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ARRUDA DOS VINHOS 
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aprovado ern sessão de 30 de Novembro 
de 1927. 

RODRIGO Mendes da Silva na sua obra ~Po
blacion General de Espafia, sus trofeos, bla
sones, ele., etc., impressa em Madrid em 

1645, não indica armas de Arruda dos Vinhos, mas diz: 

Cinco leguas " Lisboa. cornnrca de Torres Vedras, está la 
villa de Arruda. con grn n cosecha de pnn, vino, azeyte. caças y fm· 
tas : l labltã l~ 300 vezlnos. 1111a Parroquia : produce cierto genero de 
piedras en 1111 sit io llarnndo Antas. cô que enladrillã los homos, y 
calentados se conscrvan por dos dias sullclcnternente para coser pan, 
y assar carne, sln echar mas lcl1a, la qual vlrtud dizen pierde fuera 
dei terrliorlo. Fuc poblada anos 1160. de los Cavalleros Ingleses, que 
vinlcron a ayudar a !as conquistas dei Rey don Alonso Enriquez. 
Cercaronla harbaros ano 1184. y la enlraron con grãdc estrago. 

É intere~sante a quantidade de citações que Rodrigo 
Mendes da Silva dá, para justificar o que acima fica. 

Vejamos essas citações: 

- Autor Dunrte Nunes descrivlcndo a Portugal, folio 46. y 47. 
y en la Coronlca dei Rey don Alonso Enrlquez. folio 43. - Gari-
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bay llbro 34. capitulo 12. - llleda pagina 369. - llrandam en la 
,\\onarqula libro li. Capitulo 36. - Ollvera Grandezas de Lisboa, foi. 
81. - Faria Epit. p. 4. C. 17. 

Arruda dos Vinhos teve armas proprias, mas, du
rante muito tempo, estiveram perdidas. No seculo pas
sado apareceram 11uma colecção de cartões com as armas 
das cidades e villas. umas armas com uma cruz de São 
Thiago lendo uma vieira no cruzamento sendo o escudo 
encimado por uma corôa de Barão. 

Foi de facto Arruda dos Vinhos, da Ordem de São 
Thiago sendo porem um erro heraldico o adoptar uni
ca mente a cruz da Orde111 para armas da Villa. A cruz 
simples tal como se vê nas referidas armas, foi o dis
tin tivo da mesma ordem não podendo ser assumida por 
qualquer pessoa ou dominio. 

As armas com a cruz de São Thiago atribuídas a 
Arruda, não deviam ainda existir em 1865, data em que 
Ignacio de Vilhena Barbosa publicou a sua obra • As 
Cidades e Villas da Monarchia Portuguesa que teem 
Brazão d'Arrnas•, visto que não :is inclue. 

O lacto de aparecerem as referidas armas encima
das pela corôa de Barão, dá a perceber que o Barão 
da Arruda deveria talvez ler tido inlerlerencia no as
sunto. 

Bartholomeu de Gambóa e Lis, 1.0 Barão de Arruda 
por decreto de 8 e caria de 27 de Agosto de 1845, nas
ceu em 10 de Janeiro de 1778 e morreu a 26 de Março 
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de 1870. foi grande proprietario e Capitão Mór de 
Arruda como o foi seu pae. 

Parece porém que a Camara M unicipal nunca quiz 
adoptar aquelas armas e mesmo apareceram as verda
deiras, aquelas que na antiguidade foram assumidas e 
são essas que devem ser respeitadas. 

Vejamos o seguinte oficio: 

Sello de Arruda dos Vinhos segundo tste parecer 

- Ca rnarn Municipal do Concelho de Arruda dos Vinhos -
N.• 11 - Arruda dos Vinhos. 17 de Fevereiro de 1927. - Ex.'"º Sr. 
Presldenle da Assodação dos Archeologos Portuguezes - Lisboa. -
A Comiss.1o Adrnlnlstrallva da Carnara Municipal do Concelho de 
Arruda dos Vinhos. a que me honro de presidir, incumbe-me de yir 
perante a vossa douta Assoclaçao, pedir que. com a audoridade que 
resulta da sua alta calhegorla sclentilica. se digne delenir qual o bra
são municipal que deve ser usado por esta Camara e que, pelos l un· 
damentos que passo a cxpOr, esta Comissão julga dever ser o do 
mC>deto junto: As razões porque assim o julga sao: - I .• Não 
existir qualquer estand•rte antl~o ou documentação alguma, antiga 
ou modema, que abone a authentlddade do brazão que algumas pu
blicações apresentam como sendo o d'este município : um escudo 
com a espada de S. Thlago ; - 2.• Deverem ter sido estas pretendi
das armas do concelho de Arrud• pura invenção de um antigo pre. 
sidente da Camara para figurarem n"iuna obra em publicação, sendo 
aliaz absolutamente certo nilo ter n Camara , em tempo algum, usado 
tal braz:1o. 1nns. e desde tempos lmmemoraveis, o das armas nacío· 
nals; - 3.0 Existir um sino na parte superior e externa da torre dos 
paços do concelho que, por lnvcstlgaçl!o do nosso chefe de secreta
ria, Antonio Berna rdo de Mirando, como V. Ex.• 1>ode verificar n"uma 
monogra phla por ctl e public•dn no dlcclonario • Portugal• a paginas 
767 e segui ntes cio volume 1.•. se verificou ter sido mandado fundir 
em 1561 por vereadores d'csse tempo, cujos nomes estão indicados 
n'umn inscrlpçno cm relevo no mesmo sino, vendo-se n'elle, ta mbcm 
em rclcv<>. o emblema que juntamos, formado por um castcllo com 
o escudo das <111lnas e trcz videiras, o qual no dito diccionario, a pa
gina 767, vem reproduzido cm gravura. - Adoptado este braz;1o 
deseja esta Comlssllo faze-lo rcgl~tar com as cores qu~ !orem julga· 
das proprlas para poder ser bordado em estandarte do município. -
Espero pois que V. Ex.• se digne lazer estudar este assumpto e me 
honre com n communlcnçfto das conclusões adoptadas para a desejada 
tcgallzaçJo do bra11lo escolhido. - Esperando a delerencia da vossa 
douta resposta, apresento-vos os meus respeitosos cumprimentos de 
- Saude e fraternidade. O Presidente - (•i assinatura ininteligi· 
vel. - •.. 

O que lemos portanto a fazer é estudar os metais 
e as cores que devem esmaltar as peças que compõem 
as mesmas armas, pelo que propomos: 
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- De prata com uma torre de vermelho sobre um 
ferrado de sua cór. A torre cercada de trez v ideiras de 
sua cór frutadas de prata e tendo sobre a porta o es
cudete das quinas. 

- Corôa de praia de quatro torres. 
- Bandeira esquartelada de vermelho e de branco 

por as peras principais, o castelo e os cachos terem es
tas cores. Por debaixo das armas, uma fila branca com 
letras pretas. 

Não falando na história moderna, onde Arruda tem 
o seu lugar marcado, pois as invazões francezas ali che
garam e por ali andaram pelas l inhas de Torres, temos 
que, desde o inicio da nacionalidade teve o seu cas
telo que foi da Ordem de São Thiago desde os primei
ros tempos de cxislencia desta Ordem em Portugal. 

Teve este castelo lutas com mouros, emfim, sentiu 
de facto o que foi a guerra, razão porque propomos 
que seja de vermelho, esrna lle que em heraldica repre
senta vitorias, ard is e guerras. 

Propomos que o cami:o seja de prata porque este 
metal em heraldica representa vencimento e riqueza, 
razão porque lambem propomos este metal para os ca
chos d'uvas. 

A corôa deve ter quatro torres visto tratar-se de uma 
villa. 

Respeitando portanto as antigas ar111as de Arruda 

8.rndtlta de Attuda doa Vinhos com u COfH Indicadas heraldicamtnlt 

dos Vinhos, prestamos homenagem á heraldica antiga 
que é sempre bem ordenada e bem definida. 

Devemos aproveitar o ensejo para informar a Ca
mara Municipal de Arruda dos Vinhos de que as suas 
armas não leem de ser confirmadas pelo poder central. 
As Camaras é que deliberam sobre o assunto. 
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SALVATERRA DE MAGOS 
Parecer apresentado por Affonso de 

Oornellas á secção de Heraldica da Asso· 
ciaçllo dos Arcl1cologos Portuguczcs e 
aprovada em sessão de 28 de Dezembro 
de 1927. 

P OR ter sido procurado pessoalmente em Julho 
de 1926 pelo snr. Antonio de Sousa Vinagre, 
então Presidente da Camara, para estudar 

umas armas para Salvaterra de Magos, não quiz dar a 
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gistado a folhas 104 do Livro li das Doações do Rei 
D. Diniz e teve por fim Foral novo dado em Lisboa 
em 20 de Agosto de 1517, registado a folhas 108 verso 
do Livro dos Foraes novos do Alemtejo existente na 
Torre do Tombo onde lambem está a minuta para este 
ultimo Foral sob N.0 31 do Maço 12 na Gnveta N.0 20. 

Além deste cuidado que mereceu na antiguidade, é 
notavel a protecção que esta Vila sempre teve do po
der central, havendo ali Palacio Real e indo ali os Reís 
de Portugal efectuar caçadas e touradas, sendo celebres 
principalmente as !ouradas Reaes que ali houve. 

Não se conhece em Salvaterra a exislencia das ar· 

Bandtira e armas da Villa de Arruda dos Vinhos 

minha opinião sem a apresentar á apreciação da secção 
de Heraldica da Associação dos Archeologos. 

A antiga Vila de Salvaterra de Magos, teve o pri
meiro foral a que se não sabe a data, dado pelo de 
Santarem, conforme o maço 3, sob n.º 5, dos Foraes 
antigos existentes no Torre do Tombo. Teve segundo 
Foral datado de Coimbra de 1 de Junho de 1295, re· 

mas locais, não constando, sobre este assunto, qualquer 
referencia nas obras de Heraldica de dominio. 

Deseja a Camara Municipal criar o seu sêllo e por· 
tanto as suas armas e o seu estandarte, manifestação 
muito louvavel e que vou tentar satisfazer colhendo 
para isso os elementos necessarios. 

No arquivo da Camara Municipal de Lisboa, no 
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processo referente á tentativa que a mesma Camara fez 
de organizar uma obra sobre as armas de domínio das 
Cidades e das Villas Portuguezas encontrei o seguinte 
oficio: 

SALVATERRA OE MAGOS. - Ex.m• Snr. Ayres de Sá No
gueira. - Em resposta ao ofllcio de V. Ex.• de '.l5 de Setembro ul
llmo. em que V. Ex.• para entrar na Collecçao dos Brazões d'Armas 
de todas as munlclpalldades do Reino. e Provindas ultramarinas me 
encarrega da historia das que 1>crtcncem á Camara da Villa de Sal
\'atcrra de Magos, a que tenho a honra de presidir, e das alterações. 
que pelo andar dos tempos nellas lenha havido. e porque motivos ; 
tenho primeiro de agredecer a V. Ex.· as honrosas expressoens com 
que me traia, tenho cm seguida de dizer a V. Ex.• que recorrendo á 
historia da erecçno de Salvaterr• de Magos em Villa com s~a Camara. 
e que a V. Ex.' pela sua bem conhecida literatura será presente, 
n11o encontro, nem mesmo no <cu O.rtorio documentos alguns; por 
onde se mostre que tenha; ou em qualquer ou tro tempo tivesse um 
brazao d"Armas. - Pôra Salvnlerra de Magos erccla em Vil la com a 
sua CamMa pelo Senhor Rei O. Olnlz dando-lhe hum foral, que de· 
pois fOra reformado pelo Senhor Rei D. Manuel ; passando esta Villa 
depois pelo andar dos tempos a ser doada de juro e herdade aos 
Condes de Atn lal:i; sendo o seu ultimo donalarfo no Reinado do 
Senhor D. Jo~o Terceiro D. l'rndlqne Manoel, com quem este Senhor 
Rei fizera huma Subrogaç11o ficando com propriedade da Villa de 
Sa lvaterra de Magos. e dando aos Condes de Ata laia as terras de 
Bem fica, Vllla d"Acelsselrn e outras no Algarve; porem em nenhuma 
de qualquer das sobredltas epochas consta por documento ou tradic
ç~o; que a Camara de Salvaterra de Magos fosse dado hum brazão 
d"Armas. J le o que tenho a honra de levar ao conhecimento de 
V. Ex.• para o que convier; aproveitando esta ocasli!o para tribular a 
V. Ex.• os meus respeitos, de ter a honra de me asslgnar de V. Ex~· 
Mt.• Att.• Vnr. O Presidente da Camara; - (a) A11to11io Joaquim 
Peixoto dn Fo11secn: - Salvaterra, 24 de Setembro de 1855. -

Em Salvaterra houve um Paul denominado de Ma
gos, que foi mandado abrir pelo Rei D. João IV, e que 
entrou no nome da terra. 

A grande riqueza de Salvaterra é a creação de ga
dos principalmente de toiros. 

E' curioso o facto de haver em Espanha varias po
voações com este nome e até com velhas tradições de 
creadoras de gados. 

Vejamos: 

- Salvatierra, província de Alava. A razão principal 
da sua exislencia é a creação de gados. 

- Salvatierra de los Barros, província de Badajoz. 
Creação de gados. 

- Salvatierra de Santiago, provincia de Caceres. 
Creação de gados. 

Outras povoações existem em Espanha com o nome 
de Salvatierra, sem porem terem indicação de que alli 
exista creação de gados, pelo menos no Oicionario En
ciclopédico Hispano - Americano. Barcelona, 1896. 

No Petit Dictionnaire complet des communes, Paris, 
1917, encontro referencia a onze povoações com o nome 
de Souveterre. Este Oicionario é apenas indicativo da 
situação de cada povoação, não sendo descritivo. 

Entre as povoações francezas referidas, saliento a de 
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Sauvetcrre nos Baixos Perineus, proximo de Orthez, 
que para complelM esta interessantissima coincidencia 
de haver creação de gado nas terras de nome Salva
terra, tem por Armas - De vermelho, um louro de ouro 
e em chefe uma cruz solta de prata. -

Encontro estas armas no Armorial National des Vil
les de France por J. Van Driesten, Paris 1889. 

Será acaso? Não o julgo pelas seguintes razões. 
Evidentemente que os habitantes de Sauveterre nos 

Baixos Pireneus são creadores de gado, e, natural· 
mente alguma colonia daquela região veio habitar para 
junto do Paul de Mago~. iniciando ali o modo de vida 
que tinham no paiz de origem e assim temos que em 
Salvaterra de Magos ha cre:1ção de gados desde velhos 
tempos. Não será uma hipótese para desprezar saben
do-se como se sabe que a primeira dinastia, querendo 
rapidamente ampliar a população, deu terras a todos 
os estrangeiros que se apresentassem, vindo centos de 
pessoas de França, fugindo aos rigores do feudalismo 
a gozar das amplas liberdades que aqui lhe eram ofe
recidas. 

Não necessitamos porem de alegar aíinidades entre 
Sauveterre dos Baixos Pirineus, com a nossa Salvaterra 
de Magos, basta saber-se c1ue Salvaterra foi desde se
culos, um centro de creação de touros. 

A agricultura é lambem uma das grandes riquezas 
de Salvaterra, tendo tal importancia que deve figurar 
nas suas armas. 

Em face pois do que deixo exposto, proponho que 
as armas de Salvaterra de Magos sejam assim consti 
tuídas: 

- De azul com um louro passante de ouro, Em 
chefe um cacho d' uvas de purpura folhado de ouro, 
acompanhado de dois molhos de três espigas cada um, 
do mesmo metal. 

Corôa de praia de 4 torres. Bandeira esquartelada 
de azul e amarelo. Po1 debaixo das armas uma fila 
branca com ll'lras pretas. -

Proponho o azul para o Campo das armas, por ser 
o esmalte que mais se coaduna com a historia local 
onde a lealdade sempre existiu e o azul em heraldica 
representa a lea Idade. 

Proponho que sejam de ouro as peças que compõem 
as mesmas armas, porque este metal em heraldica re
presenta poder, l iberalidade, nobreza e constancia. 
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CA TRO 1ARIM 

E M reunião da Secção de Heraldica da Associa
ção dos Archeologos Portuguezes, de 30 de 
Novembro de 1927 apresentei o parecer re

ferente ás Armas de Castro Marim que foi publicado a 
paginas 201 do presente volume do Elucidario Nobiliar
chico e que foi enviado para a Camara Municipal da 
mesma Villa. 

Vejamos a carta que recebi sobre o parecer que for
mulei : 

Ex."'º Snr. AHonso Dornelns - Recebeu esta Camara ,\\unicipal 
ha poucos dias o estudo do Br.zilo, selo e estandarte desta Villa, que 
a meu ped ido sol icitou da Ex."" Secção da l-lernldica, a que \/. Ex.• 
tao dlgrrnmente pertence, o que pela minha pa rte 1>enhoradisslmo 
agrndeço. Pena 6, que usand" esta \fli ta por brazao. uma cidade cer
cada de muralh as encimada pelas n.rmns reacs e por baixo a legenda 
honrosa de mui anfiKa e 110/avel Vi/111 tlr Castro Marim, brasão e 
titulo a ell a coulcrldos. jíl por ter sido nella creada a famosa Ordem 
de Christo que tantas 11agluns glorlJsns Inscreveu na l listoria da nossa 
querida Pntrla, já porque como senllnela vigilante da fronteira sempre 
alerta nestas ex tremas terrns de Porluga l, susteve não só as in vesti
das sarracenas. senão la mbem a dos castelhanos que furiosamente a 
cercaram e Investiram no reinado de D. Allonso 1\1, alem de muitos 
outros factos que ajudaram :1 cimentar com o sangue dos seus filhos. 
os alicerces do nosso querido Portugal. E' pena Ex."'º Snr. Aiionso 
de Dornellas, que este brasão e titulo tao honrosos, testemunhas mu
das do seu passado glorioso, decerto significando ter sido a primeira 
Praça de Guerra do Reino do Algarve. com os seus lrez Castellos, 
ainda ex!stentes. ligados entre si por forti•simas muralhas. que en
cerravam a parte antiga da Vllla. sejam substituidos apenas por um 
Castello e 1>ela simples legenda: Vil/a tle Castro ,\larim. E' com grande 
desgosto. Snr. Allonso de Dorncllas, que os filhos desta tão antiga e 
nolavel Villa, leem visto desaparecer pouco a pouco algumas das suas 
gloriosas tradições e afim de evitar que desapareçam tambem estas, 
que por si só slmbollsam as glorias d'um povo de que elles tanto •e 
orgulham. mlo haver~ ainda possibilidade de a evitar, mantendo o 
seu Braz.1o Tltulos antigos, ou augmentando·lhe as cabeças dos 
Reis i\louros e Chrlstãos e cruscs dos Tem11larios e de Christ". tendo 
em chefe as duas chaves. cm logar dns armas? O grande amor que 
os lli hos dcsla antig• \/Ilia tcem pelas tradições de sua terra , apella 
pa ra o alto pa triotismo de \/. Ex.•, afim de ve1cm satisfeitos os seus 
ardentes desejos, de que tanto se orgulham. E eu Ex.m• Snr. Allonso 
de Dornellas. secundando o desejo dos meus conterrnneos, egual· 
mente a1iello para V. E.<.' pedindo encarecidamente o deferimento 
desta tão justa e nobre causn. - Castro Marim 25 de Junho de 1928. 
-Com Ioda a consldcraçno, sou de\/.• Ex.·- Muito Att.• e Obrig. 
- (a) Ma1111e/ frn 11risro Pmrlentio tln Costa - Socio do Instituto 
do Algarve e fundador do Museu Arqucologlco desta \/ ilia. 

Para poder formu lar uma resposta ainda mais elu
cidativa do que o parecer que fi z, respondi o seguinte : 

- Lisboa 27 de Junho de 1923. Ex."" Sr. Manuel f rancisco Pr u
dencio da Cosia. Castro Marim. Antes de detalhadamente responder a 
carta de V. Ex.• de 25 do corrente. muilo grato ficaria se me indi
casse a dala do documento que elevou a Villa de Castro 1\lari m a 
cathcgorla de No1t1vel. Tambem multo grato ficaria se V. Ex.a me 
indicasse a data d• conccssilo das armas locaes, como V. Ex.• indica. 
Agradecendo desde j:I estes lndlspensavcls elementos para a conti· 
n~ação do estudo respectivo. sou com elevada consideração.-De \·. 
Ex.• Att.• V.ore Ob.do (a) Alfouso ae Domei/as. 

Vejamos a resposta : 
Castro Marim 28 de Junho de 19'28 - Ex.m Snr. Allonso de 

Dorncllas - Por falta de elementos, de positivo Mda posso dizer so-
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bre o que deseja. pois que nos archlvos d'aqul, o livro mais antigo é 
o da Parochia com a data de 1595. de obllos. e um de visitas de 
1605 que diz: que tendo desaparecido os livros do archlvo da 
mesmo, o visitador da Ordem de S. Thlago ordenou ao Prlor-Môr da 
dieta Ordem nesta Villa, que d'ahl cm dcante ~e fizessem novos rc· 
gistos que se guardariam n'uma arca de 3 chaves mandada lazer para 
esse fim. No da Camara. o mais antigo, além do farol de D. Manuel 
!.ºdado em 150~. édc 1801, pois que nessa data, diz a tradição, que 
o povo se revoltou, queimando todos os archlvos, e mais tarde nas 
luctas de 1826 a 33 lambem d•sa1lareccram muitos decumcntos. e o 
que escapou. colecionou um sujeito d'aqul que linha a mania de que· 
rer só elle saber das antiguidades desta Vllla, 1endo depois da sua 
morte tudo Ido parar ás mãos de quem não souhc apreciar este pre
cioso recheio e quando achei ocaslilo pro1>icl• para lá Ir, apenas en
contrei um li"'º de leis do Jllarquer. de Pombal, algumas respeitan
tes a esta \/Ilia, e o livro dos Estatutos e fundação da Ordem de 
Cristo, nesta Villa impresso cm Llsbo:• cm 1671, que trouxe para o 
archivo da Cam:tra , onde se encontra m. Brasão: Em 164041, foi 
leito o forlc de S. Sebastlao no ci mo d'um serro, a S. O. do Cas· 
tello, e em 168: as duas n11rrnll1:1s que serpenteando e formando no 
seu percurso di versos baluartes, revcllns e o~ lras obras de defesa. 
ligam cnlre si o dito forte ao Cnstello e encerram uma parte da Villa 
onde se encontram a Prnça da Republica, Paços de Concelho, Casa 
onde foi o Hospital de Ordem de S. Thlngo, cujas arm as se veem 
ainda por cima da porta prlncl11al. ""' e Egrejn de N. S. dos Marty· 
res. cuja rua comu nicava com as clu:ts portas ele L. e O. das mura· 
lhas. demolidas em 1877-78 para clnrem passagem á estrada que de 
Vill1 Real atravessa esta \/Ilia cm dl recç~o a Mertola. Nilo me pa rece 
que por este lacto lhe fosse dado por brnzilo uma cidade cercada de 
muralhas, mas sim pela lórma heroica e brilhante com que a Ordem 
de Chrl~to aqui defendeu a sua Casa Capitular das arremettldas dos 
castelhanos no reinado de O. Alfonso IV e de11ois na grande batalha 
ganha nas margens do Salado, onde csla Ordem desempenhou o prin
cipal papel. Ora como o Commcndador da Ordem, mandou lazer 

, n'essa data a Egrcja de N. S. dos Manyres no sitio onde se feriram 
esses grandes combates e sendo o Conven10 e Casa Capitular dentro 
do Castello romano e a \11118 dentro do outro mandado lazer por 
O. Allonso Ili, e ainda pela riqueza e lama da Ordem é que me pa
rece que lhe se tia dado por Brazã? : Uma ridade cercatla de 11111rallras 
e o li/11/0 11obifissimo t/e mui anliKa t' 110/avel Vil/a rle Castro Ma· 
rim. No archlvo historico de Portugal publicado em fascículos desde 
Setembro de 1889 a 1891, lncluslvé, por uma cmprcza que primeiro 
teve o cscrlptorlo na Rua do Tcrrelrlnho, 17-1.• e depois na Rua Luz 
Soriano, 6-1 - Lisboa, na dcscrl11çno d'csta \/Ilia diz que tem por Bra· 
zão uma cidade cercada de mura lhas e o tltulo noblllssimo de mui 
antiga e notavel Villa, cujo brazao 6 egua l a este: 

N'uma das historias de Portugal que lenho lido. lem tambem por 
Brazão urna cidade cercada de mur11lhas. mas com outro desenho: 
duas torres redondas. ameadas e com copulas, ligadas entre si por 
uma murnlha com uma portn ao centro. sahfndo d'ellns uma outra 
muralha que circunda a povoação. Por Isso me parecia que o Brazao 
devia ser o mesmo, bem co~10 o titulo, tendo em chefe as duas cha· 
\'e; em logar das armas reaes. tendo d"um lado a Cruz de Chrlsto e 
do outro a dos Templarlos, bem como as cabcçu dos reis mouro e 
christão. 

Sempre ao dispor de V. E<.ª para o que possa se' prestavel, sou 
com elevada consideração De V. Ex.• .\\t.• Alf.• e Obg.• ta) Manuel 
Francisco Prudencio ria Costa. 
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Para reforçar as razões expostas, recebi ainda a se
guinte carta : 

- úimara Municipal de Castro Marim, 18 de Julho de 1928. -
Ao Ex.m•Sr. Aflonso de Oornellas. Lisboa.Junto remeto a V. E>t.' uma 
copia do antigo brasão d'armas desta Villa que um velhote aqui mo
rador me empreslou para V. Ex.• vCr e mandar tirar copia se assim 

~ 
~~~ 
~]J! 

lil'- -- .... ;;;:A/. 

o desejar. Diz que em o Brazao que tlnhá o antigo estandarte deste 
Munlclplo e que desaparcctu no tempo das luctas civis de D. Pedro 
e D. Miguel. Com toda a consideração sou de V. Ex.• M.to Obrig. -
(•) Manuel Francisco Pmdencio da Costa 

E' curioso como agora apparece o conhecimento 
d'eslas Armas como sendo as que eram uzadas no Es
tandarte Municipal, quando em 1855 se declara no oli
cio que transcrevi no parecer e que foi dirigido á Camara 
Municipal de Lisboa, que em Castro Marim não havia co
nhecimento de Armas proprias, usando as Armas Reaes. 

Vejamos a resposta que dei : 

Cintra, 15 de Agosto de 1928. 

Ex.""' Sr. Manuel Francisco Prudencia da Cosia. 

CASTRO MAR:M 

Respondendo ás cartas de V. Ex.• de 25 e 28 de 
Junho e 18 de Julho ultimos, venho informar que são 
as Camaras Municipaes que escolhem as suas Armas 

Stllo dt Salvaterra dt MagoJ segundo o p.artter rttpeclivo 

como muito bem desejam, portanto, o lacto de se terem 
dirigido á Associação dos Archeologos para que esta 
instituição, em lace da historia local, d'ésse o seu pare
cer sobre a fórma de ordenar heraldicamente as respec-
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tivas Armas, não representa de modo algum uma obri 
gação para a mesma Camara as adoplar. 

Pode pois a Camara Municipal de Castro Marim 
continuar com as Armas que tem uzado, sem lazer o 
menor caso da opinião da Associação dos Archeologos. 

Tem a Camara Municipal uzado uns muros com duas 
torres e umas casas que apparecerem por cima d'esses 
muros e ainda incluindo no mesmo escudo as Armas 
Reaes completas. Está no seu direito. Não é heraldico. 

Bandeira dt Sa1va1ru• dt i\\aJ:O• ;om u corts lndkadu hrraldiumtnlt 

Não representa o menor respeito pelas leis heraldicas, 
nem representa a historia local, mas, como é da von
tade da Camara, está certo. 

A Associação dos Archeologos é que tem graves res
ponsabilidades no que faz, pois tem de dar contas a Ioda 
a gente sobre os pareceres que formula. 

foi a historia de Castro Marim estudada e aprecia
dos os principaes factos que a leem tornado notavel na 
Historia de Portugal e então, respeitando as leis da he
raldica, !ora 111 ordenadas as respectivas Armas. 

fo i sempre fort i ficada e cercada de muralhas: col
locou-se-lhe Ulll castello heraldico. - Foi a base da 
Ordem do Tem pio: tem a Cruz respectiva. - foi esta 
Ordem transformada depois na Ordem de Christo: tem 
a Cruz respect iva. - E' banhada pelo Rio Guadiana: lá 
está a respectiva representação. - E' a guarda d'esle 
Rio: lá estão as chaves que o indicam. - Está incluída 
no antigo Reino do Algarve: lá está a representação do 
mesmo Reino. 

A Associação dos Archeologos não pode ter outra 
opinião porque considera as Armas de Castro Marim 
um dos principaes modelos de Armas de Domínio, por 
ter havido a possibillidade de representar Ioda a histo
ria local dentro de um escudo. 
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Em toda a parte do Mundo onde seja conhecida a 
historia de Castro Marim e onde haja alguns conheci
mentos de heraldica, estas Armas são consideradas como 
modelo. 

Eu nào defendo um trabaiho meu, transmito a opi
nião unanime da Secção de Heraldica da Associação 
dos Archeologos Portuguezes que discutiu, estudou e 
apreciou estas Armas, approvando-as. 

Porém, nada d'isto tem o menor valor perante a 
vontade e opinião da Cama ra Municipal que n'este 
assumpto é perfeitamente soberana. Pode adoptar as 
Armas que muito bem entender. 
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Notavel Villa, é uma designação que antigamente se 
dava ás Villas d'um certo desenvolvimento, mas que 
não tinham cathegoria para serem cidades. Havia a 
Villa, a Notavel Villa, a Cidade e a Cidade Episcopal. 

Era portanto a designação da cathegoria da povoa
ção em conformidade com o numero de habitantes, con
tribuições que pagavam, emlim, uma Villa com um re
lativo desenvolvimento. 

Em todo o caso era um titulo que só se podia uzar 
depois de recebido um alvará do poder central. 

é. Castro Marim terâ esse titulo ? é. ou teria sido o de
sejo de arranjar uma supposta legenda que levou alguem 

Bandeira e armu da Vllla de Sa1vaterra de Mago1 

/\ legenda a que V. Ex.• se refere e chama honrosa 
d<? •Muito antiga e notavel Villa de Castro Marim•, não 
é legenda que represente qualquer honra especial. 

Muito Amiga, é apenas uma indicação de que existe 
ha muito tempo. Nunca houve qualquer documento ex
pedido pelo poder central que d'esse tal titulo como 
mercê. 

a collocar taes referencias por debaixo das Armas, sem 
saber a sua significação? 

Com as Armas provenientes do parecer approvado 
pela Secção de Heraldica da Associação dos Archeolo
gos é que a historia de Castro Marim está detalhada
mente representada. 

Com as Armas uzadas até agora, não linha a histo-



ELUCIDARIO NOBILIARCJ-llCO 

ria local qualquer representação, pois que da leitura 
d'ellas, nada se deprehende senão que representam uma 
terra que tinha umas muralhas e, nada mais. 

Agora com as peças justificadas pelo referido pare
cer é que se fica comprehendendo que se quiz repre
sentar uma terra cheia de tradicção e de historia. 

Depois sucede o seguinte : 

A cidade de Thomar, a conselho da mesma Secção 
'<le Heraldica, já adaptou umas Armas que forçosamente 
tinham de ser parecidas com as de Castro Marim. -
Castro Marim é uma povoação cercada de muralhas, 
portanto incluiu-se nas suas Armas um castello. - Tho
mar teve apenas um castello para defeza da Villa, por
tanto, nas Armas, representa-se uma torre e não um 
castello. 

Em Thomar como em Castro Marim houve a Ordem 
do Templo e a de Christo: lâ l eem as duas cruzes. 

Até as cores das duas bandeiras, são as mesmas, com 
a diíferença que a de Castro Marim, por ser Villa, é 
esquartelada, e a de Thomar, por ser cidade, é quarteada. 

Lá em cima no norte do paiz, é Caminha que guarda 
a entrada do Rio Minho, lá tem portanto nas suas Ar
mas, um castello encimado por duas chaves cruzadas. 

Em Caminha tambem ha varios castellos, mas nas 
Armas apenas se representa um, porque afinal tanto em 
Caminha como em Castro Marim o que houve semµre 
foi um castello, que em differentes epochas, conforme 
as circunstancias exigiam, ia sendo ampliado. 

Na sua carta de 25 de Junho é V. Ex.• que mesmo 
sem querer, acaba por concordar com o parecer em 
questão, pois acha vantajoso que nas mesmas Armas 
figurem as cabeças do Rei Mouro e do Rei Christão, as 
Cruzes do Templo e de Christo e as Chaves. 

(.E porque é que V. Ex.• deseja que estas peças alli 
figurem ? E' para que as Armas de Castro Marim tenham 
a representação da sua gloriosa historia. 

(_Que representa para Castro Marim as Armas que 
leem uzado até agora? Nada . 
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Vejamos agora o que significa a entrada das Armas 
Antigas de Portugal nas Armas das Cidades e Villas. 

Primeiro, nunca se adoptavam as Armas completas, 
quanto mais ainda encimadas pela Coroa Real. .. 

Quando a povoação pertenceu ao Rei, como por 
exemplo Barcellos, ou foi conquistada por Reis, como 
por exemplo Santarem, Silves, etc .• inclue-se em chefe, 
apenas o escudete das quinas, para marcar qualquer 
d'estes dois factos. 

Castro Marim não foi tomada aos mouros por qual
quer l~ei, nem foi propriedade do Rei, portanto, não en
contro razão para que nas suas Armas figure o escudete 
das quinas. 

As Armas que Castro Marim tem uzado são moder
nissimas, conforme demonstro no parecer respectivo. 
Como não conheciam as Armas antigas, uzavam erra
damente as Armas Nacionaes. Só depois de t855 é que 
crearam um escudo com os taes muros e torres, sem 
qualquer aspecto heraldico nem simbolico. 

Mas, volto a dizer : - As Armas das Cidades e das 
Villas são aquellas que as respecti vas Camaras M unici· 
paes deliberam adaptar, podendo não fazer o menor 
caso d'aquellas que lhe aconselham. 

A Secção de Hcraldica da Associação dos Archeolo
gos Portuguezes é que nunca poderia aconselhar a Castro 
Marim o uzo de umas Armas em que figure um:i ci
dade encimada pelas Armas de Portugal, pelos motivos 
já expostos. 

Se Castro Marim teve alguma vez a ca1hegoria de 
•Notavel Villa», tem todo o direito de se intitular «No
tavel Villa de Castro Marim•. 

cMui Antiga" não é titulo é a classificação de quasi 
todas as V1llas de Portugal. 

Aqui tem V. Ex.• o que se me offerece dizer, ficando 
com muito prazer ao Vosso dispor para todas as expli
cações que julgar que eu possa dar-lhe. 

Com elevada consideração me assigno, De V. Ex.• 
Att.0 Vnr. e Obgd.0 

(a) Affonso de Dornellas. 



Convento do Carmo em Lisboa 
EXTRACTOS DE NOTICIAS COLLIGIDAS POR fl'~El MANUEL DE SÃ EM 1721 

Frei .Y1anuel de á 

Q UANDO estudei a vida, a obra e a familia de 
D. Antonio Caetano de Sousa que publiquei 
em 1920 no VI Volume da • I !istoria e Ge

nealogia, inclui-lhe a transcrição d'urna enorme e eru
dita carta até ahi inedita aquelle grande historiador e 
genealogista, dirigida a D. Pedro de Lencastre, 5.° Conde 
de Vilanova, sobre a apreciavel obra genealogica de 
A!fonso de Torres. 

Procurei todos os exemplar manuspcritos da refe
rida obra para ver se encontrava o exemplar do Conde 
de Vitanova no intuito de conhecer alguns elementos 
com que D. Antonio Caetano de Sousa o tivesse am
pliado. 

ln !ormou-me então o Sr. Conde de Castro e Solla 
que tinha adquirido dois exemplares do trabalho de 
Alfonso de Torres no lei lão- que se linha efectuado em 
Julho de 1897 da Bibliotheca de José Maria Nepomo
ceno, tendo ficado com um que não estava anotado, e 
que tinha oferecido o outro exemplar ao !alecido Conde 
de Castro Minas. 

No catalogo do referido leilão verifiquei então que 
e:;te ultimo exemplar de AUonso de Torres, tinha exa
rada na primeira folha, uma informação de que o 
mesmo exemplar tinha sido conferido pelo exemplar 
do Conde de Vilanova = que era cotado e continuado 
por D. Antonio Caetano de Sousa, a que elle juntou em 
dois tomos, o titulo da Casa Rea l que Affonso de Tor-
res não tinha escrrto. = · 

Foi por esta informação que fiquei sabendo que a 
carta original que eu possuia, era dirigida ao Conde de 

Vilanova. Lendo então o mesmo catologo todo e as 
respectivas notas que tinha, veriliquei que existia da 
autoria de Frei Manuel de Sá, uma obra manuscripta e 
inedita intitulada : - Noticias do Real Convento do 
Cl\fmO de Lisboa occidental extrahidas de varios Livros 
impres.;os, e manuscriptos, reduzidas a forma l listorica 
pello Presentado Fr. Manuel de Sã. no anno de 1721.-

Aulgnatura dt fr. Manutl de Sj 

Felizmente, a lapis, estava á margem indicado que 
o exemplar tinha sido adquirido pelo Sr. Bernardino 
Ribeiro de Carvalho. 

Imediatamente procurei onde estaria a Bibliotheca 
deste Snr. que já tinha fallecido, e cheguei ao conhe
cimento de que estava em poder dos herdeiros, encon
trando então o Sr. Bernardino Ribeiro de Carvalho 
Filho, que foi d'uma grande amabilidade, permilindo
me que revolvesse a sua Bibliolheca até encontrar o 
manuscripto em questão que era desconhecido na 
Familia. 

Encontrado foi-me permitido reproduzir os desenhos 
que o illustram e copiar o texto. Por vezes tive ocasião 
de me referir ao precioso manuscripto, não só em Co
municações efectuadas na Associação dos Archeologos 
instalada nos restos da lgteja do Convento do Carmo, 
como em artigos de jornaes e em estudos especiaes, 
conforme tudo inclui no XI Volume da • l listôria e 
Genealogia• , 1924. Tambem do mesmo manuscripto dei 
elelTlentos do Ilustre escritor R. do Padre Vaterio Cor
deiro para a sua obra referente á Vida de Nun'Alvaro. 
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Fr. Manuel de Sá, Auctor do Manuscripto em ques
tão, nasceu em Lisboa em 1673, professou no Convento 
de Santa Anna de Collares em l 690 e morreu no Con
vento do Carmo de Lisboa em 26 de Março de 1735. 
Foi Definidor e Provincial da Ordem dos Carmelitas e 
pelos seus valiosos trabalhos historicos entrou na Aca
demia Real da Historia Portuguesa. Foi um escritor = 

do (°armo d~01~~cid..il 

cxlra.hidas 

clc(.tC1a.rio,r ~ros impresso~<:-
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D oações de un' Alvares 
ao Convento do Carmo 

CONSISTE o manuscripto de Frei Manuel de Sá, 
grande quantidade de desenhos que reproduzi e 
aqui incluo, de 24 paginas de indice seguidas 

de 118 paginas de texto, tudo em papel formato almaço. 
Começa por uma descrição da fun

dação do Convento, citando a promessa 
que D. Nuno Alvares Pereira fez em Al
jubarrota quando da batalha travada 
com D. João 1 de Castella, as egrejas 
e conventos que fundou a forma como 
adquiriu a terreno aos religiosos do 
Convento da Santissima Trindade e co
mo contra tou troca de terrenos com Mi
cer Carlos, Almirante de Portugal, ci
tando muitos aL1tores, onde o mesmo 
assumpto é largamente descrito. 

Descreve depois as varias doações 
de terras e rendas feitas ao Convento 
citando as escrituras. 

Refere-se á doação que D. Nuno Al
vares Pereira fez ao Convento em 5 de 
julho de 1422, estando em Villa Viço
sa, de um Santo Lenho dentro d'uma 
Cruz d'ouro e esta dentro de outra de 
prata dourada que na base tinha em le
tra gotica uma insçrição de que se po
dia ler: 

ma11uscrilos, rcdu2ida,s,eformaJJis

Jorica,. 

Esta Crus lle do mui nobre 
Condestrabre dos Reynos de Portugal... 

Nos braços da Cruz onde estavão 
as Imagens de Nossa Senhora e São 
João Evangelista, estava uma inscrição 
de que apenas se percebia o seguinte: eCf&!to 

~<J7~~cnlu.lo ~ãf dccfa. 

~<Ifl:8fn110. 
ele, 

1)9,1. 

Reproducçlo do frontuplcfo do manu.scripto do frei Manuel de SJ 

de sumo disvelo e boa critica = como diz Barbosa Ma
chado. 

Publicou varias obras que veem descreias nos Dicio
nario Bibliograficos. -

Jesus nu tem traziens per . . . 

Na doação reierida, declarou Nun' 
Alva res <JUe este Santo Lenho lhe tinha 
sido dado pelo rei D. João I que o to
mara em Aljubarrota a D. João 1 de Cas
tella que o tinha tirado da Sé de Bur
gos para trazer na :;ua Capella. 

Trata depois das condições impos
tas pelo Condestavel conforme consta 
da respectiva chronica. 

Diz que estando Frei Nuno de Santa 
Maria a ouvir missa no dia 25 de Maio de 1430, á ofe· 
renda, doou a Deus e a Nossa Senhora, o seu relicario 
que trazia ao pescoço nas campanhas, para que se 
conservasse no mesmo Convento, relicario tido em muito 
veneração, = pelos prodigios que tem obrado Deus em 
partos trabalhosos, em pessoas que o lanção ao collo = 
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Felizmente ainda existe hoje esse relicario, que será 
motivo d'um estudo especial para o que já tenho alguns 
elementos. 

A doação referida, juntamente com relíquias de San
tos e hum dos dinheiros porque foi vendido Jesus 
Christo nosso Redemtor foi feita por escritura do dia 
citado pelo tabelião F.:rnando AHonso. 

Trata depois Fr. Manuel de Sá da Morte e 
Milagres de Santo Condestavel, das diversas 
trasladações e das deligencias havidas para a 
Sua Beatificação. 

À Heraldica e a Epigraphia 

no Convento do Carmo 

o principal valor do Manuscripto de 
Fr. Manuel de Sá, consiste na grande 
quantidade que inclue das inscrip

ções sepulchraes e outras e dos desenhos de 
tumulos, altares, brasões e finalmente d'um es
plendido retrato de D. Nuno Alvares Pereira. 

Se até ao aparecimento deste manuscripto, 
era absolutamente impossível a restauração da 
Egreja do Carmo, com uma proximidade rela
tiva do que linha sido antes do terremoto de 
1755, agora seria muito mais facil, pois que 
bellos <:lementos nos deixou Frei Manuel de Sá. 

Muitas das inscrições principalmente tu
mulares já veem transcritas na Chronica dos 
Carmelitas de Pereira de Sant'Anna e n'outras 
obras que se relerem ao Carmo de Lisboa, em 
todo o caso é interessante que sejam conhe
cidas as leituras de Fr. Manuel de Sá, porque 
sempre é o depoimento de mais uma das pou
quíssimas auctoridades que leram as inscrip
ções releridas. 
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mais de cem, e mesmo é conveniente não omitir qual
quer das inscripções de Fr. Manuel de Sá, para pode
rem ser confrontadas com as que já estão publicadas. 
Vejamos portanto como este academico nos conta o 
que viu. 

Referindo-se ao tumulo de D. Nuno Alvares Pereira, 
diz: 

Manuel José da Cunha Brandão, socio 
efectivo da Antiga Real Associação dos Archi
tetos Civis e Archeologos Portugueses publi
cou em 1908, Lisboa, Tippographia da Casa 
da· Moeda e Papel Sellado, um interessantíssimo 

Uma pagina de> manuscrito, contendo 11 Arm11 da Ordtm do Carrno acompanhadu 
pelH Armas Ruu e pel11 de O. Nuno Alvaru Pereira 

folheto intitulado •As ruínas do Carmo,., separata do 
Boletim da mesma lnstituiçao, que inclue todas as ins
cripções lapidares a que encontrou referencia principal
mente na Chronica cilada. 

E' de notar porem que o mesmo folheto tem ses
senta e tantas inscripções, e Fr. Manuel de Sá apresenta 

- ... a Senhora D. Joanna sua 4.• Nctla, Ouqueza de Borgonha, 
molher do Duque Felippe, o das mãos brancas, lhe mandou hum 
Tumulo de Alabastro, para nelle o collocarem; e no Priorado do Pa
dre Mestre Frei Christouão Monis, que dcspoes foi Bispo de Reona, 
Provedor do Hospital Real, Coodjutor do Sereniss.0 Cardeal Infante 
D. Afonço nas Olecezes de Evora, e Lx.• o qual gouerno durou desde 
o anno de 1510 athe o de 1522. se trcsladarão os seos ossos para 
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ellc, e se pos dentro na cappclla rnor, em hua plquena ... na parede 
na parte da Epistola, fabricada de fina pedraria, com seo Arco de 
jaspe, donde ojc se dcvlza huma pedra branca com a cms das suas 
armu 1>0r memoria. Em o tal lugar esteue athe o Priorado do Padre 
frei Rodrigo de Brim. que desde o anno de 1545, aihe 1548 que o 
tresladou para donde oje se uc no P\'isbiterio da parte do Evangelho 
e este R. Padre o mandou, dourar e ornar com a perfeição com que 
ainda oje se dlviza. 

Frei Manuel de Sá transcreve em seguida os memo-

Sarchofas:o de Nun' A lv1rt1encotlado1 uma das janellas da ~ptla·Mór 
da fgrtja do Carmo (desenho de Frei Manuel de Sá) 

riaes enviados em 1674 ao Papa Clemente X, para a 
Beatificação do Santo Condeslavel. Depois diz que não 
descreve a Egreja do Convento por já detalhadamente 
ter sido descrita na obra •Forasteiro admirado• que 
relata as restas quando da canonisação de Santa Maria 
Margarida de Pazi. 
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Refere-se porem ás obras que em 1689 fez na Ca
pella Mór o muito Reverendo Padre Mestre Fr. João 
Baptista Rogerio, que a pos na perfeição que hoje se 
ue, asim das pinturas do Teto, camo do Arco de Ta
lha, e os santuarios metidos na parede em nichos em 
que estão as relíquias de varios Santos -

Depois referindo·se outra vez ao sarchofago de Nuno 
Alvares, diz que na mesma Capella Mór 

esta o Tumulo do Conde Santo he elle de finissimo Alabastro, 
sentado sobre trts Lcõens de pedra. na face delle que esta para a 
banda do Altar 1\lor, c<t.'lo aberios cm a mesma pedra, com grande 
primor, e diltcadeza em figuras de mcyo relevado. os Imagens que o 
Santo Conde traz!• pintadas na sua Bandeira com que entrava nas 
l:lalalhas, que dava aos Inimigos dc•ta Coroa, e estilo postas cm does 
paincis divididos; cm o que c~tn 1rnra :a parle da Cabeceira. está hum 
Christo Crucificado, e ao pé da Crut a Senhora e São João Evangelista 
e Silo Thlago de giolhos : no ou Iro esta hnma lnrngcm de Nossa Se
nhora com o menino Jesus nos braço•, Silo Jorge de gloll1os, e no 
alto hum meyo corpo de hum nnjo, com uma fita nas nulos; nos la
dos dos does paneis, por rematte desta lace, estão dois Anjos do 
rnesmo lclllo; das l mngens com as Armas do Santo nas mãos, as 
quaes estão lambem nos pcs dcllcs, entre ílorõcns. Na face que olha 
para a Igreja esta a figurn do Santo Condcstavel, representando o 
mancebo com hua i\la~sa nas mãos. vestido de arnrns brancas. Em 

Desc•lque feito por Arfonso de OornellH do Suchofago de Nun'Alvarts 
dt nnhado por Pr. i\bnucl de Si 

sinia do Tumulo. esta n figura do mesmo Conde Santo rcprczcnian
do-o já morto, vestido cm o l lablto do Cnrmo, com hum bordão cm 
hua mno, e na oulrn hum Livro aberto, como tudo se rnostra no rcs
cunho da folh:1 seguinte. No 1>avlmcnlo cm que esta asentado o Tn· 
mulo, cm hmnn 1>cdrn brnnca de xadres de que ctle se compoem se 
uc o lrtrcl ro seguinte: 

Aqui j11s n 1)11q11ezn O. Jon1111n tle Cns,'lro. 1110///er de D. Fer-
11a11do 2.0 D11q11e tle/Brag1111rn. e 111•/lo fiel Rey D. Jono o 1.0 

Quando Frei Diogo de Brito em 1548 fez a mudança 
deste tu mulo, trasladou lambem 

••• da Cappeln dos fieis de Deus que hc agoro a de Nossa 
Senhora da boa morte, de hum a scpullura mclida na parede da parte 
do Evangelho em que seu !ilho a linha mandado sepultar, os ossos 
da Senhora Eyrla Gonçalves, para dentro do Coro. e nas ultimas 
cadeiras ao pé do Tumulo. se devlza huma pedra branca, no meyo 
della a Crus das Armas dos Pereiras e das Ilhargas seu letreiro !pa
gina 33') . Esla pedra esta encostado a tal sepultura com hum por 
modo de nicho com as Armas da Caza de Bragança (Planta leila 
a 116 annos) e ainda que oje se não vc. a sua forma moslra o pri-
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melro rescunho que se segue. Em frcnlc desla scpullura, no lugar 
em que estcue o Conde Santo esta huma Cappella que lambem se 
mlo ve oje (planta feita a 116 annos) por estar encubcrt3 com o San
tuarlo e no meyo l~m humas Armas partidas cm palia, da parle di
reita ns Armas dos Coulínhos, da outra as Arrnas rcacs com seis viei
ras no fundo, e duas Cabras cm chefe, com seo coronel, e no ii111 
delln dois Letreiros o que tudo mostrara melhor o segundo rescunho 
que se segue: (pagina 338) 

1 

_dl1 
.f{'JJ1·1 .1. 
J.UJt; :.· ... ú 
1,Ut m.:nltil 
l,vur t!lv 
fllCJ(tffJ 

1 

1 

J 
Tumulode O l!ria Oonçalvts mltdt Sun'Alvartt A parle toda a negro 

estJ no otlginal representando damHco am1ttlo tem cima um docel. 
(Otstoho de ft . ,\\anutl de S.i) 

No meyo do Coro, em huma sepultura grande, em sima do qual 
esta a estante foi sepultado o Ex.mo D. Jnyme, Irmão do Duque de 
Aragançn, e na mesma jas lambem o 111.•no D Jaymc de Lancastro, 
Al s1>0 de Ceuta. iilho do Senhor D. Jorge Duque de Coimbra e Mes
tre de S. Thlago, e Avis; o qual ialeceo de hum accldentc q lhe so
brcueyo com o excesso que fcs, em dar a Comunhão a esta Corn
munldade cm quinta feira Santa. 
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No pavimento da mesma Cappella junto do togar do Orgao, fo. 
rão sepultados D. Denis de Faro e sua mulher. D. Lulza Cabral, e pelo 
seo iestamenlo consta, q foi com licença do Senhor Duque de Bra
gança e consentimento dos religiosos. Tão devotn era esta Senhora 
do tlablto, e religiosos do C:1rmo, que instituindo Morgado na pes
soa de D. faleuo de Fnro. seo filho quando declarou as susscssõcs 
que hnvln seguir, determinou que por falta de seu filho va a de sco 
frm:1o Joffo Alz.• Caminha. e findas estas duas familias, venha a este 
Conven10 com obrlgnç:lo de se lazer 1111'1 Ca1>ella de Nossa Senhora 
da Pur.ficaçao, com seu Painel de todos os Sanlos e lhe dirão huma 
missa quotidiana, e o resto que ficar do rendimento se gastará em a 
enfermaria. e crn ornamentos preciozos para a sanchrls1ia. O Testa
mento foi feito pelo ,\\. R. P. Frei Gabriel de Brito; ,\llnlslro Princi
pal dn Ordem da Plnltencia de São Francisco cm 15 de Abril de 
160-I. e aprovado em 21 de Julho do mesmo armo pelo Tabalião 1\ll
guel Ribeiro. Neste mesmo Testamento ordenou que o~ religiosos 
fossem buscar o seu corpo, e o troxessem para a sepultura, como se 
fosse a de qualquer religioso e que em todos os conventos da Pro
vincia se lhe fitcsscrn sufragios, e ainda que para tudo deixou esmo
las. bem lho podlt1o fazer cm agradecimento do multo que esta 
Cornmunldadc lhe era devedora, porque com n enfermaria nno Jazia 
gaslo, pois lodo o neccssario para os 
religiosos doentes maudava com gran
de abundancla, e accyo. No primeiro 
condecl llo que mandou fazer pelo R 
P. !'rei João de Figueiredo Religioso. 
do C1rmo em 6 de Janeiro de 1615 
e apro\•ado no mesmo dia, e anno 
pelo T•b•llão Miguel Rybciro pede 
que seo filho o Conde D. Esteuo 
de Faro, faça todos os annos a festa 
da Purlllcaç'1o. No 2. feitio pelo Pa
dre irei Luls Nogueira em 3 de Feue
reiro de 1621 poem por obrigação ao 
admlnlslrndor do Morgado que ella 
tnstltulo, que foça todos os annos 
a fcsrn da Purlflcaçno; e nsim se 
observa dando os possuidores do 
Morgado qunrenta mil reis para ella, 
hoje he admlnis1rador o Ex. m• Con
de da Calheta. l:sta festa se fas con 
toda a solcrnnldade e para ena se 
impe1rou Breue de quarenta horas 
que foi dos primeiros nesta cidade. 
No fim da missa solemne de dia de 
N. Sr.• por ser obrlgaçilo imposta no i--
Testarncnto se can1a responso sobre a Duenho de Affonso dt Oorntll.u so· 
cova pcln sua alma, Marido e des- bre: o que dutnhou l"rtl 1'\1nutl 

ccndcntes. para o que deixou espe· !~!:;t;;.~:::,:~1~:;;~ ::ma~~:~ 
cia l rend;1, e :tos Irmãos de N. !)r.• da Cau de Hrng.u1ça, docel que 

does mil reis de foro todos annos. por ser no 01l.:ln11, duenhado a 
Este testam coto e condcclllos, íor:1o amarello, aparece IOCIO 11eg10 e de· 

abertos cm Lisboa cm o 1." de. Abril formado. 

de 1622 1>or mandado do Doutor 
Luls .Mnrtlns de Sequeira do Dezembargo de Sua Magcslade como 
cousta do lermo feito por Chrls1ovão Rybeiro. 

No arco desta mesma Cappella mor, (pagina 343). estão os es
cudos que se devlUlo na folha seguinte na !orna que se mostra nella 
e sua perspectiva. 

c.ppellJS do> Cruzeiro da parle do Ev.rngclho 

A primeira Cappella he f~ita ainda no tempo do Conde Santo e 
foi o seo tllulo Nossa Senhora dos Prazeres; os Padres a dcrao ao 
grande Duarte Hrnndao, e n sua molher D. Margnrlda de Beamonda, 
e nella instltulrao Morgado (que seu filho João 6rnndllo pos em exe
cuç;lo depoes) cm 17 de Março de 1528 por escritura feita pelo Tnba
liAo Bras Afonço, do qual Morgado he hoje admlulstrador o Ex."' · 



ELUCIDARIO NOBILIARCHICO 

Conde de Pombeiro (que anda em leiiglo com Fernando de lima 
Brandão que eslava de posse) e puzerilo na dita Cappella a São Se
bnsllilo, e este titulo conseruou athe o prezente tempo em que se lhe 
pos o titulo de Santa Anna. Tem o teto os does escudos que se 
divlzllo. 

No pavimento esta huma Campa. e nella as Armas que se vem, 
e o Ep1taflo em letra gotica que abaxo deltas se segue. 

Aqui jaz Duarte Bra11d11o, Caval
iéiii>da'!Oarro,'tP11, a qual ga11'1011 110 
RPiuo df' lugalnferrn. por muitos'afa
mados Sf'rvifos que fez a E! Rey Duar
/e, qur a es/e tempo era 110 Neino do 
Co11selilo dos l?eys de Portu gal, o qual 
falnt'o a 18 diflS de Nov<ml!ro era de 
508. • 

Devesse notar o timbre com que se 
achilo assim M Armas desta sepultura co· 
mo das do numero 82 (1 tenrique Brandão, 
pagina 3 16) desta mesma familia afir· 
mando o Autor da Noblllarchia, no Cap)
lulo 29 fl. 2 18 que os que procedem deste 
Heroe, tem por timbre os mesmos Dra
goens. Este erro é con hecido; e facil desa
ber porque pntenle está. Fique ao •.eytor· 

A 2.' Cap11ella foi feita no tempo do 
Conde Santo ern o seo titulo dos fieis de 
Deus, e nella mandou o mesmo Senhor se-
pultar sua Mãy; os Padres em o Anno de 

IS73 em 9 de ,\layo por escritura feita pelo Tabalião Henrique Nu
nes, a derão a Afonço de Torres, (') e sua mulher D. Violante de 
Melo, para nella se enterrarem, e scos sucessores, tem o titulo de 
Nossa Senhora da boa morte, e Ire administrador o Ex.m• Conde da 
Ponte. 

A 3.• he lambem do tempo do Conde Santo e a der<lo os Reli
giosos a D. Nuno Alvares Pereira e a sua mulher D. Maria de Noro
nha, que lhe 1>11zerão o titulo da Crus, pella grnude devoção que ti
nhão ao Santo Lenho, que fora do scu 5.0 Auo, ha nella huma adm iravcl 
lrnagem de Christo Crucificado que de flonrn ma ndou o Ex.mo Senhor 
Cardeal Torres, para se colocar cm o Convento do Carmo de Lisboa, 
a qual milagrosamente veyo a elle, porque naufragando a Náo que 
trazia a Santa Imagem, junto da Barra desta cidade de tudo que nella 
vinha se não salvo senão o Caixão em que vinha a Santa Imagem, a 
qual entrou pela barra dentro, o que vendo a gente que tslaua em 
hum Barco, o lorão buscar, e achuão o Caixão com hum letreiro que 
dezia, para se entregar em o Convento do Carmo de lisboa e dando 
parte aos reliogiozos, iorão logo, e abrindo-o, acharão a Santa Ima
gem, que levarão para a Santa Caza da Misericórdia, donde em solem
ne Prociç<lo foi conduzida para este Convento. lnslituirilo alguas obri
gaçõens de Missas, por duas escrituras, feitas ambas pelo Tabalião 

(1) Ascendtn le do celebre ~en ealoS,:lil~ do mumo nome que deixou uma 
monumental obra da especlalldnde que é bem conhecida dos estudiosos. 

Pol ucendenle dos condes da Ponte. 
A cripta dupla onde foi sepultado, existe Intacta, oonforme direi n·um estudo 

t1peclat. .:.... -
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Diogo Orelha aos 19 de Mayo de 1512 he hoje jazigo do Ex.mo Con
de de Valladares, e tem Ires campas, e nellas os letre iros seguintes. 

Na que está no meyo se le 

Aqui jaz D. Nuno Alvares Pneira fillto de D. Francisco de 
Me11e,zes, 2.o Marques de Vil/a Real, e da Marq11eza D. Mada 
/·rei 're, I! sun 11111/her D . Maria de Norouila, fillta de D. Marli/ 
nlto dl' Cflslello Brauco, Conde de Vil/a 11ovn, e da-/ Coudeça 

r. t .tpu'1;.1r~ ;:; -: l!f~J .11 f)..,,;u .. /1~-:1 :~11.i.-/•. '':'~'llJ•.ltJ 
tt r:t n1 .11:1 .,r;ruf1;,: . : 1m.1.11J1w .r~·m ". l!tt .,, .. ~ l°t.Jtt l .'lll tf1.
.;,11..,tl"'t J('l'~151 :r ~·:' i f ftJl rJ11.1 ;t1;J :JU.1, ~ .,, ;,,,, an.'ifll:,.~'::t:,,.' 
.•,1111 r.11•1,: .;1i1' •~ J~ ;vr: }Nl'J : t .!,. iúrr ~;11 mo o. •:t1.f~.11t l 
J'~ftl:u. 

Stpullura dt O Antonla de Leacanlrt mulht r dt o. A1vato Coullnho 
A partt lodl 1 ntgro tst.à no ortglaal dtttnbada a amartllo rt prutnlando 

damasco e tm cima um dottl conforme se vii no duc:alque a pagl:aas 337. 

D. Mecia de Noro11//a. Faleceo 110 fim de Dl!Zembro de 155.1 a11-
11os. 

Na parte do Evangelho se le: 

Sep11//11m de D. l gnez de Castro mnllter q11e foi do Rege/ 
dor lo11re11co dn Sylua. com lice11ça do CondP. 
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Na que esta da parte da Epistola. 
Aqui esttl depozifatlo o corpo de Bernardim de Tavora de 

Souza. repostr.• ,Uordt S. Mag.d' Pafeceo em 6 de Agosto de 1652. 

Na\•e da mesma parte do Evangelho. 
Esta a Porta qne vay para o Claustro, e por sima della hua 

Imagem de Nossa Senhora do Carmo. pintada a fresco na pedra, que 
tem leito prodlglos, e se lhe tem muita devoção, e a Ex.m• D. ,\b
riana Thereza de lencastro. se mandou enterrar defronte da Santa 
Imagem, e tem a campa o letreiro seguinte: 

Sepultura de D. C1trisfov1lo José tia (Ja111a e de sua t11111/1er' 
D. Mari1111a Tltereza de laflcastro. e de seos fferdeiros e desce11-
def1/es 1705. ( 1) 

Cappella de Nossa Senhora do Socorro, a qua l lem hum Poinel 
da Senhora Santa Ana no frotesplcio da sinrnlha que cobre os Arcos, 
se le o seguinte. 

Ileu, 111erifis mi11or ara tibi, A1111a. repertis'& qua potes/ SO· 
lum po11ere fe111pla 111a11us. 

No pavimento no meyo tem dnns pedras, cm huma se le. 
Tem duas 111issas quotidia11as, ltuma por elles: i11stíluidores. 

outra por Bar/iora l. uis rle C<11111Je11s. 

Outra. 
Operi 111nuuv 111 t11nmm porriges dexter11. Job cnp. 14. 

Em a 1>edra que esta da l>Mte do Evangelho se ne o letreiro 
segninle. 

Esta Cappella e sepultura !te de Jotlo 1to111e111 de Oliveira 
Cavallteifro da Ordem de Xpo., e Provedor dos Coutos do l?ey110 
e Caza. 

Na que está da parte da E11istola se Je. 
E de sua mulltl'r Marta l11is de Cam/Je11s: elle fa leceo a 28 

de Ju/110 de 1607. e ella a 15 de Setembro de 1610. 

Cappella de Santo Anlonlo no frontespicio por sima da simalha 
que cobre os Arcos, esta a lnscrlpção seguinte 

Esta Capprla da i11vocar110 de Sa11to Antonio fie de Fran
cisco ,\lacltado, o q11at a tlotou de l111t1 missa q11otidia11a para 
sempre. faleceo a 22 de J11/lto de 1599. e asim /te de seu lrmilo 
A11tonio Macltado que a ma111/011 fazer. e omo11 do 11essessario. 

O mesmo dls a campa que esta no pavimento. 

C.lppell,1 de S•nl• LutiJ 

No frontcsplclo por slma da slmallrn tem o seguinte. 

Lucitla lucenfi l.t1cescis l.11cia l .uce, Me11s mea /11cescat Lu
cia, /11ce /11a. 

No pnvtmcnto tem huma campa e nella 
este escudo. 

E por baixa dcll e o letreiro seguinte. 

Esta Cappella e sep111/11ra, //e de Al-
11nro Frz. l 'err1lo .'Cav11/leiro Fidalgo da 
Caza dei Ney uosso Senltor e de Mar/ 
garida l.uis Clemen/e iua mulher, e de 
l otlos os Sl'OS tlesce11 deu/es os P.P. deste 
rouveulo /em obrigaç/10 de ///e dizerem 
lue//a 111111 missa q11otidia11a com respo11so 
por sua alma para St'mpre ; para a q11at 
deixou <fe rs111ol11 tri11ta mil reis cada/ 
011110. a l:"scritura foi feita pelo Tabalillo 
Migut'f Ribeiro em 28 de Agosto de 1606. 
e //e hoje admi11istrador Cl1rist o11110 Per
rtlo de Castello Brauco. 

Na Capella de Sanlo Alberto esta o pre
zente C!cudo, no fronlispicio. 

(1) Existe no Mustu Ard1tologlc:o lnst;alado nas rulnu da Egrtja do Carmo. 
um:t. lapide com H armu dos 01mas que deve u r a dt.sla upullura. 
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E logo abnxo sele. 

Tegmi11e sub cujus Orepa11i stnf 
gloria monlis All>ertus, ma/em ltanc 
sustinet v11a pi1111s. 

No pavimento em a pedra do meyo. 
esta o letreiro seguinte. 

Esta Cappella !te de Jero11ima Pi-
11lleiro, do11zel/a , tem missa q11otidio11a. 
e outras obrigaç/Jeirs co11forme a Escriptura, para o que deixou 
MJ$ de juro que tem 11a Atfa11dega desta cidatle an110 1609. 

C.1ppella de Jesus Maria José no frontesplclo se le. 
Esta Cappella e sepultura //e de A11to11io Roiz, e de sua mu

i/ter lza bel l1e11riq11es f1111da1tora delln, e de seos llertfeiros dei
xo11 de/foro por missa quotitlia11a, e maes obrigaç/Jes 35$ e a 
fabricou /de todo o 11ecessario, como co11sta da Escritura. 

No pavimento 
Esta Cnppella P sepultura, lte de A11/0 11io ROiz ja tlef1111to de 

sua mull1erfl zabel lle11rriq11es, que a f1111do11; e de todos seos 
descmtleirtes, cuja/11ocart10 /te de Silo José. l ;'ste Co11ve11to tem 
obri{!açtlo, tle dizer l111111a 'missa q11otitlia11a rezada, e dia de Silo 
José missa c1111tatla, com 10iaco11a e Subt1!11cono. e uo Srlo dia dos 
Sa11tos /111m officio de 11ove lif/Je11s c11 11/ latlo, com missa de Dia
co110, e subtliaco110. por suas almas. para o que a f undadora dei 
xou de f ora 35$ cada 011110, nas cozas das Comedias ua rua das 
Arcas, e asi a fabricon de flJrlO o necessario muito bastantemenle 
co1110 co11sta da Escritura, 11cabo11ce a /de J11/lto de 11111. 

Ca1>pella de São João Evangelista, no frontespicio por sirna da 
simalha se le o letreiro seguinte. 

Qui Domi11i .llafrem Snscepuat a• de Joa1les lpsa sacerdote111 
suJcipit & de Suvm. 

No pavimento está hum escudo na forma que se ue. 

E na mesma pedra se le. 

Esta Cappella e sep11/111ra /te de 
Antonio de Varo11a e tfp seos fferdeiros. 

Em outra parte do Evangelho. 

Antonio tle Vnrona ma11do11 tresla
dar para esta sep11/lu ra, os ossos, de seus 
Pais Oines tle Varo11a, e Beatris Go· 
mes, 11os 29 rle Agosto de 16-16. 

Cappela de S. Miguel no fronlispicio 
por slrnn da sl111all1a está o letrciroseguinte. 

Esta Cappelln rio Anjo S. Miguel, e 
rins 11/mas, //e t/1• A11lonio l?Oiz Al/caide 
desta rir/ade, que a 111a11do11 fazer a sua 
custa, omo11, e tlo/011 tle 60$ tle renda 
cada an110, e silo obrigntlos os Padres 
deste co11v1•1110 a lhe mn11dar Ili zer lt11t1 
111issa rezada cada dia, e as tres da 

noite tio Natal, e //uma ca11 /ada no 011fav.• dos Sa11/os com se;Js 
respo11sos, e a misst1 rezada da primeira seg1111da feira de catla 
mes, se dira pt'lll 111ais tlezempnrada alma do Purgatorio elo das 
as missas das q11arfas feiras se dir!lo a Santo A11to11io com as 
mais pela s11a alma e te11rt10, nesta mesma cappella e ntlo em 
oulra parte e 11110 s11plicartlo a S11a San tidade as co111111te em 
outra obra p ia, nem em outro l11gur e nem enturartlo, 11em depo
sitar/lo corpo algum na rlila Cappella salvo o que elle deixar 
em seu Testamento conforme a f;"scritura do Con/r.• fe1/a pelo Ta
balitlo Antonio Correa em o 1.0 rle Abril tle 1610. annos. 
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Capp.• de Santa Catharina no fronies~lcio se le. 

M <>11s Sinai q110111/am celebris lua condidif ossa, M <>11s m:>d<> 
Carrnelilo, Ca//iari11a, C<>lil. 

No pavimento tem o letreiro seguinte. 

Esta Capei/a de Santa Call1ari11a /te sep11/111ra de Fernllo 
Dias dl' la Torre Sa aurdra. 11a111ral de Se
villta, a q11a/ despoes de fa/ecid<> mandou 
faur D Cal/1ari,11a de Caroalliaes, sua m11-
llier para rifes ambos, e para os tlerdeiros 
do dil<> se11 ma rido, o qual fa/eceo 110 A11110 
de 1601 a 8 de Ja11riro tem missa q11oledia
"ª com 35$ cadn anuo. 

Os quais paga o llospital rMI, porco· 
brar a re11da d<> Palio das comrdias/q11e 
eslll obrigado n Pslr r11cargo: cor1stn rste 
co11trato tia escr//111·n frita prlo Tabalill<>1 

8.'""' /31•m a1'fles rm 28 tlr J11llto dr 1625. 

Cappclla de São Roque no lrontespicio 
esta o letreiro seguinte. 

t::sta cr1ppe/n /ir tle D. l zabel " '' Mel/o, 
tem missa qu<>tidia11n pnra o que deix<>u sua 
fazenda. 

Na parede junto a esta Cappella esta a se
pultura do Ex.ri• O. Miguel de Almeida, Conde 
de Abrantes. na forma em que se ue delinia· 
da na pr.• folha seguinte.(') 

C•pp<ll.1> do C ruzeiro d• pdll< d.1 EpislolJ 

A I.• he s Cappclla de N. S. ' do Pranto. 
denominada no lempo antigo, e hoje de N· 
Sr.• da Piedade que o Sr. Condestavel deo ao 
seo Escri\'ão da Puridade Gil Alras Monis, e 
nella jas sepullado. em huma sepultu 'a alta 
tpagina 3 11) da parte do Evangelho na forma 
em que se ve no SC!!•rndo rescunho e o le
treiro q uelle selle e~la em letra gonica. (') 

Da parte da E1>istola esta outra sepullnra 
como mostra no trecclro rcscunho (1>agina 341) 
e tem letreiro que se n~o pode ler.(') 

No pavimento cm huma campa no meyo 
se te. 

Aqui jas D. l.uiza Monis, 111ul/1er que 
foi de trancisco de S11m Pnyo, Senhor tia 
Caza tle/ Villa Nor. 1• administmtlor desta 
Cnppelln Fntect•11 em 16 dr Mnyo tlr 1659. 

Da 1>arte do Evangelho cm oulrn dls. 

Aqui ja1 Francisco tlt• Sam Payo, q:te 
foi cazado com O. l.11iza Monis. e Smltor 
tle Vil/a flor , e atlministratlor tft•stn Cap
pella Faleceo em 9 tlias de Jn11eiro tle 1662. 

Da parte da Epistola. 
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assim jas mais o dílo seu Marido Jero11i mo MJ11is de luzig11a11<> 
c11ja esta Cappel/a lie. <> qual /afete<> em Baru/011a a 25 de Se
tembro de 1595. 

E togo mais abaxo, na mesma Campa. 

Aq11i jas D. Mariana de Alarcllo m11/liu de luis de Torres 
de lima. /ilha de Jero11imo 1\1011is. e de D. Eluira de Alarei/o. os 

Aqui jas /). /:"/vira tle lltarcllo mnllter 
de Jer<>nimo Mo11is til' /.11zig11ar10.'a q11at 
/aleceo dentro nesta lgrrja rstamto dia11te 

S.!crofago do Conde de Abrantes O 1\\,lgutl de Alm..-lda (dtsenho de Frei Manuel de S:i) 

d<> Sa11tissi1110 Saeramento snbado1Sa11/o 28 de .Uarço de 1587. E 

(1) No 1Muuu Archtoloa-lco txlllem os dois ucudos de Armas que se vttm no 
alto du~ lumulo. Um com H armu dos Almeidas e outro dos Ca.stros. ('lJ Esl.sle 
ainda no mtsmo slOo, pule dtsle lumulo. {3J Por invullgaçõts recentes do Snr. 
Conde dt Slu 1>a)'O (0 Antonio), ubt~se que ntste urc-bofago e-sliveram os re.stos 
de Vasco 011 i\\onli fllho de 011 Ahtt Moniz, e sua mulher O. Ltonor de Luslgnan. 

quees /em duas missas q11otitlia11ns 11esla Cappella e para e/la 
dei.rnrllo 50$/de juro. e siflco para a fabrica. 

No sepo do Gigante, da parte da Aduela, em que pegão as gra
des se le em letra gotlca. 

Sepultura de Jotlo do /Jarril. 
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Hc hoje desta Cappella Senhor Francisco José de Sam Payo, 
Vice Rey da lndia, e nella em o Armo de 1490 se instituio huma 
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que não podendo entrar toda na Igreja foi precizo que ao tempo que 
hum dos nossos religiosos estaua Pregando, dentro na Igreja outro 

1>rcgoce fora aos que não poderão entrar, 
e ouve tanta co1>ia de lagrimas, asim em 
hum como em outro Sermão que foi Deus 
nosso Senhor servido de as ouvir, por in
tersessão de Sua Santisslma ,\\ay, porque 
estando o dia claro. e sereno, e \'entando 
do norte, IOl!O se turbarão os ecos e prin
cipiou a chO\'Cr. e suposto que naquelle 
dia a agoa não foi muita no dia seguinte 
foi t~o coploza que regou a terra geral
mente e se remediarão as novidades, de 
que todos deram graças a Deus reconhe· 
sendo que por interceção e rogos de Sua 
May Sanlisslma Senhora da Piedade, vza
rn corn elles \!e sua mlzeiicordia; Tanta 
devoção se tinha e tem ainda hoje com 
esta Scnhorn que loi necessario naquelle 
tempo lnzer o Nicho que tem fora da Igreja 
parn sacca r 11 devoção dos que vinhão de 
noite c m Romaria. 

A 2.• he n C111>pelt1 que tendo antiga
mente o tilolo dos Rcys, he oje da Con
ceição, foi tnrnbem fcila no tempo do 
Conde S:rnto os Padres a dcrão n Aluaro 
Pacheco, e Diogo l'ernnndes por escritura 
feita c m 16 de Março de 1537 pelo Nota
rio dei Rey Manoel Afonço hc hoje admi· 
nlstrndor dclla, Francisco de ,\\ello de 
Carvalho por ser cazado com D. Lui1.a An-
tonia das Pouoas Corte Real. 

Sa1cholago de 011 Ahu ,\\onlz (dtstnho dt frei .\bnutl de !:~) A 3.1 em antigamente Porta travessa, 
a qual por contrato leito com D. Nuno 

A!vares Pereira se não 1>0dia fechar, porque queria que da Rva se grandioza Confraria, e he imagem de muita devoção, e as molheres 
se ualem deli•. para o bom susesso nos 
partos, e por baxo do Ahor (para o que ha 
duas portas, e são para isso) dlo nove vol
tas. e no tempo anligo. quando nesta ci· 
dadc se fazi:lo alguas procissões gernes por 
nesessldadcs publicas. vinhão as niaes del
tas a este convento do Carmo, dirigidas a 
esta Cappclla. por acharem nesta Senhora 
o remcdio cm suas afllçõeus. 

No nnuo de 1561 se vlo humn mara
\'ilha grande que Deus Senhor nosso fcs 
aos morndorcs dcstn cidade de Lisboa e 
os do seu Termo, por lntcrses:\o desta 
Soberana Senhora e foi o cazo. que ha
vendo hua gra nde falta de Agoa cm o 
mes de Abril. causa porque as novidades 
estav~o qunsi perdidas e tendo feito va
rias prociçõens de preces, e continuando 
o castigo. suplicarão Mu lto Reverendo Pa
dre Principal que cnt~o era, desta Pro
vincia Mestre f rei Damião dn Cost;1, qul· 
zesse dar licença, 1>am que a Senhora sa
hisse em Procissão, e ascntlndo este aos 
justos rogos dos dcvo!los que fazl1lo a 
suplica em 25 de Abril do mc~mo armo, 
se fes uma devota proclçllo, a qu•I davao 
principio multas pessoas fazendo varias 
plnilencias, scgulão-se munas Irmandades 
com suas Tochas acezas, a Conrrnonida
de que levava no fim em hum rico An· 
dor a Senhora, e se encaminhou a Santa Sa.tchofago de Vasco OU Moniz e de sua mulher D. Leonor de Lu:dgnan (de.unho de 1-rel Manuel de Sá) 

Caza dn Mizericordla, aonde se celebrou missa solemne com sermao, 
e foi tanto o concurso de gente, que acodio a acompanhar a Senhora 

visse, e adorasse a Imagem de Christo Crucificado da sua Capela que 
ficava fronteira, e pos entre outras pennas. que perderia o Con\'ento 
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dois mil cruzados. rnns como pelo tempo adiante se concíderarão ra
zoens para se fechar, recorrerJo os Religiosos ao 111.m• Senhor 
D. Aronço de Castello Branco, Bispo Conde. que era neto. e testa
menteiro dn Senhora D. Marln de Noronha instituidora da Cappela 
da Crus, para que qulzesse suplicar ao Pontífice. que derrogasse, e 
annullassc a condição Imposta, e desse Breue para se podu fechar, 
a dita Porta travessa. lello asim este grande Prelado e o Pontilice 
Xisto S.• a sua lnstancla passou hum Breue em 3 de Março (Arch. do 
Conv. Gavet. de Rorn.I de 1586 o qual principia. Circa curam pasto
ralis ollicii &.•em que da authorldade para se fechar, annullando as 
condlçõens pennaes, da Escritura; e se fechou sendo Prior deste 
Convento o Padre Mestre Fr. Anitelo Pereira que depoes foi Bispo de 
,\\nrtlrin, condjutor do Bispado de Coimbra. 

Neste lugar fes huma magnifica Cappela doSantissimo Sacramento 
D. Catharlna de Menezes. cm a qual pos as Armas que se divizão. 

E a pedra que esta na 
frontaria do Presbiterio da por
ta do Evangelho dis o seguinte. 

Mandou fazer esta Cap
pella, do Sautissimo Sncra
mr11/o e re. liquias do Mostei
ro, D. Catltariua de Mene
zes, mulher qae fo i /de D. 
Jot1o Co11/i111to, Alcaide mor 
da vi/la de Sautarem, para 
se1srpultnr 11e//a, e o dito 
seu Marido. e seds lle1 deiros 
e sussesores des, cendeutes. e 
11e11/J11ma outra pessoa, e n 
proveo de ornamentos. pra· 
tlla e a dotou com 60$ de 
juro de vinte o milhar. 

Na outra pedra que está 

no Presbilerio da parte da Epistola se lc. 

Tem os religiozos obrigar/lo entre outras de dizer nesta 
Cappel/a cada dia /11111 missa rezada. e hum officio de nove li· 
roeus ca da a11no de11/ro 110 Outavario dos Sa11tos co11/or me a 
escritura que com elles sr fu, nas notas de Bertlto/nmeu Bernar
des Tabalillo desta Cidadt' dt' Usboa aos 7 de Agosto de 1620 an· 
nos a qual os Padrl's tem em seu Cartorio com as ma is oórign
rDes que 11e//n se coutem. 

l le hoj e administrador o Ex.m• Conde de Obidos. No sepo do 
gigante na Adu ella cm que peg11o as grades esta o seguinte letreiro 
em leira gotlc.1. 

Aqui jas OomPs e A111res, criado Da/ouço A1111es/Nogueira 
Alc11yde mor q11e foi !lesta Cidade. 

Ncstn Cap1>cl la se lnstllulo Irmandade do Santissimo Sacramen10 
e resurrelção em o Anno de 1562 e em Convento de regulares he 
singular, uz11o de Capas Vermelhas servem com muito zelo, a pri· 
mcirn prociç11o de 3.• Domingo que flzerão, as quaes continuarão 
dnhl por diante, foi cm o mes de Abri l do mesmo Anno, e logo no 
Domingo Inira octava do Corpus, a I.' solemne; como consta das 
Provlzõcns do Serenlssimo Cardeal Infante D. H enrique Legado a la
tere, a primeira de 14 de Abril, e outras do mesmo Anno em 22 de 
Marzo, pellas quacs concede sette nnnos de Indulgencia e perdão, aos 
homens, e mulheres, que acompanhnrem eslas duas primeiras proci· 
çõens, as Provlzõens sfto feitas ambas em Lisboa por Francisco de 
Faria. 

Nave da mesma parle 

Antigamente se lntllulaua esta Capella do Spirito Santo e o Pai
nel o mostra assim ; na parede da parte do Evangelho tem o pre
zcnlc escudo. e logo abaxo tem o seguinte letreiro. 
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Esta Cappella do Hspirito Sa11to fie de Pranciscn Bran'doa. 
mo/Iler de Francisco Roiz de Goes. q11e Deus tem/e e/ln nmando11 
fazer a s11a propria c11sta para sua sepul/urn, e a dotou com 408 
de juro, e 11oue moyos dt re11da. e o/iuaes. vinhas, e terras de 
pam,!e outra /au11da de
clarada 11a Escritura, 1/e 
contrato, que ft's com o 
Prior e Padrt's deste Co11-
ve11to de N. Senhora do 
Carmo. com obrigarno de 
missa quo/ediaua, e ou / 
tras missas e officios can
tados de 11011e, e Ires li
çoe11s como no di//o co11-
trn/o se co11te111 . 

1 fe j azizo hoje de n. 
Jorze l lenrlqncs Senhor dns 
Alcaçovns. 

Esta Ca11pclln jn não 
hc denominada senno pcl:i do Snnlo Chrlsto cativo. porque vindo de 
Argel esta Soberana lmngem a collocnrno nclla, e sosedeo o Cazo 
na forma seguinte. 

No anno de 1637 lt'rr.• nas Vidas dos Santos do Carmo fls. 145) 
cm 29 de Novembro, 1>artlo do Porto desta Cidade para o Estado do 
Maranlulo, hum Navio em que hla pera Vlgario Prlncipnl da Vlgaira
ria do Maranhao, da Ordem do Cnrmo, Jaquellc estado, o Reverendo 
Padre frei Pedro da Mag.n• que leuava consigo. a Imagem de Christo 
Senhor nosso. e seguindo s11<1 dcrota cm o 1 de Janeiro do Anno 
seguinte, foi o tal Navio emvcstldo de does de Argel. e dcpoes de 
alguma contenda foi cnttiuo; e conbe ao Arraes Xafaisco Turco, o qual 
trazia na sua companhia Jous cattluos Portugnezes, chamado hum 
Antonio Vicente, e outro Manuel que vendo que os .\louros quando 
abrirão o caixão em que hia o Senhor o queriilo lançar ao Mar, (Aleg 
& Direi! na cauz. com os 3." li. 11) entendendo que era corpo morto. 
tiuer:lo meyo para o estrounrcm, e tomnndo o Senhor o envoluerão 
em hum trn<1uete nouo e o r>assarão 1>ara o Na,•io, guardando-lhe o 
segredo hum renegado chamado Remedilo. qne era o contra ,\\estre 
do Xafaisco, e tanto que chegarão a Ar~el, embrulharão a S•nla 
Imagem em huma esteira e as costas de hum christão alio do corpo 
de nação Roxo, o trouchcrão para terra, cm huma manham de neuoa. 
com :,rdem que se alguem lhe r>erguntasse que leuava, lhe disesse 
qur era hum christão doente. e com esta rcposla se livrou das guar
das da Porta da cidade, assim o conduzirão para as cazas destes dous 
catluos, alhe qne chegnndo ao mesmo Porto de Argel, o Capitarn 
Francisco de Onveirn com o seu Nauio, a resgatar cattiuos, por Ta
baco, que leuaua cm calxoens, e desembarcando-os requcrc ao Baxa 
que visto lhe ter sahldo podre o Tabaco de l1um dos caixõens, que lhe 
desse licença para o embarcar outrn ves, e alcançada esta, em lugar 
do Tabaco, melcrno a Snnta Imagem no cayxAo, e der~o com elle a 
bordo, e sahindo daqucllc Porto o Navio, enlrou nesle, e leuando o 
dito Ca1lltllo a lmngcm do Senhorno Tribunal de Santo Ollicio este a 
mandou depozitar no Convenlo de S~o Dorningos e dando parle aos 
rellglozos deste Convento em o dia 18 do rnes de Julho de 1638 o 
forno buscar em huma solemne ProciçAo. n que acompanharão os 
Reverend issimos Padres de S:to Domingos e os lrmftons da nossa 
venernvel Ordem 3.', e o Senhor foi conduzido no esquife que para 
essa função se fes, de Tel la, bordado e ornado de varias ilores, e o 
trazrno cnttiuos que tlnlnlo vindo na mesma occazlilo, com os mes
mos veslidos com que llnhão vindo do Cativeiro e acompanhou a 
Proclção muita Nobrela. e lnnumeravel Povo, que asesllrllo ao ser
mão, que neste Convento depoes de recolhida nelle a Prosissão, í es 
com o seu costumado Spirlto. o vlrtuozo Padre Presentado Frei Luis de 
Mertola, bem conhesldo pelos scos escritos. e spiritu. em o qual se 
derramar.lo multas lagrlmas, e multas maes quando se permelio a to
dos o bejarem os pés do Senhor que estaua 1>0sto em hum Altar no 
Cruzeiro. e ahl esteue does mezes, e no fim delles o collocarão nesta 
Cappella onde os Padrõens dilo slnacs dos benellcios que lem obrado 
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com os scos devotos. Ca1>pella de São Simão Stoch. tem no pavi
mento duas sepulturas, em huma dcllas se le. 

Esta Cappella e sepu/111ra lu? de Pedro/Correia da Silva, e 
de sua nrul/1er /).Guiomar de Novais, tem uma missa quolediana 
para umpre, com duas missas cantadas em cada hum anno, para 
sempre, de que he adminis lrador Rodrigo 
de Rezendl' Nogueira. 

Em outra se le. 

Pertence o Patlroado dei/a ao posuidor 
tio Morgado1d1• Jorg1• Nof:111'ira de Novais, 
primo e /fef(leiro/1/a dila D. Ouiomar tle 
.Vouais, que ha escritura 11a Prouedoria tias 
Cappellas. f1•ita pl'lo Tabalillo Fra11císco do 
Vai/e, 110 a11no de 16.51. 

1 lc hoje adminlslrndor Gaspar de Carva
lho Rczendc Nogueira. 

Cappclla de Snnto Angclo tem no pavi
mento tres sepulturas na 1.• se lc. 

Esta Cnp11Plln mandou fazer lflon rique 
Rôiz/tle Lisboa q11P fali•ceo na l11dia, para 
se recolhernn ns ossadas de seo Pay, e May. 
e mais Parentes qup npl/n estilo /1•111 //11111n 
missa quotidiana quP 'os PndrPS <lesta Caza 
lPm obrígaçllo dP mandar/dizer. e a escri
tura feiln rom el/es, nas 110/ns de Manuel 
A11t1111es escriullo da ProvPdoria das Cap
pellas em 28 de Sefl'mbro de 161 /. acabou 
ce, e omnmen/ouce n sua custa da fazenda 
que dei c/1ou o di1to lle11rique ROiz lisboa 
//e admi nislratlor SM lrmllo Diogo ROiz de 
J.isbon. 

Outra que Dls. 

Aqui esta sepultado o Patlre Antonio 
Roiz da Cerra Abbatll' que foi tfe Silo Jollo 
de Campos, consteluhio tluas Cappellanias, 
tias quaes !te atlministrn'tlor, seo lrmllo, 
Jorge Gomes, tio Alimo, qtN o lte/tttmbem. 
desta Cnppelln, faleuo em 12 tle/Dezembro 
de 653. requiescat in pare. 

A outra. 
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dade do Porto, natural da citlatle tia Onarda, e tle sua n111/her lza· 
bel da Silua natural tia cidntle tio Porto, moratlores 11esfa cidade 
/a qual Cappelfa mandar/lo fa:er. para suas'St'pulturas, os Pa· 
tires deste Convento tem obri,ga(llO, tle lhe tlizcr lmll missa quo
titliana, para sempre para n qual tleixarllo 3.5$ de juro, na/qual 
se enterrarllo seos llerdeiros tlescentlenles 1619. 

SPp11//ura tle Oiog6 Rôiz de lisboa fi
dalKO/tla Cazn t/1• S11a MaKt'Slatle e tle s11a 
molher, D. lzabN /lenriques. 11 q11al faleceo 
n 28/tlP Janeiro tle 1648 P 11el/a esta sep11f
tatla/O. Maria de Torres molher tle Jorge 
Gomes/ do Alimo. fitlalgo tia Coza tle Sua 
Magestatle, Cavaleiro professo tia Ortlem til' 
Ctiristo o q11al falecPo a 29 de Dezembro 
tle 1629. 

Captlla·Mór da Egrtja do Carmo (Dtstnho de Prtl Manuel de Sá) 

Cappells de Nossa Senhora da Vida, e de 
São Symao, e Judas, tem hum Painel da Vlzitação, e no lroalispicio 
por sima da slmalha que cobre o Arco esta o seguinte. 

Soluere \lirginis fasesf jam gnssibus: ara/Carmelum Elisa
bel/1 femp11s i11 omne colil. 

Na Aduela dentro no Arco da parte da Epistola se le. 

Esta Cnppelfa he de Symllo Rôiz tle Andratle1citlatlao da ci-

No pavimento tem o letreiro seguinte cm hum• sepultura. 

Esta Cappe//a he de Sim/lo Roiz tle Amlrade, natural da ci
dade da Ouarda, e tle sua mulller lzabel tia Sylua, e de seus Her
deitos tem /111111a missa q11oledí a1ra, e q11oatro missas cantadas, 
cada anno, para sem/pre, com trinta e slnco mil reis de juro. 1619. 

Cappella de São Pedro no frontlsplclo por sima da simalha que 
cobre o Arco se lc. 
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Q110! q11011da111 t:tiO! tecla in Tltabore parasti, li/e in carmelo 
mine tibi, Petre, parai. 

No pavimento em huma Campa esta o seguinte. 

Esta Cappel/a, e sep11/111ra dei/a /te de Diogo/Frz. Portalegre, 
e de s11a m11//1u J111iana Correa. e de seos Herdeiros tem obriga
'"º de missa q110/edia11a e /111m o//icio de no11e liçlMns com s11a 
missa catitada 110 011/avario dos Santos maes Ires mis/sas can
tadas. /1111l dia de Silo Tlliago. 0111ra dia de Silo Pedro, e 011tra 
11i11 de Silo J11/illo. esta dotada de 35$ de juro cada a11no para/ 
t11do o sobred.0 e para a fabrica da dita Cappella 'anno 1628. 

Cappclla de Santa Thereza no lrontesplcio por sima da syrnalh• 
que cobre o Arco se lc. 

Carmeli proles /11/f(ef Teres/O doctrix!Virgi11is i11 palma ga11-
dia ma/ris habens. 
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zoureiro Geral dos direitos tio sal por S11a Magestatle e tle s11a 
11111lher Bar bora tle Caminha. tem missa q11otitliana com seo of
ficio no Outavario tios Santos de 1627. 

Cappella de São João Baptlsta na qual instiluio morgado, o B.1-
charel Joao Gil, no armo de !SOS. e hc hoje administrador Fernando 
José da Gama Lobo. lidalgo da C.1za de Sua Magestade e escriuão 
da sua real fazenda. 

No cruzeiro estão as sepulturas seguintes. 

Epila/io tio Or. A11/onio Ferreira lente q11e foi/na Vniversi
tlatle de Coimbra. Oeumbar gatlor da Relaçdo raro Poeta. Fa /e
ceo 110 A11110 tle 1569. 

Hic Doctor jacel é C11/hetlr11 q11P111 jura Ton11n/em 1J\1e11te 
avida a11diret Bartolus. imo So/011 :'Carmina scribenlem Cytltara 
Sequeret11r Apollo Oiceret ri 1111111eris 11011 satis esse Cheljn Jus 
et Pieritlas Patrict• tlc Coravit. 11mo~e/f//i11s ha>ccapati laurea 11111-
;or erat.fNei: vali magnum ac /uerit quod i11 vrbe senalor1Sed 

fütntuu e Tumulo de o. Nuno Alvares Pereira em madeira, feHos depois do Terramoto de l155 e 11; lnda cxl•tenlo no Museu Arqueologlco 

No pnvhncnto. 

Esta cappella e sep11llllra //e de A11to11io leite, ·e de sua n10-
/her Maria Coelha em que 11mbos estllo/sPpullados, tem por suas 
almas missa quoti 11ia11a. /111/eceo el/e a 7 de Novembro de 1628. 

Cappella de Sanln lllarln Mngdalenn de Pazi na Aduela denlro 
no Arco da porta do Evangelho se le. 

/;'sta Cappe/111 llP de Diogo lopes Ca mi111la, e de Barbara 
tfe Caminlta sua mol/1er, tem missa quotidiana. e seu o//icio. 

No pavimento. 

Esta Cappetla, e sep11ttur11 //e de Diogo'lopes Caminha. Tlle-

s11a quod regnum scripta Tllalia regi/. Si lrgis. u1111 tuas compo-
11et epistola mores/Mn.âmus esl tloctor q11i tlocet é tumuto. 1 

A 1>edra está <1uebrnda, e lhe fnllno dois dísticos. 

Sep111tura de Jo/10 Baptista Labnnha e tle seos/Herdeiros /a
/eceo em lisboa 5 dias de Fevereiroltle 1555. 

Aqui jas As• A/veres Cav11/lei10 Fitlatgo/tla Ordem tle Cliristo. 
e Mestre Mor tias Forti/icalfiMns 1/el Rey 11osso Se11flor e sua 
mui/ter Brit tes da Rutla. Fatereo a /;J de Fevereiro tle 75/e tle 
seos Nertlei ros. 

Sepultura 1/e O. Meneia Zoares tle Tolll'do Ama de la sere
uissima 111/ante D. Maria /aafecio/11 22 de Julho tle 1568. 

No sepo do Gigante junto do Pulpilo do Evnngelho da parte da 
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Aduela em que pegão as grades, do cruzeiro em letra gotica está o 
seguinte letreiro. 

Sepultura do Farelo. 

Em a Nave do meyo da Igreja esta huma Cam11a que tem estas 
Arrnns. 

Outra. 

E abaxo delas tem o letreiro seguinte. 

Sepultura de l?uy Vas Pinto. natural 
de Lamego/Fid11/go da Caza de S. Mages
tade Governador e Cappítam/mor que foi 
da cidade de Siio Sl'basli/lo do Rio de Ja
neiro e de sua 11111/lte1 D. Fra11cisca de Ma
gallt1Je11s. e Herdeiros faleceo a :O de Mayo 
de 62./. 

Outra. 

Esta sepultura /te de Jorge Rôiz,'Caval
leiro da Caza dei /?ey 11osso/Senltor Faleceo 
a 15 de Junlto de 1467.ldeixou in perpetu 
de foro 150 reis/porque senllo 1110110 esta 
pedra. 

Aqni jas quem conlteceo sette l?l'ys deSll' Reino servia a 
quatro, e pelejou em lmma Batallta em que morrer/lo tres Reys. 
e elle ficou catillo, e se resgatou a sua cus/ta: morrt'O a 15 de 
Março de 1627. 

Outra junto as escadas. 

Ma1111el da C11nlta de Teive Oov1•mador que foi da Mi11a fi-
1/to tle Jollo de Teive. do Co11se/lto df' S. Magestade e de D. Joan na 
/de Sonza. se mandou enterrar 11este l11gor. 

Pede lhe lancem Agoa benta e //te rezem 1111111 P11dre nosso. 
e Ave Marill Fnleceo a l I de Setembro de 1648. 

Esta Igreja tem dois Pulpilos de Prnta, e no do Evangelho se le 
o seguin te. 

l:"ste pulpito mandou fazer o Padre Fr. Luis dos Anjos/Can
tor da Cappe//a de S. Magestade 110 a11110 de lill. 

O da Epistola dis o mesmo só o Armo he o de t718. 
O 111.rno O. Ambrozio Bispo de Raciona ern 30 de Agosto de 

1523 sagrou esta Igreja o Adro della, corno consta do letreiro que 
esta 11a pedraria das ilhargas dn Portn principal. 

Dn parte da Epistola está em letra gollca o segui nte. 

Todo o fiel e/tristão que beijar esta Crus. {[a11/1a 40 dias de 
perdllo. 

Logo mais asima esh huma pedra que se 1>os modernamente 
que dls. 

Todo o fiel cltristllo que bejar esta Cms. gaulta 40 dias de 
perdllo/Clemente 7.o e Pio 5.o co11cederllo aos fieis cltrislt1ons que 
vizltarem as Igrejas de N. Senhora do Carmo as indulgencias das 
estaroens de Roma de deutro e fora dos Muros feudo a Bulia da 
Santa Cruzada. 

Da parle do Evangelho em letra gotlcn, e cm a vulgar estão dois 
letreiros que ambos dizem o seguinte. 
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Na era de 1523 aos 3fJ dias do mes de Agosto foi Sagrado 
este Mosteiro por D. Ambrozio Bispo de Racio11a. que conCf'deo 
a todos os vizilantes dPs/a Caza, 40 dias de remissllo de pecca
dos. e pela Ordem sllo concedide>s qua 'troc<'ntos a1111os. e 85 qua
re11/e11as, de prrdllo. A qua/'Sagraçllo sefes pe//a alma. de Bra11ca 
l?odriges/Talltl'irn. que deixou sua faze11da ao Mosteiro de Nossa 
Senltora. 

A Sanchrlslla ornou de Cappella e sepulturas a Senhora D. Ma
riana de Lancastre como se ue no segvinte rescunho, l1>aglnas 348), 
e pellos numeros que nclle vão, se conhecerão os lugares cm que es
tão os letreiros que se seguem. 

1.0 

Esta Cappella. com o carneiro de toda a Sancristia. /te de 
luís da Sylua. que foi do Concelho de Estado de S. J\lagestade 
e Vedor de sua faunda. e de seos Herdeiros/e dcsce11den/es. que 
//ta ma11dou fazer. e or/11ar D. Mariana de la11caslro sua mu
i/ter a sua custa auuo de 1641. 

2.0 

Aqui }as Jollo Oomes da Sylua. fillto de Bras/Telles de Me
nezes, e de D. Catlteri11a de Brito sua mu//1er. do Co11sellto de 
Estado. e Vedor da Fazenda dos Reys de Portugal. seo Embaixa
dor em Roma. e quem em seo nome deu a obediencia ao Papa 
Oregorio dedmo terceiro e Embaixador dei Rey D. Sebastillo, ao 
mesmo Papa. a quf'm outro sim deo a obedie11cia Pm nome do 
dilo l?ey. e Embaixador ao mesmo Papa por El Rey O. lienrique 
e Embaixador em frança. 

3.o 

Aqui jas l.11iz da Sy/110 fillto de JotJo Oomes da Syluo. e de 
D. Guiomar lle11rilq11es do Co11sellto de Hstado. e Vedor da !'11-
zenda deste l?ey110 de Portugal, fale 'ceo em 18 de Setembro de 
1633. 

4.o 

Sepulturn de O .. llariana de lancastro/ fi/lta de D. Fra11cisco 
de Faro 4.• Neto dei Rey D. Jollo o /.o por Baro11ia. ede D. Ouio· 
mar/de Castro, mo/ltu que foi de Luis da Syl11atdo Co11sell10 de 
estado. vedor da Fazenda. e Mor domo Mor; Faleceo a 3 de DP
zem/Jrolde 1613 se11do Aya do Principe D. Tlteorloziot lie esta 
saucltristia jazif!O dos Ex.mos Marquezes df'/ Aleg•el<'. e Co11de de 
Sarzedas. 

Nesta Snnchrlslla se conserua o sceptro que na Batalha de Alju
barrotta, se tomou a EI Rey D. João o 1.0 de Castella, prenda que o 
Senhor Condestavel deixou a esie Convento e na mesma parte esta 
a sua Espada que nos dias em que Santo Elias vai nas Proclçõens, a 
leua rM mão. 

Na cerca junto esta huma Capelinha em que o Conde Santo 
oraua e tem na porta a inscripção seguinte. 

Sacce/111111 Dicafum 8. Virg. i11q110 D.nus Comestab. D. Frei 
Nuno Alvan>s Pereira freqtl~nter ora/Jat. restau /rator a11no Do
mini 1627. 

O Capltollo junto da Sanchrislia he da Henrique Brandão, e 
nelle se entcrrl!o os religiosos, em huã pedra do rneyo estão as Ar
mas que se vem. 
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Notessc o que se disse no n.0 29 
(Duarte Rrand!o, pagina 338) e neste que 
tem o cavallo que lhe serue de timbre 
as vnhas fendidas. e he feito de mão in
signe q11c prlrnorozamente o entalhou na 
C:1mpa, ~uc no fim lcm as letras inisiais 
na forma cm que se dcmonstrão. 

O letreiro dis, 

Sepullurn de l/euriqui> 8rn11d11o OIS t1) 

Ao lado da parte do Evangelho se le. 

Depo:ilo dos ossos do Venernvel 
lrm1lo Frei Oournlo, respeitadonn vida. 
e un mor li' por Vnrllo de grande Vir
tude. 

Da parte da Epistola. 

" Oepozito do Pndre Prezeutndo fui 
/.//is tle Mertofn vnrllo de grnudes 1•irl111/es. e letras. 

Em huma campa se le. 

Aqui jas o Muito Revereudo Patfrl' Mestre frei Francisco dn 
Nntiuitlnde por nnlltenomazin o ln/1110. 11arl/o de'prespicas e11ge-
111to. iusigne nns Diviuns. e Huma11ns letras, ta11to 11os Pu/pitos. 
como 11as Cntltedras. Prior que foi tlesle C1mvento e duns vezes/ 
dig11issi1110 Pri11cipnl (Commissario, Vhitndor. e Reformador Apos
tolico) tlestn Provincia Pregador de Sua Mngt'slade e por Decreto 
seu, Depulndo da Ju11ta das MissOerrs. fàleceo de 66 n1111os aqs 
16.'de Outubro de 1714. ' 

Outro 

Siste. fecto r. 
Nic jncret Carmeli tloclissimus Oorlor.ISnpie11s, et f111111ilis .' 

Pauper, setl mag11a11imusJP11/er SilveiraJUbis i11cube11s. Deo 
impeulius 'Auduit. Scripsit. composuit.luil ltnbe11s litteris pretiosius/ 
prawer virflltem/Nobis exempla, bysw de Corem,lfnmll &ternitali 
rt•li11que11s Sicut vixerat. mo1t1111s t•st/i11 osrulo DomÍlli. Ne disce· 
1f11s. qui11 dicas: requiescat i11 pace./Obiil die 17 Julij. 011110 1687. 

Outra. 

Aqui jas o Afoito Re11ere11tlo l'ndre ,\!estre Frei Grego· 
rio dt' Jesus. Doctor pe/111 U11iversitiadP d1• Coi111bra /11sig11i 11as 
1>011/as, e /111111a11as letrns, Cnli ficntior do Sa11to O/lítio Prior que 
foi deste Co11ve11to/Faleceo se11tlo Principal t11•sln Provi11cia 110 
pnssntlo n11110/em 25 de Janeiro de 1682. 

Outra. 

Aqui jns o Muito Re11ere11tl o Padre MrsirP Frei Jo110 ' 
Coelho. Plior que foi deste Co11ve11to duas vezes ·Pri11cipal desta 
Provi11cia e Vignrio Geral dei/a. Vizi/lndor. e reformador da 
de Cas/elln. n ttoua re11u11ciou o Bispado de Cocllim, em que foi 
eleito pela Magesfade dei Rey D. Jollo o 1.° Faleceo em 29 de De
zembro de 1668. 

Outra. 

Aq11i jns o Mui/o Revere11do Patlre MPslrP Frei Tltomé 
tln Co11ceiçllo. Prior que foi deste Co11v1•11to I! Priucipat fdesta Pro-

(1) Este brn$ão existe no Museu ArcheOIOglco. A lnscrlçflõ diz: - ·Esta ca· 
pela e sepvl / tvra he de Anriqe / Brandam/ O 16• - A lelturn de Fr. Manuel de Sá 
es1:1 Incompleta e con lusa, QOls não percebeu que :u Iro letras O 1 5 e oão D l S 
querem referir-o ao anno que éu o de 515 ou 1516, 
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viuria. examinador tins tres Ordens ,\lilitares. Ca/ifirador, e de
pois Dt•putndo tio Samo O/lítio vnrllo de ro11'1l'citin rt'formaçtlo 
e11si{!ttr 11as l>oulas P 11111110 11as /e/ias: Fall•rt•o a 2 dP Julho de 
1701. 

Outra. 

O Muito l?e111're11tlo Pntlre M.' Fr. Ma1111t•I da (iraç11 Doutor 
Pe/11 V11ivnsidnde de Coimbra 'iusigue 1111s l/u1111111ns ll'lrns, cn/ 
lificallor do Santo 01/icio Exnmi11ntlor tio Priorado tio Crato. 
PIÍ11cip11I que foi tles ln Provi11cin, e 11ella Co111111issnrio Gemi vi
zitntlor e rt'formndor. Faleceo de 73 111111os a 8 de .lfnrro de li 18. 

Outra. 

Aqui jns o .\luito Reve1e11do Fntire Mestre Fr. Jo110 18nuptis111 
Rof/i110. Vignrio Priuâpal que foi de toe/o o Brnzif, Prior deste 
Co11v,•11to Prizideme de Capitulo, Pri11cipnl l!izi/latlor, e Commis
snrio 01•ra/ des/n Pr11vi11tia Vnrho tle 111u1/a pn11/t'11ria. I' afabili
dad1•/ N1/t•c1•0 n 6 <11• .ln11eyro de 1712. 

Outra. 

Aqui jus o de11otto lrmllo Fr. Symtlo tie Sn11t11 Maria sn11-
cftrist110 que foi 111uilos a1111os des te Co11ve11to vnrllo tlt• vertude 
co11/teritl11 f11il•reo 1'111 10 dP Marro de 1672. 

No C.ap.0 junto ao refeitorio. insliluir;Jo D. francisco Rolim Se
nhor de Alambuja, do .\larmelar, e Montrai:il. e sua molher D. Guio
mar de Castro. huma cappella, em que tem missa cotidiana, e sinco 
missas cantadas pella sua alma. e a dotarao de des moyos de Trigo 
e does de seuada, postos no Convento a custa dos Admlnlstradore~. 
e esta pençllo a cmpuzerão, em as Terras do fundo de Borges, junto 
a villa da Azambuja. e que este pam seja pclla medida da Camera 
desta Cld:1dc e dcclarão que no cazo em que Deus permitia, que as 
Terras não dem pam, que só emtão darão os Admtulstradores no tal 
anno slncoen tn mil reis cm dinheiro de conlado, e que se ns Terras 
não derem rnnls que os taes doze moyos, que todos vcnllllo para o 
Convenlo e que se os Administradores não pagarem com pontuali
oade, que todos os gastos que se fizerem na arecadaçllo, elles os pa· 
garão para cujo pagamento epolecão as mesmas Terras: fizerão e 
omarJo o Allar de todo o nessessario. he hojé administrador o Ex.m• 
Conde de Avelras. 

Tem na porta e no Teclo Ires escudos que são os que se vem na folha 
stgulntc. 

Por ta 

Teclo. 
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Na parede da parte do Evangelho tem huma pedra grande e 
nella este letreiro. 

Esta Cnp pe/111 !te de/). Frn11cisco Roli111 Senhor d11 Azn111bujn. 
do M11r111elnr e de Mo11te1Argil. e su11 11111/lter D. Ouio111nr de 
Castro. o do/ /011. " omo11 de retnóolo. e ri11turas e om11111e111<•s 
de tJestimemas. e fro11taes. 1• A/11111/t'gns. e cor tinas, e Prata, tudo 
nbnst1111tissi11111111en/e e tudo a custa da d.a D. Guio11111r de Castro 
sua m11/ller tle sua fazt'11t/a 1/el/11. 

No meyo esta lmma sepultura que d1s. 

Aqui j11s D. Fr1111cisco Nolim, Sl'llltor t/11 Awm buju. tio .\la1-
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e no lrontisplcio tem o letreiro seguinte que lhe mandou por o R. 
Prior que era deste Convento quando el le se fes. 

Este Ta11que fes a s1111 c11sta o P111t1e1Fr. l.uis tios A11jos. Mes
tre da CnppPlln q11e foi deste Convento. e Ca11tor de Sua Mages
tade 1111110 de 1697. 

A Cappella dos lrmaos da Veneravel Ordem J.• he toda de Ta
lha dourada, desde o Tecto athe o pavimento tem doze Nichos. em 
que tem seis Sanios Terceiros. e nos outros 6 recolhem Imagens de 
Christo Senhor nosso, que leu~o na Procição que fazem na ti.• feira 
antes dos Ramos. tem dentro do Allar, em a parte do Evangelho o 
seguinte letreiro. 

Estado actual. 1928, da frente da Egrtja do Garmo 

melar. I' Ili' J\101111' Argil E D. Guiomar de Castro sua mo/Iler 
C11jo llt' 1•ste Cap.•. e o 111a11tlou ornar a su11 c11sta : neste Cap.• 
se 11110 Pllfl'rra 'rtl 11i111t11e111, porq11e co111 esta condiçtlo o dotei. 

Em outm parte do Evangelho se le. 

Aqui jas D. /znbel de Castro 111ull1Pr de Jorge Barreto de ,l1e-
11e:us. fillta de D. Vasco/Coutinlto Coude tle Borba. e da Co11deçn 
D. Cat11eri11a tia Si/1111; e O. Guiomar de/Castro sua fi/lta a man
t/011 trazer a este Cnp.• 

Dentro no rcfcltorlo ha huma Caza que tem hum fermozissimo 
Tanque, em que se conserva a Agoa. de que bebe a Comonidade, 

Floreceo 11111ito 11wes 11esll• Co1111e11to a Vnierauel Ordem/3.ª 
de N . Sr111torn do Monte tio Carmo desde 28'f/e Novembro tle 1629. 
E o edifício desta Cnpprlla foi 1•111 14 de ,11arço de 16.18. o brado 
tudo e ornado a custa tias Psmollas dos lrm/Jos da tlita/Ordern, 
para ltourra e gloria tia mesma Srnltom. 

Da parte d• Epistola tem outro que dls. 

O sitio desta Cappe/la rom s1•u jazigo. e rameiro/ lte s6rnente 
emeno d11s lrmilos 3.•' tia dita Ordenr,/e 11el/e se 11110 podera en
terrar pessoa alguma q11r o 11110 se ia: os Padres desU Convento 
fite derilo 111 do grnciozn111e11te romo consta da escriltura /eitfat 
nas noitas de Onspar Pereira 1•111 22 tle Deu111bro de 1637. 
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Na 2.• poria que hc no Claustro tem o seguinte. 

A ordem J.n 111a11do11 fazer a sua cus/ala obra destes Passos 
e Awlejar todo 'o Claustro. uo a11no de 1720. tendo ja os Passos 
principio 110 A11no de 1670. 

Nas costas desta Cappclla lem ou1ra con does Allares, lão bem 
de Nossa Senhora. 

No Armo de 1701 dcr:lo principio a hum magnifico tlospital, que 
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/-/ospifal para se curarem os / rmaofls/pobres. da Ordem J.a 
do Carmo. priu cipiflllo no AullO de 170.I sendo P.or da Menza 
D. C/1ristowlo Joseph tia Onma. 

Na parede junto ao primeiro Passo no Claustro, quando se Li

rou o Azulejo velho, para se por cslc no\'o se dcscobrio huma se
pullura que linha o seguinte letreiro. 

/fie jacel I lenriws Ftw1fll1des Regis a Cubiculo minister. obiit 
29 Oa1'111bris 1519 tr'lnfis s111P anno 2'1. 

Em outros lugares do mesmo Claustro. se 
dcscohrir:lo onlras que por omissão se não ti
ror:lo os lctrcíros. 

No mesmo Claustro ha huma Cappella 
cm que os hm:los do Cap1>clinho, tem a \/e
ncravei Imagem de nossn Snntissima May, sen· 
iadn cm hurna Cadeira de Praia e a levão 
aslm nas Pociçõcns, dos 2.•• Domingos, como 
em as que ha fcsth1as; na Porta debaxo da si-
11wlha, lcm csle letreiro. 

011t11s es d dr Cor Cnr111eli. lzaias/ 
Cnp .. 17, Auuo dl' 1674. 

l ista C11pp1•1/(I //e tia !r111a11dade de N. 
Senltora/tlo V1•11cim1•11to do MOllfl' do Carmo, 
qul' 11 fiu rilo a sua msta. os lrmaos, e netta 
se11t10 pot/1• 1•11/1•rrar pessoa alguma. 

Logo mais dlentc na outra Nauc esta hua 
Cappcll:o de Nossa Senhora do Socorro, e lem 
da parte do Evangelho o seguinte letreiro. 

Ft•lipe De11is Pacheco Cavaleiro Fidal
go 1/a Caza de S. Mat:estade mandou fazer 
esta Cappetta. como odmi nisrrodor. aonde 
t•sltlo tr1•s/11datlos ·os ossos tle Bearris de So
lis sua mutlru/que faleceo a 27 de Dezem
bro dl' 16Q2. 

Da parte da Epistola. 

Esla Cappe/111 dr N. Se11/rora do Soc
orro/ltt• do Dr. Diogo Mendes SPre110. que/ 
fat,.ceo 1•111 /.1 dt• /)eumbro de 160.f e de sua 
mu/lll'r Francisra de Solis. que faleceo em 
15 de Jutlto dt• 1605 tem os Pad1es deste 
Mostriro obrigactlo de /Ire ma11darem/dizer 
111111 missa n•zndn todos os Sabbados 11este 
Al/11r, e /11111111 cantada no Oulavario dos 
$1111/os 1'111 qua11to durar o 1111111do. e assim 
mais da 'fabrica d<>lla, /1'11tlo·a ornada a s1111 
/custa, nsim como esliuerl'm as do Cor/poda 
Igreja como a M111 escritura feitta 'por Gn
bri1•/ Pateiro. a 6 !IP Marro de Jo/3. tleixa1110 
por s1•0 p.ro 11tlmi11istrador a \la/enfim Denis, 
fi/lro de FPlipe f)1•1lis. e se us susessores. 

Altu d1 S•crlstl1 (pagina :HS). Ainda hoje conserva rutos muito interessantes (Desenho dP. frei Manutl de Sá) 
Seguccc hun Cappella de Sanla Marga

rida, que em hua pedra que tem na parede da parte da Epistola se 
te o seguinte. 

no fim de quatro se ncabou, e leuarJo em Prociçilo. as Imagens de 
Chrlsto crucificado, e Maria Santisslma Senhora do C1rmo que colo
carão em duas Cappellas que tem as duas emfermarias, huma de 
homens, e outra de Molheres, cm que os doentes silo asestidos com 
toda a grandeza e charidade. O edeflcio he maravilhoso. muito 'ª''ª
do dos ventos, com galaria para a parte do Rocio, e vista larga, o 
cuidado no seu ascyo he notavel, e obra em que se admira a sua 
grande gcncrozidade. poes em quatro annos principiarão, e lhe derão 
fim, e lhe cus•ou mais de cem mil cmzados; na Porta da rua debaxo 
de hum Nicho de Nossa Senhora tem o seguinte letreiro. 

Esta Cappella /te de Pedro A/z./ Cam(Jens. que a mandou fa
zer pata si. e parafseos 1fesce11dl'/ltes. deixou de obrigar/lo nella 
Ires miss11s cada semana. e /11111 cama da tlia de Santa Margarida 
sole11111e com oferta. o qual fa/eceo 11a er11 de 1581. Feita D •• \lar· 
garida de Noronha Caml>ens sua Nel/a: por sua morre acreseu 
ma.es 11el/11 dnas missas cada semmrn. nca bouce esta Cappe/111 
11a er11 de lô28. 
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Capp.0 velho ~m que se scpultao os rcllglozos cm hua campa 
se le. 

Aqui jas o Padre Fr. A11woel Curdo zo. Mestre. e Vartlo i11-
sig11r 1111/Arte da Muzicn. /nleceo 1•111 21 de Novembro de 1650. 

Outra. 

Aqui jas o Afoito Rcvere11do Pndr1• Pr1•u11lr1do tr. /-/e11riq11e 
tft• Noro11ha Principal desta S11grnt/11 religillo. vnrtlo illustre por' 
gemr110. fnleceo 110 2.• 1111110 tio seu Pro vi11ci11/atlo em 17 de Fe
uat'iro de 1660. 
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.llonis, Pri11cipnl que foi duas vezes 'desta Provi11ci11. e pelo P11pa 
Urba110 8.o Vizitatlor Apostotica dos Co11egos regra11tes t/11 Ontem 
de Sa11to Agostit1ho Va rtlo insigne em retigitlo e em Pulpito :' 
faleceo em IJ tle Novembro de 1653 111111os./ 

Outrn. 

Aqui jas O. Fr. Jo11o Manoel Bispo que foi tia G111mln rcli
giozo do C11r1110. 

Outra. 

Aqui jas D. Fr. Pedro BrandtJo/Bispo qur foi de C11bo Verde. 

Restot do Altar da antiga. Sactfstla que tem ulllmarnente !trvido de dormitorio do Quartel da Ou1rd11 Republicana. Photographia de C:ulos Vasquu quando o mesmo 
dormllorlo foi dispensado~ Auoclnçllo <101 ArcheolOJ:OS pau i11stalação de parte da expotl('Ao de Upetes de Arr1yolos que se effecluou cm Muço di! 1!117 

Outra. 

Aqui jas o Muito Reverettdo Padre J\lestre Fr. Francisco 'da 
Sylua. Pri11cipat que foi desta Provi11ci11 re tigiozo em seos tem
pos i11sig11e em letras e Putpilo: /ateeeo 11 12 de Agosto de 1633. 

Outra. 

Aqui jas o Padre Fr. Clemente, que fale ceo sendo Prior 
desta C11za. ·e Fr. Gaspar de Serpa. 

Outra. 

Aq11i jas o Muito Revere11do Padre J\lestre Fr. Mar,'ti11ho 

Outra. 

Aqui jas IJ. Fr. Tl10111é de f-aria/ Bispo que /oi de T11rga reli· 
giozo/de51a Sagrada 1eligi1Jo. Faleceo a 2J de Outubro de 1628. 

A Cappella de Chrislo Senhor nosso com a crus as costas tem em 
huma pedra na parede da Epistola, o seguinte letreiro. 

t:sta Cappella fie de Violante Gotlifllla 'a qual a 111a111tou /a· 
zera s11a custa, pa111'seo Marido o Doutor Custodio rte Fígueire,'tlo 
Cardozo. Oezembargador dos Agravos da Ca,'za d11 Suplicaç/IQ 
J11is de Coroa. e fazenda/de S. Magestade para si e seos Parentes. 
e llert/Piros'della. 
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Da par1e do evangelho se le em outra pedra. 

Esta Cappella dotou O. Viola11/e Oodinha/de missa q11oti
dia11a, e fabri ca, para o q11P, deixou de s110 fazenda a este Co11-
11P11/o 40$ em cada //11m a11110, tarnbem a o r,11ou de todasasCou
zas 11essessarias para,'ella, tudo 0~1111 custa, /esse 110 arrno de 
1629. 

No pavimento em hua campa. 

Nesta Cappella esta eu/errado o /)011for Gaspar Oo<fin//o 
Cartfow. Prior q11e foi da Igreja de St1o J11/it10 desta cidad,. o 
q11al mando11 tres/adar para e/la D. Violanll'/0odinha sua sobri-
11l1n. e llle dotou meyo anal de Missas por sua alma. por boas/ 
obras que dei/e recebeo. 

A Cappclla de Chrislo Senhor nosso crucificado, lcm da parte do 
Evangelho na parede hua pedra e nclla se le. 

A11/011io Brandt1o por co11ti11unr a tl1•vor110 'que seos progeni
tores t1vert10 a esta Caza l111a11dou em se11 Testamento ede/ica r 
es/a fCnppPlla com obrigaçtlo de 11ove miSS(IS re'zadas nas noue 
festas de N. Senhora e ires cantadas 11as Ires P(lschoas de cada 
hum a11110. Faleceo a 12 de Fe11ereiro tle J.591. 

O• 11arle da Epistola. 

l'elipa da Costa sua 11111/11er co11/orma11do sse com o mesmo 
i11/,.,,lo o retluzio a efeito e mt11:dou fazer a obra desta Cappel/a 
a sua custa rom obrigaçdo de /1111110 missa quotidiana per pelua, 
l'm que rnlrt1o as doze que seu .11orido or de11011, e a dotou dr 
30$ tle juro pata sepultura sua, e seos llndeiros acabouce. '!º 
Ar1110 de 1603. 

No mesmo clauslro, junto <lo cunhai que flc11 defronte da Poria 
da Igreja que vem para elle no pavi111ento esta huma sepultura, e dls 
o seguinte. 

Aqui jfls Oracia Me11 des C11s/1•/lo Bra11ro,'l111111 dos primei
ros co11 q11islatlores do Reyno tfe AnJ!Olfl. p11m si e seos Herdei
ros: Fa/eceo em 3,tle Setembro de 1621. 

Logo mas abaxo em hun:a sepullura raza esta enterrado o Dou
tor Manoel Alvares Pegas e na campa tem as Armas seguintes. 

E abaxo dellas este Letreiro. 

Hxi111i11s Tllemidis C11s/os hoc ron-
11it11r vr11a 'A1axim11s Emmn1111el Alua .. 
rus ille Pegas. fllt' 11itor sfl'cli, lysifl' sol. 
jurt' lycurg11sJl)i cere qui potuit jus tuf 
vtrum que forr1m./ l.umi11e si Pllebus, 
doclriun i/lumiat orbPm,'Vt sol /-lespiriis 
oceitlit ipe plal!ÍS. Bis se.~/11m per age11s 
lustrum des,·essit olympo Pl11ra vel11t 
Plwb11s 11is1•resi1:11a uequit. Orilllrocci. 
duis Tilam rediuc1111s ab1111dis/Axe 11i
te11s. f11lge11s lumi11e. fuce regens/Alva
rus Hisperiis I'ª' iler consurgit aboris/ 
Orbe micans. vivtns nomine jure do· 
ce11s. Obiit dit' 12 NotJembris anno 1696. 

Em hum carneiro que esta no mesmo 
claustro. que tem o letreiro que dis. 

Sepu//urn perpelufl de Jorge S1•rrt1o llfp Vora e de sua mulher 
l zabf'I da Pas./e de seos /-/ertleiros. Foi sepultado em ·o dia 20 de 
Abril de 1719 aquelle/ Vardo iusigne Jll.11111el Pime11lel rosmogra/o 
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/Mor. Mestre do Príncipe nosso Senhor e Fidalgo da Caza de 
S110 Mngestade. 

No carneiro dos lrmllos 3.05 loí sepullado cm 20 de Março de 
1715 o Doutor Manuel de Pina Coutinho Cavallelro da Ordem de 
Chrlsto Medico da Camera de S. Magestade e Cirurgião Mor. 

Nos councs da Ordem 3.• deste Convento foi sepultado a Cl"ta 
da me~uw por ser pobre, cm 28 de Novembro de 1715, o R. Padre 
Anlonio Carva lho da Costa Autor das Corogrnflas. sabido lado dos 
engenhos grandes e Portuguezes. 

l lojc 28 de Abril de 172 1 ioí sepullado no Carneiro dos 3.0• Jollo 
Bernardes de Moraes, Doctor em Medicina pella Universidade de 
Coimbra e ncll• lente da mesma faculdade Medico da C.1mcra e fi-
dalgo da Caza de S. Magestade e fizíco Mor. . 

Em hu:I pedra que esta por sima da Porta da Baranda do Roc10, 
no Oormltorlo grande esta este letreiro o qual mandou por o Prior 
que entao era e despois Bispo de Cabo \'erde. o Ili.'"" D. Fr. Pedro 
Brandao. 

Assim o letreiro que se segue como os maes que vno neste pa-
1>ci. se tresladanlo fielmente. 

111 ci•pl11m f11il op11s /roe a /1111dame11tis ar1110 011i/l.57 I per
/ectum Vl'rO nnno 1582 codemiferum agente 'Pl'iorrm. 

Multas maes sepu lturas ha na Igreja e Claustro que tem Arm as 
as quaes nilo vao copiadas, por não servirem maes que de encher papel. 

Na Purta da Livraria na pedra por baxo da ~!malha esta hum le
treiro que lhe mandou por o Reverendíssimo Padre M. fr. João da 
Silveira <Juaudo a mandou fazer, e dis asim. 

Bibliothera B.ma Virgi11is Jlari<l' Co11secm/a A11110 16./6. 

Tem a livrarln, quoatro mil volumes, P.•', Scrlptura, Theologia, 
e Filozo;>hln, hum e outro Direito, Historia, e l lumanldades, os que 
nella hn, 111a1111scriltos silo os seguintes. 

Segunda pnrte da Chrou ica dos Rcys de Portug:rl, composta por 
Gomes Annes Chronlsta-mor. que comprehcncle :r vl~11 das Rcys, 
o. Fernando. D. Pedro, e D. João de hoa memoria, em pergaminho 
multo bem lllumlund:r, peça de grande eslimaç<lo. 

l lum livro das principais linhnjcns de Portugal compo~to por 
Xislo T:ovarcs, Quartanario que foi na Sec de Lisboa o <111•1 por man
dado dei Rey D. João o 3.• se lançou na Torre do Tombo em 27 de 
Junho de 1608. 

Dois Tomos de Theologia do Rcverendissimo Padre Manoel Fr. 
João da Silveira hum de Encarnação. e outro de legibus. 

Tem mais hum volume, intitulado Alegação de Direito, em dc
leuça da lmmunldade Ecclesiastica, da fazenda das Igrejas Mo>teiros, 
e Cappcllas do Reino de Portugal. 

Tres Thomos de Theologia do 111.1110 D. l'r. Thorne de Faria. 
Segundo Volume de Lucerna Predlcalorum que conthcm o livro 

de Job, nthc o 2.0 Liuro dos Macaocos, e Autor o Multo Reverendo 
P11clrc Dr. l'r. Gaspar dos Reis desta Sagrada Rcliglllo. 

Dous Tornos do Multo Reverendo Padre Prezcntaclo Fr. Jorge 
Cotrim, hum que he t.• parte da rel:oç'1o l lístorlat l'.ccleslastlca que con
tem as Provlnclas que no Reino de Porlugal, e seus Domlnios, tem 
as Sagradas Ordens, e congregaçõens. 

Outro que contem a Origem das Religioens do Reino de Por
tugal. 

Pena foi que Fr. M anuel de Sá não continuasse a 
copiar as inscripções e os brasões que existiam pelo 
Convento e pela Egreja e ainda o Catalogo completo 
da Bibliotheca. 

Quantas sepulturás já desapparecera m e de que não 
íicou noticia. 

José Maria Nepomuceno, proprietario que fo i do 
manuscripto cm questão, diz e assigna n'uma folha no 
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final do mesmo manuscripto que em 1893, mandando 
proceder a um desaterro para effectuar a construcção do 
picadeiro do Quartel do Carmo, encontrou a campa da 
sepultura de D. Fr. João Coelho com a seguinte ins
cripção: 

Aqui jaz o M1ülo R. P. Meslre,'}o(10 Coelho prilzci
pnl que foi tdesta provincia duas vezes/e Vigario Geral 
dei/a v izitador e ref ormador,'da de Casle/la renunciou/ 
o bispado de Cochim em que foi eleito pela 1Magestade 
delrey D. João 4! falleceo em 29 de Dezembro de 1668. 

ELUCIDARIO NOBILIARCHICO 

Cruzeiro da Egreja ter sido sepultado o Cardeal da 
Mota. 

Quando no mesmo lugar tiveram de abrir os cabou
cos parn colocar a imagem de S. João Nepomuceno 
onde hoje está a estatua de D. Maria 1, fo i encontrado 
o respectivo carneiro, sendo retirada a lapida brazona
da, partida em Ires pedaços. 

O brazão era partido não restando nada da primeira 
parte e tendo as armas dos Silvas na segunda. 

Sobre a lapida do Alfageme e mais duas interessan
tes inscripções existentes no exterior da Egreja, publi-

E!:ttldo ~ctu al d:as naves da antiga egreja do Carmo. Phologr"phf:i de Carlos Vasques 

Sucede que Fr. Manuel de Sá lambem copiou esta 
inscripçào conforme acima transcrevo. Entre as duas co
pias encontram-se algumas dillerenças como se pode 
verificar. 

Ainda J. M. Nepomuceno faz referencia á inscripção 
da sepultura do alfageme que tem parecido a varias 
pessoas que deve ser o celebre Alfageme de Santarem 
que afiou a espada de D. Nuno Alvares Pereira, ins
cripção que eu consegui fosse tirada do seu lugar e 
transportada para o Museu do Carmo con forme mais 
adeante já vou fazer referencia. 

Tambem Nepom uceno cit:i o íaclo de no meio do 

quei um estudo intitulado .os artiíices de N un 'Alvares• 
a paginas 145 do XI Volume da •rlistoria e Genealo
gia.• 

Tambem publiquei a paginas 153 do 1 Volume da 
mesma obra um estudo intitulado «A Heraldica do Mu
seu da Carmo•, onde me refiro a todas as p~dras d'ar
mas que n'essa occaslão, 1913, se enconlravam no 
mesmo Museu. 

Com estes elementos e ainda outros já publicados é 
talvez faci l um dia fazer um maior estudo epigraph ico 
e hernldico do Convento do Carmo de Lisboa. 
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Elementos para a 
do Convento do 

Historia 
Carmo 

DEPOIS da descripção be algumas das lapides 
que existiam no Conve11to do Carmo de 
Lisboa, Fr. Manuel de Sá, dá conta d'uma 

serie de elementos muito curiosos para a historia do 
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guengo de Sacavem os foreiros deste Convento. (Archivo do Con· 
vento nn gaveta dos papeis do Reguengo de Sacavem). 

O Sr. Rcy D. Duarte por carta de 21 de Dezembro de "133 feita 
em Almelrlm por Rodrigo Afonço, libertou os foreiros que este Con
vento tem em o Reguengo de Sacavem, de serem obrigados a pagar. 
para o Conselho, e das mais pusturas delle. (Archfvo do Convento 
na Gnvcta cios lkys.) 

No mesmo dia e Anno deo privilegio para se 11:10 poderem to
mar por npozcntadorla, as cazas que tlnMo flcR<lo do Conde 5anto. 
em Vllla nova de Glbaltar. junlo a Sinagoga grande, que são agora 

junto da Igr. da Conceição Velha. (Archivo do 
Convento na gaveta dos Reys). 

l\os mesmos Paços de Ahneyrim em 22 
de Dezembro do mesmo Anuo de 1433 se fes 
o mesmo Senhor, Padrocyro deste Convento 
por Carta feito pello meso;io Rodrigo Affonço. 
(Archivo do Carmo na Gaveta dos Reysl. 

O mesmo Monarcha, olfereceo huma 
Alampada para arder na sepultura do Conde 
Santo. e dis Rodrigo Mendes Sylvn, na vida 
do mesmo Senhor que a sun lmportancia cons· 
taioa por hum Liuro dos gastos da Caza Real 
daquelle tempo, que 110 que clle cscreuco se 
conservava na Livraria de D. Manuel Corte 
Real 2.0 .\\arques de Castcl Rodrigo. Esta 
Alampada que ardia na sepultura do Conde 
Santo em huma farde depocs de \'esporas, 
hum homem com o 11re•exto de fozer oração, 
na sepultura, a furtou, e amassandoa a met· 
leo debaxo do braço, mas querendo sahir para 
fora do Convento e estando as portas abertas, 
o não pode fazer, e sendo passado mais de 
huma ora vendo que nem pella Portaria, nem 
1>ello Porta da Igreja o podia fazer. conheceo 
que a cauz:;i era o furto, e lançando Alamptt· 
da detras de hunrn sepulturn, eulendeo que 
poderia sahir para fora, i:oas nem assim o po· 
de conseguir, de <1ue se :lte segulo entrar em 
huma tal aflição que como louco andava do 
claustro para a Igreja, e desta 11ara o claus
tro, reparando o Dr. Pr. Martinho de Soutto 
mayor, Pregador dei Rey D. Afonço 5.0 e mui· 
to seu valido, que depoes foi Bispo de Tripoli, 
Coleitor e Juis Apostolico dos Boeues que vi
nhão de Roma a este Reyno, se foi ter com 
elle e preguntando-lhe a cauta do seu dezaso· 
sego. elle lha confessou, e lhe lo! entregar a 
Alampada, e depoes de a receber o tomou 
pella mão e o lançou forn pelln Portnrla, enco
mendando lhe multo que fizesse plnitencln de 
t;1o grande peccado, assim o afirma o Reve
rendo Jorge Cardozo. dizem c1uc se lhe tornou 
a 11or Alampada. e que no lcmpo do governo 
Castelhano se lhe tirou. 

E$lado adual das naves da Errej1 do Carmo. Phologra.phla de- Caríos Vasqutt. 

O Senhor Rey D. Allonso 5.0 se les lam
bem Padroeiro desle Convento, confirmando 
a carta de seu Pay por outra de 26 de Agosto 
de 1-139 feita em Camarate por Lopo Affonço, 
por authoridade da Raynha sua Moy Tutora, 

mesmo convento, os quaes vou transcrever por com
pleto. 

MercCs que os Serenisslmos Reys e Prlncipes tem feitio a este 
Convento e de alguãs noticias mais dignas de noita. 

O Ex.'"º Marques de Valença O. Affonço por carta de 24 de 
Aggosto de 1422 feitta em Lx.• por João l:steucs. a requlrimento de 
seu Avo o Senhor Condestavel, libertou de pagarem quarto no re· 

e Curadora, com acordo do Infante D. Pedro 
seu Thlo, Defençor por El Rey destes Reynoo. !Gaveta dos ReysJ. 

O mesmo deo licença aos Marquezes de Valença, do Minho e 
de V11ln Vlçoza, O. Fernando, e D. Aflonço, para poderem comprar 
fazenda que reudesse dcs moyos de Trigo, e des Pipas de vinho para 
este Convento em bens de rais, junto a mesma cidade JlOr cnrta feita 
por Fern~o Rodrigues em 30 de Julho de 1457. (Gaveta dos Reys). 

O Marques de Vllla Viçosa, D. Fernando n requlrlmento do S~
nhor Bispo da Guarda, como elle mesmo dls, deo estes des moyos 
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de Trigo e des Pipas de vinho em o regengo de Sacavem. e que só 
no cazo em que o tal não renda isto se dara em dinheiro o que fal
lnr, pagandosse pello mesmo que correrem estes frutos. por Carla de 
28 de Setembro de 1470. feita em Sacavem 1>or Rodrigo Bacha1el. 
(Gaveta do Reguengo de Sacavem). 

O Senhor Rcy D. João o 2.· conliscan<lo os bens da Caza de 
B:11gnnça. mandou que se pagassem os dcs moyos de Trigo, e dcs 
Pipas de vinho no mesmo reguengo de Sac.wem na mesma forma da 
primeira merce, por caria feita cm Setuval por Antun io Tavciro em 
9 de Setembro de 1484. (Gaveta dos Rt·ys). 

Entre os bens que o Senhor Condcstavel deixou a este Convento 
lorllo os ,\ \oinhos de Corroyos, e porque estes se aforarão. e ouve 
perjulzo no tal aforamento o Pontilice Jullo 2.• cm 8 de Outubro de 

ELUCIDARIO NOBILIARCHICO 

O mtsmo Monnrcha Privitigiou o Procurador ou Mordomo deste 
Convento o sapateiro. e Barbeiro por Alvara feito cm Lisboa por fe r
não da Costa cm 15 de Setembro de 1528. (Gaveta dos Reys). 

O Sercnlsslmo Senhor D. Thcodoz!o 1.0 do nome. e 5.º Duque 
de Brngança, dco a este Convento, as dnas 1>arlcs do rendimento da 
Igreja de Saca vem. da Invocação de Nossa Senhora das Candeyas por 
Alvarn feito cm Evora por Diogo figueira cm 4 de Novembro de 
1534. (Gaveta do flegucngo de Sacavem). 

O Prior da dittn Igreja Jorge Correa Colaçu, Cappcllno do Senhor 
Duque, e Mestre Escolla da See de Lisboa deo o seu consentimento 
a esta mcrce cm a mesma cidade em 7 de Dezembro de 1536. (Ga
veta do Reguengo de Sac8\•em1. 

O Ili.mo Cabido de Lisboa deo o seu consentimento • mesma 

Esl1do achaal da Egceja do Carmo. Photographla de Carlos Vuques 

1506, quMto anno de seu Pontificado, p•ssou hum Breue pora que se 
não podessem aforar. (Gaveta dos Papeis de Roma). 

O Senhor Rey D. Manoel por Aluará de 26 de Julho de 1512 
feito por Damião Dias em lisboa mandou que os tais Moinhos sem 
esplclal ordem sua, senão aforassem a pessoa alguma. e no cazo que 
o fizessem que anulla o tal aforamento. (Gaveta dos l{eys). 

No Anno de 1523 se sagrou a Igreja e Adro deste Convento. 
O Senhor Rey D. João o 3.• confirmou o Alvara do Senhor Rey 

O. Manoel sobre os M oinhos de Corroyos por outro de 7 de Julho 
de 1524 feito cm Evora por Antonio Pais. (Gaveta dos Reys) . 

O mesmo Senhor deo ao Padre Mestre frei Jl.or Limpo sendo 
Prellado grandiozas esmollas para as obrns que fcs neste Convento 
nos Annos de 1526 e 527. (Gaveta dos Rcysl . 

merce em 9 do rnesrno rnes e anno como consta do Instrumento feitio 
pelo Notado o Padre Sebastião Rodrigues. (Gaveta do Reguengo de 
Sacavem). 

O Serenlsslmo Cardeal Infante D. Afonço Arcebispo de Lisboa. 
confirmou esta merce e os consentimentos por Bulia de 11 de Setem
bro de 1536. (Gaveta de Roma). 

Em 6 de Mayo de 15~2 tomou o Procurador Geral da Ordem 
do Carmo posse dos rendimentos como consta da Ice do Notario 
Apostollco João do Porto. (Gaveta do Reguengo de Sacavern). 

Felipe 4.0 confirmou a datta do Screnlsslrno Duque. (Gaveta dos 
Reys). ' 

No anno de 1553 trouche de Roma a este Reino o Padre Fr. P.• 
Escudeiro a Bulia Snbati11a. (Gaveta de Roma). 
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No Anno de 1~8 mandou reformar as Religlõens o Sereníssimo 
C.irdeal Infante D. 1 lenrlque Legado alatere; e nomeou para refor
mador do Carmo ao Multo Reverendo Padre Manuel fr. Luiz 
de Lus Prior que estava sendo do Convento de Lisboa. e tido na ope
niao de multas pessoas por filho do Senhor Rey D. João o 3.0 reli
giozo mui sclente e grão Mestre de spirito. !Gaveta de Roma). 

O Senhor Rey O. Sebastião dco ao Padre .\\anoel fr. Pedro 
Brandão Bispo que foi de C.1bo Verde para as obras que fazia n'cslc 
Convento 34C$500 r~ls. 

Na ln feiice jornada qne o mesmo Monarcha fes a Africa, no anno 
de 1578 leuou consigo slnco rellgiozos do Carmo. o Padre Mestre 
Fr. Rodrigo de Soure, e os Padres Fr. Antonio da Lus, fr. francisco 
Leal, fr. Estcuo Pinheiro, e Fr. Aleixo. dos quaes falecerão na Bata
lha does. o Padre Fr. fmnclsco Leal, grande Pregador do seu tempo. 
e o Padre fr. Antonio da Lus. rellglozo multo doutfo, e excelente 
Moralista. 

O Cardeal Rey D. llenrlque deo para o resgate dos tres religio· 
zos, que ficarão calt iuos. que for•lo os Padre Mestre Fr. Rodrigo de 
Soure. Pr. Esteuo Pinheiro, e fr. Atexo, seis centos e sessenta onsas 
de trezentos e vinte reis cada onssa por Provizão de 2 de Abri l de 
1579 subscrita por Lopo flolz Camcllo. O mesmo Monarcha dco a 
Irmandade do Sacramento Ires nrobas de cera cada Anno, duas na 
Caza das Carnes. e huma no Paço da Madeira. 

Lançando n Armada lnglcz:o cm 26 de Mayo de 1589 gente em 
Peniche, se vlcrno os rcllgloJ.os Carmelitas descalços recolher neste 
Convento, larg:111do o seo de S~o Pltclippe, por estM ~~ posto aos 
Inimigos, e rol a segunda ves que nelle se recolherão, que· a primeira 
foi togo que vlerno 1>ara este lkyno como diz o Reverendissimo Pa
dre fr. Belchior de Santa Anna. 

O Santo Sudarlo que este Convento tem, foi leito pelo de Tu
rim, e tocado nelle, e o t rouche a este Reyno Simão Ribeiro o Oi· 
gante. como consto da justificação leitn, perante o 111.m• D. Jorge d.e 
Almeyda. Arcebispo de Lisboa e a tal justiHcação se deo auienli~a 
por Provido do 111.• • Arcebispo D. Miguel de Castro em 23 de Ja· 
neiro de 1590 leito por Gaspar Dias; e D. Rodrigo de Lancas:ro lho 
doou em 7 de Feuerelro do mesmo Anno, como consta da certidão 
do Notario Antonio fernandes; concertado pelo Notaria Christouão 
fi7. e das mesma consta. que em does do mesmo Anno o trouche 
esta communldade cm Proclção para esie Convento da Caza da Mi· 
zericordla, donde estava. (Gaveta de Roma). 

Sendo lnqulzidor Geral o 111.m• Bispo D. Pedro de Castilho, ouve 
algumas duvidas sobre os prlvil e~ios da Bulia subbatina, dizendo 
estavão derogados, princl1>almcnle o concedido em favor dJS Almas 
do Pu~atorlo, e dando conta ao Summo Pontifice em o anno de 
1610 suspendeo o 111.m• lnqulzidor Geral a dita Bulia, não só em 
Lisboa mas em todo o Reyno. 

Em 31 de Agosto de 1611. conccdeo a ,\\agestade de felippe o 
2.o para este Rcyno. que este conve nto podcsse obrigar os Carreiros. 
e Ribeirinhos, para trazerem cal e nrea para o Co:wento, aos carpin
teiros Pedreiros, e Cabouquelros. para trabalharem na obra delle, por 
Aluara feito por Sebast ião Pereira. (Gaveta dos Reys). 

Tanto que se suspcnd co a Bulia Sabbatina foi o Multo Reveren· 
do Padre Mestre Frei Jono de Santo Thomas a Roma. para a defer•. 
der e e m 11 de fevereiro de 1613, foi publicado em !~orna o Decreto 
do Pontlflce Paulo S.º pelo qual confirma a dita Bulia, e principia 
clle Patrlbus Carmelllanls & • e e m Lisboa se publícou em 23 de 
Abril. do mesmo Anuo por orde m do Supremo Tribunal do Santo 
OUicio, a quem se tinha remetido da Curia o mesmo Decreto. e foi 
couza de noita que nesse dia chegou a este Convento o dito Padre 
Mestre Frei João de Santo Thomas, que a tinha hido defender. e o 
Padre Frei Jorge Godlnes qne irouche de Rom1 a mayor parte das 
Rellquias que e•tc Convento tem. (Gaveta de Roma). 

Chegados que forilo os Padres a Lisboa, e as Santas Reliquias se 
rezolverão os Rellgiozos !aterem 1111• Proclção em acção de graças a 
Deus Senhor Nosso. 1>cllo bom susesso que tinhilo tido na confirma
çào dos Indultos d3 Bulia Saballna, e •instando que seria no dia 16 
de Julho do mesmo Anno. dia que se solemniza\•a nossa Slntissima 
,\\ay Senhora do Carmo, se dispuzerilo • fazer o que era necessario, 
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e querendo que as Santas Reliqul•s. viessem na mesma Proclção, 
mandarão logo fazer para humas meyos Corpos. para outras Braços, 
Custodias, e Piramides. tudo dourado, e estufado, com excelente 
primor ; e disposto tudo. chegado o dia determinado, cantadas no dia 
antecedente Vesperas. e no dia missa. com sermão, tudo com Ioda a 
solemnidade, na tarde se les a Proclç.lo que sahlo do Convento de 
Nossa Senhora dos Remedlos dos C.rmelltas descalços, e se ordenou 
na forma seguinte. 

Em primeiro lugar, vinhão as Danças, e o que antão costumava 
hir na Proclção do Corpo de Ocos d• cidade e logo se seguia o J.0 

Andor. o qual teuamlo quoatro flgnrns. rica e curiozamente vestidas, 
que reprezentnvão as quatro partes do Mundo, sobre este se leuan
tava uma pianha de quazl quatro palmos de alto, cm forma 1>iramidal, 
com seos quartôens, e resnltos forrada toda de selim carmezim, bor
dada toda de muitas e v.ulas joyas. de pedras presíozas, e finas Pe
rolas, e em lugar de Passnmanes. reqnlsslmas cadeyas de onro, posto 
tudo com boa elelçllo, e cngraç:.do conserto. Sobre esta pianha, asen
tava hum meyo corpo de Santo Alberto. relig ioso da mesma Ordem, 
que no peito leuava a sua rcllqula e sendo os Andores trinta e tres, 
t<'dos er.lo nesta mcsm:t forma, variando só nas cores na Architectura, 
no ornato das joyas. ou nas ílgurns que os lcuavão segundo a elelç:lo, 
dos religiosos que os llzcr:lo. 

Acabados estes andores, se scgul:lo muitos rcllgtozos, paramen
tados com capas scvlc•s de finos e excele ntes Brocados e pri muroza 
Telta, os quaes huus trnzl:lo nas mnos Ornços dos Santos, outros Cus· 
todias, outros Plramldcs. e outros Cofres cm que vinhão as ma is ri
liquias. Segui:1sse logo o Andor da May Sanilsslrna Senhorn do Carmo 
requissimarnente adornado. e vinha nossa Sanlissima May dando o 
Escaputario a S:lo Symilo Stoch ; e uo mesmo Andor hla a Bulia Sab
batlna, pendurada na parte de diante, vinha logo a Com munidade a 
quem acompanharao <'S rellglozos descalsos. mesturados todos como 
he costume, e no fim vinha debaxo do Pnlllo o Santo Lenho que o 
Senhor Condestavel deo a este Convento e s.1hlndo a Proslção pela 
hum a hora, se recolheo neste Convento das sette para as oito; e foi 
tal o gosto do Povo. desta cidade que nos Trlbunaes não ouve des
pacho, e a mais gente guardou. como se fosse dia Santo, a Prosíção 
foi pellas pessoas de bom gosto. nvallada por huã das melhores que 
se linhão feito. assim pela boa eleição. e ordem delta como pelo pre
ciozo das joyas, que só as de doe~ Andores forão avaliadas pelos ou
rives, em cem mil cnrtados, puzerãO·S~e as rellqnlas em does Altares 
que esta vão preparados no Cnrzeyro no dia seRulnte se c.1ntou Missa 
sotem ne de Muitos 11\artlres. e ouve singular sermão. 

Como na cidade do Porto se f111tou da Sé o Oivinissimo Sacra
mento do Altar, cm o Anuo de 16 11 mandou a Mag.d• de felipe 3.• 
por huil ProviiAo. que cm todos os Conventos da cidade de Lisboa 
se fizesse hum sole mne Outavarlo. dedicado "º mesmo Deus sacra
mentado e m que todos os oltlo dias deite, rstlvcsse o Senhor Exposto 
e ovvesse sermão. e se principiasse cm o dia de Corpus Chrisli do 
Anno de 1615 e neste Convento seles com tanta perfeiçifo e assis
tencla de Nobreza, e 1>ouo que os t~ellgiozos asentarão de íazerem 
dahi por diante todos os aunos. como com cffelto se Item leito, athe 
o prezente e o Ili."' · Sr. D. Fr. ,los~ de Lancastro sendo Commissa rlo 
Ger:ot desl:o Provlncla cmpctrou da S:tgrnda Congregação de Ritlbus, 
que fosse Out"vario recitado, e só se podesse rezar nelle de Silo João 
Baupllsta. Santo Ellzeo. Santo Antonio no caio em que os seos dias 
viessem nelle. O Decreto he de 2 de Dezembro de lô73. 

O Serenl ssimo Duque de Bragança D. Theodozio e o Senhor Du
que de Barcellos. D. Jo;lo. que despocs foi Rey deste Reyno, a pri
meira vez que vler~o a este Convento foi em o dia 16 de Julho de 
1619 e fardo recebidos na lorrn1 seguinte; na Porta da Igreja os es· 
perou a Communldade, e o Reverendo Padre Prior reuestido com 
c.1pa scrica, e tendo nas mãos hua Costodia, em que esta hum dos 
Espinhos da Coroa d e Christo. Senhor nosso, lha deo a bejor, e togo 
levantou o Te Deum que proclcionatmente vero can~ando a Commu
nidade, athe a C.1ppella mor; e junto aos degraos della estaua hum 
genefleclorio, em que ajuelharão, e tanto que o Himno se acabou de 
cantar, e elles de lazer oraçao. subirão pMa o Citlal que lhe estaua 
preparado, nas cadeiras da banda da Epistola, e nelte •ssestirão em 
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que se cantou a missa. no lim da qual a Communidade tornou a 
acompanhalos ate se meterem na carruagem. a Poria da Igreja e este 
he o modo como erão recebidos neste seu Convento os Senhores Ou· 
qnes de Bragança. 

O Senhor Rev D. João o 4.0 em ?6 de Mnrç" de 1642 por Alvara 
fc1t10 em Lisboa por Fernão da Gnprn confirmou que os Foreiros & 
reguengo de Sacavem não p11g11sse1h qnarto. (Gaveta dos Reys). 

A Serenlsslma Rainha D. Lulw sua molher, deo para o Altar do 
anlo Clirlsto hua fermoza Al ampndn de Prata, que tem as suas Ar· 

mas, e as grades do mesmo para o Tumulo. 
A Sereníssima Rainha de Inglaterra D. Catharina a primeira ves 

que sahio fora nesta Cidade, despoes de vir d'aquelle Reino veyo a 
este Con"ento e deo de esmola ao Santo Christo cem moedas de 
ouro lnglezas, que reduzidas a no~sa, em portarão trezenros e quarenta 
mil réis com que se fizerão quatro castlçaes que estão no mesmo 
Altar, ~ tem as suas Armas. 

O Senhor Rey D. João o 5.• nosso Senhor deo a l\ossa Senhora 
do Carmo da Cappella mor, hum maravilhozo veslído, completo de 
Habito, e C.1ppa, tudo de Excelente Tnssum, Cabeleira, Camiza, fittas 
e tudo o mais nessessario. 

O mesmo Senhor em 22 de Julho de 1715 por Aluara iei tto em 
Lisboa por Antonio Galuão confir111N 1 o privil egio do Senhor Rey 
D. Duarte, para se não poderem tomar por a11ozentadorla as C~zas 

da Concelpç.~o. (Gaveta dos Rcys). 
O Prior deste Convento he Conservador Spiritual da Naç:lo 

Franceza por Breue de 14 de Janeiro de 1516 do 111.m• João Campe· 
gio Bispo de Bononia, e Nuncio nestes Reynos. (A noticia deste Breue, 
panicipouce a tempo que já este papel estaua feito). (Archlvo da 
Confraria de São Luiz da Nação Francesa). 

Terminam aqui estes interessantes elementos, alguns 
com indicação de serem colhidos em obras impre~as. 

Segue-se depois o • Catalogo das Saneias Relíquias 
que se uenerão nos sanctuarios d'este Convento., que 
não transcrevo por o reservar para um outro estudo. 

Depois segue-se a copia das duas conhecidas cartas 
de D. Nuno Alvares Pereira, uma para sua neta O. lza· 
bel e outra para o seu genro o Conde de Barcellos. 

356 

E lementos pari1 a iconographia 
de N un'Alvares 

F R. Manuel de Sá, no final das suas •Noticias do 
Real Convento do Carmo de Lisboa Occiden· 
tal• , depois de dar a lista das Santas Relíquias 

existentes no mesmo Convento diz o seguinte: 

A estas copias ou Imagens do animo e religioso afecio deste 
raro l leroc Santo se deue seguir o darmos lambem huma da forma 
em que em. pela idade e Habito, com que asestia entre os Religio· 
zos deste seu real Convento, como se fora professo. lie fielmente 
copiada de huma estampa antiquissima, que se lquivoca sendo copia. 
com o original de colorido, que nelle se concerva por verdadeiro. fim 
bem merecido he este as memorias da fundação a que deu principio. 
o ardente, e heroico zello deste varão lncornparavcl, cm virtudes, e 
Armas, no volto que fes a ,\\.' S.m• S.•• nossa dcuendo ~sua asisten
cla os nwravllhozos Trlum fos que alcançou, e a obra maes heroica 
(que foi a fundação deste real Convento) que J>Odla estabelecer a 
posteridade. 

Este precioso elemento iconographico de Nun' Alva· 
res, já fo i motivo de varios estudos que publiquei no 
Volu me XI da cHistoria e Genealogia•. 

Se o manuscripto de Fr. Manuel de Sá, não tivesse 
grande valor por muitos outros motivos, bastaria a in
clusão d'este retrato que parece até que serviu de 
base para toda a iconographia do Condestavel como é 
facil verificar, para ter o maximo do valor. 

O admiravel desenho, incluído n'um manuscriplo 
datado de 1721, é com certeza, como all i se diz, copia 
fidelíssima do retrato pintado de D. Nuno que existiu 
na Sacltristia do Carmo e que ardeu quando em 1755-
o terremoto destruiu o mesmo Convento. 

Este retrato é acompan hado do letreiro que se lhe re
fere e do letreiro da inscripção que esteve na campa rasa 
que cobriu os seus restos ao centro da Capella-Mór da 
Egreja do Carmo, antes de ser trasladado para o tumulo 
de alabastro que foi destruído pelo mesmo terremoto. 

Não desenvolvo mais este estudo porque o tencion~ 
fazer quando tratar da iconographia de S. Nuno de 
Santa Maria. 

A. D. 
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