do Norte, Nova de Souza da Paraíba e Pelo Signal de Caratiús 
que por hum dos povos se devem unir a esta nova Província desmembrando-se das que pertencião por 
ficarem mais proximas a esta nova Capital.

A Vila do Ico como a mais populosa e comercial e quase central deve ser a Capital da Província erigindo-
se para isso em Cidade.

Desmembrar-se-ha da Vila do Ico Povoação e Freguesia do Frade por ser mui populosa e Freguesia 
antiga [sic] distante da Vila do Ico 22 legoas.

Deve desmembrar-se da Freguesia de São Vicente das Lavras a Serra dos Cavalos distantes 10 legoas 
da Matris e erigir-se Freguesia assim como a Povoação do Urmari distante da Matris 10 legoas que tão 
bem deve erigir-se Freguesia por serem ambas mui populosas.

Desmembrar-se da Freguesia da Vila de São Matheus a Povoação da Pedra na Varzea da Vaca mais de 
20 legoas distante e crear-se Freguesia por ser populoza.

O mesmo com a Povoação do Saboeiro distante da Matris 12 legoas que se deve erigir Freguesia por 
ser muito populoza.

Desmembrar-se da Freguesia do Crato a Povoação do Brejo grande de Santa Anna 14 legoas distantes 
da Matris e erigir-se Freguesia por ser muito populoza.

Desmembrar-se da Freguesia de Missão Velha a Povoação dos Milagres 7 legoas distantes da Matris e 
erigir-se Freguesia por ser de muita população.

A Vila de São João Principe he capela filial da Matris de Arneiros 10 legoas distante e por isso muito 
encomodo aos povos, devendo por tanto crear-se / [pág. 10] ali nova Freguesia.
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Deve desmembrar-se da Província do Piauhi o Certão de Caratiús que fica dentro do territorio do Ceara 
e pelo qual se tranzita tendo de viajar-se da Vila Nova d’Elrei para a Vila de São João do Principe em 
razão de se marcar por extrema o desagoamento das armas [sic] vindo por isso a ficar mui curva a 
linha devizoria. Aquelles povos desejão unir-se ao Ceara por lhes ficar mais perto e por ser por onde 
comercião, deve erigir-se Vila e Freguesia a Povoação de Pelo Signal comprehendendo as de Piranhas, 
Santa Luzia e todo o certão de Caratiús.

Deve desmembrar-se da Freguesia de Quixeremobim a Povoação de Boa Viajem que dista da Matris 
mais de 16 legoas comprehendendo a Serra de Santa Rita: o mesmo com a Povoação de Maria Pereira 
distante da Matris 20 legoas, e assim tão bem a Barra do Sitiá 18 legoas distantes erigindo-se Freguesias 
por serem todas mui populozas.

Desmembrar-se da Vila de São Bernardo a Serra de Santos Cosme e Damião que lhe fica mais de 30 
legoas distantes e crear-se Vila e Freguesia servindo a sua extrema de limites entre a antiga e nova 
Província do Ceara.

A Vila Nova de Souza da Paraiba deve ficar pertencendo a esta Província desmembrando-se daquela 
a bem dos povos que para ali he que fazem seo comércio, e o seo termo servira de limites entre esta 
nova Província e a da Paraíba.

O mesmo deve fazer-se com a Vila de Port’Alegre do Rio Grande do Norte que tem todo o seo Comércio 
para o Ceara por lhe ser mais perto  por isso se deve anexar a esta nova Província servindo o seo termo 
de limites entre esta nova Província e a do Rio Grande do Norte. / [pág. 11]4 as camaras.

Suspendem por ora o seo juizo quanto a designação das cabeças dos julgados para a fazerem depois 
que se tratar da organização das Relações Provinciaes.

Convem e he de grande necessidade que se crie hum Vigario Capitular para estas duas Províncias sendo 
a sua residencia na Vila de Campo maior de Quixeremobim como o ponto mais central destas duas 
Provincias.

4 [A descontinuidade do texto indica que um ou mais fólios foram perdidos. Apesar disso, a numeração prossegue 
normalmente].

Transcrição de José Eudes Gomes
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Divisão Civil e Municipal d’antiga Província do Ceará

Cidades e Villas Distância 
a Capital Freguezias Distância 

as Vilas
Distância 
da Matris Cadastro

Cidade da Fortaleza, 
Capital da Província - Freguesia da Cidade - - 1819

Maranguape, que se 
deve erigir Freguesia 
suprimindo-se as 
Freguesias e Vilas 
dos Indios Mecejana, 
Arronxes, e Soire.

7 9

Siupé, que se deve 
erigir Freguesia 12 -

Povoação de São 
Francisco do Canindé, 
que se deve erigir Vila

30 Freguesia ja creada 30 12 28:429

Vila da Imperatris 30 Crear-se Freguesia 
nesta Vila - [corroído] 1813
Freguesia de São Bento 
d’Amontada [corroído] -

Vila de Sobral 60 Freguesia ja creada - -
Povoação da Lapa, 
que se deve erigir 
Freguesia

16 16

Barra do Acaracu para 
onde se deve trasladar 
a Freguesia d’Almofala

18 7

Povoação de Santa 
Quiteria, que se deve 
erigir em Vila

64 Freguesia ja creada   20 20 15:218

São Sebastião do Ipú, 
por onde se deve 
trasladar a Vila Nova 
d’ElRei e a sua Matris 

84 Freguesia da Serra dos 
Cocos 14 14 1818

8:353

Monte mor novo 25 Freguesia ja creada - - 1815
Itans para onde se deve 
trasladar a Freguesia 
de Montemor velho

25 25 5:257
Povoação do Cascavel 
para onde se deve 
trasladar a Vila do 
Aquiraz

13 Freguesia ja creada do 
Aquirás - - 1818

Povoação do Cascavel 
que se deve erigir 
Freguesia

7 7 12:330

Vila do Aracati 30 Freguesia ja creada - - 1815
6:041

Vila de São Bernardo 40 Freguesia ja creada - - 1814
Quixoçó que se deve 
erigir Freguesia 30 12 11:999

Povoação de Santa 
Luzia do Mossoro 
que pertence ao Rio 
Grande do Norte que 
lhe fica distante 74 
legoas, e do Ceara 48 a 
qual se deve erigir Vila

48
Povoação de Santa 
Luzia de Mossoro 
que se deve erigir 
Freguesia

24 20 -

11 Vilas 19 Freguesias 87:627
Habitantes
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Divisão Civil e Municipal da nova Província do Crato do Ceará

Villas
Distância 
a nova 
Capital

Distância a 
antiga
Capital

Freguezias Distância 
as Vilas

Distância 
da Matris Cadastro

Vila do Ico, que deve 
se a Capital da nova 
Província e erigir-se por 
isso Cidade

- 20 Freguesia do Icó - - 1821

Povoação do Frade 
que se deve erigir Vila 22 58 Freguesia ja creada 22 -

Vila de São Vicente das 
Lavras 10 90 Freguesia ja creada - -

Serra dos Cavalos 
que se deve erigir 
Freguesia

10 10

Povoação do 
Umari, que se deve 
erigir Freguesia

10 10

Vila de São Matheus 18 110 Freguesia ja creada
Povoação do 
Saboeiro, que 
se deve erigir 
Freguesia

12 12

Povoação da Pedra 
na Varzea da Vaca 20 20 20:820

Vila do Crato 32 112 Freguesia creada - - 1817

Vila de Santo Antônio 
do Jardim 36 116

Brejo grande, 
que se deve erigir 
Freguesia

14 14

Freguesia ja creada - -
Freguesia de 
Missão Velha 10 -

Povoação de 
Milagres, que 
se deve erigir 
Freguesia

7 32:724

Vila de São João do 
Principe 50 110 Crear-se nesta Vila 

hua Freguesia - - 1819

Freguesia de 
Arneiros 10 10 10:267

Povoação de Pelo 
Signal de Caratiús do 
Piauhi que se deve 
erigir Vila e anexar-se a 
esta novo Província

90 94
Povoação de Pelo 
Signal que se deve 
erigir Freguesia

44 44 -

Campo maior de 
Quixeremobim 40 60 Freguesia da Vila - - 1818

Povoação da Boa 
Viagem que se deve 
erigir Freguesia

16 16

Transcrição de José Eudes Gomes
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Maria Pereira, 
que se deve erigir 
Freguesia

20 20

Barra do Sitiá que 
se deve erigir 
Freguesia

18 18 8:212

Santos Cosme e 
Damião, que se deve 
erigir Vila

16 70 Crear-se na mesma 
Freguesia 30 12 -

Vila de Port’Alegre do 
Rio Grande do Norte 24 83 Freguesia ja creada - - 1825

9:498

Vila Nova de Souza da 
Paraíba 22 100 Freguesia ja creada - -

-
Habitantes

81:527

Divisão da nova Província da Parnahiba do Piauhi

Villas
Distância 

a nova 
Capital

Distância 
a antiga
Capital

Freguezias Distância 
as Vilas

Distância 
da Matris Observações

Vila da 
Parnaíba que 
deve ser a 
Capital e por 
isso erigir-se 
Cidade

- 120 Freguesia ja 
creada - -

Esta nova Província da 
Parnahiba de Piauhi, 
que se deve crear a 
bem dos povos, fica 
comprehendendo oitenta 
legoas de costa.
D’antiga Província so 
se lhe terão as Vilas da 
Parnahiba e Campo 
maior, em lugar das quais 
pode-se crear outras na 
Barra do Puti.
De Maranhãm 
desmembrão-se as Vilas 
da Tutoia e São Bernardo 
por ficarem mais 
proximas a nova Capital 
como mostra o Quadro 
da divisão.
O mesmo se faz com as 
duas Vilas de Granja, e 
Viçoza Real qie ficão mais 
proximas a nova Capital 
e que por isso se deve 
desmembrallas do Ceara.
Por esta forma vem a 
nova Província e Comarca 
comprehender 6 Vilas e 
6 Freguesias ja creadas, 2 
Vilas e 3 Freguesias que 
se devem crear, vindo a 
ficar a antiga Província de 
Oeiras do Piauhi com as 
mesmas Vilas que antes 
tinha, e com hum grande 
territorio.     

Capela das 
Barras que se 
deve erigir Vila

45 75

Capela 
das Barras 
que se 
deve erigir 
Freguesia

15 15

Povoação de 
Piquizeiro que 
se deve erigir 
Vila

50 70

Povoação do 
Piquizeiro 
que se 
deve erigir 
Freguesia

50 20

Vila de Campo 
maior que 
se deve 
desmembrar 
de Oeiras

60 60 Freguesia ja 
creada - -

Povoação de 
Estanahdo 
que se 
deve erigir 
Freguesia

18 18

Vila da Tutoia 
que se deve 
desmembrar 
do Maranham

14 50 Freguesia ja 
creada - -

Vila de São 
Bernardo 
que se deve 
desmembrar 
do Maranham

30 60 Freguesia ja 
creada - -
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Vila da Granja 
que se deve 
desmembrar 
do Ceara

30 82

Freguesia ja 
creada, pelo 
cadastro de 
1820 era sua 
população 
5:000

- - -

Vila Viçoza 
Real que 
se deve 
desmembrar 
do Ceara

26 78

Freguesia ja 
creada, pelo 
cadastro de 
1813 era sua 
população 
9:520

- - -

Freguesias na Antiga Comarca do Ceará em 1821

Lugar / Freguesia Almas Rendimento Congruas
Aquiras - São Joze de Ribamar 6:594 674#000 81#920
Mecejana - Nossa Senhora da Conceiçam de Indios 3:000 60#000 111#920
Arronxes – Bom Jesus dos Aflictos 1:030 50#000 111#920
Soure – Nossa Senhora dos Prazeres 1:244 55#000 111#920
Aracati – Nossa Senhora do Rozario 6:000 500#000 81#920
São Bernardo - Nossa Senhora do Rozario 6:000 600#000 81#920
Monte mor velho - Nossa Senhora da Conceiçam 381 57#240 91#920
Monte mor novo - Nossa Senhora da Palma 5:075 600#000 111#920
Caninde – São Francisco das Xagas 3:406 357#100 125#600
Amontada - Nossa Senhora da Conceiçam 553 300#000 131#920
Sobral – A mesma Senhora 7:000 800#000 81#920
Vila Viçoza Real - Nossa Senhora d’Assumpção 5:475 400#000 111#920
Granja – São Joze 6:000 400#000 81#920
Fortaleza - Nossa Senhora d’Assupção e São Joze 9:000 400#000 81#920

[14 freguesias] [60:758] [5.253#340] [1.000#560]

NB. So nas Freguesias de São Bernardo e Granja existem coadjuctores com a congrua de 25#000. Falta 
a Freguesia da Serra dos Cocos, Almofala.

Transcrição de José Eudes Gomes
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Freguesias na nova Comarca do Crato do Ceará em 1821

Lugar / Freguesia Almas de 
confissão Rendimento Congruas

Crato - Nossa Senhora da Penha de França 6:975 779#560 81#920
Jardim – Bom Jesus da Barra do Jardim 3:430 400#000 125#000
Missão Velha – São Joze do Cariri novo 8:500 600#000 100#000
Lavras – São Vicente das Lavras 4:000 400#000 100#000
Ico - Nossa Senhora da Expectação 5:500 750#000 100#000
Riaxo do Sangue - Nossa Senhora da Conceiçam 3:453 470#000 100#000
Quixeramobim – Santo Antonio de Campo Maior 7:000 750#000 81#920
São João do Principe – Nossa Senhora da Paz de 
Arneirós 4:500 700#000 100#000

São Matheus dos Inhamúns - Nossa Senhora do 
Carmo 7:861 1:230#000

[10 freguesias] 51:219 [6:079#560] [788#840]

A primeira tem de comprimento na sua maior extensão da Serra do Romualdo ate o Brejo Grande 14 
legoas a sua maior largura da Serra do Grangeiro ao Sitio do Cariti 14 legoas -  Baptizados 263#800 – 
Casamentos 28#280, e desobriga 482#280.

A 2ª – Longitude 12 legoas  - Latitude de meia legoa a legoa e meia – desobriga 177#980 – Baptizados 
76#000 – Casamentos 18#000.

A 3ª – A sua extensão em linha reta 13 legoas de Sul a Norte, e de Leste a Este – 20 – Baptizamentos 
Cazamento e desobriga 500#000, enterros 100#000rs.

A 4ª desmembrada em 1813 o primeiro Paroco sobredito tomou posse em 5 de Dezembro de 1814 
confina pelo Sul com a de Missão Velha e Crato, pelo Norte com a do Ico, pelo Leste com a de Vila nova 
de Souza da Paraíba, pelo Oeste com a de São Matheus – Longitude 11 Leguas – Latitude 18. 

A 5ª Freguesia do Ico - confina pelo Norte com a Freguesia do Riaxo do Sangue 9 leguas, pelo Sul com a 
Freguesia de São Vicente das Lavras 5 leguas pelo Nascente com a Freguesia de Nossa Senhora do Pao 
dos Ferros 5 leguas e com a de Nossa Senhora dos Remedios do Rio do peixe 10 leguas, pelo Poente 
com a Freguesia de São Matheus 10 leguas. rezumo Logitude 14 – Latitude 20 leguas.

A 6ª Freguesia Riaxo do Sangue  - Sua maior extensão em linha recta de Norte a Sul 10 a 12 leguas 
de Nascente a Poente 16 a 18 leguas pessoas de confissão 2:778 – baptizados 80# Casamentos 40# 
desobriga 200#rs, e 20 boiotes – enterros 30#rs.

A 7ª Quixeremobim – baptizados 200#, casamentos 100#rs paga cada licença 3:200, dezobriga e enterro 
400# - A sua extensão fazendo ponto central na Matris sera para Sul vinte tantas leguas para o Norte 16 
leguas, para Leste 18 leguas, rezumo Longitute 36 leguas Latitude 23.   

A 8ª Arneirós – Longitude 20 leguas Latitude 23 leguas desobriga 500#, baptizados 100#, enterros 55#, 

Projecto dos deputados provinciais do Ceará para 
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Casamentos 100#.

A 9ª São Matheus  - Latitude 22 leguas Longitude 28 leguas confina pelo Sul com e Freguesia do Crato 
pelo Norte com a de Quixeremobim e Ico, pelo Este com a das Lavras, e pelo Oeste com a dos Inhamúns, 
ficando a Matris muito ao Norte e extensão para o Sul 18 leguas da Freguesia do Crato – 2:205 Fogos 
– 7.861 almas de confissão – 90 garrotes a 2rs 180# e pessoas avulsas de dezobriga 700 para 800rs, 
baptizados, Cazamentos e enterros 300#.

Transcrição de José Eudes Gomes
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Carvalho (Diogo Afonso), cf. Diogo Afonso 
Carvalho

Carvalho (Dionísio de), cf. Dionísio de Carvalho

Carvalho (família) – 31

Carvalho (Gil Rodrigues de), cf. Gil Rodrigues de 
Carvalho (Dr.)
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Carvalho (Guiomar de), cf. Guiomar de Carvalho 
(D.)

Carvalho (Helena Mendes de), cf. Helena 
Mendes de Carvalho

Carvalho (Henrique de), cf. Henrique de 
Carvalho

Carvalho (Henrique de), cf. Henrique de 
Carvalho (D., fr.)

Carvalho (João), cf. João Carvalho

Carvalho (João Mendes de), cf. João Mendes de 
Carvalho

Carvalho (Júlia de), cf. Júlia de Carvalho (D.)

Carvalho (Lourenço de), cf. Lourenço de 
Carvalho

Carvalho (Luís Carneiro de), cf. Luís Carneiro de 
Carvalho

Carvalho (Luís Mendes de), cf. Luís Mendes de 
Carvalho

Carvalho (Manuel de), cf. Manuel de Carvalho

Carvalho (Maria de), cf. Maria de Carvalho

Carvalho (Maria Nunes de), cf. Maria Nunes de 
Carvalho

Carvalho (Mateus Mendes de), cf. Mateus 
Mendes de Carvalho

Carvalho (Miguel Nunes de), cf. Miguel Nunes 
de Carvalho

Carvalho (Nicolau de), cf. Nicolau de Carvalho

Carvalho (Paulo de), cf. Paulo de Carvalho

Carvalho (Pedro de), cf. Pedro de Carvalho

Carvalho (Pedro), cf. Pedro Carvalho

Carvalho (Pedro Rodrigues de), cf. Pedro 
Rodrigues de Carvalho

Carvalho (Rodrigo de), cf. Rodrigo de Carvalho 
(D.)

Carvalho (Rui de), cf. Rui de Carvalho

Carvalho (Rui Lopes de), cf. Rui Lopes de 
Carvalho

Carvalho (Rui Mendes de), cf. Rui Mendes de 
Carvalho

Carvalho (Violante Mendes de), cf. Violante 
Mendes de Carvalho

Carvalho de Figueiroa (Mateus de), cf. Mateus 
de Carvalho de Figueiroa

Carvalho e Figueiroa (Paulo de), cf. Paulo de 
Carvalho e Figueiroa

Carvalho de Lemos (Bernardo de), cf. Bernardo 
de Carvalho de Lemos

Carvalho e Lemos (João de), cf. João de Carvalho 
e Lemos

Carvalho Patalim (João de), cf. João de Carvalho 
Patalim

Carvalho de Vasconcelos (António de), cf. 
António de Carvalho de Vasconcelos

Carvalho de Vasconcelos (Jerónimo de), cf. 
Jerónimo de Carvalho de Vasconcelos

Carvalho e Vasconcelos (Mateus de), cf. Mateus 
de Carvalho e Vasconcelos

Carvalho de Lemos (Pedro de), cf. Pedro de 
Carvalho de Lemos

Casa (localidade) – 139, 140

Casaínho (morgado) – 89

Casal (Gaspar do), cf. Gaspar do Casal (D. Fr.)

Casal (Maria do), cf. Maria do Casal

Cascais – 82

Cascavel (Brasil) – 147, 157, 161, 162, 165, 169, 
172, 174

Casco (António), cf. António Casco

Casco (Cristóvão Mendes), cf. Cristóvão Mendes 
Casco

Casco (Henrique Mendes), cf. Henrique Mendes 
Casco

Casco de Vasconcelos (António), cf. António 
Casco de Vasconcelos

Casco de Vasconcelos (Diogo), cf. Diogo Casco 
de Vasconcelos

Casco de Vasconcelos (Rui Mendes), cf. Rui 
Mendes Casco de Vasconcelos
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Castanheira – 38

Castela – 29, 38, 40, 41, 43, 77, 86, 87, 98, 99, 
112, 115, 116, 131, 132

Castelo Branco (Duarte de), cf. Duarte de 
Castelo Branco (D., fr.)

Castelo Branco (Gonçalo de), cf. Gonçalo de 
Castelo Branco (D.)

Castelo Branco (Isabel Dias de), cf. Isabel Dias 
de Castelo Branco

Castelo Branco (Pedro de), cf. Pedro de Castelo 
Branco (D.)

Castelo-Branco (Heitor de Barros), cf. Heitor de 
Barros de Castelo-Branco

Castelo-Branco (Sebastiana Velez de), cf. 
Sebastiana Velez de Castelo-Branco (D.)

Castelo Mendo – 34

Castelões de Recezinhos – 72

Castro (Fernando de), cf. Fernando de Castro (D.)

Castro (João de), cf. João de Castro (D.)

Castro (Maria de), cf. Maria de Castro (D.)

Castro Daire – 29

Castro Nunho – 38, 112

Castro do Rio (família) – 18

Castro Verde – 34

Catarina (D., rainha) – 12, 17

Catarina Felgueiras – 37

Catarina Golias – 57

Catarina Anes de Madureira – 59

Catole (Brasil) – 159, 160

Cauípe (Brasil) – 171

Cavalaria (quinta) – 87

Ceará (Brasil) – 145, 146, 148, 150, 151, 153, 
155, 156, 159-161, 163-165, 167-170, 172-175, 
177, 178

Cecília – 36

Cecília (D.) – 61

Cecília de Figueiroa – 58, 62

Cecília Mendes de Carvalho – 69

Cepões – 71, 80

Cepões (morgado) – 80

Cerveira (João), cf. João Cerveira

Ceuta (Marrocos) – 34, 95

Chainho (Garcia), cf. Garcia Chainho

Chaul (Índia) – 52

Chaves – 35, 54, 55, 72

Chaves (família) – 36

Chelas (mosteiro, Lisboa) – 8, 9

China – 129, 130

Cidade (Brasil) – 160

Cochim (Índia) – 57, 129, 130

Coelho (Francisco), cf. Francisco Coelho

Coelho de Andrade (Jorge), cf. Jorge Coelho de 
Andrade

Coimbra – 12, 13, 24, 27, 29, 30, 57, 61, 62, 71, 
75, 76, 78, 82, 83, 86, 87, 93, 99, 141, 142, 144

Coja – 142

Condeixa – 38

Constantino de Sá e Noronha – 78

Constantinopla – 48

Coreáiu (Brasil) – 156

Corgo (quinta do, Basto) – 53

Coromandel – 61

Correia (Beatriz), cf. Beatriz Correia

Correia (Fernão Lopes), cf. Fernão Lopes Correia

Correia (Gonçalo), cf. Gonçalo Correia

Correia (Guiomar), cf. Guiomar Correia

Correia (João), cf. João Correia

Correia (Paio), cf. Paio Correia

Correia da Cunha (António), cf. António Correia 
da Cunha
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Correia da Cunha (Gonçalo), cf. Gonçalo Correia 
da Cunha

Correia de Sousa Montenegro (família) – 57

Corte Real (Jerónimo), cf. Jerónimo Corte Real

Costa (Aires da), cf. Aires da Costa

Costa (Aires Gonçalves da), cf. Aires Gonçalves 
da Costa

Costa (António da), cf. António da Costa

Costa (Diogo), cf. Diogo da Costa

Costa (Fernão da), cf. Fernão da Costa

Costa (Francisco da), cf. Francisco da Costa

Costa (família) – 36

Costa (Gil), cf. Gil da Costa

Costa (Inês Anes da), cf. Inês Anes da Costa

Costa (Manuel da), cf. Manuel da Costa

Costa (Mendo da), cf. Mendo da Costa

Costa (Pedro da), cf. Pedro da Costa

Costa Botelho (Manuel da), cf. Manuel da Costa 
Botelho (Dr.)

Couceiro (Francisca), cf. Francisca Couceiro

Couceiro (Guiomar), cf. Guiomar Couceiro

Couceiro (Joana), cf. Joana Couceiro

Couceiro (Pedro), cf. Pedro Couceiro

Coulão – 81

Couros (Gaspar de), cf. Gaspar de Couros

Coutinho (Ambrósio de Aguiar), cf. Ambrósio de 
Aguiar Coutinho

Coutinho (Fernando), cf. Fernando Coutinho (D.)

Coutinho (Maria de Vilhena), cf. Maria de 
Vilhena Coutinho (D.)

Couto (Diogo do), cf. Diogo do Couto

Cova Ruivas (Diego de), cf. Diego de Covas 
Ruivas

Covilhã – 93-95

Covilhas – 112

Craesbeeck (Pedro), cf. Pedro Craesbeeck

Crasto (torre, Amares) – 68

Crato – 50, 76, 86

Crato do Ceará (Brasil) – 145-147, 150, 151, 
153, 155, 158, 160-164, 167, 170, 172, 175, 
178, 179

Cristina de Abreu – 83

Cristóvão de Carvalho – 80

Cristóvão de Faro – 126

Cristóvão Mendes – 40

Cristóvão Mendes (Dr.) – 48

Cristóvão Mendes de Carvalho (Dr.) – 11-20, 
29-32, 50, 53, 58, 59, 72, 75, 76, 79, 81, 82

Cristóvão Mendes Casco – 76

Cristóvão do Vale – 40

Cruaú (Brasil) – 166

Cruz (Brasil) – 164

Cunha (Afonso da), cf. Afonso da Cunha

Cunha (Antónia da), cf. Antónia da Cunha

Cunha (António Correia da), cf. António Correia 
da Cunha

Cunha (Baltasar da), cf. Baltasar da Cunha

Cunha (Gaspar da), cf. Gaspar da Cunha

Cunha (Gonçalo Correia da), cf. Gonçalo Correia 
da Cunha

Cunha (Henrique da), cf. Henrique da Cunha (Dr.)

Cunha (Inês da), cf. Inês da Cunha (D.)

Cunha (Isabel da), cf. Isabel da Cunha

Cunha (João Baltasar da), cf. João Baltasar da 
Cunha

Cunha (Miguel da), cf. Miguel da Cunha

Cunha Coutinho Osorio de Portocarreiro 
(família) – 72

Cunha da Mesquita (Gaspar da), cf. Gaspar da 
Cunha da Mesquita

Cunha da Mesquita (Manuel da), cf. Manuel da 
Cunha da Mesquista
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Cunha de Vasconcelos (Francisca da), cf. 
Francisca da Cunha de Vasconcelos (D.)

Cunha-a-Velha – 39, 42, 43, 52, 54, 55

D

Damão (Índia) – 67

Damião (Brasil) – 157, 160

Damião Dias de Meneses – 98

Degebe – 87, 99

Dias (Francisco), cf. Francisco Dias

Dias (Leonor), cf. Leonor Dias

Dias de Azevedo (Lopo), cf. Lopo Dias de 
Azevedo

Dias de Castelo Branco (Isabel), cf. Isabel Dias 
de Castelo Branco

Dias de Meneses (Damião), cf. Damião Dias de 
Meneses

Dias de Meneses (Rui), cf. Rui Dias de Meneses

Diego de Cova Ruivas – 126

Dinis Afonso – 119

Dinis Anes – 41

Dinis de Melo e Castro – 69

Diogo Afonso Carvalho – 29, 46, 53

Diogo Casco de Vasconcelos – 30, 75-77, 80

Diogo da Costa – 35, 36

Diogo do Couto – 48

Diogo Fernandes – 34, 35

Diogo Gomes de Lemos – 84, 85, 90, 97, 98

Diogo Gonçalves – 119

Diogo Lopes de Sousa – 55

Diogo Martins – 42

Diogo da Mesquita – 47-50, 57, 58, 60

Diogo Nunes Pereira – 75

Diogo Pais – 53

Diogo Pereira – 34

Diogo Rodrigues – 136

Diogo de Saldanha – 78

Diogo da Silva (Dr.) – 54

Diogo de Sousa – 29

Diogo Taveira – 24

Diogo de Vasconcelos (D.) – 77

Diogo Velho – 67

Dionísio de Carvalho – 75

Domingues (Jerónimo), cf. Jerónimo Domingues

Douro (rio) – 40

Duarte (D., infante) – 42, 77

Duarte (D., rei) – 29, 34, 46

Duarte Álvares – 72

Duarte Brandão – 18

Duarte Carneiro Rangel (Dr.) – 64, 65, 68

Duarte de Castelo Branco (D., fr.) – 135

Duarte de Lemos – 86, 90, 97

Durando (Martim), cf. Martim Durando

E

Eanes, cf. Anes

Eanes (Gonçalo), cf. Gonçalo Eanes

Eanes (João), cf. João Eanes

Eanes de Sá (Rodrigo), cf. Rodrigo Eanes de Sá

Eanes de Sousa (Gonçalo), cf. Gonçalo Eanes de 
Sousa

Eça (Jorge de), cf. Jorge de Eça

Egas Moniz (João), cf. João Egas Moniz

Elvas – 133-136, 138

Entre-Douro-e-Minho – 16, 22, 37, 39-46, 52, 
54, 55, 58

Entre-Homem-e-Cávado – 68
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Entre-Lima-e-Minho – 32

Entre-Tejo-e-Odiana – 34, 70

Enxara dos Cavaleiros – 66

Ericeira – 66

Esgueira – 25

Espanha (Fernão de), cf. Fernão de Espanha

Espírito Santo (Brasil) – 66

Estaço (Jorge de Araújo), cf. Jorge de Araújo 
Estaço (Dr.)

Estanado (Brasil) – 158, 176

Estarreja – 88, 89

Estêvão de Nápoles – 86

Estêvão Peres de Tavares – 32

Esteves (Pedro), cf. Pedro Esteves (Dr.)

Estrela (serra da) – 21

Estremadura – 22, 24

Estremoz – 33, 34, 79, 82

Estremoz (Brasil) – 159

Eugénia Machado e Meneses (D.) – 68

Évora – 20, 21, 25, 29, 34, 35, 75, 77-80, 86, 89, 
91, 93-96, 131, 132

Évoramonte – 34

F

Falperra (quinta da, Guimarães) – 51

Famalicão – 54

Faria (Antão de), cf. Antão de Faria

Faria (localidade) – 81

Faro – 77

Faro (Cristóvão de), cf. Cristóvão de Faro

Fato (Guimarães) – 42

Feira (conde da) – 66

Felgueiras – 71, 72

Felgueiras (Catarina), cf. Catarina Felgueiras

Félix Machado da Silva e Castro – 68

Fernandes (Aires), cf. Aires Fernandes

Fernandes (Álvaro), cf. Álvaro Fernandes

Fernandes (Amador), cf. Amador Fernandes

Fernandes (Diogo), cf. Diogo Fernandes

Fernandes (Filipe), cf. Filipe Fernandes

Fernandes (Francisco), cf. Francisco Fernandes

Fernandes (Gonçalo), cf. Gonçalo Fernandes

Fernandes (João), cf. João Fernandes

Fernandes (Jorge), cf. Jorge Fernandes

Fernandes (Lopo), cf. Lopo Fernandes

Fernandes (Martim), cf. Martim Fernandes

Fernandes (Vasco), cf. Vasco Fernandes

Fernandes de Caminha (Vasco), cf. Vasco 
Fernandes de Caminha

Fernandes Cardoso (Nuno), cf. Nuno Fernandes 
Cardoso

Fernandes de Mariz (Nuno), cf. Nuno Fernandes 
de Mariz

Fernandes das Póvoas (António), cf. António 
Fernandes das Póvoas

Fernández de Velasco y Tovar (Pedro), cf. Pedro 
Fernández de Velasco y Tovar

Fernando (duque de Bragança) – 47

Fernando (D., infante) – 34, 72, 126

Fernando (D., rei) – 32, 109, 110, 112

Fernando Afonso – 42

Fernando Álvares – 41

Fernando Anes das Póvoas – 42, 43

Fernando de Castro – 29

Fernando Coutinho (D.) – 117, 118

Fernando da Mesquita – 47

Fernão de Álvares – 22, 23

Fernão de Álvares da Maia – 93
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Fernão Anes – 36

Fernão da Costa – 37

Fernão de Espanha – 93

Fernão Gomes – 119

Fernão Lopes Correia – 127

Fernão Lourenço – 34, 35

Fernão Lourenço de Lima – 47, 48

Fernão Martins – 26

Fernão Mendes – 46

Fernão de Meneses – 119

Fernão da Mesquita – 40, 46-50

Fernão Nunes Cardoso – 70

Fernão Pereira – 49, 50

Fernão Pimentel – 51

Fernão Rodrigues – 42, 43

Fernão de Silveira – 29

Fernão de Xares – 126

Ferraz (António da Rocha), cf. António da Rocha 
Ferraz

Ferraz de Sousa (Francisco), cf. Francisco Ferraz 
de Sousa

Ferreira (localidade) – 65

Ferreira (Brás), cf. Brás Ferreira

Ferreira (Gomes), cf. Gomes Ferreira

Ferreira (João Martins), cf. João Martins Ferreira

Ferreira (morgadio) – 85

Ferreira (Pantaleão), cf. Pantaleão Ferreira

Ferreira do Zêzere – 34

Ferreiros – 112

Figueira (quinta, Lamego) – 80

Figueiredo (Gomes de), cf. Gomes de Figueiredo

Figueiredo (Isabel de), cf. Isabel de Figueiredo

Figueiroa (Bernardo), cf. Bernardo de Figueiroa

Figueiroa (Cecília de), cf. Cecília de Figueiroa

Figueiroa (Gaspar de), cf. Gaspar de Figueiroa

Figueiroa (João de), cf. João de Figueiroa

Figueiroa (Martim de), cf. Martim de Figueiroa

Figueiroa (Mateus de Carvalho de), cf. Mateus 
de Carvalho de Figueiroa

Fijó (quinta) – 72

Filipe I (rei) – 50, 55, 60, 63, 65-67, 76, 79, 80, 
133-135

Filipe II (rei) – 57, 81, 85, 90, 98

Filipa Borges – 54

Filipa de Bulhão (D.) – 80

Filipa Cardoso – 65

Filipa Mendes – 37

Filipa do Quintal – 69

Filipa Ribeiro – 72

Filipe Antunes – 25

Filipe Fernandes – 35

Flandres – 126

Florim (Pascoal), cf. Pascoal Florim (D.)

Florim de Almeida (Inácia), cf. Inácia Florim de 
Almeida (D.)

Fogaça (João), cf. João Fogaça

Fogo (ilha, Cabo Verde) – 67

Fonseca (Jerónimo da), cf. Jerónimo da Fonseca

Fonseca (Manuel da), cf. Manuel da Fonseca

Fonseca (Rui Gonçalves da), cf. Rui Gonçalves 
da Fonseca

Fonseca (Sebastião da), cf. Sebastião da Fonseca

Fonseca Osório (Bernardo da), cf. Bernardo da 
Fonseca Osório

Fonseca Osório (João da), cf. João da Fonseca 
Osório

Fonte Boa – 33

Fornelos – 58

Fortaleza (Brasil) – 145, 146, 148, 149, 151-153, 
160-162, 165, 167-169, 174, 177
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Frade (Brasil) – 157, 160-162, 172, 175

Fradique Lopes de Sousa – 55

Fragosela (Viseu) – 87

Franca Moniz (André da), cf. André da Franca 
Moniz

Francisca (D.) – 78

Francisca Couceiro – 30, 75

Francisca da Cunha de Vasconcelos (D.) – 80

Francisca Gil – 81

Francisca Jacinta (D.) – 77

Francisca de Meneses (Maria), cf. Maria 
Francisca de Meneses (D)

Francisca de Sampaio – 72

Francisca da Silva – 54, 56, 57

Francisco de Azevedo – 50

Francisco Botelho – 25

Francisco de Brito – 76

Francisco Coelho – 28

Francisco da Costa – 37

Francisco de [Quoqua] – 119

Francisco de Lafeta (João), cf. João Francisco de 
Lafeta

Francisco Dias – 25

Francisco Fernandes – 25

Francisco Ferraz de Sousa – 72

Francisco Jorge – 25

Francisco Machado – 68

Francisco da Mesquita – 51, 60

Francisco da Mesquita Pimentel – 50

Francisco Montesinho – 118

Francisco Ribeiro – 72

Francisco de Sousa (D.) – 82

Francisco de Sousa de Almeida – 87

Francisco de Sousa da Silva – 47

Frangueiro (Baptista), cf. Baptista Frangueiro

Freire Lobo (João), cf. João Freire Lobo

Freitas Rebelo (Trocato), cf. Trocato de Freitas 
Rebelo

Freixo de Espada-à-Cinta – 23

Freixos (quinta, Estarreja) – 89

Frías (duque de) – 131, 132

Froes (Maria de), cf. Maria de Froes

G

Galiote Pereira – 34

Galiza – 112

Galveias – 69

Garcês (Afonso), cf. Afonso Garcês

Garcia da Câmara – 70

Garcia Chainho – 129, 130

Garcia Nunes – 70

Gaspar (Mestre) – 27

Gaspar Carvalho – 26

Gaspar do Casal (D. Fr.) – 71

Gaspar de Couros – 64

Gaspar da Cunha – 57

Gaspar da Cunha da Mesquita – 54, 56, 57

Gaspar de Figueiroa – 59

Gaspar Pereira – 13

Gaspar Vasques – 24

Gatão (quinta) – 61

Gaula (Pedro Nunes de), cf. Pedro Nunes de 
Gaula

Gaula (quinta) – 70

Gavião (Pedro Lopes), cf. Pedro Lopes Gavião

Gedea (Santo), cf. Santo Gedea

Geige (quinta, Vila Verde) – 49
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Gil (Álvaro), cf. Álvaro Gil

Gil (Francisca), cf. Francisca Gil

Gil (Martim), cf. Martim Gil

Gil Anes – 119

Gil Bacar – 126

Gil da Costa – 35, 36

Gil Rodrigues de Carvalho (Dr.) – 82

Goa (Índia) – 63

Godim (quinta) – 80

Goiuba (Brasil) – 168, 171

Golias (Ambrósio Vaz), cf. Ambrósio Vaz Golias

Golias (Catarina), cf. Catarina Golias

Golias (Sebastião Vaz), cf. Sebastião Vaz Golias

Gomes (Fernão), cf. Fernão Gomes

Gomes (Isabel), cf. Isabel Gomes

Gomes (João), cf. João Gomes

Gomes (Martim), cf. Martim Gomes

Gomes de Azevedo (Rui), cf. Rui Gomes de 
Azevedo

Gomes Ferreira – 90

Gomes de Figueiredo – 77

Gomes de Lemos (Afonso), cf. Afonso Gomes de 
Lemos (D., Fr.)

Gomes de Lemos (Diogo), cf. Diogo Gomes de 
Lemos

Gomes de Lemos (João), cf. João Gomes de 
Lemos

Gomes Martins de Lemos – 90-96

Gomes de Melo (D.) – 77

Gonçalo Afonso – 40, 41, 43

Gonçalo Anes – 43

Gonçalo Cardoso – 50, 93, 118

Gonçalo de Castelo Branco – 29

Gonçalo Correia – 42, 43

Gonçalo Correia da Cunha – 61

Gonçalo Eanes – 119

Gonçalo Eanes de Sousa – 90

Gonçalo Fernandes – 57

Gonçalo Lopes – 75

Gonçalo Martins Barroso – 60

Gonçalo Mendes de Vasconcelos – 32, 33

Gonçalo Novais – 72

Gonçalo Pires – 48

Gonçalo do Porto – 41

Gonçalo Ribeiro – 72

Gonçalo Rodrigues – 42

Gonçalo de Sousa Moniz – 86

Gonçalo Vaz Barriga – 57

Gonçalves (Álvaro), cf. Álvaro Gonçalves

Gonçalves (Beatriz), cf. Beatriz Gonçalves

Gonçalves (Diogo), cf. Diogo Gonçalves

Gonçalves (Inês), cf. Inês Gonçalves

Gonçalves (Leonor), cf. Leonor Gonçalves

Gonçalves (Martim), cf. Martim Gonçalves

Gonçalves (Rui), cf. Rui Gonçalves

Gonçalves (Simão), cf. Simão Gonçalves

Gonçalves da Costa (Aires), cf. Aires Gonçalves 
da Costa

Gonçalves da Cunha (João), cf. João Gonçalves 
da Cunha

Gonçalves da Fonseca (Rui), cf. Rui Gonçalves 
da Fonseca

Granada – 77

Granja (Brasil) – 147, 148, 150, 151, 153, 160, 
161, 163, 166, 168, 172, 177

Granja da Figueira – 45

Gregório de Benavides – 38

Guaiúba (Brasil) – 156
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Guarda – 15, 22, 48

Guimarães – 12, 14-16, 37, 39-44, 47, 49-51, 
53, 55-58, 60, 62, 69-73, 75

Guimarães (Inês de), cf. Inês de Guimarães

Guimarães (Pedro de), cf. Pedro de Guimarães

Guiné – 57, 63

Guiomar de Carvalho (D.) – 80

Guiomar Correia – 65

Guiomar Couceiro – 73

Guiomar Lobo (D.) – 52

Guiomar Lopes – 77

Guiomar da Mesquita – 47

Guiomar Monteiro de Almeida (D.) – 85

Guiomar de Vasconcelos (D.) – 79, 82

H

Heitor de Barros Castelo-Branco – 83

Helena de Alvim – 73, 75

Helena Mendes de Carvalho – 71

Helena da Mesquita – 57

Henrique (D., infante) – 22, 94

Henrique de Carvalho – 42

Henrique de Carvalho (D., fr.) – 29

Henrique da Cunha (Dr.) – 52-54, 58

Henrique Mendes Casco – 78

Henrique da Mesquita – 58

Henrique Pereira – 34, 49

Henrique Pereira (D.) – 34

Homem (Afonso), cf. Afonso Homem

Homem (João), cf. João Homem

I

Icó (Brasil) – 145-151, 153, 155, 157, 160-164, 
169, 172, 175, 178, 179

Idães (Felgueiras) – 71, 72

Imperatriz (Brasil) – 156, 160, 162, 165, 171, 
174

Inácia Florim de Almeida (D.) – 64

Índia – 18, 47-49, 51, 57-59, 61, 62, 64, 66, 67, 
79, 81, 83, 89, 140

Inês (D.) – 68

Inês Álvares – 43

Inês Anes da Costa – 35, 36

Inês de Benavides (D.) – 38

Inês da Cunha (D.) – 55

Inês Gonçalves – 35

Inês de Guimarães – 57

Inês Mendes – 35, 36, 48, 50

Inês da Mesquita – 49, 53, 54, 58

Inês Pires – 40

Inhamúns (Brasil) – 179

Inófre de Lemos – 77, 78

Isabel (D.) – 131, 132

Isabel (D., infante) – 91

Isabel (D., duquesa) – 126

Isabel (D., rainha) – 46

Isabel (D., rainha de Castela) – 115, 116

Isabel de Abreu – 83

Isabel de Brito (D.) – 76

Isabel Cardim – 65

Isabel da Cunha – 34

Isabel Dias de Castelo Branco – 42

Isabel de Figueiredo – 70

Isabel Gomes – 51
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Isabel de Novais – 58

Isabel Nunes – 72

Isabel Pinheiro – 46

Isabel da Silva (D.) – 68

Isabel Sodré – 57

Isabel de Sousa (D.) – 55

Itans (Brasil) – 157, 169, 171

J

Jacaracanga (Brasil) – 153

Jacinta (Francisca), cf. Francisca Jacinta

Jacome (Pero), cf. Pero Jacome

Jaguaribe (rio, Brasil) – 145, 153

Jaime (D., duque de Bragança) – 35, 37, 38, 47, 
69, 71

Jales – 85, 86, 88, 90, 91, 97, 98

Jardim (Brasil) – 147, 150, 151, 153, 162-164, 
178

Jaricacuara (Brasil) – 169, 171

Jerónima de Lemos (D.) – 30, 31, 84

Jerónimo de Carvalho de Vasconcelos – 30, 31, 
83, 99

Jerónimo Corte Real – 78

Jerónimo Domingues – 136, 137

Jerónimo da Fonseca – 136

Jerónimo Martins – 136, 137

Jerónimo Saraiva (P.e) – 144

Jerónimo Serniche – 126

Jerusalém (morgado) – 48

Joana (D.) – 83

Joana Couceiro – 29, 73

Joana Mendes – 79

Joana da Mesquita Pimentel (D.) – 60, 61

Joana da Silva (D.) – 66

João (D., infante) – 34

João (D., príncipe) – 115, 116

João I (D., rei) – 17, 29, 34, 42, 46, 90

João II (D., rei) – 29, 38, 39, 41, 43, 44

João III (D., rei) – 11-18, 20, 30, 47-49, 51-53, 
64, 70, 71, 73, 76, 77

João IV (D., rei) – 78, 98

João Afonso Ribeiro – 72

João Álvares de Osouro – 64, 65

João de Barros – 48

João Becudo – 126

João de Beja – 41

João Brandão – 26, 27

João Carreira – 42

João Carvalho – 84

João de Carvalho e Lemos – 87

João de Carvalho Patalim – 82

João de Castro (D.) – 64

João Cerveira – 35

João Correia – 60

João Eanes – 110

João Egas Moniz – 127

João Fernandes – 75

João de Figueiroa – 58, 59, 62

João Fogaça – 127

João da Fonseca Osório – 80

João Francisco de Lafeta – 126

João Freire Lobo – 52

João Gomes – 95

João Gomes de Lemos – 30, 84, 86-88, 90, 91, 
93-96, 98, 99

João Gonçalves da Cunha – 58

João Homem – 119
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João Lopes – 43

João Luís de Meneses (D.) – 67

João Luís de Meneses de Vasconcelos (D.) – 66

João Martins Ferreira – 48

João Mendes – 34, 35, 40, 51, 60, 119

João Mendes de Carvalho – 53, 58, 65, 66, 82

João Mendes de Vasconcelos – 29, 33

João de Meneses de Vasconcelos (D.) – 67

João Osório (Dr.) – 81

João Pais – 43

João Pereira – 29

João Pires – 42

João Rodrigues – 13

João Rodrigues de Sá e Meneses – 49

João de Saldanha – 83

João de Sousa – 69

João de Sousa (Fr.) – 75

João de Trosilho – 119

João de Vasconcelos de Meneses (D.) – 66, 67

João de Videira – 27

Jorge (Francisco), cf. Francisco Jorge

Jorge de Araújo Estaço (Dr.) – 98

Jorge Barreto – 60

Jorge Coelho de Andrade – 136, 138

Jorge Couceiro – 29

Jorge de Eça – 73

Jorge Fernandes – 97

Jorge Malhão – 126

Jorge Mendes – 13

Jorge de Mendonça – 60

Jorge Pimentel da Mesquita – 48, 51

Jorge Seco – 28

Jorge de Sousa – 59

Judá (D.) – 110

Júlia de Carvalho (D.) – 65

Juromenha – 21

Jusarte (Bento), cf. Bento Jusarte

L

Lafeta (João Francisco de), cf. João Francisco de 
Lafeta

Lafões – 86

Lageosa – 14, 15, 39, 73

Lagos – 64

Lamarosa (Tentúgal) – 16, 30, 73

Lamarosa (morgado) – 73, 75, 79, 82, 83, 88

Lamego – 22, 39-41, 44, 45, 60, 64, 65, 80, 117, 
118

Lapa (Brasil) – 156, 161, 168, 171, 174

Lavras (Brasil) – 151, 153, 163, 164, 178, 179

Leão – 115, 116

Leão (Algustin Alonso de), cf. Algustin Alonso de 
Leão

Leão (Pedro Ponce de), cf. Pedro Ponce de Leão

Leiria – 24

Lemos (Afonso Gomes de), cf. Afonso Gomes de 
Lemos

Lemos (Beatriz de), cf. Beatriz de Lemos

Lemos (Bernardo de Carvalho de), cf. Bernardo 
de Carvalho de Lemos

Lemos (Diogo Gomes de), cf. Diogo Gomes de 
Lemos

Lemos (Duarte de), cf. Duarte de Lemos

Lemos (família) – 31, 88

Lemos (Gomes Martins de), cf. Gomes Martins 
de Lemos

Lemos (Inofre de), cf. Inofre de Lemos

Lemos (Jerónima de), cf. Jerónima de Lemos
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Lemos (João de Carvalho e), cf. João de Carvalho 
e Lemos

Lemos (João Gomes de), cf. João Gomes de 
Lemos

Lemos (Mariana de), cf. Mariana de Lemos (D.)

Lemos (Martinho de), cf. Martinho de Lemos

Lemos (Pedro de Carvalho de), cf. Pedro de 
Carvalho de Lemos

Lemos (Sebastiana de), cf. Sebatiana de Lemos 
(D.)

Leonardo Narde – 126

Leonor (D., rainha) – 49

Leonor Dias – 70

Leonor Gonçalves – 57

Leonor Pegado – 134

Leonor Pereira (D.) – 33

Leonor de Pina – 75

Lever – 34

Lima (Fernão Lourenço de), cf. Fernão Lourenço 
de Lima

Linhares – 25

Lisboa – 8, 9, 12-14, 16, 20, 24, 27, 31, 34, 40-
43, 50, 55, 57, 64, 67, 72, 73, 76, 78, 86, 97, 98, 
125, 126, 133, 135-138, 147

Lisuarte Pereira – 33

Lobo (Guiomar), cf. Guiomar Lobo (D.)

Lobo (João Freire), cf. João Freire Lobo

Lopes (Gonçalo), cf. Gonçalo Lopes

Lopes (Guiomar), cf. Guiomar Lopes

Lopes (João), cf. João Lopes

Lopes (Pero), cf. Pero Lopes

Lopes (Rui), cf. Rui Lopes

Lopes (Vasco), cf. Vasco Lopes

Lopes de Carvalho (Rui), cf. Rui Lopes de 
Carvalho (Dr.)

Lopes Correia (Fernão), cf. Fernão Lopes Correia

Lopes Gavião (Pedro), cf. Pedro Lopes Gavião

Lopes de Sousa (Diogo), cf. Diogo Lopes de 
Sousa

Lopes de Sousa (Fradique), cf. Fradique Lopes 
de Sousa

Lopes de Sousa (Rui), cf. Rui Lopes de Sousa

Lopo de Brito – 28

Lopo Fernandes – 34, 35

Lopo Martins – 138

Lopo da Mesquita – 48

Lopo de Sousa Ribeiro – 29, 73

Lopo Dias de Azevedo – 90, 91

Lourenço (Mendes), cf. Lourenço Mendes

Lourenço Carvalho (Branca), cf. Branca 
Lourenço Carvalho

Lourenço de Carvalho – 51, 59, 60, 61, 65

Lourenço de Lima (Fernão), cf. Fernão Lourenço 
de Lima

Lourenço Mendes – 31-35

Lourenço Mendes de Vasconcelos – 36

Lourenço de Távora (Rui), cf. Rui Lourenço de 
Távora

Lousada – 72

Luís (D., infante) – 47, 80

Luís (Tomás), cf. Tomás Luís

Luís Álvares – 62

Luís (Brás), cf. Brás Luís

Luís Batalha – 98

Luís Carneiro de Carvalho – 66, 67

Luís Mendes de Carvalho – 66

Luís de Meneses (João), cf. João Luís de 
Meneses (D.)

Luís Pereira (Dr.) – 97

Luís Pires – 57

Luísa de Mendonça (D.) – 78
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Luísa Moniz (D.) – 78

Luísa de Nápoles (D.) – 87

Luísa de Vasconcelos (D.) – 49

M

Machada (Maria), cf. Maria Machada

Machado (Francisco), cf. Francisco Machado

Machado da Silva e Castro (Félix), cf. Félix 
Machado da Silva e Castro

Machado e Meneses (Eugénia), cf. Eugénia 
Machado e Meneses

Machede (morgado) – 75-78

Machico (ilha da Madeira) – 70

Madeira (ilha) – 70

Madrid – 78

Madureira (Catarina Anes), cf. Catarina Anes de 
Madureira

Mafra – 67, 66

Mafra (morgado) – 66

Maia (Fernão de Álvares da), cf. Fernão de 
Álvares da Maia

Maior Pacheco (D.) – 49

Malaca – 49, 58, 61, 81, 129, 130

Malhão (Jorge), cf. Jorge Malhão

Malta (ilha) – 83

Manteigas – 21

Manuel I (D., rei) – 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 
36, 39, 42, 48, 52, 58, 75, 90, 91, 93, 94, 95, 96

Manuel de Almeida (Dr.) – 57

Manuel Álvares – 27

Manuel de Araújo de Sousa – 68

Manuel de Carvalho – 13

Manuel da Costa – 28, 50

Manuel da Costa Botelho (Dr.) – 37

Manuel da Cunha da Mesquita – 55, 56

Manuel da Fonseca – 52

Manuel de Mendenha – 37

Manuel da Mesquita – 51, 60

Manuel da Mesquita Pimentel – 51

Manuel da Mesquita e Vasconcelos – 51

Manuel Pegado da Ponte – 136, 137

Manuel Rolim de Moura (D.) – 78

Manuel Soares – 56, 57

Manuel de Sousa de Meneses – 88, 89

Manuel de Vasconcelos – 49

Manuel y Vasconcelos (Agustin), cf. Agustin 
Manuel y Vasconcelos (D.)

Manuel Vaz – 50

Maranguape (Brasil) – 156, 160, 168, 171, 174

Maranhão (Brasil) – 155, 160, 163, 167, 176

Marchena (Castela) – 77

Marchone (Bartolomeu), cf. Bartolomeu 
Marchone

Marco de Canaveses – 63

Marcos Teixeira – 65, 138

Margarida (D.) – 68, 87

Margarida de Albuquerque (D.) – 78

Margarida Cristina de Sousa e Vasconcelos (D.) – 89

Margarida de Mendonça (D.) – 78

Margarida da Silva (D.) – 47

Maria (D.) – 59

Maria de Almeida (D.) – 66

Maria de Azevedo (D.) – 90, 91

Maria de Carvalho – 69

Maria do Casal – 71

Maria de Castro (D.) – 67

Maria Francisca de Meneses (D.) – 83

Maria de Froes – 81
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Maria Machada – 137

Maria Madalena de Sousa de Meneses de 
Noronha (D.) – 88

Maria de Meneses (D.) – 49, 62

Maria da Mesquita – 61

Maria Nunes de Carvalho – 70

Maria Nunes Ribeiro – 72

Maria Pereira (povoação de, Brasil) – 157, 162, 
164, 170, 173, 176

Maria Peres de Tavares (D.) – 33

Maria Pimentel (D.) – 49

Maria Rangel (D.) – 64

Maria da Silva (D.) – 54

Maria de Távora (D.) – 86

Maria de Vasconcelos (D.) – 50, 80

Maria de Vilhena Coutinho (D.) – 85

Marialva (conde de) – 112

Mariana de Lemos (D.) – 89

Mariz (Nuno Fernandes de), cf. Nuno Fernandes 
de Mariz

Marrocos (capela) – 54

Martim Afonso – 62

Martim Afonso de Melo – 129, 130

Martim Afonso de Sá – 62

Martim Durando – 8

Martim Fernandes – 118

Martim de Figueiroa – 59

Martim Gil – 91

Martim Gomes – 40

Martim Gonçalves – 34

Martinho Anes – 40

Martinho Durão, cf. Martim Durando

Martinho de Lemos – 87

Martins (Diogo), cf. Diogo Martins

Martins (Fernão), cf. Fernão Martins

Martins (Jerónimo), cf. Jerónimo Martins

Martins (Lopo), cf. Lopo Martins

Martins Barroso (Gonçalo), cf. Gonçalo Martins 
Barroso

Martins Ferreira (João), cf. João Martins Ferreira

Martins de Lemos (Gomes), cf. Gomes Martins 
de Lemos

Martins Pegado (Vasco), cf. Vasco Martins 
Pegado

Marvão (Brasil) – 159, 163, 170

Mateus de Carvalho de Figueiroa – 61

Mateus de Carvalho e Vasconcelos – 83

Mateus Mendes de Carvalho – 62-66

Matias Pereira de Sampaio – 82

Mécia de Noronha (D.) – 77

Mécia Nunes – 70

Mécia Pereira (D.) – 77

Mécia Pinhel – 37

Medellín (Castela) – 77

Meinedo – 71

Meira (Álvaro de), cf. Álvaro de Meira

Melinde – 57

Melo (Gomes de), cf. Gomes de Melo (D.)

Melo (Martim Afonso de), cf. Martim Afonso de 
Melo

Melo Cardoso (Rui de), cf. Rui de Melo Cardoso (D.)

Melo Cardoso (Sebastiana de), cf. Sebastiana de 
Melo Cardoso (D.)

Melo e Castro (Dinis), cf. Dinis de Melo e Castro

Mem de Sá – 25

Mendenha (Manuel de), cf. Manuel de 
Mendenha

Mendenha (Pedro de), cf. Pedro de Mendenha

Mendes (Cristóvão), cf. Cristóvão Mendes
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Mendes (Cristóvão), cf. Cristóvão Mendes (Dr.)

Mendes (Fernão), cf. Fernão Mendes

Mendes (Filipa), cf. Filipa Mendes

Mendes (Inês), cf. Inês Mendes

Mendes (Joana), cf. Joana Mendes

Mendes (João), cf. João Mendes

Mendes (Jorge), cf. Jorge Mendes

Mendes (Lourenço), cf. Lourenço Mendes

Mendes (Rui), cf. Rui Mendes

Mendes de Carvalho (Beatriz), cf. Beatriz 
Mendes de Carvalho

Mendes de Carvalho (Cecília), cf. Cecília 
Mendes de Carvalho

Mendes de Carvalho (Cristóvão), cf. Cristóvão 
Mendes de Carvalho 

Mendes de Carvalho (João), cf. João Mendes de 
Carvalho

Mendes de Carvalho (Helena), cf. Helena 
Mendes de Carvalho

Mendes de Carvalho (Luís), cf. Luís Mendes de 
Carvalho

Mendes de Carvalho (Mateus), cf. Mateus 
Mendes de Carvalho

Mendes de Carvalho (Rui), cf. Rui Mendes de 
Carvalho

Mendes de Carvalho (Violante), cf. Violante 
Mendes de Carvalho

Mendes Casco (Cristóvão), cf. Cristóvão Mendes 
Casco

Mendes Casco (Henrique), cf. Henrique Mendes 
Casco

Mendes da Mesquita (Rui), cf. Rui Mendes da 
Mesquita

Mendes de Vasconcelos (Gonçalo), cf. Gonçalo 
Mendes de Vasconcelos

Mendes de Vasconcelos (João), cf. João Mendes 
de Vasconcelos

Mendes de Vasconcelos (Lourenço), cf. 
Lourenço Mendes de Vasconcelos

Mendo da Costa – 36

Mendonça (Jorge de), cf. Jorge de Mendonça

Mendonça (Luísa de), cf. Luísa de Mendonça (D.)

Mendonça (Margarida de), cf. Margarida de 
Mendonça (D.)

Meneses (abade) – 119

Meneses (Afonso de Vasconcelos de), cf. Afonso 
de Vasconcelos de Meneses (D.)

Meneses (Damião Dias de), cf. Damião Dias de 
Meneses

Meneses (Fernão), cf. Fernão de Meneses

Meneses (João Luís de), cf. João Luís de 
Meneses (D.)

Meneses (João de Vasconcelos de), cf. João de 
Vasconcelos de Meneses (D.)

Meneses (Manuel de Sousa de), cf. Manuel de 
Sousa de Meneses

Meneses (Maria de), cf. Maria de Meneses (D.)

Meneses (Maria Francisca de), cf. Maria 
Francisca de Meneses (D.)

Meneses (morgado) – 67

Meneses (Rui Dias de), cf. Rui Dias de Meneses

Meneses de Noronha (Maria Madalena de 
Sousa), cf. Maria Madalena de Sousa de 
Meneses de Noronha

Meneses de Vasconcelos (António de), cf. 

António de Meneses de Vasconcelos (D.)

Meneses de Vasconcelos (João de), cf. João de 
Meneses de Vasconcelos (D.)

Meneses de Vasconcelos (João Luís de), cf. João 
Luís de Meneses de Vasconcelos (D.)

Meneses e Vasconcelos (Afonso de), cf. Afonso 
e Meneses e Vasconcelos (D.)

Mértola – 34

Mesquita (Ana da), cf. Ana da Mesquita

Mesquita (Baltasar da), cf. Baltasar da Mesquita

Mesquita (Diogo de), cf. Diogo de Mesquita
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Mesquita (Fernando da), cf. Fernando da 
Mesquita

Mesquita (Fernão da), cf. Fernão da Mesquita

Mesquita (Francisco da), cf. Francisco da 
Mesquita

Mesquita (Gaspar da Cunha da), cf. Gaspar da 
Cunha da Mesquita

Mesquita (Guiomar da), cf. Guiomar da 
Mesquita

Mesquita (Helena da), cf. Helena da Mesquita

Mesquita (Henrique da), cf. Henrique da 
Mesquita

Mesquita (Inês da), cf. Inês da Mesquita

Mesquita (Jorge Pimentel da), cf. Jorge Pimentel 
da Mesquita

Mesquita (Lopo da), cf. Lopo da Mesquita

Mesquita (Manuel da), cf. Manuel da Mesquita

Mesquita (Manuel da Cunha da), cf. Manuel da 
Cunha da Mesquita

Mesquita (Maria da), cf. Maria da Mesquita

Mesquita (Pedro da), cf. Pedro da Mesquita

Mesquita (Rui Mendes da), cf. Rui Mendes da 
Mesquita

Mesquita Pimentel (Francisco da), cf. Francisco 
da Mesquita Pimentel

Mesquita Pimentel (Joana da), cf. Joana da 
Mesquita Pimentel

Mesquita Pimentel (Manuel da), cf. Manuel da 
Mesquita Pimentel

Mesquita Pimentel (Pedro da), cf. Pedro da 
Mesquita Pimentel

Mesquita e Vasconcelos (Manuel da), cf. 
Manuel da Mesquita e Vasconcelos

Messejana (Brasil) – 153, 156, 158, 160, 165, 
168, 171, 174, 177

Michial – 98

Miguel da Anunciação (D.) – 141, 142, 144

Miguel da Cunha – 57

Miguel Nunes de Carvalho – 71

Milagres (Brasil) – 158, 162, 164, 170, 172, 175

Mina – 63

Minho – 40

Miranda (bispo de) – 29

Miranda (Simão de), cf. Simão de Miranda

Mirandela – 16

Missão Velha (Brasil) – 164, 170, 172, 175, 178

Moçambique – 49, 50, 58, 62, 140

Mombaça – 61

Monção – 32

Moniz (André da Franca), cf. André da Franca 
Moniz

Moniz (Gonçalo de Sousa), cf. Gonçalo de Sousa 
Moniz

Moniz (João Egas), cf. João Egas Moniz

Moniz (Luísa), cf. Luísa Moniz (D.)

Monomotapa – 139, 140

Montargil – 78

Monte Bravo – 46

Montebello – 68

Monteiro (Rodrigo), cf. Rodrigo Monteiro

Monteiro de Almeida (Guiomar), cf. Guiomar 

Monteiro de Almeida (D.)

Montemor-o-Novo (Brasil) – 147, 148, 150, 
151, 153, 157, 160-162, 165, 174, 177

Montemor‐o‐Novo – 34

Montemor-o-Velho – 29

Montemor-o-Velho (Brasil) – 158, 161, 165, 
169, 171, 174, 177

Montes Claros – 87, 98, 99

Moreira – 14, 76

Moreira da Maia – 30

Morro do Mocuripe (Brasil) – 153
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Moura (Manuel Rolim de), cf. Manuel Rolim de 
Moura (D.)

N

Nandufe – 86

Nápoles (Estêvão de), cf. Estêvão de Nápoles

Nápoles (Luísa de), cf. Luísa de Nápoles (D.)

Narde (Leonardo), cf. Leonardo Narde

Nicolau de Carvalho – 118

Noronha (Afonso de), cf. Afonso de Noronha

Noronha (Ana de), cf. Ana de Noronha (D.)

Noronha (Constantino de Sá e), cf. Constantino 
de Sá e Noronha

Noronha (Mécia de), cf. Mécia de Noronha (D.)

Noronha (Rodrigo de), cf. Rodrigo de Noronha (D.)

Nossa Senhora da Assunção (Brasil) – 177

Nossa Senhora do Carmo (Brasil) – 178

Nossa Senhora da Conceição (Brasil) – 177, 178

Nossa Senhora da Conceição de Índios (Brasil) 
– 177

Nossa Senhora da Expectação (Brasil) – 178

Nossa Senhora da Fresta (Trancoso) – 13, 15, 73

Nossa Senhora da Oliveira (Guimarães) – 46, 
47, 69

Nossa Senhora da Palma (Brasil) – 177

Nossa Senhora do Paraíso (convento, Évora) – 75

Nossa Senhora do Pau dos Ferros (Brasil) – 178

Nossa Senhora da Paz de Arneiros (Brasil) – 178

Nossa Senhora da Penha de França (Brasil) – 178

Nossa Senhora dos Prazeres (Brasil) – 177

Nossa Senhora do Rosário (Brasil) – 177

Novais (Gonçalo), cf. Gonçalo Novais

Novais (Isabel de), cf. Isabel de Novais

Numães – 32, 33, 36, 39, 58-61, 69, 70

Nunes (Garcia), cf. Garcia Nunes

Nunes (Isabel), cf. Isabel Nunes

Nunes (Mécia), cf. Mécia Nunes

Nunes Cardoso (Fernão), cf. Fernão Nunes 
Cardoso

Nunes de Carvalho (Maria), cf. Maria Nunes de 
Carvalho

Nunes de Carvalho (Miguel), cf. Miguel Nunes 
de Carvalho

Nunes de Gaula (Pedro), cf. Pedro Nunes de 
Gaula

Nunes Pereira (Diogo), cf. Diogo Nunes Pereira

Nunes Ribeiro (Maria), cf. Maria Nunes Ribeiro

Nuno (D.) – 79

Nuno Álvares Pereira (D.) – 29, 33, 34

Nuno Fernandes Cardoso – 70

Nuno Fernandes de Mariz – 25

Nuno Ribeiro – 58

O

Oeiras (Brasil) – 161, 163, 170, 176

Óis da Ribeira (Águeda) – 88

Oliveira (Álvaro de), cf. Álvaro de Oliveira

Oliveira de Azeméis – 59

Olivença – 21

Osório (Bernardo da Fonseca), cf. Bernardo da 
Fonseca Osório

Osório (João), cf. João Osório (Dr.)

Osório (João da Fonseca), cf. João da Fonseca 
Osório

Osouro (João Álvares de), cf. João Álvares de 
Osouro

Outeiro (quinta, Penaguião) – 80

Outiz (morgadio, Guimarães) – 47
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P

Pacheco (Maior), cf. Maior Pacheco (D.)

Paço (quintã) – 58, 65, 69

Paço de Pombal – 63, 64

Paço da Torre de Figueiredo das Donas (Vouzela) 
– 88, 89

Paio (Fr.) – 96

Paio Correia – 43

Pais (Diogo), cf. Diogo Pais

Pais (João), cf. João Pais

Palatinas (Pedro de), cf. Pedro de Palatinas

Pampilhosa da Serra – 85, 86, 88, 95

Pamplona (António), cf. António Pamplona

Pantaleão Ferreira – 48

Pantaleão de Sá e Meneses – 49, 62

Paraíba (Brasil) – 155, 159, 160, 163, 167, 169, 
170, 172, 173, 176, 178

Paredes (herdade) – 83

Paripueira (Brasil) – 165

Parnaíba (Brasil) – 155, 158-160, 162, 163, 167, 
168, 172, 176

Pascoal Florim (Dr.) – 64

Patalim (João de Carvalho), cf. João de Carvalho 
Patalim

Patim – 85

Pau dos Ferros (Brasil) – 157, 159, 161, 163, 
169, 172

Paula Vieira – 56

Paulo III (papa) – 15

Paulo de Carvalho – 61

Paulo de Carvalho e Figueiroa – 60

Pedra (Brasil) – 157

Pedra da Várzea da Vaca (Brasil) – 162, 169, 
172, 175

Pedro (D., conde) – 68

Pedro (D., infante) – 45, 91, 92

Pedro II (D., rei) – 84, 87, 88

Pedro Afonso de Aguiar – 66

Pedro Afonso de Araújo – 58

Pedro de Alcáçova – 42, 95

Pedro de Alcáçova Carneiro – 52

Pedro Álvares – 72, 119

Pedro Anes – 75

Pedro Carvalho – 23, 82, 98, 99

Pedro de Carvalho – 30, 79, 83, 89

Pedro de Castelo Branco (D.) – 127

Pedro de Carvalho de Lemos – 86

Pedro da Costa – 35, 36

Pedro Couceiro – 73

Pedro Craesbeeck – 78

Pedro Esteves (Dr.) – 46

Pedro Fernández de Velasco y Tovar – 131

Pedro de Guimarães – 36

Pedro Lopes Gavião – 70

Pedro de Mendenha – 38, 111-113

Pedro da Mesquita – 53, 55, 57

Pedro da Mesquita Pimentel – 61

Pedro Nunes de Gaula – 25, 70

Pedro de Palatinas – 38

Pedro Ponce de Leão – 77

Pedro Ribeiro – 72

Pedro Rodrigues de Carvalho – 44

Pedroso (mosteiro) – 86

Pegado (Leonor), cf. Leonor Pegado

Pegado (Vasco Martins), cf. Vasco Martins 
Pegado

Pegado da Ponte (Manuel), cf. Manuel Pegado 
da Ponte
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Pelo Sinal (Brasil) – 159, 162, 169, 170, 172, 
173, 175

Penafiel – 61

Penaguião – 49, 80

Penalva do Castelo – 86

Penamacor – 41

Penedo (Brasi) – 159

Penela – 29, 33, 66

Peniche – 24

Pequiseiro (Brasil) – 158

Peranhas (Brasil) – 159

Pereira (Álvaro), cf. Álvaro Pereira 

Pereira (António), cf. António Pereira

Pereira (Beatriz), cf. Beatriz Pereira

Pereira (Diogo), cf. Diogo Pereira

Pereira (Diogo Nunes), cf. Diogo Nunes Pereira

Pereira (Fernão), cf. Fernão Pereira

Pereira (Galiote), cf. Pereira Galiote

Pereira (Gaspar), cf. Gaspar Pereira

Pereira (Henrique), cf. Henrique Pereira

Pereira (Henrique), cf. Henrique Pereira (D.)

Pereira (João), cf. João Pereira

Pereira (Leonor), cf. Leonor Pereira

Pereira (Lisuarte), cf. Lisuarte Pereira

Pereira (Luís), cf. Luís Pereira (Dr.)

Pereira (Mécia), cf. Mécia Pereira

Pereira de Sampaio (Matias), cf. Matias Pereira 
de Sampaio

Peres (André), cf. André Peres

Peres (Vasco), cf. Vasco Peres

Peres Cabral (Aires), cf. Aires Peres Cabral

Peres de Tavares (Estêvão), cf. Estêvão Peres de 
Tavares

Peres de Tavares (Maria), cf. Maria Peres de 
Tavares (D.)

Pernambuco (Brasil) – 148, 151

Pero Afonso – 119

Pero de Aguiar – 118

Pero Boto – 129

Pero Cardoso – 118

Pero Jacome – 126

Pero Lopes – 118

Pero Vaz de Caminha – 69

Pero Vicente – 118

Piauí (Brasil) – 151, 155, 158-160, 163, 167-
170, 172, 173, 175, 176

Pilar (serra do) – 30

Pimentel (Fernão), cf. Fernão Pimentel

Pimentel (Francisco da Mesquita), cf. Francisco 
da Mesquita Pimentel

Pimentel (Joana da Mesquita), cf. Joana da 
Mesquita Pimentel

Pimentel (Manuel da Mesquita), cf. Manuel da 
Mesquita Pimentel

Pimentel (Maria), cf. Maria Pimentel (D.)

Pimentel (Pedro da Mesquita), cf. Pedro da 
Mesquita Pimentel

Pimentel da Mesquita (Jorge), cf. Jorge Pimentel 
da Mesquita

Pina (Leonor de), cf. Leonor de Pina

Pindela (família) – 38

Pinheiro (Álvaro), cf. Álvaro Pinheiro

Pinheiro (Branca), cf. Branca Pinheiro

Pinheiro (Isabel), cf Isabel Pinheiro

Pinheiro (morgado) – 54

Pinhel – 13, 14, 22, 73

Pinhel (Mécia), cf. Mécia Pinhel

Pinto (António), cf. António Pinto

Piqueseiro (Brasil) – 160, 176

Piranhas (Brasil) – 170, 173
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Pires (Baltasar), cf. Baltasar Pires

Pires (Gonçalo), cf. Gonçalo Pires

Pires (Inês), cf. Inês Pires

Pires (João), cf. João Pires

Pires (Luís), cf. Luís Pires

Pires (Vicente), cf. Vicente Pires

Poço da Pedra (Brasil) – 164

Ponce de Leão (Pedro), cf. Pedro Ponce de Leão

Ponte (Manuel Pegado da), cf. Manuel Pegado 
da Ponte

Ponte (quinta, Alenquer) – 78

Ponte de Lima – 40-42, 52, 53

Portalegre – 55

Portalegre (Brasil) – 159, 160, 162, 163, 170, 
172, 173, 176

Portel – 109, 110

Porto – 25, 30, 42, 43, 47-49, 52, 53, 55, 58-60, 
62-65, 72, 84, 85, 89

Porto (Gonçalo do), cf. Gonçalo do Porto

Porto de Mós – 55

Portocarreiro (concelho) – 65

Póvoa de São Martinho – 29

Póvoas (Fernando Anes das), cf. Fernando Anes 
das Póvoas

Póvoas (Rui das), cf. Rui das Póvoas

Povos – 38

Praia (ilha, Cabo Verde) – 51

Prime (quinta, Viseu) – 87

Princesa (Brasil) – 159, 163, 169, 172

Q

Queixoço (Brasil) – 169, 172, 174

Quintal (Filipa do), cf. Filipa do Quintal

Quixaço (Brasil) – 157

Quixaremobim (Brasil) – 157, 160-162, 164, 
170, 173, 175, 178, 179

[Quoqua] (Francisco de), cf. Francisco de 
[Quoqua]

R

Rabaçal – 75

Rangel (Duarte Carneiro), cf. Duarte Carneiro 

Rangel (Dr.)

Rangel (Maria), cf. Maria Rangel (D.)

Ranhados – 14

Real (Brasil) – 161

Rebelo (Trocato de Freitas), cf. Trocato de 
Freitas Rebelo

Rebelo (Simão), cf. Simão Rebelo

Refojos de Basto – 29

Riacho da Jaibosa (Brasil) – 156

Riacho do Sangue (Brasil) – 164, 178

Ribacoa – 13, 14, 20, 21, 73, 119

Ribeirinha (morgado, ilha de São Miguel, 
Açores) – 77

Ribeiro (Afonso), cf. Afonso Ribeiro

Ribeiro (António), c. António Ribeiro

Ribeiro (Branca), cf. Branca Ribeiro

Ribeiro (Filipa), cf. Filipa Ribeiro

Ribeiro (Francisco), cf. Francisco Ribeiro

Ribeiro (Gonçalo), cf. Gonçalo Ribeiro

Ribeiro (João Afonso), cf. João Afonso Ribeiro

Ribeiro (Maria Nunes), cf. Maria Nunes Ribeiro

Ribeiro (Nuno), cf. Nuno Ribeiro

Ribeiro (Pedro), cf. Pedro Ribeiro

Ribeiro (Rodrigo Afonso), cf. Rodrigo Afonso 
Ribeiro

Ribeiro (Rui Vasques), cf. Rui Vasques Ribeiro
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Ribeiro (Teresa Rodrigues), cf. Teresa Rodrigues 
Ribeiro (D.)

Ribeiro (Tristão), cf. Tristão Ribeiro

Rio Grande do Norte (Brasil) – 148, 151, 155, 
159, 160, 162, 163, 167, 169, 170, 172-174, 
176

Rio de Janeiro – 81, 82

Rocha Ferraz (António da), cf. António da Rocha 
Ferraz

Rodrigo (mestre) – 118

Rodrigo Afonso Ribeiro – 33

Rodrigo de Carvalho – 29

Rodrigo Eanes de Sá – 109, 110

Rodrigo Monteiro – 25

Rodrigo de Noronha (D.) – 39, 40

Rodrigues (Ana), cf. Ana Rodrigues

Rodrigues (António), cf. António Rodrigues

Rodrigues (Fernão), cf. Fernão Rodrigues

Rodrigues (Gonçalo), cf. Gonçalo Rodrigues

Rodrigues (João), cf. João Rodrigues

Rodrigues (Sancho), cf. Sancho Rodrigues

Rodrigues de Carvalho (Ana), cf. Ana Rodrigues 
de Carvalho

Rodrigues de Carvalho (Gil), cf. Gil Rodrigues de 
Carvalho (Dr.)

Rodrigues de Carvalho (Pedro), cf. Pedro 
Rodrigues de Carvalho

Rodrigues Ribeiro (Teresa), cf. Teresa Rodrigues 
Ribeiro (D.)

Rodrigues de Sá e Meneses (João), cf. João 
Rodrigues de Sá e Meneses

Rolim de Moura (Manuel), cf. Manuel Rolim de 
Moura (D.)

Roma – 29

Romão de Sousa da Silva e Alte (António), cf. 
António Romão de Sousa da Silva e Alte

Rui Barreto – 37

Rui Dias de Meneses – 97, 98

Rui Gomes de Azevedo – 134-137

Rui Gonçalves – 136

Rui Gonçalves da Fonseca – 137

Rui Lopes – 45

Rui Lopes de Carvalho (Dr.) – 46, 45

Rui Lopes de Sousa – 54, 55, 69

Rui Lourenço de Távora – 139, 140

Rui Mendes – 30, 35, 36, 39-43, 46, 48, 56

Rui Mendes de Carvalho – 49, 62, 75

Rui Mendes Casco de Vasconcelos – 76, 77

Rui Mendes da Mesquita – 47

Rui de Carvalho – 62

Rui de Melo Cardoso (D.) – 87

Rui das Póvoas – 43

Rui Vasques Ribeiro – 33

Rui Vicente – 119

Ruivães – 32, 39, 58-62, 69

S

Sá (Aires de), cf. Aires de Sá

Sá (Martim Afonso de), cf. Martim Afonso de Sá

Sá (Mem de), cf. Mem de Sá

Sá (Rodrigo Eanes de), cf. Rodrigo Eanes de Sá

Sá e Meneses (João Rodrigues de), cf. João 
Rodrigues de Sá e Meneses

Sá e Meneses (Pantaleão de), cf. Pantaleão de 
Sá e Meneses

Sá e Noronha (Constantino de), cf. Constantino 
de Sá e Noronha

Saboeiro (Brasil) – 157, 162, 170, 172, 175

Sabugal – 14

Salamanca – 12, 52
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Saldanha (Diogo de), cf. Diogo de Saldanha

Saldanha (João de), cf. João de Saldanha 

Salreu (Estarreja) – 89

Salvago (António), cf. António Salvago

Sampaio (Francisca), cf. Francisca de Sampaio

Sampaio (Matias Pereira de), cf. Matias Pereira 
de Sampaio

Sanches (António), cf. António Sanches

Sancho Rodrigues – 118

Santa Catarina (Lisboa) – 67

Santa Catarina de Sena (mosteiro, Évora) – 77

Santa Clara (convento, Porto) – 55, 59, 61

Santa Clara (convento, Trancoso) – 59, 73, 79, 
84, 88

Santa Cristina (convento, Tentúgal) – 79-81

Santa Cruz (mosteiro, Coimbra) – 76

Santa Cruz (serra de, Brasil) – 156, 168, 171

Santa Cruz de Ribatâmega – 72

Santa Eulália de Margaride (Felgueiras) – 72

Santa Luzia (Brasil) – 170, 173

Santa Luzia de Carateus (Brasil) – 159

Santa Luzia de Mossoró (Brasil) – 159, 163, 169, 
172, 174

Santa Maria (Barcelos) – 35

Santa Maria de Alheira (Barcelos) – 54

Santa Maria de Beja – 66

Santa Maria de Bragança – 77

Santa Maria de Celas (Coimbra) – 83

Santa Maria da Colegiada (Guimarães) – 41, 46, 
47, 50, 51, 53, 57, 60, 86

Santa Maria de Nine (Famalicão) – 54

Santa Maria da Oliveira (Guimarães) – 42, 48, 
50, 54, 58

Santa Marinha (Vila Nova de Gaia) – 64

Santa Ovaia de Riba Selho (Guimarães) – 44

Santa Quitéria (Brasil) – 156, 160-162, 166, 
168, 171, 174

Santa Rita (serra de) – 157, 173

Santa Rosa (Brasil) – 162, 164

Santarém – 24, 26, 29, 66, 70, 71, 95, 96

Santiago de Figueiró (Amarante) – 72

Santivanhas (indivíduo) – 119

Santo André de Vila Boa de Quires – 65, 69

Santo Antão (Évora) – 78

Santo António de Axim (castelo) – 59

Santo António da Barra do Jardim (Brasil) – 160, 
161, 175

Santo António de Campo Maior (Brasil) – 178

Santo Gedea – 126

Santos-o-Velho (Lisboa) – 77

São Benedito (Brasil) – 156, 168, 171

São Bento (convento, Portalegre) – 55

São Bento (mosteiro, Lisboa) – 77

São Bento (quinta, Lisboa) – 77

São Bento da Amontada (Brasil) – 165, 168, 
171, 174

São Bento de Cástris (Évora) – 89

São Bernardo (Brasil) – 147, 150, 151, 153, 157, 
160-163, 165, 170, 172-174, 176

São Cosme e Damião (Brasil) – 160, 161, 163-
165, 176

São Fins da Marinha – 63

São Fins do Torno – 72

São Francisco (convento, Guimarães) – 57

São Francisco (convento, Porto) – 59, 63, 64, 68

São Francisco do Caninde (Brasil) – 147, 160, 
168, 171, 174

São Francisco das Chagas (Brasil) – 156, 177

São Francisco de Guimarães (convento) – 54

São Gens (Damão) – 67
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São Gonçalo (Brasil) – 157, 161, 169, 171

São João de Latrão (ilha da Madeira) – 70

São João do Príncipe (Brasil) – 147, 150, 151, 
153, 158, 160-164, 170, 172, 173, 175, 178

São Jorge da Mina – 47, 51, 52, 59, 60, 65

São José (Brasil) – 177

São José (serra de, Brasil) – 156, 168

São José do Carriri Novo (Brasil) – 178

São José de Ribamar (Brasil) – 177

São José da Uruburetama (Brasil) – 147

São Julião de Calendário (Barcelos) – 47

São Martinho de Carrazedo (Amares) – 68

São Martinho de Mouros – 119

São Martinho de Recezinhos (Penafiel) – 61

São Martinho de Salreu (Estarreja) – 88

São Mateus (Brasil) – 147, 157, 160-164, 169, 
172, 175, 178, 179

São Mateus dos Inamuns (Brasil) – 178

São Miguel (Aveiro) – 86

São Miguel (ilha, Açores) – 66, 68, 77

São Miguel de Refojos de Basto (mosteiro) – 54

São Nicolau (Lisboa) – 43

São Paio (Guimarães) – 70

São Pedro de Gouveias (Pinhel) – 13, 25, 73

São Pedro da Ibiaeira (Brasil) – 171

São Pedro da Ibiapina (Brasil) – 156, 166, 168

São Pedro do Sul – 14, 54, 86

São Romão do Corgo (Basto) – 53

São Salvador de Freixo de Baixo (Amarante) – 72

São Salvador de Minhotães (Faria) – 81

São Sebastião (Rio de Janeiro, Brasil) – 82

São Sebastião de Ipú Grande (Brasil) – 157, 161, 
169, 171, 174

São Tomé – 26, 28

São Varão (Tentúgal) – 82

São Vicente de Fora (mosteiro, Lisboa)

São Vicente das Lavras (Brasil) – 158, 160, 161, 
163, 164, 169, 172, 175, 178

Saraiva (Jerónimo), cf. Jerónimo Saraiva

Seara (quinta da) – 50

Sebastiana de Lemos (D.) – 87, 89

Sebastiana de Melo Cardoso (D.) – 86

Sebastiana Velez de Castelo-Branco (D.) – 87

Sebastião (D., rei) – 11-14, 16, 17, 20, 30, 49, 
60, 62-65, 69, 73, 76, 79, 80, 82, 86, 90, 97

Sebastião de Abreu – 83

Sebastião da Fonseca – 24

Sebastião Vaz Golias – 57

Seco (Jorge), cf. Jorge Seco

Senhora da Oliveira (Guimarães) – 57

Sentis (Santarém) – 71

Sequeira (Violante de), cf. Violante de Sequeira 
(D.)

Serniche (Jerónimo), cf. Jerónimo Serniche

Serra do Camará (Brasil) – 162, 164

Serra dos Cavalos (Brasil) – 158, 163, 169, 172, 
175

Serra dos Cocos (Brasil) – 171, 174, 177

Serra do Estevão (Brasil) – 157, 169, 171

Serra do Grangeiro (Brasil) – 178

Serra de Luís Gomes (Brasil) – 159

Serra do Martins (Brasil) – 159

Serra do Pilar (mosteiro, Vila Nova de Gaia) – 76

Serra do Romualdo (Brasil) – 178

Serra de Santos Cosme e Damião (Brasil) – 170, 
173

Serra de São José (Brasil) – 171

Silva (Branca da), cf. Branca da Silva (D.)

Silva (Diogo da), cf. Diogo da Silva (Dr.)
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Silva (Francisca da), cf. Francisca da Silva

Silva (Francisco de Sousa da), cf. Francisco de 
Sousa da Silva

Silva (honra e torre) – 85, 86

Silva (Isabel da), cf. Isabel da Silva (D.)

Silva (Joana da), cf. Joana da Silva (D.)

Silva (Margarida da), cf. Margarida da Silva (D.)

Silva (Maria da), cf. Maria da Silva (D.)

Silva (quinta da, Barcelos) – 47, 48

Silva e Castro (Félix Machado da), cf. Félix 
Machado da Silva e Castro

Silveira (Fernão de), cf. Fernão de Silveira

Simão Gonçalves – 75

Simão de Miranda – 26, 27

Simão Rebelo – 40

Siupé (Brasil) – 156, 160, 165, 168, 171, 174

Soalhães – 29, 33, 66

Soalhães (morgado) – 67

Soalhães (Vasco Anes de), cf. Vasco Anes de 
Soalhães

Soares (Manuel), cf. Manuel Soares

Sobral (Brasil) – 147, 148, 150, 151, 153, 156, 

157, 161, 162, 166, 168, 171, 174, 177

Sodré (Isabel), cf. Isabel Sodré

Sofala – 49, 50, 60, 62

Soure (Brasil) – 153, 156, 158, 160, 165, 168, 
171, 174, 177

Sousa (Beatriz de), cf. Beatriz de Sousa

Sousa (Branca de), cf. Branca de Sousa (D.)

Sousa (Brasil) – 159, 160, 163, 172

Sousa (Diogo de), cf. Diogo de Sousa (D.)

Sousa (Diogo Lopes de), cf. Diogo Lopes de 
Sousa

Sousa (Fradique Lopes de), cf. Fradique Lopes 
de Sousa 

Sousa (Francisco de), cf. Francisco de Sousa (D.)

Sousa (Francisco Ferraz de), cf. Francisco Ferraz 
de Sousa

Sousa (Gonçalo Eanes de), cf. Gonçalo Eanes de 
Sousa

Sousa (Isabel de), cf. Isabel de Sousa (D.)

Sousa (João de), cf. João de Sousa

Sousa (João de), cf. João de Sousa (Fr.)

Sousa (Jorge de), cf. Jorge de Sousa

Sousa (Manuel de Araújo de), cf. Manuel de 
Araújo de Sousa

Sousa (Rui Lopes de), cf. Rui Lopes de Sousa

Sousa de Almeida (Francisco de), cf. Francisco 
de Sousa de Almeida

Sousa de Meneses (Manuel de), cf. Manuel de 
Sousa de Meneses

Sousa de Meneses de Noronha (Maria 
Madalena de), cf. Maria Madalena de Sousa de 
Meneses de Noronha (D.)

Sousa Moniz (Gonçalo de), cf. Gonçalo de Sousa 
Moniz

Sousa da Parnaíba (Brasil) – 162

Sousa Ribeiro (Lopo de), cf. Lopo de Sousa 
Ribeiro

Sousa da Silva (Francisco de), cf. Francisco de 
Sousa da Silva

Sousa da Silva e Alte (António Romão de), cf. 
António Romão de Sousa da Silva e Alte

Sousa e Vasconcelos (Margarida Cristina de), cf. 
Margarida Cristina de Sousa e Vasconcelos (D.)

Sousa da Silva Alcoforado (família) – 48

Sousel – 34

Souto de el Rei – 44‐46

Suez – 48
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T

Taibara Cruaú (Brasil) – 168, 171

Taipa (quinta, Lamego) – 64, 65

Tamboril (Brasil) – 166

Tânger – 65, 90

Tarouca – 22

Tavares (Estêvão Peres de), cf. Estêvão Peres de 
Tavares

Tavares (Maria Peres de), cf. Maria Peres de 
Tavares

Taveira (Diogo), cf. Diogo Taveira

Tavira – 34

Távora (Maria de), cf. Maria de Távora (D.)

Távora (Rui Lourenço de), cf. Rui Lourenço de 
Távora

Teixeira (André), cf. André Teixeira

Teixeira (Marcos), cf. Marcos Teixeira

Telha (Brasil) – 164

Tentúgal – 15, 16, 29, 30, 73, 75, 79, 80-84, 88, 
89

Teotósio (D., duque de Bragança) – 69, 78, 131

Teresa Rodrigues Ribeiro (D.) – 33

Terra de Álvaro – 85, 86, 88

Tões – 119

Tomar – 55, 60

Tomás Luís – 21

Tomé (Afonso), cf. Afonso Tomé

Tondela – 86

Toro (Espanha) – 39, 40, 96, 111-113

Torre de Moncorvo – 23

Torres Novas – 22

Touros (Brasil) – 159, 160, 163

Traíri (Brasil) – 156, 168, 171

Trancoso – 13-15, 30, 48, 59, 73, 79, 84, 88

Trás-os-Montes – 22, 23, 29, 40, 46

Tristão Ribeiro – 71

Trocato de Freitas Rebelo – 98

Trofa – 11, 30, 31, 84, 85, 86, 88-90, 92, 97-99

Trosilho (João de), cf. João de Trosilho

Tunes – 47

Tutóia (Brasil) – 160, 163, 176

U

Umari (Brasil) – 158, 163, 169, 172, 175

Unhão – 71, 72

V

Valadares – 42

Valbom (quinta) – 72

Valdeiras – 14

Vale (Cristóvão do), cf. Cristóvão do Vale

Vale da Gramaxa (morgado, Évora) – 82

Vale de Caldelas (Elvas) – 133, 134, 136

Vale de Maria – 35

Vale de Moinho (Abiul) – 38

Vale Vieira (Bartolomeu do), cf. Bartolomeu do 
Vale Vieira

Valença – 38, 87, 99

Valente (Beatriz), cf. Beatriz Valente (D.)

Várzea da Vaca (Brasil) – 157

Vasco Anes de Soalhães – 33

Vasco Fernandes – 32

Vasco Fernandes de Caminha – 37, 69

Vasco Lopes – 118

Vasco Martins Pegado – 133-138

Vasco Peres – 119



214

FRAGMENTA HISTORICA Índice antroponímico e toponímico

Vasconcelos (Agustin Manuel y), cf. Agustin 
Manuel y Vasconcelos (D.)

Vasconcelos (Alexandre de), cf. Alexandre de 
Vasconcelos (D.)

Vasconcelos (António de), cf. António de 
Vasconcelos (D.)

Vasconcelos (António de Carvalho de), cf. 
António de Carvalho de Vasconcelos

Vasconcelos (António Casco de), cf. António 
Casco de Vasconcelos

Vasconcelos (António de Meneses de), cf. 
António de Meneses de Vasconcelos (D.)

Vasconcelos (Diogo de), cf. Diogo de 
Vasconcelos (D.)

Vasconcelos (Diogo Casco de), cf. Diogo Casco 
de Vasconcelos

Vasconcelos (família) – 31

Vasconcelos (Francisca da Cunha de), cf. 
Francisca da Cunha de Vasconcelos

Vasconcelos (Guiomar de), cf. Guiomar de 
Vasconcelos

Vasconcelos (Jerónimo de Carvalho de), cf. 
Jerónimo de Carvalho de Vasconcelos

Vasconcelos (João Luís de Meneses de), cf. João 
Luís de Meneses de Vasconcelos (D.)

Vasconcelos (João Mendes de), cf. João Mendes 
de Vasconcelos

Vasconcelos (João de Meneses de), cf. João de 
Meneses de Vasconcelos (D.)

Vasconcelos (Lourenço Mendes de), cf. 
Lourenço Mendes de Vasconcelos

Vasconcelos (Luísa de), cf. Luísa de Vasconcelos

Vasconcelos (Manuel de), cf. Manuel de 
Vasconcelos

Vasconcelos (Maria de), cf. Maria de 
Vasconcelos (D.)

Vasconcelos (Mateus de Carvalho e), cf. Mateus 
de Carvalho e Vasconcelos

Vasconcelos (morgado) – 67

Vasconcelos (Rui Mendes Casco de), cf. Rui 
Mendes Casco de Vasconcelos

Vasconcelos de Carvalho e Meneses (família) – 68

Vasconcelos de Meneses (Afonso de), cf. Afonso 
de Vasconcelos de Meneses (D.)

Vasconcelos de Meneses (João de), cf. João de 
Vasconcelos de Meneses (D.)

Vasques (Abril), cf. Abril Vasques

Vasques (Gaspar), cf. Gaspar Vasques

Vasques Ribeiro (Rui), cf. Rui Vasques Ribeiro

Vaz (Afonso), cf. Afonso Vaz

Vaz (Manuel), cf. Manuel Vaz

Vaz Barriga (Gonçalo), cf. Gonçalo Vaz Barriga

Vaz de Caminha (Afonso), cf. Afonso Vaz de 
Caminha

Vaz de Caminha (Pero), cf. Pero Vaz de Caminha

Vaz Golias (Ambrósio), cf. Ambrósio Vaz Golias

Vaz Golias (Sebastião), cf. Sebastião Vaz Golias

Velasco y Toar (Pedro Fernández de), cf. Pedro 
Fernández de Velasco y Tovar

Velez de Castelo-Branco (Sebastiana), cf. 
Sebastiana Velez de Castelo-Branco (D.)

Velho (Diogo), cf. Diogo Velho

Vermoim – 32

Viana do Castelo – 24, 53, 73, 75

Vicente (Pero), cf. Pero Vicente

Vicente (Rui), cf. Rui Vicente

Vicente Anes – 42

Vicente Pires – 91, 93-96

Videira (João de), cf. João de Videira

Vidigueira – 77

Vieira (Paula), cf. Paula Vieira 

Vieira do Canto (António), cf. António Vieira do 
Canto

Vila Boa (morgadio) – 68
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Vila Boa de Quires (Marco de Canaveses) – 62-
64, 68

Vila do Conde – 53

Vila Maior – 83, 84

Vila Maior (morgado) – 73, 79, 83, 88

Vila Maior (Vouzela) – 14, 16, 30, 32, 33, 39, 
73, 83, 87

Vila Nova – 72

Vila Nova (Brasil) – 160

Vila Nova de Gaia – 64, 76

Vila Nova de el Rei (Brasil) – 157, 161, 163, 166, 
168-171, 173, 174

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Foz Côa – 14

Vila Nova de Portimão – gonçalo

Vila Nova de Santa Luzia de Moçoro (Brasil) – 160

Vila Nova de Sousa (Brasil) – 169, 170, 173, 176, 
178

Vila Pouca – 70

Vila de Santa Luzia de Mossoró (Brasil) – 162, 
168

Vila Real – 23, 46, 78

Vila Verde – 49

Vila Viçosa – 34, 69

Vila Viçosa Real (Brasil) – 147, 148, 150, 151, 
153, 160, 161, 163, 166, 168, 172, 177

Vilarelho da Raia (Chaves) – 54

Vilhena Coutinho (Maria de), cf. Maria de 
Vilhena Coutinho (D.)

Vimieiro – 14, 36, 39-41, 73

Violante (D.) – 59

Violante Mendes de Carvalho – 69, 70

Violante de Sequeira (D.) – 86

Viseu – 13, 22, 25, 28, 70, 86, 87, 119

Voltaire – 142

Vouzela – 14, 30, 32, 39, 73, 83, 84-88

X

Xares (Fernão de), cf. Fernão de Xares

Z

Zambujalinho (morgado) – 77






