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CASTELLO BRANCO 
Parecer apresemado por Aílonso de 

Dorncllas á Secçao de Heraldica da Asso
claçao dos Archcologos Portuguezes e 
aprovado em sessão de 11 de Janeiro 
de 1928. 

E M papel timbrado com um castello de prata em 
campo vermelho encimado por uma coroa de 
Duque, recebeu a Associação do Archeologos 

o seguinte orficio: 

- C•nwra Mu11lcl1>nl de C11slello Branco. - N.o 94. - Ex.m• So
ciedade dos Archeologos Portuguczes. - Museu do Carmo. - Lis
boa. - Desejando " Camar:i da minha presldencia mandar. faze r e m 
vilra ux um escudo de armas da Cidade de Castello Branco, venho 
pedir a V. Ex." a fineza de me Informarem quaes ns cores e outras 
indicações que a hnballsadn 01>inlilo de V. Ex.•• entender dar. -
Agradecendo. apresento a V. Ex." os meus \•otos de Saude e Frater
nidade. - Castello Branco, 21 de Fevereiro de 1927. - O Vice-Pre
sidente da Commlssao Admlnlstra!lva (a) José Severim. 

Existem de longa data as Armas de Castello Branco, 
havendo porém divergencias entre os estudiosos do 
assumplo, nos esmaltes a empregar. Uns dizem que as 
armas constam de um castello d 'ouro em campo ver
melho, e outros, de um caslello de prata em campo azul. 

DE DOMINIO 

Parece-nos, segundo as boas regras da heraldica, 
que não está certa qualquer das opiniões. 

O campo deve ser vermelho e o caslello de praia, 
e julgamos isto porque naturalmente, se a cidade se 
chama .. castello Branco• ninguem pensaria n'urn cas
tello amarello. A prata é substiluivel por branco e o 
ouro por amarello. 

Depois o vermelho é cor de primeira ordem e indica 
guerras, ardis e viclorias; e o azul, é côr de segunda 
ordem e indica caridade e lea ldade. 

Castello Branco deve grande parte da sua historia á 
Ordem do Templo e depois ~ de Christo que não consta 
tivessem alli qualquer estabelecimento de caridade. A 
entrega d'aq uellas paragens a estas Ordens M ili tares fo i 
com o intuito de se rortiíicarem e de defenderem a 
região annexa ás respectiva fortificações. 

Se na heraldica não houvesse um esmalte para indi
car os fins guerreiros, corno é o vermelho, então iriamos 
buscar o azul como representativo de lealdade. 

Somos pois de opinião que o esmalte do campo seja 
vermelho e que o metal do castello seja praia, tornando 
assim as armas fallanle . 

Sabe-se muito bem que são denominadas fallanles 
aquellas armas que por alguma forma lembram, pelas 
peças que as compõem, o nome do dominio ou famillia 
que caracterizam. 

Parece-me portanto que é muito mais interessante 

• 
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que nas armas d'esta cidade exista um castello branco 
do que um castello amarello. 

Além d'isso, um castello ele ouro seria um exagero 
para as Armas de Castello Branco, desde que lenhamos 
noção das proporções, vemos muito bem que, apezar de 
Castello Branco ter uma historia muito interessante, não 
é tão grande que se lhe aconselhe o uzo de um castello 

S\!llO de Ciutello Bronco u s:undo u te parecer ·J' 

do melai de maior cathegoria, e mesmo já no campo 
está a côr principal. 

Vejamos portanto como aconselhamos a Cidade de 
Caslello Branco a esmaltar as suas antigas armas: 

- De vermelho com 11111 castello de prata aberto e 
il111mi11ado de negro. Coroa moral de cinco torres de 
prata por ser Cidade e, pelo mesmo moti110, Bandeira 
quarteada de bronco e de negro por serem assim os es
maltes da pera principal das Armas. Por debaixo do 
cudeso, uma fita branca com lettras pretas. -

A coroa de Duque que leem uzado sobre as Armas 
de Caslello Branco, é um grande erro, pois as Cidades 
e as Vil las Icem a sua coroa mural privativa, que tem 
cinco ou quatro torres, conforme o primeiro ou segundo 
caso. 

Esta coroa mural composta de torres e pannos de 
muralha, representa a íorlilicaçào que deíendia na anti
guidade as Cidades e as Vi llas. O numero de torres que 
foi adoptado é desti nado a difíerençar se é Cidade ou 
Villa. 

* 

* * 
Terminando aqui o meu parecer e enviado para a 

Cidade de Castello Branco, ju:go que foi acceite e que 
de lacto as Armas passaram a ser de vermelho com um 
Castello de prata aberto e illuminado de negro. 

A l leraldica tem sido muito mal cuidada pelos es
tudiosos de historia, que achando-se com grandes ele
mentos para tudo, passam sempre sobre a heraldica sem 
ligar grande importancia. 

29-l 

Antonio Roxo e Cunha, apenas com o nome de 
Antonio Roxo ( ), pu blicou uma • Monographia de Cas
tello Branco•, Elvas, Typographia Progresso, 8, Rua 
da Cadeia, 8, 1891, que incluc uma gravura das Armas 
de Castello Branco, de vermelho com um Caslello de 
ouro, encimadas com uma coroa de Duque. 

A paginas 19 diz o seguinte: 

- As suas armas sJo um escudo coroado. tendo um C•stello 
de ouro com Ires torres sohre c•mpo a1ul. ou. como querem outros, 
o mesmo Castello de prata lambem sobre fundo azul. -

li ouvt a preocupação de adoptar as cores nacionaes. 
qL:ando foi da im plantação do constitucionalismo, como 
te111 apparecido tal preocupação quando se mudam as 
institu ições. N;io admirn portanto que apparecesse o 
Castello de prata em campo azul. 

O que pareceria porém interessante, era que o sr. 
Antonio Roxo, já que escreveu u111a monograph ia com 
240 paginas, tivesse sido mais 111i11ucioso, citando o es
tandarte da Ca ma rn ou qualquer rcícrencia de forma a 
difinir os esmalles das Armas em questão. 

Dar uma gravura indicando o Castello de ouro en: 
cam po vermelh0 e depois dizer que o Castello de ouro 
é em campo azul ou, como querem outros = o Cas
te!lo de prata em tampo azul, é que não está certo. 

Bandeira de- Cast~llo Branco com u cores lndlc:1.1:u heraldicamente 

Ignacio Vilhena Barbosa na sua obra ~As Cidades e 
Villas da Monarchia Portugueza que leem brazão d'Ar-

<'1 Esta obra te m indicado como auctor. simplesmente · Antonio 
Roxo•. mas o exemplar que po;suo o que adquiri no leilQo do cele
bre bibllophilo Annlbal Fernandes Thomaz. tem annotado por este 
que o nome completo d o auctor é Antonio Roxo e Cunha. 
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mas• Volume 1, Lisboa, 1865, dá o mesmo desenho de 
Antonio Roxo e Cunha e diz: Tem por brazão d'Armas 
um escudo coroado, e n'elle um Caslello de oiro em 
campo vermelho. 

O ·Portugal - Dicionario Historico, Biographico, 
etc.-, Lisboa, 1906. copia Antonio Roxo e Cunha, quer 
dizer, apresenta o mesmo desenho do Castello de ouro 
em campo vermelho e dã a mesma descripção dando 
portanto o campo azul. 

ELUCIDARIO NOBILIARCHICO 

cilada • Monographia de Castello Branco• de Antonio 
Roxo e Cunha, que se reíere ás tapeçarias do Palacio 
Episcopal da mesma Cidade. 

PALA<OIO EPISCOPAL e ANNEXOS-0 palacio episcopal, si· 
luado ao none da cid•de. ~ um edlficlo sumptuoso, e com as dh•er· 
sas propriedades annexas, que lhe pertencem. póde considerar-se a 
melhor vivenda episcopal do palz. 

Foi este magnifico palaclo mandado edificar por O. Nuno de 
Noronha, bispo da GuMdn, segundo uma lnscripção, muitíssimo 

Bandeira e armas da Cidade de Cash:llo Branco 

Emfim, se mais exemplos buscassemos, mais tra
palhada mostrariamos. 

• 
• • 

Aproveitando a opportunidade de estar tratando de 
Castello Branco e de varias pessoas estarem estudando 
tapeçarias, vou transcrever um interessante c2pitulo da 

curiosa pelas abreviaturas. que cstâ sobre a entrada do parque do 
palacio, e que diz: 

Dom N11110 de Noronltn, fillto de D. Sa11clto de Noronha, 
conde de Odemira, bispo que foi de Vizeu, sendo-o da Guarda, 
ma11dou faur estes paros. que comerarao l!m maio de 96 e se 
acabarao anno de 1598. {') 

( l) O. ~uno de Noronha tr1 fllhu do condt dt Odemira O. Sancbo de Noronha 
e de O . .Mareulda d• Siiva. filha do 2 •conde de Pot1alef{re O. Jolo ~. Silva 
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A parte do 1>alaclo • que Isto se refere. por que elle não foi logo 
todo feito, é a que tem jnnellas rasgadas sobre o parque sem o pe
rystillo nem o salão de entrada e todo o corpo correspondente. 

Nelle fallcceu o seu fundador cm 12 de outubro de 1608. 
A O. Affonso Furtado de Mendonça (1) se deve a Quinta e o 

Bosque. cujo terreno arrematou cm praça, por que O. Nuno ao tempo 
de seu fallcclmento ainda o nilo tinha pago, e os donos promo\'eram 
demanda á mitra. 

Estas duas depcndcnclas foram mandadas aformosear 1>elo bispo 

Se11o de l'omballnho neundo o parecer rt:sptcfü·o 
•t 

de Castcllo Branco O. Vicente, qnc foi quem fez construir o magni
fico perystillo. salão e casas correspondentes para o sul, e lambem 
mandou fazer os estuques de todo o palaclo, a capella, e fez unifor
misar lodos os portados Interiores. A capella é de muita elegancia. 

Não obslante estar hoje. como toda a vivenda, multissimo de· 
cahida do seu prlmillvo espltndor, canserva ainda obras de orte de 
muito valor artlstlco: tal é um crucilixo de marfim, e uma cabeça de 
Jesus pintada em :nadelra, que tem em volta esta legenda ; Imago 
Cltristi Salvalori Ad lmilationem Ejus Quam Misil Abacaro 
Qu<X' Roma' llabelrtr /11 Mottasterio S. Silvest ... . . 

D. João de Mendonça. bispo da Guarda, mandou fazer o jardim, 
obra primorosa. unlco em Portugal no seu genero, gosto italiano do 
seculo 18.•, e de um conjuncto agrada\'el e elegante. :-la base da es
tatua de S. João que assenta sobre a porta do registo da distribuição 
das eguas para os repuchus do j•rdim, está urna inscripção (')cuja Ira· 

Era apcnu mestre cm artes e bachuel em theologl1 quando em 1578 fol no 
meado reitor d1 Unlver1ld1de dt Colmbr1, dando·se enlão o caso uir:aordlnario de 
tomar O$ ~rau!I de llcencudo e de doutor OePQIS de exercer o c.argo (1584). 

Em 1596 foi nome:tdO blipode Vh:eu, onde principiou o edificlo do seminario. 
e m 1594 foi transferido pau 1 diocese da Ouarda. onde tarnbem edificou s..-minarlo. 
Em 1596 edificou o palaclo episcopal de Ca1itello Oranco, em que se diz dlspcndtra 
40:000 crusll\IO!I dt seu• bens parllcula ru. B51e palaclo rol d'ahl por diante sua resl· 
dencla predllec111 Vivia tldnlga e f111:Jtosarne111e, era n11gnanimo e gcnuoso. 

era tanto o seu luxo que Indo em 1606 a Madrid presta r obedlencla a el rei 
O. Flllppe lfto aparatoso uqul10 levava de cavnllclros da ordem de Chrlsto, p3gens. 
ucudeltos e p1h1henelros que o põ\!O da u pltal de llespanha ficou deslumbrado. 
talltceu em C:utelto Branco 1101 Z1 de novembro de 1'08 de uma purga que lhe mi• 
nlsuou um medico Judeu, segundo 6 fama: pouco tempo dep<.fs dt ser no mudo ar· 
ceblspo de f'IOUt.. Ju n• Ou1rd1, 

( 1) O. Alfonso fuitado de Mtndonçu, nasceu em Monte ft\6r o No\'O em 1501• 
foram seus pau Jorge furtado de Mendonça e D ft\ecla Henrlquu. Doutorou·st na 
faculdad' de Clnonu e m Cchnbrt. em 13 de fevereiro de 1610 tomou posse do bis. 
pado da Ouuda. foi depois bbpo de Coimbra, arcebispo de Bugi e depois de Lb· 
OOa, onde mornu em 1630. 

A data do nascimento p.arece t1tar errada, mu nlo foi lnventada.-Veja-se 
Port. Ant. sob 1 palavra Mont~ i lfór o N01JO. 

('I NON. SUlt. tNT. CANT . .\IAltC. 1. 

NAT. 1'\\'I ... i\\.\f, 

IOANN. 8.\PT, 
\\,\Til. XI. 8. XI. 

C\'l. lN. Ol!Sl!llTO 

P1t.SIT. 1>JtJLOI· 

j\ IV. IOAN. l~T. 

O.,\N.1'\INI.\\. 

llANC. SOLtTUD. 

AN. s D • .\t, D. e. e. 
XXV. EP. SUi. XIII. 
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dução é a seguinte: Das 111111/reres 11110 11nsceu maior /tomem do que 
S. Jodo l)aplista. ao qual. pri•gatlor do tfesnlo. Jodo, e11tre lodos 
o mais humilde, dedicou este retiro 110 a11110 do Senhor dP li2J, 
e 13.o do seu episcopad(I. 

Na grande cascata do lai:o maior a fl~ura de Moisés tem cscripta 
a data de 1726, o que prova que lambem esta obra foi mandoda fa
zer pelo mesmo blSJlO. e por tanto os aqueductos e repuchos se lhe 
devem lambem atribuir. D. JoAo de ,\l cndonç• folleceu cm C.1stello 
Branco aos 2 de agosto de 1736. Neste palaclo vinham residir os bis
pos da Guarda durante • es!açao hwernosa, quando Castello Branco 
era deste bispado. 

Depois de criado o bispado albirastrcnse p.1ssou este 1>alacio a 
ser residencia dos bispos da diocese. sendo o primeiro D. José de 
Jesus ,\laria, que fora pedagogo dos filhos do marquez de Pombal. 

Seguiu-se-lhe D. Vicente l'crrer d:1 Rocha, cujo gosto artistico 
se fez sentir em toda a vlvrnd:t. 

O terceiro (1) e ultimo bispo D • .f1111qulm José de Miranda Cou
tinho. o protoiypo da nullldndc, uno só nilo fez obras, mas deixou 
estragar muitas cousas de subido vn lor. tais como as canalisaçôes 
para a agun dos rcpuchos, reduzindo quasl todos os tanques a alegre
tcs 1 

A vl\'cnda episcopal compõe-se do 11alncio, qne é vastissimo. 
sumptuoso e multo bem situado. de hclllsslmo jnrdim, de magnifica 
horta ajardhrnda, a que chamam vulgarmente quinta, ele matta ou 
bosque. e de 11111 olival, e ainda em 1853 possuln mais um grande 
predlo tambern cont11:110. que era povoado de sobreiras e azinheiras. 
e que se chamava coellteim por ser dcstlrrndo 11 criaç<lo de coelhos 
silvestres. Este ultimo predlo foi vendido. 

Todos os predios enumerados sno contiguos ao palacio. Um ele· 
gante viaducto lançado sobre a :1ntiga rua da Corredoura (hoje de 
Bartholomeu da Costa) dá passagem do jardim para a quinta. 

De tudo quanto com1>õe esta elcgnnte e sumptuosa vivenda o 
jardim é o qu~ mais prende a attençilo do vlsltonte. 

6andelra de Pomb:11lnho com as cores lndlcadu heraldiomente 

lia especialmente a notar o j:trdim alagado: o lago ou grande rc
servatorio da agua. que mede 34m de comprimento, 11 "',5 de largura 

(l) A diocen ten quatro bispos, ainda que 1pen11 Ires tomaram posse do 
cargo. 

O terceiro bispo. elelto em 13 de m1lo de 1818. foi O P11rido da Siiva. que, 
stndo nomudo arttblJpo de evou antes de tomar posse. nlo chegou a nrde fac10 
bispo albicastrense. 

Foi deools 1.0 cardeal de Lisboa. tra lllustradlulmo. ao contrario do bispo 1'\l· 
randa, que eu estupldlnfmo ngundo aflfuna a tudlçlo 
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e .1m de prolnndldade; as estatuas que não sendo um primor artis
tico. tem o merecimento de ser de 1?ranito local que dillicilmente !e 
presta á estatnarla; e o todo hannonico da obra que apresenta um 
elegante jardim no gosto ltalfano do seculo 18.•', como não existe 
outro tão perfeito em todo o palz. Tudo está mullo decahldo do seu 
antigo brilho. As esta tuas mutiladas, os desenhos do jardim perdidos, 
os jogos d'agua estragados, os lagos quasi sem agua, e esta infecta, 
t11do esiá mostrando a grande decadencia a que tem chegado aquella 
ohra de subido merito, e que tanto> mil crusados de,·ia custar. 

A quinta. como vuls:armente é conhecida é uma linda proprie-

ELUCIDARIO NOBILIARCHICO 

Al~ms dos governadores civis estragaram mobilias e utensílios. 
e até alguns houve que se apro11rlaram de allaias. (11 

Desde que falfeceu o ultimo bispo foi tanto o desleixo que as 
riquezas mobiliarias do palaclo nunca foram inventariadas. 

E' certo que loiio apoz a morte de O. Joaquim a aucloridade 
judicial procedeu a um inventorio. mas este desappareceu de11tro em 
pouco. desencaminhado n:lo se sabe como nem por quem. 

A prata levou tanta volta que parece lmpossivel nJo se ter per
dido toda. 

Durante as commoções civis de 1~6 foi clla levada por Salda-

Bandeira e armu de Pomballnho 

dade para culllvo de hortallças e de arvores pomiíeras. toda dividida 
em rectang11los leitos de arbustos aparados á tezoura muito digna de 
visitar-se, principalmente na primavera. Contiguo a esta está o bos
que, que devia ser um apraztvel passeio para os calmosos dias de 
verão, quando elle era bem povoado de frondos.is arvores, hoje po
rem está multo pobre de sombras pelas perdas que tem soílrido no 
arvoredo. 

O palaclo lol por mullos annos residencia dos governadores ci
''is, durante a epoca em que o bispado esteve sede vacante. 

nha para Thomar. e ahl esteve annos cm poder de Feliciano Thomt 
da Silva. Em portaria de 25 de setembro de 18~7 loi ordenada a 
transferencla da prata para Cutello Branco. Assim se fez. e nesla 
cidade foi depositada (sempre ~em prevlo Inventario) nas mãos de 
alguns particulares •té IS.'>1. 

Neste anno porem o governador civil ordenou que se fizesse 

(1) Relltorto admlnlurativo de 1'1G 



ELUCIDARIO NOBILIARCHICO 

della inventario achando-se então que valia lpeso bruto) 2:886$490 
sendo a oitava a 100 rs. 

Desde então arrecadou-se no cofre cen tral do districto. De rou· 
pas, colchas de damasco e de seda, louças. crystnes, bateria de cosi
nha em cobre ... já qunsi nada existia a este tempo, A mobília es-
tava toda em mau estado. ' 

Ainda depois desta epoca houve unt governndor civil que man
dou arrancar das paredes de duas grandes salns os preciosos pannos 
de Arrás. que as ornamentavam, para substituir este< primores arlls
tlcos por papel a 120 réis a peça. 

As cadeiras estofadas tambem destas ricas telas, cujo principal 
merecimento é não serem tecidas, foram substltuldas por cadeiras de 
palhinha e madeira de cerejeira ! Ainda este mesmo substituiu o da
masco das paredes da capella por papel ! 

Escapou como por milagre a esta devastação uma sala que ainda 
se encontra colgada de pannos de Arrás. Era esta a menor e de me
nos v•lor de todas as tres salas, dizendo os entendedores que vale 
4.000$000 réis. E' esta sala considerada de menos valor por que se 
ve que foi vestida com os sobejos das outras duas. não só por que 
os nssumptos dos desenhos se nno ligam, mas tnmbem por que tem 
figuras Incompletas. 

Neste pnlacio se hospedou em 1833 o lnfanle hespanhol 
D. Carlos amigo de D. Miguel de Bragança. 

Na sala chamada do doce/ (onde tem funcionado a junta geral 
do dlstriclo) se representou u111a scena de comedia política em que 
O. Carlos e a mulher desempenharnm o pa1iel de reis. 

Como os secta rios das idéas absolullstas, que er3 a bem dizer 
toda a gente, fizessem uma recepção a D. Carlos como se elle fosse 
rei de Hespanha. conduzindo-o sob o palllo e entoando Te Deum 
em sua honra. acclamando-o. repicando sinos. lllumlnsndo a cidade. 
etc., o homemsinho tomou a serio o papel de rei, e. cm sinal de re
conhecimento por tão brilhanlc recepção, deu beija mão, sentado em 
throno e com insígnias de rei ! : 

Junot lambem esteve neste palaclo quando em 1807 entrou em 
Caslello Branco, com mandando o exercito francez Invasor. 

Desde 1835 que se acham nellc installadas as repartições do 
governo civil, e varias outras. 

Por escripturas de 29 de agosto de 1888 foi comprada casa para 
a~ reparllções do districto, e por csle lacto, e quandtl as obras a que 
teve de se proceder estiverem promplas, este palacio deve ser entrt
gue i mitra, cujo é. 

" 
* • 

Que interessante seria se tivessem conservado este 
Palacio com os seus jardins e principalmente com o seu 
mobiliario e tapeçarias. 

Infelizmente como este tanto outros t.~em sentido o 
poder das pessoas do mando, que n'esta terra armam 
em c111tas. 

Em Portugal ha a preoccupaçilo de não desejar con
servar o que se encontra. O chefe ou dirigente que entra 
de novo, tem de mudar tudo principalmente quando se 
trata do desempenho d'um cargo publico. Em Castello 
Branco até as tapeçarias e o damasco foram substituí
dos por papel de forrar casas. Que mentalidades! ... 
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POMBALI HO 

Parecer apresentado por Affonso de 
Domellas á Secção de Mcra ldicn dn Asso
ciação dos Arclteologos Portuguczcs e 
approvado em sessno de 28 de Dezembro 
de 1927. 

F OI sollicitada a Associação dos Archeologos 
para dar o seu parecer sobre as Armas de 
Pomba linho, conforme se vê no seguinte oficio : 

- Camara Municipal de Santarem. - N.• 403. Proc. 22. - Ex .mo 
Sr. Preslden1e da Associação dos Archeologos Porluguezes. Lisboa.
Encarregado pelo Senado Munici~al d"este Concelho. na sua sessão 
de 4 do corrente, venho por esta fórma mullo recon hecidamente, em 
nome da Cnrnnra, agradecer a sollicítude com que peln Associação 
da sun 111:11 digna presidcncln, foi recebido o pedido. embora partlcn
lar, do vereador d 'esle Municlpio Ex.m• Sr. Francisco dos Snntos Serra 
Frazão. ilccrca das cores heraldicas do Munlclplo de Snnlarcm ; se se 
pode adquirir o desenho do verdadeiro e legttimo Cnslello herald ico; 
quaes as cores e armas da Villa de Aicanede, antigo concelho, e da 
antiga Vllla e Concelho de Pemes. e como deveriam ser as do Pom
baliuho. 

Mais me encarrega o mesmo Senado, do solllcllar a V. Ex." a 
gentileza de me Informarem sobre as conclusões a que chegou a Asso
ciação da sua digna prcsidencia sobre o assumpto, favor este que an
ticlpadamente agradeço. desejando-vos, Saude e l' raternidade. -San
tarem, 9 de Julho de 1924. - O Vice-Presidente da Commlss~o Exe
cu llva. (a) A11to11io Pereira de Magallltlrs. 

Pombalhinho é uma povoação pertencente a Sanla
rem, que vive da agricultura e que não tem qualquer 
facto historico, pelo menos a que encontremos referen
cia nas obras que vulgarmente tratam do assumpto. 

Chamou-se anteriormente Pombal, modificando o 
seu nome para Pombalinho para se diflerençar da Villa 
do Pombal. 

Teremos que procurar na vida natural e no seu 
nome os elementos para a construcção das suas Armas 
pelo que propomos que as Armas do Pombalinho sejam 
assim constituidas : 

- De n~gro com um ramo de. trez espigas de trigo 
de prata atado de vermelho. Em chefe dois pombos vo
lantes af ro11lados de prata. 

Coroa moral de Ires torres de prata. 
Bandeira branca e por debaixo das Armas uma fita 

vermelha com letras pretas. -

O campo deve ser de negro por esta cor representar 
em heraldica a terra. As espigas e os pombos de prata 
por este melai corresponder á riqueza. A bandeira é 
branca por as peças principaes das Armas serem de 
prata. A coroa moral é de trez torres para assim repre
sentar uma povoação sem classificação de Villa ou Ci
dade. 
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Caetano Cordeiro Fialho 

E NTRE as cartas d'armas que constituem a mi
nha collecção, existe a concedida em 31 de 
de Maio de 1748 a Caetano Cordeiro Fialho 

e que considero inedila por não estar incluída nas obras 
do Visconde de Sanches de Baena e do Dr. José de 
Sousa Machado. 

Tambem não tenho qualquer referencia á ascenden
cia ou descendencia d'esle fidalgo de cola d'armas. 

Pelo contheudo da mesma car ta, verifica-se apenas 
que: 

1 - Luiz Cordeiro Fialho foi pae de 
2 Manuel Cordeiro Fialho que !oi pae de 
3 - Luiz Cordeiro Fialho que casou com D. Anna 

de Sá da Fonseca e foram paes de 
4 Caetano Cordeiro Fialho que era natural e mo-

rador na Cidade de Lisboa e !oi Fidalgo de Cota d'Ar
mas por cada de 3 de Maio de 1748. 

Vejamos a parte interessante da carta original: 

1)0111 Joao por graça de Dcos Rey de Porlugnl e dos Algarves 
daqucm. e datem mar em Africa ... Faço sr1bcr nos que esta minha 
carta virem que Caetano Cordeiro Fialho u11turnl e morador nesta ci· 

DE FAMILIA 

D'ARMAS 

dade de Lisboa : me rcx petição dizendo-me, que ellc vinha por legi
tima descendcncln cta nobre geração e li nhagem dos Cordeiros e Fia
lhos os q1rnes neste Rcyno s~o fidalgos ... Para o que me :1prcsentou 
hua sentença de justificação de sua asccndencla e nobreza proferida 
petto Doutor Pedro Velho de L1guar men Dezembargador. e Corre· 
gedor do Civel cm esta minha corte, e caza da supllcaçJo escrita por 
Antonio Soares Guerreyro Escrivão do dito juizo em a qnal depois de 
tirar inquirtçao de tcstemnnhas, e ver os documentos que lhe iorao 
aprezentados julgou o dito meu Corregedor ser o suppllcante de no
breza munto lllustre, sangue limpo e legitimo descendente das sobre 
ditas fomltl3s de Cordeiros, e l'ialhos. Por prov3r ser !.lho lel(ltlmo 
de Luís Cordeiro Fl3lho e de sua molher D. Anna de Sáa da Fonse
ca. Neto 1>clla parte paterna de ,\\anoel Cordeiro Fialho. llisncto de 
Lnis Cordeiro !'falho. E qne os ditos seus Pays e Avos, e mais ante-
passados lorão pessoas muito nobres ... .. . e que assim lhe pcrlen-
ci;lo de direito 11 s suas armas: As quais lhe mando dnr cm estn minha 
ca rta com seu Brazno Elmo e Timbre ... a saber: l lnm escudo par_ 
lido em pall:1s na r>rlmcirn as armas dos Cordeiros que sno cm campo 
verde quatro cordeiros de prata pasantes em duas faxas. Na segunda 
as arm3s dos Ftalhos que sno cm ca mpo azul Ires mundos de ouro, 
e no remate de cada hum sua cruz do mesmo melai po•tos cm ro
quete. Elmo de prata aberto guarnecido de ouro. Paqulle dos metaes 
e cores das armas. Timbre o dos Cordeiros que he hum dos Cordci· 
ros das armas e po1 diferença hua brica de ouro com hum trílollo ver
melho. O qual escudo e armas poderá trazer ... ti Rey l'\osso Senhor 
o mandou f>Or ,\lanoel Pereyra da Silva seu Rcy darmas Portui:at. 
F1ey i\\3nocl de Saneio Antonio d~ Ordem de S. Paulo e reformador 
do Carlorio da Nobreza por especial Proviulo do dito senhor o les cm 
Lisboa aos trinta e hum dias domes de Mayo do anno de mtt sele 
centos quarenta, e ou to. E cu l lylario' da Costa llarreyros Tcllo, Ca· 
valleyro da Casa de S. i\\agcstade que Deos Guarda e proprletario 
do oUicio de Escrivão da Nobreza nestes Reynos e Senhorios de Por
tugal e suas con.1ulstas e dominios (a) P. Rey darmr1s Portugal. 
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José A ntonio Ou a resma 

E NTRE as Cartas da minha collecção, existe a 
concedida em Lisboa a 17 de Junho de 1761 
a José Antonio Qua resma e que vem citada 

no ~Archivo Heraldico-Gencalogico• do Visco1,de de 
Sanches de Baena, com a indicação de que íoi regis
tada no Cartorio da Nobreza a folhas 128 verso do Li
vro Panicular. 

O original da Carta, tem a indicação de que fo i re
gistada a !olhas 66 do Livro 2.0 do Cartorio da Nobreza. 

lníelizmente o Visconde de Sanches de Baena, omi
tiu nas Cartas d'Armas muitos elementos que fazem 
muita !alta. N'esta Carta por ex.:mplo, omittiu a diffe
rença. Quer dizer, a descripção apresentada no •Archivo 
Heraldico-Genealogico•, é incompleta. 

Na parte da referida Carta que abaixo transcrevo, 
vem a ascendencia do Dr. Jo~é Antonio Quaresma que 
ampliarei com a descendencia respectiva. 

Vejamos a parte interessante da mesma carta : 

Dom Joze Por graça de Ocos Rey de Portugal, e dos Algarves. 
daqucm e dlllem, mnr em Alríca . .. Faço saber a todos os que esta 
minha Carta de Brazllo de Arrnns virem, que Joze Antonio Qu:iresma 
Monteyro Mor e .Juiz dos Orphãos, proJlrietario da vllla de Louza, me 
fez Jletlçllo, dizendo nella que cllc vinha por legilima dcscendencia 
da nobre iier•çllo e linhagem dos Lopes e Quaresmas as quaes fa-
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mili:1s . . . Para o que me aprezentou hua sentença de justificaç.1o de 
sua ascendencia, e Nobreza proferida pello Doutor Bartholomeo Go
me~ ,\lonteyro, meu Oe7.embargador, e Correge dor do Civil cm e'ta 
minha Corte, e Caza dn Suplicação, escrlpta por Antonio Jo7.e de 
Souza, Escrivão do dito Juizo, em á qual mostra ser filho legitimo de 
Manoel Lopes Quaresma, e de Sebgstiana Nunes Pereyra. moradores 
u:1 sua quinta do Fiscal. neto 11ella 113rte P:1tcrua de Antonio Lopes. 
e de Maria Quaresma Ferrcyra, bisneto da Antonio Ferreyra e de 
outra ~bria Quaresma, e por esta sua segunda Avo terceyro neto de 
Antonio Quaresma, e de sua mulher Antonla ()tas da Costa, qnerto 
neto de Pedro Quaresrna, Cavalleyro Fidalgo da Caza Real e de sua 
molher ~lnria Cortes, e quinto neto de Jo.'lo Quaresma. que teve o 
mesmo foro. Os quacs lodos que lorílo multo nobres, e legilimos dcs
cendculcs das dilas fom lllas dos Lopes, que procede de João Lo
lles. creado da Prlnccza O. Joanua. que vlvco no tempo do Rey 
D. João segundo, e dos Quaresmas. familia lambem muito dcstlnta, 
e como taes se tratarão ... e porque o seu requerlrnento era justo o 
dito me•1 Rey de Armas, revendo os referidos livros das Armas da 
nobreza e fidalguia deste~ meus Reynos, nelles achou as que perten. 
cem, as nobres, e antigas linhagens dos Lopes, e Quaresmas. no 
forma que nesta minha Cnrta lhas ordenou, e vão illuminadas, com 
figuras. cores, e mctaes. segundo o Regimento de Armaria: assabcr. 
1 lu Escudo partido em palia, na f>rimeyra as Armas dos Lopes, que 
são em campo azul hua pahneyra de ouro, e sobre ella hu corvo de 
sua cór voante: na segunda as dos Quaresmas que sao em ..-ampo de 
prata lma banda vermelha. dentada, carregada de trez flores de Uz 
do mesmo metal : Elmo de prata aherto guarnecido de our.>. Paqulfe 
dos melnes, e cores das Armas. Timbre o dos Lopes, que he o corvo 
:.las Armas, em aCÇêlO de querer voar, com hum 1amo de palmn dos 
Arnrns no bico: e por dlfierença hua brica de prata, com hum trifo
lio verde. O qual Escudo. e Armas podcd trazer. . . EI Rey Nosso 
Senhor o mandou por Luiz Rolz Uirdozo Escudeiro Cavaleiro Fidalgo 
de sua Caza, e seu Re)' de Armas Portugal . l'rey Manoel de Santo 
Antonio e Silva da Ordem de S. Paulo a fez em Lisboa aos dazacete 
dlns do mes de Junho de mil sete centos sesenta. e hum e eu Ro
drigo Rlbey ro da Costa Escrivam da Nobrcsn nestes Reynos e Senho
rios de Portugal e todas :1s suas Conquistas 11or Sua Magestade que 
Deos Goarde o fls Escreuer e sobrescreuy (a) Portugal Rey de Armas 
Principal. Fica Registado Este Brazam no Cartorio da Nobresa no 
L.• 2.• • foi. 66 (a i Rodrigo Ribeiro da Costa. 

- Vejamos agora um pouco da genealogia d'esta 
íamillia e alguns elementos biographicos : 

1 - JOÃO QUARESMA, Cavaleiro Fidalgo da Casa 
Real, foi pae de 

2 - PEDRO QUARESMA, Cavalleiro Fidalgo da 
Casa Real. Casou com D. Maria Cortes e foram paes de 

3 - ANTONIO QUARESMA que casou com D. An
tonia Dias da Costa e fora m pacs de 

4 - D. MARIA QUARESMA que c;1sou com Anto
nio Ferreira e fora m paes de 

5 - D. MARIA QUARESMA FERREIRA que casou 
com An1onio Lopes, descendente de João Lopes, creado 
da Princeza D .. Joanna que viveu no tempo do Rey 
D. João li. 

Foram paes de 
6 - MANOEL LOPES QUARESMA que casou com 

D. Sebastianna Nunes Pereira, moradores na sua quinta 
do Fiscal. Foram paes de 

7 - DR. JOSÉ ANTONIO QUARESMA, Monteiro
Mór, Juiz dos Orphãos, morador e natural da Quinta 
do Fiscal da Villa da Louzã. Foi Fidalgo de Cota d'Ar· 
mas por Carta de 17 de Junho de 1761 que acima tran-
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crevo. Casou com D. faustina Barreto de Vasconcellos 
e tiveram 

8 - DR. ANTONIO LOPES DE VASCONCELLOS, 
nascido na Louzã. Casou com D. Maria Isabel de Carva
lho filha de Antonio José de Carvalho e de sua mulher 
D. Maria Luiza da Encarnação ambos naturaes de Con· 
deixa a Nova. 

Além do filho que se segue, foram lambem paes do 
Dr. José Antonio Quaresma de Carvalho e Vasconcellos 
que casou com sua cunhada D. Anna Margarida Tei· 
xeira a quem abaixo me referirei. 

9 - DR. ANTONIO QUARESMA DE CARVALHO 
E VASCONCELLOS que se baptisou no dia 21 de 
Junho de 1780 na Capella de São Payo do Fiscal da 
freguezia de S. Pedro de Villarinho a quatro kilometros 
da Louzã coníorme consta de folhas 1 do Livro respec· 
tivo, sendo seus padrinhos .Jcronimo de Magalhães Me
xia Macedo e sua avó materna D. Maria Luiza da En· 
carnação. 

Casou no dia 7 de Maio de 1808 como consta de 
folhas 16 verso do Livro respectivo da íreguezia de SI.• 
Christina de Condeixa a Nova, com D. Maria Joanna 
Teixeira que nasceu na mesma freguezia onde se bap
tisou no dia 6 de Janeiro de l 780 como consta de folhas 
24 do Livro respectivo, sendo seus padrinhos José Tel
les da Silva, de Lisboa e D. Joanna Ventura Salinas de 
Lacerda e Mello que passou procuração a seu irmão 
Alexandre Maria da Guerra Carneiro e Mello, de Con
deixa a Velha. 

D. Maria Joanna Teixeira era filha de Francisco 
José Teixeira e de sua mulher D. Maria Barbosa Fer
reira que foram lambem paes do Dr. Joaquim José 
Teixeira que casou com D. lzabel Augusta Josepha de 
Gouvea Beltrão, de Ançã, paes do General José Joaquim 
Teixeira Beltrão que foi avô paterno do author d'estes 
apontamentos : de Josê Francisco Teixeira que casou 
com D. Maria da Lapa Gomes Sepulveda e foram as
cendentes do Conselheiro Presidente do Supremo Tri· 
bunal de Justiça Dr. Cassiano Sepulveda Teixeira que 
morreu sem geração e de D. Anna Margarida Teixeira 
que como acima disse, casou corn o Dr. José Antonio 
Quaresma de Carvalho e Vnsconcellos e foram ascen· 
dentes do Dr. Manuel Lopes Quaresma que morreu sem 
geração. 

Do casamento do Dr. Antonio Qunresma de Carva
lho e Vasconcellos com D. Maria Joanna Teixeira, nas
ceu, além do íilho que segue, D. Maria Luiza Quaresma 
de Carvalho e Vasconcellos que casou com José Joa
quim de Castro Bacellar, ascendentes da aclual Vis
condessa de Almeida e Vasconcellos pelo seu casamento 
com o fallecido Visconde do mesmo titulo. 

10- DR. ANTONIO EGYPCIO LOPES QUARES
MA DE VASCONCELLOS que nasceu em Condeixa a 
Nova em 20 de Março de 1819, sendo baptisado em 5 
de Abril seguinte como consta de folhas 21 do Livro 
respectivo, sendo seus padrinhos os seus avós maternos. 

Matriculou-se no primeiro anno de mathematica na 
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Universidade de Coimbra no dia 6 de Outubro de 1835 
como consta de folhas 111 verso do •Livro de Matricula 
das Faculdades Acadcmicas• do anno lectivo de 1835-
1836. Doutourou-se em 1\1\edicina em 20 de Julho de 
1845. Foi Lente da mesma Universidade. Por decreto 
de 25 de Julho de 1872 loi promovido a Lente de 
Prima, Decano e Director da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coi mbra cargo de que tomou posse 
em 30 do rne~mo mez, corno consta de folhas 26 verso 
do Livro 2.0 dos thermos das posses dos Lente~. 

Por decreto de 11 de Março de 1850 foi nomeado 
Ajudante da Clinica Geral da Universidade. 

Era Moço Fidalgo da Casa Real, Conselheiro de 
Estado 1 lonorario, loi Presidente da Camara Municipal 
de Condeixa; Procurador da Junta Geral do Districto 
de Coimbra em 1860, 1868 e 1869; foi eleito deputado 
nas legislaturas de 186 1 a 1870 ; loi Par do Reino por 
Carla Regia de 8 de Janeiro de 1880, sendo approvada 
esta sua nomeação pela Commissão de verificação de 
poderes da Camara dos Dignos Par do Reino em sua 
sessão de 20 do mesmo mez como se acha descripto no 
Parec~r n.0 15 da referida Camara, tornando posse 
d'este alto cargo no dia 23. ·: 

Morreu no seu Paço em Condeixa no dia 27 de 
Agosto de 1911, tendo sido casado com D. Emília 
Eduarda Torres. D'este casamento, além do filho que se
gue nasceu D. lzabel Quaresma de Vasconcellos que 
casou e morreu sem geração. 

11 - DR. ANT01 10 LOPES QUARESMA DE 
VASCOi\CELLOS que se formou em Direito na Uni-
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versidade de Coimbra seguindo a vida da Magistratura. 
Casou com D. Maria Leonor Dornellas Bacellar filha do 
Dr. José d'Abreu Bacellar Cardoso Moniz Castello
Branco e de sua mulher D. Maria Luiza Dornellas e 
Napoles, da Familia Dornellas da Abranheira e da Fa
milia Napoles de Soure. 

D'este casamento nasceu al~m do filho que segue, 
D. Maria Eduarda Bacellar Quaresma, que foi casada 
com o Dr. Alberto Oscar dos Santos Machado, Reitor 
do Liceu Passos Manuel cm Lisboa e que !oram paes 
do Dr. Eduardo Alberto Quaresma Machado que se 
formou em Direito em Setembro de 1928 na Universi
dade de Lisboa. 

12-DR. ANTON IO QUARESMA OE VASCON
CELLOS, que se lonnou em Direito na Universidade de 
Coimbra e vive no Paço dos seus ascendentes em Con
deixa. 

Casou com O. Albertina Pessoa de Amorim filha do 
Conselheiro Pessoa de Amorim de San\arem. Teem 
geração. 

Muito desenvolvido poderia ser este estudo, mas o 
meu intuito é dar apenas algumas rclerencias dos ascen
dentes e descendentes de cada Fidalgo de Cota d'Ar
mas, procurando assim tornar esses documentos uteis ás 
respectivas lamilias. 

A. D. 



DOCUMENTOS ANTIGOS 

I STITUIÇÃO DO VII CCLO DE )10RGADI DO CONDES 
DE VILLÀ l~EAL. FEITA E)l CEUTA E:> J 143 1 

Communicaçao de Afíonso de Dor
nellas â Classe de Leltras da Academia 
das Sciencias de Lisboa em sessao de 8 
de .\larço de 1928. 

D EVIDO ao lavor do sr. Marquez d.Abrantes e 
de seu irmão o sr. Conde de Alvor, posso 
dar a conhecer um interessantíssimo docu

mento datado de 1431 em que é contratado o casa
mento de D. Be11triz de M enezes com D. Fernando de 
Noronha, el la !ilha herdeir,1 do celebre 1.0 Governador 
Capitão General de Ceuta, D. Pedro de Menezes, 2.0 

Conde de Viana e 1.0 de Villa Real e elle !ilho do l .0 

Conde de Gijon e Noronha, D. Affonso Henriques íilho 
do Rei Henrique ll de Castella e da Condessa D. Isabel 
filha do Rei D. Fernando 1 de Portugal. 

Este precioso pergaminho do seculo XV existe ha 
seculos no Archivo dos Marquezes d' Abrantes e é o do
cumento mais antigo que conheço que trate de heral
dica, que estabeleça condicções de uzo de brazão d 'Ar
mas e que nos mostre um brazão illuminado em epocha 
tão remota. 

Sei que existem Carias de brazão concedidas a Fi
dalgos de Cota d'Armas no seculo XV, mas nunca as 
vi e mesmo naturalmente já não existem senão os re

. gistos ou referencias. 

A mais antiga Carta d'Armas de que tenho conhe
cimento foi conferida a Pedro Gil em 1427 conforme 
consta da Carta de brazão dada a 20 de Dezembro de 
1567 a Ga~par Gil Carrilho. 

Do seculo XV conheço ainda: 

Em 10 de Julho de 1438 Ca rta d'Armas concedida a 
Gil Simões. 

Em 21 de Outubro de 1450 a Fernão Gil. 
Em 20 de Julho de 1454 a Vasco Peres Guante. 
Em 23 de Junho de 1459 a Alvaro Gonçalves de 

Caceres. 
Em 4 de Julho de 1460 a João Gonçalves da Ca· 

mara de Lobos. 
Em 8 de Novembro de 1471 a Alvaro Affonso Frade. 
No mesmo dia a Lopo Esteves. 
Em 21 de Agosto de 1475 a Nuno Martins Garro. 
Em 5 de Setembro de 1475 a João Lourenço. 
Em 11 de Outubro de 1475 a Gabriel Gonçalves. 
Em 14 de Janeiro de 1490 a PE:dro de Alcaçova. 
Em 1 de Março de 1~94 a Henrique de Almeida. 

Não sei se haverá registos ou referencias a outras 
Cartas do mesmo seculo, mas mesmo que haja e que 
tivessem chegado os originaes aos nossos dias, não 
pode haver comparação entre uma carta d'Armas e o 
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documento em questão que está redigido em forma de 
instituição de vinculo. 

D. Pedro de Menezes nasceu em 1367 tendo fugido 
com sua màe D. Maria Villas Lobos Porto Carreiro 
para Castella em 1384 por seu pae o 1.° Conde de 

l•Tui11'• til# ,r,.,;, 
Z·4•h,.l• 
.,. 4•Vt,J1 , .,,.!),.,, 
:::zs: .. %·:;::~ ~J•..t.-' ·"•lfl•,.,. ,, J, ...... ;. 
··~·4,,11 , , " ,,·~,.. ,. ().,. ,.,.,,, ,.,., ,,,.,,. ~,.,,,,,.. '" ,,,,,_,,,, 
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Aclamado Rei D. João 1, leitas as pazes com Cas
tella, voltou para Portugal a Condessa de Vianna e seu 
filho D. Pedro de Menezes, restituindo-lhes este Rei 
todos os bens que lhe tinham sido confiscados. 

Em 1415 pensa D. João 1 na tomada de Ceuta apre-

Jl · N11';,A, 17'1 "'""h 
H • &t1Ar11rh 11'1 ,f.ffllA,t./('11 
./1 • .+'N./11 .Jt1•Ã-• 6 I"# //, 
l#•J ,,.,,,.. 
#/•I);,,,.,, 
<1l •JtM/'IAhAlftt1 #"',,,f./m,';,a 
#) 'Ú#A/# AM#,,.# 

, '" · ,-,,/, dt ti I .fmtv·" 4$""'º' ,..,,.,'/),,.,, ,,, ,, 
' 'º"""' "<'""'" 

Cerco de Ceul:a em 19 de Junho de 1695 onde pela primeira vez os mouros fiuram uso de bombas e morteiros 

Vianna D. João A!lonso Telles de Menezes ter sido 
assassinado em Penella por não estar ao lado do Mes
tre d'Aviz. 

Em Castella loi D. Pedro de Menezes elevado a 
Conde de ,<\guilar e Aillon. 

sentando·se D. Pedro de Menezes para o acompanhar 
com seis galeras equipadas e armadas á sua custa. 

Foi, batalhou e praticou taes actos que em frente dos 
Mouros !oi armado Cavalleiro por D. Duarte depois Rei. 

Como nenhum dos grandes senhores que lambem 

'· 
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acompanharam D. João 1, quizesse ficar por Governador 
Capitão General de Ceuta, offereceu-se D. Pedro de 
Menezes e alli ficou até que lá morreu de doença em 
22 de Setembro de 1437 com vinte e dois annos de 
guerra permanente. 

Veiu a Portugal assistir á Coroação do Rei D. Duarte, 
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D'este casamento nasceram: 

I - D. Beatriz de Menezes que casou com D. Fer
nando de Noranha e foram os 2.0 • Condes de Villa Real. 
E' d'este casamento que trata o documento que motivou 
este estudo. 

Ru inas actuaes das muralhas primitivas portuguesas em Ceuta 

desempenhando pela primeira vez o cargo de Alferes 
Mór d'este Rei, para o qual tinha sido nomeado pelo 
Rei D. João 1. 

D. Pedro de Menezes casou quatro vezes. A primeira 
com D. Margarida de Miranda senhora de grande dote 
filha do Arcebispo de Braga, D. Martinho Affonso de 
Miranda. 

II - D. Leonor de M~nezes que·casou em 1447 com 
D. Fernando 3.0 Duque d~ Bragança. Esta senhora foi 
a herdeira dos bens livres de seu Pae com o encargo de 
cuidar da sua alma e dos seus restos. 

Fez sumptuosas exequias a seu pae, transladando-lhe 
os seus ossos de Ceuta para Santarem para o que man
dou construir um monumental tumulo na Egreja do 
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Convento de Santo Agostinho onde ainda hoje se con· 
serva. D. Leonor morreu em 1-152 sem geração. 

D. Pedro de Menezes estando em Ceuta, casou se· 
gunda vez com D. Felippa Coutinho filha do Mariscai 
de Portugal, Gonçalo Vasques Coutinho. Este casamento 
effectuou-se por procuração seguindo a noiva de Lisboa 
para Ceuta morrendo no caminho. 

Casou pela terceira vez D. Pedro de Menezes em 1425 
em Ceuta, com D. Beatriz Coutinho, lia da segunda 
mulher, filha de Fernão 
Martins Coutinho, senhor 
de Mafra e da Ericeira. 

Deste casamento nas
ceu: 

Ili - D. Beatriz Couti· 
nho que casou com D. 
Fernando de Vascoucellos 
filho de D. Affonso senhor 
de Cascaes, neto do ln· 
fanlc D. João e bisneto 
do Rei D. Pedro 1 e de D. 
lgnez de Castro. 

O quarto casamento de 
D. Pedro de Menezes !oi 
com D. Genebra Pessenha, 
filha herdeira do Almirante 
Manuel Pessenha. 

Deste casamento não 
houve filhos. 

fora dos casamentos 
teve D. Pedro de· Menezes: 

IV ·- D. Isabel de Me· 
nezes que casou em 1418 
com Ruy Gomes da Silva, 
Alcaide Mór de Campo 
Maior e Ouguella e um 
dos grandes guerreiros de 
Ceuta onde esteve desde 
atomada em 1415até 1434. 
Deste casamento nasceram 
entre outros o 1.° Conde de 
Portalegre, o Beato Ama· 
deu, a Beata Beatriz da 
Silva e D. Branca de Menezes que casou com João Ro· 
drigues Ribeiro de Vasconcellos progenitor dos Condes 
de Figueiró e de Castello Melhor, etc. 

V - D. Aldonça de Menezes que casou primeiro com 
Ruy Nogueira Alcaide das Alcaçovas de Lisboa de quem 
não teve filhos e depois com Luiz de Azevedo, Vedor 
da Fazenda ascendentes dos condes de Matozinhos, 
Penaguião, etc. 

VI - D. Duarte de Menezes que foi 3.° Conde de 
Viana e Governador Capitão General de Ceuta e de 
Alcacer Ceguer. 

Casou primeiro com D. Isabel de Mello filha do 
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Guarda-Mór de D. João l, Martins Affonso de Mello e 
de sua mulher D. Beatriz Pimentel filha dos Condes de 
Benavente. Casou D. Duarte de :'1\enezes segunda vez 
com D. Isabel de Castro irmã do 1.° Conde de Mon
santo. 

Do primeiro casamento de D. Duarte de Menezes 
nasceu D. Maria de Menezes que casou com D. João 
de Castro, 2.° Conde de Monsanto. 

Do segundo casamento de D. Duarte de Menezes 
nasceram D. Henrique de 
Menezes, 4.° Conde de 
Viana, Conde de Valença 
e de Loulé, que casou com 
D. Guiomar filha de D. 
Fernando, duque de Bra
gança etc. ; D. Garcia de 
Menezes que !oi Bispo de 
Evora e da Guarda ; D. 
Fernando de Menezes, o 
Narizes, que casou com D. 
Isabel de Castro e foram 
progenitores dos Condes 
de Basto; D. João de Me
nezes que fo i o primeiro 
Conde de Tarouca e Prior 
do Cra to depois de viuvo 
de D. Joana de Vilhena 
filha do senhor de Unhão, 
Fernão Telles de Menezes, 
etc., etc. 

Não desenvolvo mais 
a genealogia da monu
mental familia Menezes 
por bastar o que acima fica 
para pleno conhecimento 
do documento que vou 
transcrever e para se po
der apreciar bem a sua 
alta importancia já pelos 
assumptos que trata, já por 
ter sido feito em Ceuta, 
sendo concertesa um dos 
documentos mais antigos 
que existem datados d'a. 
quella primeira conquista 

portuguesa d' Alem Mar. Este documento chamado=pll· 
blico i11str11me11to e Carta de dote e arras é !eito em 
8 de Março de 1431 em Ceuta dentro do Castello onde 
residia D. Pedro de Menezes, descriminando o enorme 
dote que deu a sua íilha D. Beatriz de Menezes casada 
com D. Fernando de Noronha !ilho do conde de Gijon. 

D~pois d"uma detalhada e minuciosa descripção da 
forma de sucessão na administração e goso do uso e de 
íructo dos bens citados, determina D. Pedro de Mene
zes que para todo o sempre o chefe d'esta casa, resará 
ao levantar da mesa da comida, um padre nosso por 
sua alma e pela d"aquelles que ganharam os bens que 
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elle herdou e agora lega. Em seguida trata do uso das 
armas dos Menezes tal como as usava, obrigando sem
pre ao uso do apelido dos Menezes. 

O escrivão foi João Vasques notario publico dei Rei 

D. ftrn11ndo de Noronh1, 2." Condt de VIII• Rui. llluminado por An lonio da Hol
landa em 1634. PuJ:mento da quinta pa1:l111 da An•ore OenealOf:k• do 111 Conde 
da Pelra publlc:ada a p12lmu 52 do preurllt Volume. Esteve na tomada de Ceu
ta, tendo ainda de menorld.11dt f'ol depois 5 o Oovc:rnador CaplUo Otntral de 
Ceula de 1438 a 1415. 

em todos os seus Reinos e senhorios e ei:crivão de puri 
dade da senhora Infanta e as testemunhas foram: 

- João Pereira, honrado cavalleiro sobrinho do 
Condestabre e filho do Mestre que foi de Calatrava. 

o. Fernando de Noronha, 2.o Con<1ede Vllla Rui. lllumlnado por Antonio da Hol· 
landa em 1534. fragmen10 da ttrcefra pagln• da Arvore Oenealoglca do Ili Conde 
d1 feira publicada a paglnH 52 do pruente \'Olume. 

- Fernão Gonçalves de Miranda, Fernão Barreto, 
Gonçalo Vasques Baião, João Galinha de Contreiras, 
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e Vasco Fernandes de Barro, cavalleiros da Casa do 
Conde D. Pedro de M enezes. 

- Luiz d' liorla, escudeiro do Conde e morador em 
Tavira. 

- Luiz M artins, escolar em leis e procurador dos 
feitos dei Rei na Casa do Civil. 

- Affonso Mendes, Contador dºEl-Rei em Ceuta. 
- Pero Gonçalves, creado do Conde e escrivão do 

thesoureiro de Ceuta. 
Antes de iniciar a transcripção de tão interessante 

documento, direi que D. Beatriz de Menezes era parenta 
de seu marido D. Fernando de Noronha pela seguinte 
razão. 

!lei D. Sancho 1 de Portuga l 

1-
Da !lainha D. Dulce teve 

1 
!lei O. Aflonso li que casou com 

D. Urraca e teve 

Rei D. Sancho 1 que da !lalnhn 
D. Mecia teve 

1 
Rei O. Aflonso Ili que da Rai· 

nha D. Beatris teve 

Rei D. Diniz que da Rainha 
D. Isabel teve 

Rei D. Alfonso IV que da Rai
nha D. Beatrls teve 

Rei D. Pedro 1 que da Rainha 
D. Constança teve 

1 
Rei D. Fernando 1 que fora do 

casamento teve 

D. Isabel que casou com D. Al
fonso ~l enriques, Conde de 
Gijon e teve 

1 
D. Fernando de Noronha 

I_ 

1 

1 
Forn do casamento teve 

1 
D. Thcresa Sanches que casou 

com O. Affonso Tei!es de Me
nezes, senhor de Albuquerque 
e teve 

D. Jono Affonso Telles de Mene
zes senhor de Albuquerque 
que casou com D. Leonor 
Gonçalves Girão e teve 

1 
D. Gonçalo Anncs de ,\lenezes 

- o Raposo - que casou com 
D. Urraca Fernandes de Li ma 
e teve 

O. Joao Affonso Telles de Me
nezes I.º Conde de Ourem 
que casou com D. Guiomar 
Lo11es de Vmas Lobos e teve 

1 
D. João Af!onso Telles de Me

nezes. 1.° Conde de Viana 
que casou com O. Maria VII
las Lobos Porto Carreiro e teve 

1 
D. Pedro de Menezes 2.° Conde 

de Viaua e J.o de Vilia Real 
que casou com D. Marga rida 
de Mirt111da e leve 

1 
D. Bea trl s ele Menezes 

1 

que se casaram e foram os 2.º' Condes de Viiia Real ascendentes 
dos Marqueses e Duques de Viila !leal e Duques de Cammha. 

Vejamos agora o documento que motivou este ra
pido estudo. 

E' de pergaminho e tem oito folhas escriptas na 
frente e no verso. Está optimamente bem conservado. 

Por gentil deferencia do Sr. Dr. Laranjo Coelho, 
erudito conservador do Archivo Nai.:ional da Torre do 
Tombo, foi conferida a copia d 'este documento amavet-
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mente feita pelo Sr. Alvaro Valdez, lambem illustre 
conservador da Torre do Tombo, que desdobrou as 
inumeras abreviaturas. 

Na capa tem a seguinte indicação: 

- •Contrato do dote que o conde '/dom pedro deu a dom 
lemã//do de noronha com sua filha / Dona britiz de meneses crdeira 
desta sua casa de ulla Real 1E obrlgu•ções que pos ... // 

O contheudo é o seguinte: 

-(') f Em nome de Deus que he padre e !ilho spirito sancto 
trcs pessoas e huft /soo cscncla. E d• gloriosa bem auenturada vir-
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principe e virtuoso dom joham Rcy de Portugal/fc do algarve e se
nhor da d ida cidade de cepln E do seu conselho E camareiro moor I 
do mujto alto e muyto 11obre exclllcntc poderoso principe Jllante 
cduarle seu /!ilho primogcnlto herdeiro nos dlclos Regnos e senhorio. 
os sobre dictos senhores/ dlserom que era ucrdade que antes desto 
!ora ja traulado per o dicto Senhor Rey dom Joham E per o sobre
dlclo senhor Jllante. cesamento ao dlcto Senhor conde pera elle dicto 
dom ler/ nando com a mujto honnada dona breallz de meneses sua 
filha em o qual! trau lamenlo forom leitos e formados certos capitol
los sobre e per rrazom do dotei que prometeo a dar ao dicto dom 
remando com a dieta sua !Ilha. e por certas arras per ell prometidas 
aa dieta dona breatit E sobre dez e seis mjll dobras de merece e / 
doaçom que os sobre dlctos Rcy E Jllantc promctcrom dar ao diclo 
dom fernando em/, casamento com a dlcla dona breallz sob certo~ 

Tumulo de D. Pedro de Meneie• eihteritu n• Egreja de Santa Clara de Santatem. Tem uma enorme lnscrlp('llo publlcad3 nos •Oovern11dores Capll!le$; Oeneraes de Ceuta. 
por Affonso de Dornellas, IV Volume da .. f flstorla e Oenealogih. Dentro d'este tumulo estio ta111be111 os rtttos de O. M:1r~ulda dt Miranda e D. Butrli: Coutl· 
nho, 1.11 e 3.ll mulhere1 dt O. Pedro de Menezes. N'este tumulo ha duenas de vezes a palavra •Aleo ... , grito de guerta dos Portuguczea em Ceuta. 

gcm mnrla ssua madre/ /Salbbnrn <1uantos este publico eslormento e 
carta de dote e arras virem que no ano do//nacímento de nosso 
Senhor lhesu Chrlsto de myll e quatrocentos e trjnta e hun anos. 
oito dias dof/mes de muço na cidade de ccpta dentro no castello 
onde ora pousa o mujto nobre e muyto//honrrado Dom pedro 
de meneses Conde de Vllla Reat l alferez moor do lffante capi/ftam 
e gouernador da dieta cidade em presença de mym notairo pubrico 
e testemunhas ade/lante escpritas seendo hi presentes o dicto s.or 
conde E o muyto honrrado Dom fernandol/filho do mujto nobre e 
muy honrrado senhor Dom Afonso Conde que foy de toronha!/ E 
da muy nobre honrrada condessa dona Jzabet sua molher E neto dos 
muylo altosj/e muy nobres e mu} to exclllentes poderosos principes. 
Dom lernando Rey de1 portugal e do algarve E dom anrrique Rey 
de castclla E sobrinho do mujlof'nobre e muyto excillente poderoso 

(1) Folha 1 

pauctos vincoltos e condições cm clles contheudos E visto per cites 
examjnado na forma que dcuja m cm publico//. scer assentados man
darom dello fazer cartas de lcnnldom dhnu theor pern//ao diante 
seer guardado per ellas seu direito segundo a uoontade dos sobre 
dlctos Senhores (') que llordcnarom a seus socessorcs E que os dictos 
capitollos deuerlam sccr nouaclos cnmcn/1dados. Reformados em 
forma e maneira por jguallcza das partes ~cgundo sse acorda '1rom 
disserom e comelcrom que sse fezasse este conlrauto capitollado 
nouante em/ mendante e Reformante os capitollos ante deste fectos 
acy e en quanto a dieta ennouaçom enmcndamento Relormaçon per 
este parecer'/. 

IJPrlmeirarnenle disse o dlclo Senhor conde que elle prometia 
per firme e sollepne/feshpullaçom como ja promclldo auja. em e por 
dote com a dieta sua filha. no dlcto senhor dom fernando presente 

(1) t-·01h1 l ''"""· 
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estipulanle e acepiante vijnte e rlnquo mjll dobras mouriscas de boo 
ouro e justo peso E que acostumam em portugall e em caslella,1Re
çeber de mercador a mercador. ou praia boa e mercadoira Reçebe
doira ou dinheinos e herda ' mento que o ualha em uerdadeiro uai-
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bees e com todas seguridades obllgaçi>es Renunciações clausulas e 
condições em taaes prometlmenlos '/e matrimonjos acostumadas E em 
toda maneira como mais de dirello e costume possa /, ualler a proueito 
do dlcto dom remando e da dieta doua breatit sua !ilha. 

T11npo do rlqulsslmo urcofago de O. Pedro de .Meneus, t.• e J.• Governador Capitlo Oen'"u' de Ceuta. l!sb· 
tuas iacenru ck O. Pedro e de sua 3.a mulher O. Beatriz Coutinho. As poslç6u d"ttte• dois vullos t: H 
Jlnhu guus do ruto d'este 1ampo, slo uactamtnte eguaes ao tumuto de O. Joio 1 e de sua mulher 
no Mosteiro da Batalha 

lor ao tempo das pagas. o quall dote lhe prometia /e daua com os 
pauctos vincollos E comdlções a juso de:laradas. E lhe prometia ia
zer /da dieta soma muy boo pagamento sob obligaçom de todos seus 

/Ootrosy mais lhe promcteo per o modo e rorma ssuso dieta 
dar a dicía sua iilha bem /corregida e guarnecida segundo a sua 
honrra pcneece. dos quaes corregimentos elle /dicto dom remando 
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confcs~ou que Recebera com a dlcla sua molher aquelles que som 
/ conlheudos em huu estormento ppubrico feclo e asignado per 
rnyrn no!alro o qual! o diclol1senhor conde lem /1. 

(') Destas vijnte cinquo mjll dobras se ohllgou o dicto senhor 
conde peito modo e form alfssuso dich\ :o pagar ao dlclo dom lernando 
ao lcrn po do lornamenlo de sua caS,1 as çinquo// mjll dobras em 
ou ro praia e di nheiros as quaes aiiorn ao lempo da le itura desle 
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Senhor' conde proug'ue quis e consentio e 011lorgo11 que ele diclo fer· 
naudo aja tenha e/ possa leer em cauçom e apenharnento cslas ter· 
ras e lugares que ssc ao diantef/seguem//. 

/ /llcm. A qujnl;la do chiliio do coucc com todas as Rendas de· 
reitos e perlccnçns e / comodidades que en ella o dlclo Senhor conde 
Ira cm o jul!la<lo de palhaaes onde ella cs la a//secutada E com lodat
lns oulras Renda s derc ilos e foros tribulos e ceu~sos que e ll c/ ha no 

Tumulo de um dtntt de O. Duarte de Munes 3.o Conde Vl•fll ulstenle no Museu Oí$-ltktal de S1nbnm 
instalado na 1nll1i:a E~nj1 de S Jolo de AJporlo. Primlltvamtnte rol const1uido no Convento de S 
Fr1nclsco da muma Cidade O. Duarte foi 2 o e 4 o Oovun1dor C.pftlo Otnl"r.il ae Ceuta e era hlho 
de O. Ptdro dt i\\enues. 

conlrautol/o diclo dom fernando confessou que Recebera e Recebidas 
lljnha e bem pagadas. porem// dana dell ns JlOr qujle e liure o diclo 
senhor conde e seus herdeiros. E por qnanto no dlclo lenpo/1se non 
pood la fazer conprido pagamenlo das vljn te mjll Reslnnlrs ao dlcto 

( 1) folha 2 

julgado dancllaarc cm seu termo E per esta medes guisa lhe deu a 
Repo11lla//q11c Ire no diclo julg•do com os outro~ bees que foram 
conprados ans donas de louro. E o que ha no julgado da aguda e de 
seu term o e no julgado de maçaãs e no jnlgado// de pousa folies e 
de sen le rmo asy todo ssuso diclo corno ora esta E com os mouros e 
// rnourns que hl esta m e com todas suas jurdlçf>es direitos e perlcen
ças Iam soomcnl•//cxceiluados os padroados das jgrejas//. 
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//Item todos os bees que o dido senhor ha cm torres nouas e 
em seu termo./( 

//Item a villa dalcoentrc com todas suas Rendas e jurdiçom e 
dereitos e pcrteenças// 

J/llem a quintaa de ta melras que he em ujlla franca com as casas 
e orla que temi/dentro no lugar e foros que hi tem que sejam seus 
em sotllclo e nom sejam de//(') parti lha da condessa sua auoo /' 

//Hem n quljtaã e becs que elle hn na charneca que forom do 
arcebispo que clle ouue em casamento.// 

Lapide comemorativa da morte de O. 
\'a.sco de .\t•lde. o unlco Cli\'Jltiro 

que morreu na Tomada de Ceut~ 
em 1'415. No alio ffl.,, a pedra qu .. 
de d ma da torre da rnoura lhe foi 
arremessada malando·o. 

f/ltem outra quintai! que esta junto com ella cm o dicto togar 
que loy da hlrrnail do arcebispo./ 

Item a quintai\ de palma que he em termo de ti'boa junto cnm 
aluallade. / 

1' l tcm outra quintal! que chamam dalcouuar que hc junto com a 
cabeça dnlporche.I/ 

110s quncs l ugares e hccs ssuso dictos e declarados todos as)' 
jnstmtos como ora/1estam aucra terra e teer podera cm penhor o di
cio dom fernando por as dicrns '/vijnte mjll dohrn•. E auera todos 
!>era sy os frujtos Rendas dcrcltos trcbutos /ccn••os comodjdades e 
proueitos delles que ao dicto conde pcrtecçem dauer e per ,direito 
perteecer poderia ataa que lhe seja ffecto conprido pagamento das 
dietas vl j 11te//mjll dobras E que lhe nom possa s~er descontado nem 
desfalcado cousa alguã//do que asy leuara dos clictos bccs e Rendas 
delles. nem fccta outra conflCnssaçom//algua mais :111te manda a to
dos seus uccdores caseeiros foreiros cnfitiotas/ trlbutnrlos tcn<itarios 
sobjectos per qualquer guisa e modo que seja e secr possa/ que a 
elle dicto conde Rcconheçem senhorio nos sobre dictos lugares ter
mos e quintaas./íque Reconheçam senhorio ao dicto Senhor dom ier
nando e a sua molher E lhe acudam//e paguem lodos frujtos Rendas 
foros tributos çcnssos e todo outro quallf1quer direito con que aco-

(1) Pülh.i 2 verso. 
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dlam e pagauam e pagnr cleujam ao dicto Senhor conde. E csto sse 
entenda deste janeiro que ora foy da sobre dieta era em dlsnte en
quanto os asy/ teucr apenhados. E manda e çede todo seu derclto 
auçoões Reaaes e per5oaaes/ utelles e dereitas. ordinairo~ e cxtf3 or
dlnalros e auxillios ao dlclo senhor, (1) dom fernando contra os dlctos 
seus caseeiros foreiros F. fltiotas tributarlos ccnsilarios e sob/jectos 
que clle as possa enlentar efectualmente cn quanto asy os cllclos lu
gares teuer e os rostrnnger que a elle Respond• m e paguem todo 
aque llo que pagauam e f>•gar dcujam aol dlcto senhor conde E ellc 
;1ossa mandar fazer todo aquello que clle dlcto conde/, fazia e man
daua em os dictos lu!lares asy como ell meesmo e mjlhor se por dc-
1cilo mjlhor pode seer. dando lhe pero ello lodo seu dereilo e facul
dade. E manda e outor ga que elle per sy e sem outra a::toridadc 
ele justiça tome e possa tomar a posse e corporal! possisom clcllcs e 
per este eslormento o mele em posse delles e to,1dos seus dcrctlos 
e lhe p1omete de l11 c defender os dictos becs de quem quer que cm 
o dlcln /tcnpo lhe cm elles e seus dcrellos e jurdiçom enbargo po
nha so pena de custas 1perdas e dapnos que o dicto dom fernando 

Esqueleto do primeiro po11ui:uu mcno na dtltza dt Ce-uta depois de O Ptdro de 
,\\tntzts ser seu Governador Capltlo Oenttal. est.t colocado sobre uma 
poria huerna da EJrttJa de Santa Maria dt Afrlca na muma Ck13dt. 

por esto fezer E com outro lauto de pena/,J~ n pena pagada ou norn 
que Ioda uja seja theudo e obtigado de os defender em o dicto//lcnpo 
cxccituado enpcro que elle dicto senhor onde nom seja theudo a al
gua pena /nem a outra cousa saluo se lhe cll dicto Senhor dom fer
nando per sy ou per outrem denunciar e notificar ho enbargo ou de
manda que lhe sobre ello for r osta ou mouj /da. E esso medes sse 
obligou o dicto Senhor dom fernando a uom fazer nem consentir / 

( 1) Polba 3. 
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fazer dano nem deterloraçom algua nos ditos beens que asy em ape
nhamento Re /cebe e cou~as que em elles estam e lhes entregues 
!orem. nem as en alhear. E sse dapno ou deterioraçom algua hi ou 
em alheaçom lczer que ao tcnpo do torna/ mento depois que lhe asy 
lor fecta a dieta paga elle seja theudo e obligado per seus bees a 
lho pagar e ~lisfozcr os quaecs ptra cllo obrigou. 

'/As qules terras E bcens s•uso declaradas aisse o dkto Senhor 
conde que daua 1e apenhaua com esta condlçom que cada ora e 
lenpo que elle p.1gar ataa qujnta , (1) parte das dietas vyute mjll dobras 
fique ao dlcto Senhor conde a qujnta parte das dietas terras e beens 
ljure e quite desenbargada F. quanto lhe mais pagar aalem da quinta 
parle elftanto auera das dietas terras e beens quite e desenbargada· 
mente soldo por ljura//E nom lhe pagando ataa quinta parte nom 
lhe sera descontado nenhua cousa das dietas terras e bees./ 
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bos nado varom seendo cllc sa;lo de seu entendimento e de seus nen · 
bros de nacença. de tal guisa que seu Senhor natural! possa serujr e 
tall que nom faça cou sa que nom deua contra seu Rey e Senhor 
naturall per que seus bccs possa perder E sse hl tall nom ouucr 
que o aja a folha mayor per a \Sobre dieta guisa E seendo em sy 
quall deue seer molher de scn ljnhagem cm guarda de sua honrra e 
saam de seus nembros sciiundo • forma dos varoões cn tal guisa que 
o varon sempre excluda • lcmea E o mayor a meor e asy uaa per 
ljnha derelta de graao cm grano dccendente dantre anbos delles. 
E ssc hi mais !filhos varoucs ouuer que tum E o mayor for tall que 
o aucr nom deua segundo o ssu~o declararto ou posto que o auer 
deua E aja e ao depois faça tall cou~a contra seu Senhor o que Deus 
non queira porque o perder deua ou encorrer qual quer caso porque 
o Rctccr nom 1>ossa. entom deuenha a outro segujnte em hidade 

e ellc ho aja com a sobre dieta con
dlçom, 

E asy dcscorrendo / pP.r ljnha 
dcrclla cm varoões. E ssc hi varoões 
norn ouucr e ouucrem ffllhas//aja o 
:o mayor per n sobre dieta guisa modo 
e forma que diclo he dos varoões. E 
ssc 1/ acaso aquecem que ao dicto 
tcnpo ou depois hl nom aja mais que 
huu filho. li va rom danbos ou filha 
que C>tn socessom aucr deucrin E 
cllc ou ella for tall que /1 auer nono 
possa ou Rcteer nom dena E perder 
aja segundo o ssuso declarado E o 
que ssc a juso dira entom dcucnha 
E o ajn decendente ligitlmo se o hi 
ouuer seendo tall quall deue se
gundo dicto he: E se hi tall nom 
ouucr entorn deucnha e o aja elle: 

l/Outrosy he convljndo antrc os 
dictos senhores que pois as dietas 
vljnte mjll dobras am/,dc seer paga
das cm ouro ou prntn ou dinheiros E 
hcrdamcnto que o nallrn que o herda 
mentol/que for dado em soluto seja 
em portugal! de llxbon otna cojnbrn 
ou hl em outro lu//gor onde ellcs dic
tos senhores virem que hc mais 
prouelto dcllc dlcto dom fcrrrnndo//e 
sua molhcr. E contado e extlmado 
segundo n herdodc for e he direito 
costuf/mc de ssc fazer nos lugares 
onde os dlctos bees som. E o Res
tante que for em/1 ouro ou prato ou 
dlnheltos seja pagado cm o dlcto 
Regno de portugal! e cnpregado 
lo/fgo em heranças hl ssltuadas con
pradas per o dlcto Senhor conde e 
per elle dlcto dom /femando ou per 
huu ou dous que dacordo danbos 
«e escolherom pera sse fazerem as 
dietas compras como dcuem apro
uclto das partes que as am deuer E 
sse arontecera que as conpras logo 
nom possam seer fectas por s~e nom 
acharem taaes heranças que o Res
tante do dlcto ouro prata ou dlnhelr.>s 
que enprcgado norn for sse de da
cordo dan bos a homees hldonjos e 
se1:uros que os trngom cm cabcdall 
e possom com cllcs. guannhnr na 
terra pera clle dicto dom fcrnnndo 
e sua molhcren tal guisa que 1oprin . 
clpall seja sscguro alao que sse pos
sam achar heranças cm o dlcto logo 
ondc//possa secr cnprcgado E esso 
medes sse rara cnprcgo cm cran
ç11s sernelhauelmcnte / depois do fal
lcclmento de dom fcrrrnndo dns cln
quo mjll que ao presente clle Rc
ccbeo cm ouro prnta e dinheiros os 
quaes scrom Rctomodos depois de sua 

Imagem de Nossa Senhora do Valle que O. João ( oftertetu p1u IN collocada 
no 11tar da primeira missa que se effectuou em Ceuta ltnmedl•tamenlt 
a tomada da praça em l4l5. Existe actuahnente no mesmo allar. Alnd11 
boje é conhecida pela •Conquisbdora•. 

dicto Senhor conde se ujuo for r:. 
se \'luo nom for entom deuenha E o 
ajam os outros seus filhos a juso no
meado> scgllndo a hordem suçessiuo 
forma modo e condlçom que sse 
• Ju>o dira Exceptado enpero senpre 
que •e o dlcto dom fernando viuo for 
aja enquanto vljuer ho vso e lructo 
do dicto dote como ha dauer dos ou
tros hccns (' ) comuus segundo mo
do e forma que sse a juso d ira. o quall 
scnprc terra e auera enquanto ujuer 
sem corruçom algua cn tal guisa que 
nunca sela extinto nem expire per
petuamente snluo i>Or morte do dicto 
dom fernnndo En1>cro e sse a 'qucc
cera que cada huu dos decendentes 
danbos que primeiramente deuja a 
nuer esta suçcssorn segundo a hor
dcm ssuso dado for de l•ll qualli
dnde que n tecr nom deua E perder 
a aja segundo o ssuso declarado polia 
qu:11i Razom vier ao segujntc em 

morte. 1>ero ssc em sua ujda 11s quiser cnpregar o dicto dom fer
nando em heranças. as conpras secram fectas segundo a forma das 
vjnte mjll susso dietas. 

(') Este dote dlse o senhor conde que deu ia ao dicto dom femaado 
com a dieta sua filha com estes pauctos vlncollos e condições que 
se ao diante seguem. s. (l J que de pois do fallecimento de dona 
breat!z aja senprc o filho mayor legitimo deste matri monjo dan-

(t) Folha 3 ""'º· 
(2) Folha 4. 
t3)a .. btr. 

grano segundo o ssuso declarado for 
depois per curssu de tenpo hldonjo perteccentc hablllltado pera auer 
e poder Reteer q11c a dita ssocessom do dlcto dote lhe seja. Relornado 
sem outro enbarg" alguu. Outrosy quis e outo rgou o dicto Senhor 
conde por depois nom vijr doujda sobrcta ssoces1om deste dote que 
nom enbargante que sse cm elle aja de ssoceder per ljnha dereita 
de graao em graao per o modo que dlcto he porquanto de sseu proposlto 
e tençom he o varom scnpre excludlr a fcmea segundo ha o ssuso 
declarado que sse acaso aquetcera que hl !filhos aja varooens do 
dicto dom fernando E da dieta dona breatlz E o mayor delles ou o 

11) folha• \"trso. 
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scgujntc ouuer esta ssoeessom segundo a forma a ssuso dada E este 
tall morra ou a perca posto que femea legitima lelxe a dieta ssoce ssom 
nom uenha nem descenda a ella cnquant.:> os jrmaaos do deluncto vj
uerem e aauer poderem. mais uenha a cada huu delles pollo hordem 
modo e for ma ssuso dada esta heranÇ3 deste dote quiserom os ditos 
senhores mandarom e ou1orgarom que nunca dcua nem possa seer 
partida dada nem doada nem uendlda nem excanbada. nem apenhada. 
nem alheada. per qual! quer tito llo que seja luclatiuo ou oneroso nem 
per con1rato nem per teslamento nho ou outra derradeira voontade 
possa passar em pessoa estranha nem Rellegiosa nem eclesiaslica 
como sse a juso declnra. mais ante ande sempre juntamente em 
huã pessoa decendente danbos elles dlcto dom fernando e della 
dieta dona breatlz segundo o ssuso declarado e sempre o asy ande 

ELUCIDARIO NOBILIARCHICO 

varom ouuer ljdimo ao seu finamento della elle ho oja e per hi em 
diante descendentes seus 1>er Unha derclta segundo a forma ssuso 
dieta. E sse dona Honor viua nom for e herdeiro decendente legitimo 
nom deixar aja o dona Jsabell filha dei dlcto senhor conde o da con
dessa dona breatlz se1?undo a forma ssuso dieta. E sse esta fallecer 
sem herdeiro decendente legitimo e hl outra filha ouuer do diclo Se· 
nhor lidima aquella ho aja segundo a forma ssuso scprita. l') Esse 
tal nom ouuer aja o dom duarte seu !.lho delle diclo conde nom seen
do crellgo dordees ssagras nem dordem professo por quanto o diclo 
Senhor conde disse que esta s~ocessorn nunca a aja nem possa auer 
crellgo dord<es ssagras nem frade ou Rellegloso professo nem molher 
que dordem seja. E nom o •ncndo eMe seu filho aja o dona all don
ça sua filha nalural molher que ora he de Ruy nogueira e dhi em 

Noua Senhora d'Afdca, Padroeira de Ceuta. Jleproduçç!o d'um quadro" oleo em ltlll 
da collecção de Affonso de Oornellas 

cm 11) sua farnlllla e seus dccendcnles enquanto os hi ouuer como 
diclo hc E o <1nc ssoceder a 1 este dote dexccndente danbos per o 
modo ssuso dlcto dira a :1leuanladn da m~sa quando comer huu 
palcr nosler nomeando o dlcto senhor conde por sua alma que esta 
ssocessom fez. E trazera eslas armas aquy deulsadas E o que as tra 
zer nom quiser perca a ssoccssom delle e veuha aaquclle que mais 
cl1egado for. descendente danbos elles que de direito deue herdar. 
E sse danlre anbos tall nom ouucr vljn'" a elle dicto Senhor conde 
sse vltto for. E sse vjuo nom for e !filho varom ljdimo legitimamente 
nado ouuvcr cllc ho aja e de !ti cm diante seus decendentes legi
llmos per ljnha dcrclta segundo a forma ssuso dieta. E se ffilho 
varon nom ouuer aja o dona llonor sua filha sse casada íor ou casar 
quiser. E sse dordem ouucr de seer nom lhe praz que aja. E sse filho 

(1) folha :;. 

diante seus herdeiros descendentes SCj!undo a forma ssuso dieta. E 
sse esta lallecer sem her delros legllltnos aja o dona jsabell ssua filha 
n•turall molher que ora he de Huy gomez da sl ltw polia forma ssuso 
d:cta. E fallecendo todos esles 1>er extinto cousa que Deus nom ma:1de 
cntom deuenha E o doja aquelle p•rente mais chegado delle dicto 
senhor conde que for mais honrado e de meneses dccendente per 
tinha direita de dom afonso tellcz de meneses 1>ad1e do conde dom 
Joham afonso auoo deli di~IO Senhor conde. E estes seus filhos 
ssuso nomeados e seus decel\dentes. E este tall sseu parente disse 
o dicto Senhor conde que aueram esta ssocessom com esta clau -
sulla e condiçom que •quclles que a auer e herdar quiserem sse 
chlmarom de me nescs E traitrom aqucllas armas dereitas que ora 

(1) folha'> nrso. 
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traz clle di:to senhor conde e llnbre que som estas que sse seguem. 
(') 

E Em sua ljurce lrazerom seu moto que he C) Aleo. Ateo 
( ) em suas coorcs .s ('i preto e vis e branco. E aa leuantada da mesa 
quando comer dlrom huu pater noslcr nomeando o diclo Senhor 
conde por sua alma que esta ssocessom fez E polias dos outros que 
o ganharom. E aalem desto aa ora de sua morte li cara a terça parte 
de todos os bccs que ouuercm ao dicto moorgado .s. (1) a rraiz de to
da a terça ehertada e encorporoda no dicto moorgado. E do mouell 
as duas part~s l>O>Sa dar a quem lhe prouuer. E a terça do dicto mo
ucll llc~ra nn ssocessom pera ssc conprar em herdades e sse melho
rar no dicto moori:ado e ssocessom E o que esto todo nom quiser 
conprir nom aja a dieta ssocessom e venha a outro que a conprir 
quiser guar dado sen11rc a hordem ;suso dado e exceplado Enpero 
senpre cm todo caso que se o dlclo dom fcmando \'iuo for aja sen
pre cm sua ujda o diclo dote segundo que ssc juso declararo 

ltcm oulrosy dlserom os dlc1os Senhores que ele dicto Dom 
fcrnando so 1:111 pauto vlncollo e condiçom casaua com a dieta dona 
bea lrlz q11e lodos os tices que am e depois ' do matrimonio consu
mado ouucrcm 0 11 nquirlrcm E guaanlrnrcm per ssocessom daquel· 
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auer scnprc enquanto asy ujuo for todos o> beens que anbos aujam 
E po ssohiam durando o diclo malrimonjo tam bem os que o se
nhor conde d• ao presente ao dicto dom fernando com sua !ilha em 
dote como todo> os outros que ell• de direito pode e possa herdar 
e auer per quall qu•r titollo que seja. E esso mecsmo do que ora 
ha dom fernando E os que lhe cl Rey E o Jlfonte cm casamento dam. 
E os que clle ao diante herdar e ouucr e de direito poder auer per 
quall quer litollo aqui silluo e luclatluo que seja E csto per o modo 
ssuso dicto na ssoces>om. contanto que partindo ssc o casamento 
como dicto hc que a p•nlçom dos becs que par tidoiros $Om seja 
lo~o fecta pera sse sa ber quaaes 11ertceccm • tum e quacs a outro 

pera fim do poslurnclro que ficar ujuo nom auercm doujda sobre a 
partiçom E ao que este< bccs asy ficarem dnra aa pnr1e que depois 
os ouuer herdar de direito em cadn hun ano por dia de natall çem 
dobras cruzadas cm ouro. ou cm pr•ta vjntc marcos de hnstiaães 
dourados nouos em tre1.e taças. esto por co nhecimento que a he
r.nça he sua. e dc11ois lhe uom possa seer negada. 

E nom as pagando dous anos caya cm cumisso E a erança 
vaa a quem de dcrclto deua hir E possa tomM dclla a posse sem 
outra hordem de julzo. 

Pllmlllva ER"rtJ11 do Convento da Tclr1dade em Ceuta. foi depois o Convento de Sanlhlago. Ocupav:a um1 dH facu da Puça d'Afrlca. Foi 
demolido cm 19?3. Reproducção d'um quadro antigo. 

les que de dire ito 11odem herdar quer seja ex ~estamenlo ou ab in
tcstado ou dc/1mercec e donçom que lhe seja lecla ou per qnall quer 
titollo aqnlsitluo E lnclell uo//qne seja que durante o diclo matrimo
ujo sejnm cornnus antre clles. E sseperado ho//dicto matrimonjo per 
morte selam partidos nnlre ellcs cxce1>lndos Iam soomente o dicto / 
dote e arras E a donçom que el Rcy E o Jlfaute ao diclo Dom !cr
nando !czerorn 1>or ' llazom deste casamento .s. ('1 as dez e seis rnyll 
dobras asy como em a dieta doaçom 1 he contheudo /. 

Item outrosy dlserom os dlctos senhores que cll dicto dom !er
nando con tall pau to vlncollo E condiçom casaua co a dieta dona 
beatrlz E e lia com cllc que parlln dosse o dlcto matrimonjo per morte 
de cada lnm delles nom aucndo hl ffilhos PJ ou posto que os hi aja 
que quallquer dclles anbos que sobre viuer e viuo ficara aja e possa 

(1) ngu«•J« a lllumlnura das Armai 
(2) O moto contltlt na pal1v11 Alto que se vC t~?tlida acompanhan.io a.s 

Armu na rtproducçlo que apruento d'tsta folha. 
(31 folha 6. 
(41asabtr. 
(6) folha 6 vuso. 

t10vlrosy o dfcto senhor dom remando promete E da e consli
tue ao diclo l1scnhor coude presente estipulante por a dicla sua filha 
e em nomcl/dclla quatro mjll dobrns mouriscas taaes quaes lhe o 
dlcto Senhor cond i da cm dotei/por arrns por honrrn de seu ljnha
gem e de seu corpo. E as segura na dlctrl'/dona brcallz sua molher 
e seus herdeiros que as aja E 11ossa auer nos casos.11a juso declara· 
dos das dez e se is mjll dobras que lhe cl Rey E o Jlfante dam E 
que ella possa teer e auer parte dn teença que lhe pro rntn montara 
por as ( ')quatro mjll dobras segundo a elle he asslgnada ataa que lhe 
~ejam pagadas. a qual 1ecnça especialmente pcroelloobliga e geeral
mente todo< os outros becs seus per quaes as ella •nte quistr auer. 
E nom aucndo becns potrlmonjaacs per que sse possa auer todas as 
quatro mjll dobras e per ouro e prata e moeda sse ajam de 1>agar o 
dicto Senhor conde hordcna que sejam empregadas em herdamcnto 
segundo a forma ssuso dieta E as dietas arras lhe seerom pagadas e 
ena as auera e podera aucr com estas condições que sse ao diante 
seguem. primeiramente que partfndosse o casamento nntre o Jicto 
dom lernando e ella sem aucndo hl filhos. e clla primeiro fallecer. 

(1) Folha 7. 
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que nom seja elle theudo nem obligado a pagar arras algu;ls. E cm 
ea'o que cllc falleça primeiro que ella. que as dietas qnatro myll do
brn~ lhe sejam pagadas pello mo do ssuso dlcto. as quaes clla aucra 
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mais filho varoõcs ouuer aja o ho outro segujntc cm hldade asy des 
correndo per ljnha dereíta em varoões. E sse hy varoõcs non ouucr 

e ouucrcm !filhas aja da mayor per a sobre dieta guha sccndo en sy 

frente da fC>lha 5 da lnstltuf(ll.O do Vlnculo de f\\orgadlo da CaS3 dos Condes de Vllla ~en.l. lnclue as Armas dos /l\tnezes e o moto •Alc!O• 

cm sua ujdn della. E aa sna morte fiquem 'ao filho m:1yor legitimo 
dcccndente danbos seendo el le daquclla callldadc e condiçorn que 
dlcto e declarado hc susso na ssocesson do dote. E sse tal nom for e hi 

qual! deuc e aquela ca//lidade e condiçom que ssuso dlcto hc 13,asy 
descorrendo segundo a forma dos va roões. E ssc hl taaes filhos norn 
ouucr fiquem jscntamcnte aos herdeirGs do dicto dom fernando se-
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gundo elle teuer ordenado em seu testamento ou outra dispo siçom. 
E esta sse entenda depois de sua morte dclla <3 em sua ujda ella 
as possa auer a possohlr. ca posto c1uc el la filhos aja do dicto dom 
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Outrosy o dicto dom íernando sse obllgou per modo e forma 
ssuso dieta que depois de seu íallccimento seendo caso de Restituy· 
çom do dote que Resliluydos. {'J sejam e pagadas as çlnquo mjll dobras 

frent1t da rolha 8 da l1utlh1lç!lo do Vinculo de Morga:Slo da Casa dos Condes de \filia Real. lnclue as asslgnaturas de .. o Conde .. (Conde de Vlanna O. Pt:dro 
de Menezes) e . remando .. (0 . Fttn3ndo de OIJon e Noronha, depois 2 u Conde de Villa Real) 

fernandCI sse aa 1 'ora do seu fina mento hl nenhum ouuer quite e 
ljnremcntc ficarom ao dicto dom fcrnando e seus herdeiros como o 
dlclo he//. 

que orn ell Reccbeo cm prata ouro e dinheiros e o qur ' ns nner aucra 

(1) Polha 7 verso. 



319 

per dirt.,to segundo o ssuso hordenado as aja das dez e seis mjll que 
el Rey e o Jffante lhe dcrom cm casamento auendo parle do dicio 
aseentamento pro rata quanto lhe hi montara a Respecto de como o 
elt ha ataa que lhe pal(adas selam. as quacs dobras e ascentamento 
deltas obllga especialmente e gecralmente todos outros seus beens 
11 bom pagamento deltas per hu as elta ante quiser aucr. pero sse 
aquecera que a paga das dietas dez e seis mjlt dobras seja lecta per 
o dicto senhor Rcy e jllante cm vida do dicto dom fernando que sse 
enpreguem dellas as dirias noue mill .s. (')estas cinquo mjll e as qua
tro mjlt que darras ha dauer a dieta dona breatiz nos ca sos ssuso 
declarados segundo a forma que as outras am de seer empregadas. 

E por quanto lt.m hem estas clnquo mjll dobras do dote que 
assy am de scer Rc contadas depois do falteclmento de dom fer
nando corno as qu:1tro rnjll das arras harn logo de seer enp,egadas 
em hcrdarncnto per o modo e forma das vijnte mjll pera vijn rem 
aa dieta ssoccssom. ssc ac:1so aqucecera que ao tenpo que ajam seer 
pagadas hi nom ouuer ua parte de tlom fcmando beens de Raiz tan
tos 1>cr que pos~arn sccr pagadas cm tal gu isa que conuenha de sse 
fazer a paga de todo 011 parte deito em prata ' ouro ou dinheiros 
prouuc aos dictos senhores <1ulscrom I~ mandarom que o primeiro I 
herdeiro 11 <1uc esta ssoccssom ouuer de vljr. E o arcebispo que cm 
n<1uelle tcnpo for da cldnclc ele llxboa constrangarn aquelle a que 
pcrteccr pagar. E fnçam logo 'fazer cnpregameoto cm hNanças da
<1uello que cm moucll asy ouuer secr pagado//pcra vijr a esk moor
gado e esta ssocessom como dlcto he. ao quall pedem dc//rncrcee E 
Rogam que lhe prnza açc1>tar este tr:1ba lho. E ssc o accptar nom qui
scr//quc o fnça asy fazer o bispo que cm aquclle tenpo for de cojn· 
bra com o dlcto herdeiro col/mo dicto he. Esto sse entenda sse ao 
dlcto tempo cll dlcto conde viuo nom for/íque sse elle ajnda entom 
ujuer a elle pcrtcencera este cncarrego./f 

(') //Todas estas"cousas e cad1 Imã dellas louuarom e cousentirom 
E outorgaram / os dlctos scuhorcs prometendo jn ulcem por firme es 

ti)• uber. 
(2) folh• li. 
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tijpullaçom conpri r e rnantccr todo o que dicto he cada huu delles 
estipulante açcpta11te presente mym publico notairo o dicto dom fer
nando cm seu nome e de seus herdeiros. E o dicto Senhor conde 
em nome da dieta sua filha e seu e outros seus herdeiros. E pera 
que este con tracto e cousas em ellc conthcudas asy acordado con
vijndo e outorgado aja. m1yor força corroboraçom e firmidom e con
uallidaçom e venha a cfcctu de sejado os dlctos senhores asignarom 
de seus signaaes e scelarom de seus scellos. E pedem de merece e 
ssoplicom a el Rcy E ao Jffante que dcm a ell seu consentimento 
placito e auctorldadc e confirmaçom e mandassem aseellar de seus 
seellos e asccntar cm seus Registos da chanccllaria por scnpre hi fi
ca rem por boa memoria. E Rcquercrom a Joharn uaasquez scpriuam 
da poridadc da senhora Jffante e nolalro pubrlco dei Rcy em todos 
seus Reynos e senhorios que a todo esto presente foy que de todo 
esto aquy conthcudo desse a cada huu dos/ dlctos senhores huu pu
brico estormcnto e dous e trcs e qu:otro. e mais quantos cada lum 
pedisse. O Conde fcrnnndo. 1 

lícito foy no dicto logo dia e mes E era susso dieta non enbar
gante que este contrnuto e ''cousas ern cite contheudas fosscn acor
dadas conujndas e outorgadas e flrmad:1s aos 1vjutc e Ires dias de 
janeiro da dieta era. testemunhas que " cllo foron presentes ho 
honrra.'/do cauallciro j<>ham pcrelr:o sobo lnho do coudc estabre e filho 
do meestrc que foy da caltafttraua IJ fernam gonçalh1ez de 
miranda e fcnrnm barreto e gonçollo 1wasc111ez bayom e Joham galti
nha 11de contreiras e uasco fern andez do barro c111ot1lclros da c.1sa do 
Senhor conde e h1ls doorta scudclro1 morador cm tauira e tuis mar
tjnz cscollar em lcx e procurador dos fcctos dei Rey nosso Senhor na 
casa do çiuelt E afonso onecndcz contador do dicto Senhor Rey cm a 
dieta cidade de çcpta e pero gonçallucz criado do dicto Senhor con· 
de scpriuam do thcsoureiro da dieta çidadc E outros E eu ssobrc (1) 

dicto Joharn uaasqucz que a toda assy con as dietas testemunhas 
fuy presente e este sionucnto de contracto e capltollos fiz scpreucr 
a fiell scprluam e aquy meu signall fiz que hc tal! (Logar do signal 
publico) Johanncs. 

(1) folha 8Vtf$O, 

\ 



CEZIMBRA 

Um quadro alusivo 
á fundação das :> Iisericordias . : 

Caria de Alionso de Dornella•, pu
blicada no jom•I • Oiario de :\oticias• de 
li! de Asiosto de 1926, com o titulo dla
nn.11/llosa obra tf'ar!P•. 

Ex.111º Sr. Direclor do .Jornal O Diario de Noticias. 

CONHECENDO o enthusiasmo com que o jornal 
que V. Ex." tão proficientemente dirige leva a 
toda a partl' o conhecimento dos restos artis

licos que ainda possuimos demonstra tivos da nossa cul
tura passada, venho apresentar-lhe a primeira reproduc
ção photographica que se faz d'uma maravilhosa obra 
d'arle do in icio do seculo XVI que se tem conservado 
inedita na Salla do Despacho da Misericordia de Ce
zimbra, onde ha dias tive o prazer de a admirar e que 
se pode considerar um dos mais bellos quadros do nosso 
patrimonio artislico. 

Outras pinturas ha na mesma Misericordia, nas pa
redes do Altar-Môr, que são dignas do maior apreço, 
salientando-se porém aquella para que venho pedir a 
V. Ex.• espaço no seu jornal para ser divulgada, pe
dindo ao mesmo tempo aos Cezimbrenses que nunca 
lhe deixem tocar com intuito de restauro nem que a dei
xem sahir da sua terra ainda que lhe offereçam muito 
dinheiro. 

O quadro de grandes dimensões pintado sobre ta-

ARTISTICA 

buas, propriedade da Misericordi:1 de Cezimbra ~. pode 
dizer-se, absolutamente desconhecido dos estudiosos de 
iconographia. As principaes figuras que alli se veem não 
são phantasticas, são retratos. Ainda ha pouco, tanto 
se discutiu o retraio da Rainha D. Leonor, que alli 
está tão per feito. ' inguem o citou. O referido quadro 
é desconhecido dos auctores da historia das Misericor
dias em Portugal, pois não encontro n'elles qualquer 
referencia á sua exislencia. 

Dos estudiosos da arte de pintura julgo que só o sr. 
Dr. José de Figueiredo o conhecerá, attribuindo-o, sem 
garantia, a Garcia Fern11ndes, conforme vejo no «Guia 
de Portugal., precio~a obra que ha pouco foi editada 
pela Bibliotheca Nacional de Lisboa, Guia que lambem 
se refere ao relabulo e ús quatro telas da Capclla-Mór 
da mesma Misericordia, dizendo que estas pinturas são 
de Bento Coelho da Silveira. 

Julgo que o sr. Dr. José de figueiredo fez muito 
bem em atlribuir as tabuas referidas a Garcia Fernan
des, porque afinal era este o grande pintor portuguez 
do principio do seculo XVI. 

Nas investigações que lenho fe ito sobre Cezimbra, 
nunca encontrei qualquer referencia a estas obras d'a rte, 
cabendo portanto ao referido •Guia de Portugal" a pri
mazia da sua divulgação. 

E' conhecida a poria da antiga Misericordia de Lis
boa, hoje Egreja da Conceição Velha, que é encimada 
pela imagem de Nossa Senhora da Misericordia e pelas 
figuras dos fundadores d'esta benemerila Instituição, 
como são conhecidos os lronlespicios dos Compromis
sos das Misericordias onde nos apparecem as mesmas 
figuras na mesma disposição das do quadro de Cezimbra. 
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O Diario de Noticias d'Ago~to de 1924, quando da 
commemoração do 'Dia das Misericordias• publicou 
estudos da authoria do sr. Dr. Alfredo da Cunha que 
incluiam reproducções dos referidos írontespicios e que 
depois este illustre escriptor, com 111uitos outros elemen
tos, juntou n'um inte
ressantissimo folheto 
com o titulo .. A Santa 
Casa da Misericordia 
do Fundão», Porto, 
1925. 

Entre muitos ou
tros elementos para 
esses estudos ainda 
quero citar uma illumi
nura com o mesmo as
sumpto que faz parte 
d'um manuscripto de 
1520, que existe no 
Archivo da M isericor
dia de Lisboa, illumi
nura que o saudoso 
Conde de Sabugosa 
reproduza paginas 260 
da sua explendida obra 
• A Rainha D. Leonor•. 
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Conceição \'elha e que está no quadro de Cezimbra. 
O Pro\•edor da Misericordia de Lisboa em 1576 
reproduziu na band~ira da Misericordia o que estava 
na iluminura acima citada quando me refiro {1 obrn do 
sabio Conde de Sabugosa, e o que estava no Compromisso 

impresso de 1516, di
zendo que nas bandei· 
ras se deveria repre
sentar d'um lado, um 
Christo crucificado, e 
do outro, Nossa Se
nhora da Misericordia, 
tendo da sua direita um 
Papa, um Cardeal e 
um Bispo como cabeça 
da Egreja Militante e 
a figura do trinitario 
Frei Miguel Contreiras, 
grave, ve lho e maci· 
lento, de joelhos e de 
mãos postas, com as 
iniciaes F. M. l. que 
querem dizer Frei Mi
guel Instituidor, e, á 
esquerda da imagem 
de Nossa Senhora, o 
Rei D. Manuel, sua 
Irmã a Rainha viuva 
D. Leonor, como pri
meiros Irmãos d 'esta 
Irmandade, dois velhos 
graves e devotos re
presentando os com
panheiros do Institui
dor e algumas pessoas 
miseraveis rep resen
tando os pobres. 

Tudo isto é muito 
bello e muito interes
sante, mas nada chega 
á su 111 ptuosidade das 
tabuas da Mizericordia 
de Cezimbra que além 
de terem retratos são 
d'u111a riqueza de de
ta lhe e d'uma belleza 
de ornamentação mui
to pouco vulgares. A 
peanha de Nossa Se
nhora da Misericordia 
tem umas figurinhas 
lindamente trabalha
das e no seu conjuncto 
representa uma esculp
tura em ou ro. As cru
zes, os baculos, ateara 
do Papa, as mitras dos 
Bispos e as coroas de 
Nossa Senhora, do Rei 
D. Manuel e da Rai
nha D. Leouor, são or
namentadas com gran
de quantidade de pe-

Anllga porta t11u1t da egrtja da .\Ustricordia df> thbo.t mandada con~1r1.1lr ror El·Rtl D .. \bnutl 1. 

Miguel Contrei
ras, o trinitario confes
sor da Rainha D. Leo
nor, Mulher de João li, 
era natural de Valencia 
em IJcspanha, onde 
nasceu a 29 de Setem 
bro de 143 l. Veiu para 
Portugal onde viveu 
24 annos, prestando os 
mais extraordinarios 
serviços de bencficen
cia, morrendo no Con
vento da Trindade em 

Ac1uahntnlt ~ a potla principal da Egreja da Concelçlo Velha Por cima da poria vê-se um 
b.:llao reino uprennl.ando a commtmoutlo d~ rundaç.!o du ~\Utttlcordlu tm Portugal 

rolas. Os anjos que seguram o manto da Santa são 
adrniraveis, em fim, o mais pequeno detalhe é um primor. 

O primeiro compromisso impresso das Misericordias, 
é da tado de 1516 o qual já traz no frontesp icio a 
mesma disposição que se encontra sobre a porta da 

Lisboa em 29 de Ja-
neiro de 1505. Por esta epocha a maioria dos homens 
validos embarcava para a Africa e para a lndia, mor
rendo muitos por lá e outros mal ganhando para se 
sustentarem, de forma que, dia a dia crescia em Portu
gal o numero de viuvas e de orphãos e, muita gente 
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passava grandes miserias por falta de quem lhe ga
nhasse o sustento. O Padre Contreiras resolveu em parte 
o assumpto, inventando as Misencordias que a todos 
acudia m, no que teve a alta protecção da Rainha D. 
Leonor e de seu Irmão o Rei O. Manuel 1 que lhe deu 
todo o appoio e conseguiu a confinnaçi1o, previlegio e 
isenções do Papa parn a org;rnisaçllo da benemerita ins
tituição. 

O arcebispo de Lisboa, D. Martinho da Costa as
sociou-se a tal empreendimento e, a Camara Municipal 
de Lisboa, a pedido de Frei Miguel Contreiras, cedeu 
umas casas que tinha a Santo Antonio da Sê, casas que 
tinham servido para as audiencias do civel, onde se or
ganisou uma confraria de caridade e uma enfermaria, 
~endo a Irmandade da Misericordia fundada n'uma ca
pella do Claustro da Sé, em 15 dl' Agosto de 1498. 

Aqui está a rasão porque na quadro de Cezimbra se 
v~ o Rei D. Manuel, tendo ao lado D. Martinho da 
Costa, Arcebispo de Lisboa, irmão cio Cardeal de· AI
pedrinha, a Rainha Viuva D. Leonor, os pobres e umas 
Senhoras que naturalmente são as organisadoras da Mi
sericordia de Cezimbra. 

Em frente d'este grupo está o Papa Alexandre VI, 
está Frei Miguel Contreiras, estão Bispos, Frades, etc. 

Que Cezimbra continue a conservar com todo o ca
rinho tão grande relíquia, que já tem mais de 400 an
nos e que nos apresenta primorosos retratos de grande:; 
vultos do passado. : 

Obras d'arte em Cezímbra 

Artigo de Affonso de Oorn~llas pu
blicado no jorn81 •O Cezimbrense• de 
10 de Ontnbro de 1926 com o titnlo ·Ce
zimbrn nrtlstlc• •. 

~ T ÀO tem Cezimbra um Museu quando afinal 1 "\J. tem peças dignas de figurarem nos mais 
celebres Museus d'arte e de archeologia. 

Em 1922 ainda eu não conhecia Cez1mbra senão 
pelo que t inha lido, sem que porem dessas leikras de
prehendesse que existia nessa encantadora Villa qual
quer objecto dºarte e, já eu lembrava á Camara de 
Cezimbra, em resposta ao seu desejo de satisfazer qual
quer despeza com o estudo que por deliberação da 
Secção de Heraldica da Associação cios Archeologos 
Portuguezes, fiz das armas e bandeira da mesma Villa, 
que pagassem esse estudo fundando um Museu local, 
onde a primeira peça a figurar fosse a pedra d'armas 
que está no írontespicio da sédc da Camara e que não 
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pa$Sa da representação das armas da Familia «Martins 
de Deus• de origem hespanhola. 

Agora, há mezes, quando ali estive hospede desse 
benemerilo e hospitaleiro Cezimhrense que se cha
ma José Rumina, levado por seu irmão o Snr. Joa· 
quim Rumina, verifiquei que a interessantissinrn Vil la 
parecl'nclo sa hir da enormidade do Oceaclo, sobe branca 
e leve como a espuma de uma onda, pelas encostas ín
gremes das montanhas que a cercam 1ú1nt abraço amigo, 
verifiquei, repito, que na velha Cezimbra coroada pelas 
muralhas alterosas d'um forte Castello que lhe empresta 
com as suas ruínas fantasticas a imponencia d'uma 
Villa antig~. cheia de historia e de tradição, em que 
imperou a ordem de São Thiago, ha1<ia joias do mais 
rico valor artístico com que as gerações passadas a or
namentaram e que lhe vem dar um cunho da mais re
quintada civilisação. 

Não dorme a V illa de Cezim bra como tantas oulras 
povoações portuguezas, sobre a historia tradicional do 
seu p<issado, rcpizando a cada passo o que fez e como 
foi ~ra11clc, não. 

Cezimbra trabalha permanentemente numa activi
dacle notavel, recebendo do mar imenso que a refresca 
com a sua briza consoladora, o premio da sua activi
dade, enchendo-a de peixe que os seus habitantes vão 
distribuir, incansaveis, atravez das estradas mais arraza
das que deve haver no Universo. 

Portugal está ligado a essa Villa que tanto a hon:a, 
pela for111a mais vergonhosa que se possa imaginar. E' 
necessa rio percorrer esses caminhos que em varies pon
tos estão mais revolvidos que as vagas bravias do mar 
alto, para mais ainda apreciar o vn lor dos habitantes 
ele Cezimbra que nem em face desse tremendo obsta
culo desistem de transporla r o proclucto ela sua íaina, 
talvez para regalo daquelles que deixaram chegar as 
estradas de Portugal á mais infame das mizerias. 

Cezimbra que durante seculos constituiu um baluarte 
de defeza de Portugal contra as invasões dos piratas e 
dos habitantes do Algarve d'alem Mar, merecia mais 
reconhecimento do resto de Portugal que afinal só lhe 
deve serviços do mais alto apreço. 

Apesar de ser meu intuito apenas o referi r-me á Ce
zimbra artislica, não posso deixar de me referir ;í forma 
como cs([i abandonada, parece que no fim cio 111undo, 
pois que ~ó para o fim do mundo é que deverá haver 
uma estrada com tal aspecto. 

O principa l repositorio d'arte em Cetimbra, é na 
Misericordia onde se vê que por vezes tem havido quem 
alie a benemerencia ao bom gosto e á arte. 

No altar da Igreja da Misericordia, tem sido ado
rada por milhares de pescadores que ele geração em 
geraç;1o se teem multiplicado, uma bela esculptura re
presentando o Senhor Jesus das Chaga~ que mão de 
meslre escu lpiu com arte e sciencia em lodos os seus 
detalhes. 

E' uma obra prima na parte arlislica e é bem urna 
obra religiosa pelo respeito que iníuncle. 
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O retabulo deste altar é admiravel de execução da 
mão do artista Bento Coelho da Silveira que lambem 
foi o auclor das quatro telas que ornamentam as pare
des da capela mór e que com a ajuda d'um pavio tive 
a felicidade de verificar que são um primor d'arte que 
bem merecem mais carinho e cuidado. 

Não lhe devem tocar com o mais leve intuito de res
tauro, mas devem procurar dar-lhe aquela conservação 
que merecem para que tamanha riqueza se conserve 
sem que seja o abandono o seu principal prejuízo. 
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sumptuoso templo de Ires naves onde ha muito que 
admirar. 

Em varias epochas solfreu esta igreja restauros que 
a beneficiaram e que a enriqueceram como seja a talha 
dos aliares que é do seculo XVII, epocha em que foi 
moda revestir os templos religiosos em Portugal, com 
monumentaes altares de talha, o que marca bem niti
damente o cnthusiasmo pelo espírito religioso e o alto 
grau de civilização artislica. 

Toda a Igreja soífreu grande restauro marcado pela 

Qu1d10 commemorativoda fundaçlo das Mlsertcordias ex;lstente em Ce1imbr11 

Bento Coelho da Silveira. viveu no seculo XVII, 
sendo em 1648 Mezario da Irmandade de S. Lucas em 
Lisboa, fa llecendo muito velho em 1708. Deixou admi
raveis quadros em Evora, nas Igrejas da Madre de Deus 
e de S. Roque em Lisboa, na da Ameixoeira, ele. 

Ainda este notavel pintor deixou em Cezimbra outra 
admiravel obra d'arte. E' uma tella que representa a vi
sita de Santo Antonio ao pae e que se encontra na Ca
pella de Santo Antonio da Igreja Matriz que é um 

data de 1536, prolongando-se os melhoramentos até fim 
do seculo XVI, como vejo expresso no cGuia de Portu
gal• 1.0 volume elabora(lo cuidadosamente pela Biblio
lheca Nacional de Lisboa em 1924. 

O principal monumento d 'esta Igreja é o altar de 
Nossa Senhora onde uma inleressantissima imagem de 
esculplura baroca se impõe em lodos os sentidos. 

A obra prima porém, de Cezimbra, é o quadro com
memorativo da fundação das Misericordias que hoje se 
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encontra na salla do Despacho da Misericordia e a que 
já tive occasião de me referir acompanhando uma re
producçao photographica no jornal Diario de Noticias 
de 18 de Agosto ultimo. E' pintado sobre tabuas e de 
grandes dimensões e todo elle é uma maravilha de arte 
e de verdade, porque tem retratos de pessoas que vive
ram ha 400 annos. 

Os fundadores das Misericordias em Portugal foram 
o trinilario Frei Miguel Conlreiras, a Rainha D. Leonor, 
viuva de D. João li e o Rei D. Manuel I, que alli estão 
fielmente retratados, como lambem o estão os collabo
radores da creação da mesma grande obra, o Papa Ale
xandre VI, o Arcebispo de Lisboa D. Martinho da Costa, 
bispos, padres, pobres representando a miseria, emfim 
uma preciosa obra d'arle capaz de occupar um dos me
lhores Jogares cm qualquer dos grandes Muzeus do 
Mundo. 

Esl<í este quadro atlribuido a Garcia Fernandes, o 
grande pintor portuguez do principio do seculo XVI que 
succedeu nos cargos de pintor, a seu sogro o tarnbem 
celebre pintor Francisco t-lenriques. 

Os principacs trabalhos de Garcia Fernandes foram 
espalhados por Lisboa, Coimbra e Montemor-o-Velho. 

Devem os Cezimbrcnses defender·se contra todas as 
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tentativas, de lhe levarem estas preciosidades e não de
vem permitlir que lh'as estraguem com restauros. Pro
curar conservar é muito differente de consentir que lhe 
ponham em cima tinias chimicas que são as que agora 
existem, sobre aquellas tinias que alli teem conservado 
o que foi feito ha ~eculos e que são de origens muito 
diversas. 

Assim como os Cezimbrenses mantiveram o seu Cas
tello e os seus fortes contra a invasão de piratas e mar
roquinos, para ajudarem a defender Portugal, devem 
agora precaver-se contra os ataques ás suas obras d'arte 
que são muito suas e de mais ninguem. 

O que os Cezimbrenses devem fazer é preparar-se 
para recebere111 visitantes, para serem conhecidas as 
suas obras d'arle e a sua grande industria de conservas 
e pescarias, e111firn devem desejnr que os seus esforços 
sejam apreciados co1110 merecem. 

Não quero terminar sem me referir aos esplendidos 
azulejos que ornamentam o interior da secular Igreja de 
Nossa Sanhora do Castcllo, fo rrando os altares n'uma 
disposição pouco vulgar, como lambem não me quero 
deixar de referir á imagem em pedra da Virgem do 
Castello que data do seculo XIII e que é urna peça de 
archeologia artística de grande valor. 
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