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VITA SANCTI ANTONII. 1!9 

De mortuis suscitatis. 

ln comitatu padue erat puella quedam eurilia nomine, 
que eunte ad domum uicine pro querendo igne, matre ex 
more secuta, redeunte ea domum, in fossa quadam, aqua 
et luto plena, supino uultu natans, inuenta est mortua ; 
Accurrens itaque gemehunda mater suhmersam filiam de 
lacu traxit , Et aduolantihus oh triste spectaculum multis 
in ripa tosse suffocatam locauit ; Quam cum uir quidam 
de circumstantihus letali frigore rigidam contrectasset, uer
so ad terram capite pedes eius super discum in altum le
uauit, Sed nec sic quidem erat uox, neque sensus, quia 
oppressis more defunctorum genis, ac lahiis iunctis, spes 
omnis salutis ahscesserat. Tandem sollicita mater uotum 
uouens domino ac seruo eius beato antonio promisit se 
yconam ceream ad tumulum ipsius delaturam , si natam 
sihi restituere dignaretur uiuam. Facto autem uoto, mox 
uidenlihus cunctis lahia mouit, et immisso od eius cuius
piam digilo aquas haustas emisit ; et per simcti patris me
rita uitali fala calore reuixit. 

Simile aliquid contigit in ciuitate de comaglo. Erat e
nim ihi uir quidam Dominicus nomine , qui die quadam 
a domo sua , ut operis quippiam ageret , exiens, paruu
lum filium e uestigio comilem hahuit. Cumque a domici
lio suo paululum recessisset, retro spectans neminem ades
se uidehat; At ille stupefactus, atonitis circumquaque lu
minihus , querens circuit, at tandem submersum in Jacu 
quodam filiam reperit. Extractum uero puerum infelix 
pater matri extinctum tradidit , sed facto confestim uoto, 
beatissimi antonii meritis uiuum recepit. 

De uitro conseruato. 
Miles quidam de saluaterra adelardinus nomine , cum 

adhuc ineumte etate heretica prauitate delusus , die qua
dam post obitum sancti cum uxore sua , ac familia non 
parua paduam aduenisset, conslitutus in mensa super mi
raculis beati antonii meritis fidelium deuotioni exibitis , 
cum ceteris prandentihus conferehat. Cumque uere san
ctum dei beatum antonium fore ceteri asseruissent , eua
cuato, quem manihus tenehat, cyato, in hec ferme uerba 
prorupit : Si cyatum hunc illesum seruauerit, quem uos 
sanctum dicitis, uere fore credam, que de ipso mihi per
suadere contenditis. Proiectoque de solio , cui ad pran
dendum consederant , in terra cifo, dictu mirabile ! col
lisum lapidi uitrum restitit, et uidentibus multis, in pla
tea prope astantibus , inconcussum permansit. Quo uiso 
miraculo, penitencia ductus miles ad uilrum impiger pro
siliuit , illesumque secum proferens fratribus , que facta 
fuerant , cuncta per ordinem narrauit. Facta igitur con
fessione, iniunctani sihi pro peccatis penitenciam deuotus 
suscepit, et fideliter christo adherens mirabilia eius cons
tantissime· predicauit. 

De muliere percussa a domino 
et sanata. 

Soror quedam de ordine dominaram pauperum oliua 
nomine, cum adhuc sancti patris funus in sepulcrum ma
neret, supplici deuotione manus eius deosculans accessit. 
Cumque coram sacratíssimo prona manens corpore, pre
ces ad deum funderet , inter cetera suppliciter peciit, ut 
penam omnem, quam peccatis exigentibus meruisset, me
ritis beatissimi patris antonii , in presenti uita sibi domi
nus infligeret, nec quicquam in posterum puniendum ser
uaret. Completa uero oratione monasterium intrauit, mox
que ualidissimo per omne corpus iterato dolore semetipsam 
nequaquam sustinere preualuit, quin et ceteras pre uehe
menti doloris angustia clamoribus inquietauit. Sequenti ue
ro die intrantibus ad mensam ceteris, et ipsa simul clan
culo subintrauit; Crescente autem sensuum infirmitate, nec 

M. H. ToM. 1. 

cibum quidem ullatenus sumere potuit, sed prandentibus 
ceteris ipsa se huc illucque reuoluit. Jubente igitur abba
tissa ad infirmariam delata est, et que sihi uotis omnibus 
in presenti penam infligi poposcerat , multiplicatis inter
cessionibus remedium postulahat. Tandem autem reminis
cens mulier quandam apud se tunice sancti antonii parti
culam habere reconditam, allatam protinus sibi applicuit, 
et mox dolor omnis abscessit. 

De muliere proiecta in aqua, 
et non madefacta. 

Mulier quedam de monte silice , ah infancia sua fide 
deuotione religiosa, uiro cuidam, secundam desideria car
nis ambulanti, matrimonio coniuncta est. Qui iuxta quod 
scriptum est : per mulierem fidelem sanctificatus est uir 
infidelis, die quadam ad preces uxorís sacerdotem adiit , 
et facta peccatorum confessione domum rediens, iturum se 
ad beati iacobi limina, ipsamque mulierem secum uentu
ram fore spopondit; Super quo non mediocriter exhilarata 
mulier, iler suum quo cicius potuit accelerauit, et pro 
emendis peregrinationis uasis ad ciuilatem .Paduanam ui
rum precihus deduxit. Cumque profecti, uinctis sibi sociis, 
per uiam, que paduam tendit, pergerent, conceptam men
tis leliciam mulier celare non preualens, in risum et cx
terioris hominis iocunditatem soluta, cordis gaudium in
solita alacrilate prodehat. Quod cum uir eius adlendisset, 
exultationis lante comes, impaciens mulieri dixit : ut quid 
tot ucrbis leta diflluis? ac uana eundi spe decepta, risihus 
et importuno gestu disolueris? Scias me a proposito resi
lisse, et nequaquam, quo 'tu properas, iturum esse. Au
diens autem hcc mulier subito expalluit et mulato uultu 
tristem animum ostcndehat; Cumque eiuscemodi uir eam 
uerhis exasperans pcrstitissct, post longa landem silencia 
obiurganli respondit: Nisi promissum mihi peregrinatio
nis munus facto conpcnsaueris, in nomine iesu christi et 
beati antonii in aquis me submergcndam noueris. At ille 
uerbis ipsius ncquaquam fidem adhibuit, quin pocius, ob
firmata facic stultum denuncians, promissum soluere pon
stanter negabat. Sublata igilur spe omni et fiducia admo
dum frustrata, infelix mulier manus -in se conuertit, et 
inuocato beati antonii nomine in flumine, quod prope 
uiam fluebat, precipitem se dedit. Videntes autem que 
adcrant mulieres mediis fluctibus cam uoluptari, exami
nate fere pro stuporc rapido cursu aduolant, et feminei 
pudoris oblite, madefactis nalibus, ac totis ueslibus, ob
uolutam Ouctihus extrahunl; Quam, cum educta csset, 
in littore collocantcs, mi rum rcuera quod narro! ceteris 
uestes suas contorquentihus, et aquarum copiam nimiam 
educenlihus, mulier ipsa nec filiam sub tegminis humcctum 
habens inuenta est. Et quidem licet scriptura teste gra
dientes simpliciter protegat dominus, faclum tamen hu
iuscemodi non in cousequenciam trahendum proponimus. 
Nam ct fatuilati pocius quam uirtuli rcm gestam ascri~ 
mus, Sed nimirum inuocali sanclissimi patris merita hoc 
apud deum ohtinuisse credimus, quoniam uere semper 
enim simplicitatis .zelatorem fuisse non dubitamus. 

De naufragiis. 
Forte die quadam uiri et muliercs nume;o ferme xx.ti 

vr.ª1 ut uenelias irent apud sanctum Narium nauem con
cenderunt. Cumque propellentibus eam remis in lacunam, 
que ab ecclesia sancti georgii una lcuga aut longe distat, 
in hora completorii peruenissent, orla tempestate grauis
sima, ad dictum locum refugere conati, preualescente ae
ris intemperie ad loca prorsus incognita delati sunt. Vix 
denique se uidentes, ac desuper irruentihus uento et plu
uia, de salute penitus desperantes, imminentem sihi mor
tem accelerari, et dolorem cum uita finiri cupiebant. Fle
bant enim omnes, et sonantes admodum procellas striden
tibus augmentahant clamoribus. Facta igitur peccatorum 
confessione , et a sacerdote , qui presens aderat, absolu-
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tione suscepta, beali antonii suppliciter inuocantes suffra
gia uotis se obligare ceperunt. Alii nauem ceream datu
ros spondebant , alii sancti patris archam candelis cereis 
cingere statuebant. Statim autem emisso uoto circa eos 
procella quieuit, incumbentibus tamen adhuc tenebris, ubi 
forent, uel quo lenderent, nemo cognouit. Et ecce de na
ui , in qua erant, lux quedam egressa , nauigantes, ac 
pre leticia conlacrimantes preccssit, ducatumque prebens 
ad locum sancti Marci, a ueneciis per miliare dislantem, 
saluos penluxit; Quo cum beati antonii meritis de manu 
mortis eruti peruenissent, continuo dux itineris lumen dis
paruit, et in luto positis ultra radios subtraxit. Dicebant 
aulem quia dum luce preambula equor paccatum sulcarent, 
currcnlem cum impetu nauem remis detinere conati, ni
chil omnino ualuerunt, Quoad usque ductu lucis preuie, 
oblata littoris statione earn composuerunt. 

De infideli percusso et sanato. 

Clericus quidam de anguillaria Guidotus nomine curn 
die quadam in camera domni episcopi paduàni constitu
tus testes super miraculis hcati antonii deponentes derisis
set, sequente nocle ualidissimo dolore per totum corpus 
urgeri cepit in tantum, ut absque dubitationc mortis sibi 
indicium crederet immincre ; Indignum igitur se miseri
cordie iure estimans matrem rogare cepit, ut uotum in fi
de sua faceret sancto dei, quatenus misericordiam conse
qui mereretur. Quo facto cessante mox dolore, ante dicm 
conualuit, et qui testes subsannauerat infidelitatis cachin
no, ueritati teslimonium peribere compulsus est. 

.De panicio a passeribus conser
uato. 

Mulier quedam uita nomine, cum magna beati antonii 
ferueret deuotione , ad sepulcrum cius summo desiderio 
anelabat uenire ; Quia uero tempus messis instabat, et pa
niciurn, quod iam albebat ad rnessern, passerurn multitu
do uastabat; ad effugandum inportunurn illud auium ge
nus custos panicii posita, nulla occasione ueniendi facul
tatem consequi ualebat. Ueniens igitur die quidam ad 
clausuram, qua cingebatur panicium, uouit, quod si bea
tus antonius illud a passeribus custodiret, sepulcrum eius 

nouies uisilaret. Facto autem uoto, mox uno agmine ma
gna dictarum auium numerositas loco cessit , nec super 
salices, panicium cigentes, ullus, quem cerneret, passer 
mansit. 

De uoto subtracto. 

Puer quidam ·de ciuitate padua henricus nomine cum 
inflato COIIO magnam per dies XV. oim SUSlinuisset passio
nem , uouente matre eius se collum cum capite cereo ad 
sancti antonii tumulum Core delaturam , reuersus a loco 
fratrum sanitatem colli adeptus est. Dissimulante autem 
matre pueri , ncc promissum soluente, collum eius itera
lo cepit inflari ; At ilia reatus sui conscia merito doluit et 
replicato uoto caput corium' cum collo ad sepulcrum san
cti lransmisit; Quod cum factum fuisset, inflatum collum 
sibito2 detumuit , et interieclis diebus paucis puer plene 
conualuit, prestante domino iesu christo, cui est honor et 
gloria per omnia secula seculorum Amen. 

Multa quidem et alia signa per seruum suum antonium 
maiestalis dominus operari dignatus est , que non sunt 
scripta in libro hoc. De multis tamen hec pauca , et de
uotioribus certíssima excipiendo conscripsimus, ut et lau
des adicere cupientibus occasionem demus , et incertum 
remittes , dum laudare intendimus, a mendacii uicio lin
gue parcamus. Si enim per singula scriberentur signa , 
que quidem magna, et mirabilia eius que forcia sunt, ti
meo ne sicut legenti fastidium, ita ct dissueta operum ma
gnitudo infirmancium mentibus incredulitatis suscitet of
fendiculum. 

Ecce, benignissime pater, tua gesta uerbis inperitis ut
cumque scriptando narraui, ecce ueritatis tue magnitudi
nem , etsi non ad plenum , iuxta sciencie possibilitatem 
loquens annunciaui. Recordare obsecro, pie pater, mei, 
cum ceteris congregationis tuc fratribus, ut qui felici sor
te mortalitatis statione trono diuinilatis assistis, suspiran
tes ad te tuis extrahas meritis de lacu miserie et luto fe:
cis . .Memento , inquam , uiscerum misericordie , quibus, 
dum adhuc in carne preter carnem uiueres, erga miseros 
affiuebas ; et qui misericordie fonti coniunctus uoluptatis 
torrente potaris, uberioris riuum gratie sicientibus effun
das. Amen. 

1 lege cereum 
2 lege suhito 

Explicit de uita et miraculis sancti antonii confessoris. 
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Lserindo neste logm·. os Livros de Linhagens, ou cata logos hi'ston·cos das familias nobres, 

t·edigidos durante a idade media, começaremos por extrahii· de um trabalho anterior nosso' rela

tivo principalmente ao nobi1iari'o do Conde D. Pedro o que di'ssemos ácerca da natureza destes 

monumentos, dos quaes a Hisfo'ria ainda póde ti"rar grande vantagem, apesar de haverem chegado 

até nós mutilados, alterados e talvez intencionalmente viciado,'(, aproveitando-se com cautela as 

noticias que encerram, e confrontando-as com os re.mltados das outras fontes histor·icas. 

"º .Livro das Linhagens, chamado do Conde D. Pedro, é o /z'.vro, ndo de um homem, 
ma~ sim de um povo e de uma epocha : é uma especie de registo aristocratico, cuJa origem se 
vae perder nas trevas que .cercam o berço da monarchia. Até o ultimo quartel do scculo XV, 

ou przncipios do XJ7I, tempo em que parece ser escrzpto o codice que hoje se considera como 
or·ig1nal, e que existe no Arc!tivo do Reino, cada geraçdo ahi foi lançar· um memento da sua 

passagem na ter:ra; cada uma deltas o alterou segundo as opi'niôes que vogavam, e o accrescen

tou com os aconteciinentos mais notavcis recentemente occorridos, e com as successóes das fami.:. 

lias, cuJas tradi'çôes historicas e cuJos direitos este livro era destinado a perpetuar. No estado, 
pois, em que a idade media no-lo herdou, elle conti'nha, náo .~ó as linhagens das nobres familias, 
mas tombem o espirito, a indo/e, dessa larga serie de annos. A singeleza, a credulidade, os 
costumes de entdo surgem ahi ás ·vezes inesperadamente no meio do arido catalogo das ger·açóes, 

que é por assim dizer o seu pensamento radical, a sua essencia, e foi o seu primeiro destino. 

Nas suas paginas sente-se viver a idade media : ouve-se a anecdota cm·tesan, de amor, de uin

gança, ou de dissoluçáo, como a contavam escudeiros e pagens por .salas d'armas, e as lendas 

como corriam de boca em boca, narradas pela velha cu-m1heira juncto do lar no inverno. Assis

timos, pm· meio deite, ds façanhas dos cavalleii·os em desaggt·a·vo da propria honra, aos feitos 
de lealdade, as co·vardias dos fracos, ás insolencias dos fortes, e, emfim, a grande parte da 
vida intima do solar do infançdo, do rico-homem e do paço real, que as chroni'cas raro nos re

velam, e que a hi'ston'a, como o seculo XJ7I a reformou e puliu, achou, indigna de occupar os 
seus periodos brilhantes moldados pelOs de Sallustio e de Lz'.vio.n ,,. 

"º Livro das Linhagens ndo é mais do Conde D. Pedro que de dez ou vinte suJeitos 
diversos, de cuJos nomes se dui,ída, e que em varias epochas o emendaram, accrescentar·am, ou 
diminuíram, substitu/ndo muitas vezes verdades a erros, erros a verdades, ou erros a erros, mas 
que nisso mesmo deú:aram 'Vestig1ºos das idéas da sua epocha, tornando este livro um monumento, 
debaixo de certas relaçôes, cada vez mais iinportante.,, 

1 Memoria sobre a origem provavel dos Livros de Lirrhagens por A. Herculano. Memor. da Acad. (~. • Classe) T. 1, P.1. • p. 35, 
M. H. ToM. 1. 34 
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"A natureza da nossa antiga organisaçdo e dos antigos costumes explica-nos a existencia 

do Livro das Linhagens, e a sua popularidade nos tempos remotos, ao passo que os vesti!Ji'os 

de nob11iari'os anteriores ao que se d1z ser do Conde de Barcellos, e a contradzcçdo anachromca 

de algumas passagens deste mesmo, escri'ptas evidentemente antes e depois da epocha em que 

o Conde poderia redigir a obra que se lhe attribue, ludo nos habilita para acharmos com o mais 

alto grau de probabilidade a hi'storia da composiçdo daquella especie de cadastro da fidalguia, 

que era uma verdadeira ·necessidade para regular os direitos e relaçôes entre as illustres f ami

lias." 
"É sabido que desde o tempo do papa Gregori'o 1 os impedimentos mafrimoniaes tinham 

sido exaggerados a tal ponto pela i'grcJa que até o setimo grau (ou antes até o oitavo, porque, 

segundo vemos do canon 11. º do concilio de Selingstadt, ndo se começava a contar o prirneiro 

.vendo dos filh()s de irmdos) o casamento entre os descendentes de um tronco commum estava se

veramente prohibido, salvo o caso de dispensa, a qual, sobretudo nos mais pro.reimos graus, ndo 

era f acil de obter 1 • É evidente qu.e f ôra difficultoso ndo haver muitos matn"monios illegitimos 

entre parentes, ao menos nos graus prohibidos mais remotos, principalmente entre a fidalguia, 

que evitava contrahi1· semelhantes allianças com individuos da raça pean ou burgueza. Assim 

desde os primeiros tempos barbaros até os seculos XII e XIII sdo frequentissimos os dz'.vor

cios em conscquencia da consanguinidade entre os consortes, ndo faltando exemplos delles entre 

as mais i1lustres personagens de todos os paizes christdos. No meio da brute:za e das pm:xôes 

violentas e desregradas daquellas eras, quando o tedio vinha assentar-se no lci'to conJugal do 

nobre, ou no·vas affeiçdes lhe agitavam o coraçdo, era quasi sempre a um parentesco verdadeif·o 

ou i"maginario que elle recorria para quebrar laços que se lhe haviam tornado odiosos. As con

sequencias necessarias desses fuctos sdo faccis de prever. Di'ssensôes entre as familias illustres, 

vinganças atrozes, guerras particulares, quebra dos vinculos domesticos e da pz'edade filial de

viam d'ahi nascer. Era mais um elemento de perverstto moral, de odz'os e de luctas lançado no 

meio de tantos outros que para isso contribuiam." 

"Neste estado de cousas nada ma1's facil do que occorrer a frléa de um registo publi'co, 

onde se escrevessem as geraçdes dos fidalgos, e pelo qual se evita.'Jsem os frequentes divorcios, 

para os quaes nos pm·entescos verdadeiros ou suppostos se íam buscar ou causas ou pretextos. 

A existenci'a de semelhante registo, que devia ser accrescentado e reformado com o correr dos 

tempos, lwbilitava as f ami1ias para poderem contrahú· entre si allianças solidas e sem risco de 

que a disciplina ecclesiastica V'l:esse invalida-las algum dia." 

"Uma razdo vehemente de interesse material se dava, alem dessa, pm·a que desde os pri

meiros tempos da monarchia se conhecesse a vantagem de um Hvro com certo caracter de au

thenticidade, que indicasse todos os descendentes de cada tronco primitz:vo da fidalguia. Esta 

razdo de interesse era o direito de padroado. Os mosteiros e as parochias ( collationes) funda

dos pelos poderosos, e por elles dotados para poderem subsistir, foram até muito tarde consi

derados no essencial como outras quaesquer propriedades. Legavam-se, dz'.vidiam-se pelos herdei

ros, escambavam-se, e vendiam-se no todo ou em parte. Pouco a pouco a sorte destas f undaçóes 

pias fixou-se; mas ficaram subsistindo varias obrigaçdes das (greJas e mosteiros para com os 

descendentes do fundador. Todos os de sua linhagem eram sustentados um ou mais dias do anno 

pela igreJa·, cuJos herdeiros ou naturaes se denominavam : della recebiam as donzellas da fa

milia dos padroeiros uma da diva quando se casavam, e do mesmo modo os mancebos quando al

cançavam o grau de cavalleiros. Ao passo que as Hnhagens se dilataram, estes dirci'tos de co

medorias, casamentos, cavallarias foram-se annullando porque se tornavam impossiveis : mas 

durante os dous primeiros seculos da monarchia elles fizeram despovoar alguns mosteiros, deram 

origem a frequentes queixumes da parte do clero, e frouxeram innumeravei.'l pleitos sobre a legi

timidade dos i'ndividuos, que exigiam raçôes dos logares pios como naturaes delles. Estes pleitos, 

1 FLEURY, Hist. Eccles. T. IX, p. 211.-0 codigo wisigothico levava nas Hespanhas o impedimento até o sexto grau 
(Liv. 3, tit. õ, § 1). No quarto concilio lateranense (1215) reduziu-se a prohihição ao quarto. 
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que vinham de ordinario debater-se a final na curia do rei, reduziam-se a pr·ovar, que a pesso.a 

ou pessoas de que se tracta,va pertenciam ou ndo a tal ou tal familia. Para os resolver ndo ha

via outro meio sendo o da prm'a ordinari'a, o inquerito, ou um registo publico da aristocracia, 

á vista do qual elles se houvessem facilmente d,, decidir, como á v·i:Yta dos registos dos bens do 
rei· e da corda .Ye resolviam promptamente as questócs de propriedade, e ainda as de privilegio. 
Daqui a probabilidade da sua exisf cncia." 

"Outra i'nstituiçdo daquelles tempos contribuía ainda para se Julgar· necessari'a a composiçtlo 
de um nob11iario official. A propriedade interessava nelle pm· dz'.verso modo. A lei da avoenga, 

ou do retracto, dava a pr·eferencia aos parentes para haverem, tanto por tanto, os bens que se 

vendz'am pertencentes a qualquer indivüluo da sua linhagem. Sobre esta materia parece occorriam 

duvidas frequente,s, e muitos monumentos nos restam por onde se conhece qudo respeitada era 
semelhante lei. E claro que um r·egi'sto da nobreza devia facilitar o seu cumprimento, e nessa 

conveniencz'a achamos mais uma probabilidade para o suppormos existente desde o principio da 
M onarchia." 

"Accr~escente-se a estas razdes a importancia que a fidalguia ligava entdo como lwJe ao 

grande numero de antepassados' os direitos sobre honras e coutos' o espi'rito de familia' que 

nesses tempos reinava nas dissençôes e guerras entre os gmndes; e as suspeitas de que as ave

ri!Juaçdes genealogicas ntlo deviam começar no seculo XI /7. em que floresceu o Conde de Bar· 
cellos, se coni·erteráo quasi cm certeza." 

Resume-se a nossa opiniâo cm que os Li'vros de Linhagens anteriores ao aeculo XP I sâo 
apenas cxpressdes di'versas da fransformaçlto gradual de um registo primiffvo da anstocracia, 

transformaçtlo que em parte se tornava ind1spensavel pelo desenvolvimento e multiplicaçdo das 

geraçôes, e em parte devz'a pro·vir da influencia de i'ndz'.viduos e de familias poderosas que bus

cariam, com rnzdo ou sem ella, alterar as trad/çúcs da propria origem, quando isso servisse a 
interesses maten'acs ou a vaidades e cmulaçdes nobiliarias. 

Exi'stem lioJe quatro Livros de L1nlwgcns anteriores ao seculo XVI. Sâo clles : 
I, O que pr·opriamente é chamado Livro Velho publicado no tomo 1 das Pro,vas da His

toria Genealogica, pag. 145 1
; 

II, O fragmento, pro.rimamcnte da cpocha do antecedente, que se acha impresso depois 
daquelle no mesmo volume das Provas e que se i'nclue na mesma denomz'.naçdo de Livro Velho; 

III, Um fragmento de nobiliario ainda inedz'to, que anda Juncto ao manuscripto do Can
cioneiro denominado do Collegi'o dos Nobres, na Bibliotheca Real; 

1/7, O Livro das Lz'nhagens attribuido ao Conde D. Pedro, que se conserva manuscripto 
no Archz:vo Nacional da Torre do Tombo. 

O codice que subministrou as copias dos N. º' l e II e.ristia antigamente, segundo se af
firma, na Torre do Tombo. Attribue-se a Gaspar Alvares Lousada, escrivdo daquelle archivo, 

a revelaçdo da sua existencia. Uma copia tirada em 1634 por Affonso de Torres de outra feita 

pelo proprio Lousada e conservada na Hvraria dos marquezes d'Abrantes, veio a servir de texto 

para a edi'çdo deste nobiliario dado á luz um seculo depois pelo auctor da Historia Genealogica. 

Outra copia ex1:~·tia na livraria dos carmelitas descalços que se ignora se era tirada do fransum

pto de Lousada se do original. H a quem repute a segunda hypothese mais p1·ovavel, visto ndo 
se acharem nella as notas margi'naes que Lousada ou Torres oJunctaram aos seus traslados. As 

variantes da copia dos carmelz'tas aproveitou-as Sousa para a sua edi'çdo. Depois de transcripto, 
o codice desappareceu, e nunca mais foi possivel encontra-lo. 

O Livro Velho das Linhagens, se attendermos ao modo por que chegou até nós, labora 

em grande su.Ypeiçâo. "Foi-dissemos nós n'outra parte2-o escrivdo do Archivo, Gaspar Al

vares Lousada, quem tirou a copia dos dous nobiliarios, os quaes considerou como um só pm· se 

1 Este livro e o subsequente fragmento foram tirados á parle com rosto e numeração proprios n'um volume em folio de 
76 paginas e indices, em 1737. 

2 Memoria anteriormente citada. 
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acharem seguidamente no mesmo . codice. Elles desappa1·eceram depois de Lousada os transcre

ver1, e a copia deste foi d'onde Affonso de To'l'res extrah1"u a que depois veio a servir de texto 

para se imp'l'imirem nas Provas da Historia Genealogica.,, · 

. · Contra a genui'n'idade dos dous nobiliari(Js occon·e desde logo uma ponderaçdo. É notavel que 

de todos os escriptores Tlo seculo XfTI que tractaram ·em especial do assumpto de linhagens, ou 

em geral de materias historicas, nenhum cite os dous monumentos cont('dos no Livro f7elho e que 

delles nenhuma noticia houvesse na Torre do Tombo antes de Lousada os transcrever. De feito, 

n'uns apontamentos de Ferndo de Pina que adiante havemos de citar, e que evidentêmente foram 

colli!Jidos na Torre na pri'rneira metade do seculo X VI, ·sendo frequentíssimos os e.rccerptos do 

N.º IV, ndo apparecc a menor allusdo aos N. 0
• I e li. 

O Nob11ian"o de Damido dr, Goes, que hoie se conserva no Archivo N acz'onal, é apenas 

uma copia do seculo XVII, que alli mandou depositar com auctorisaçdo superior o Guarda-mór 

Gregorio _Mascarenhas H-omem em logm· do original que d!sapparecera. E.'ite original parece 

ser um uolume que e.riste na Bibliotheca Real da Aiuda, com o titulo Livro de Linhagens de 

Portugal por Damião de Goes, contendo uma especie de b01·rdo daquelle nobiliario em letra 

muito mais antiga, e de duas ou tres vndos diversas. Tanto neste codice como na copia do Archivo 

cita-se algumas vezes o nobiliarw attribuido vulgarmente ao Conde de Barcellos sem que a/ti appa

reça a menor all'llsdo a nenhum dos nobi'liarios N.º" 1 e II. Se no tempo de Dam.ido de Goes, 

um dos Gum·da-móres da Torre do Tombo que mellwi· conlieccram aquelle arcldvo, a/li existisse 

o chamado Livro Velho, é altamente i'mprovavel que elle desconhecesse a sua e.rúiencia. 

Na verdade, o mesmo Dàmiâo de Goes ·na C!tronica' de D. Manuel\ debatendo a origem 

e filiaçdo da raifiha D. 1Jf a falda, mulher de Affonso I, refere-se aos que compozeram os Li

vros das Linhagens de Hespanh:1, assi o velho como o· novo. /louve quem risse nisto uma 

allusdo aos nobiú'arios I e 11 e nós propr.io adoptdmos irreflcxz:vam()nf'e essa idéa 3 • Para a re

jeitar hasta attender a que nem n'um nem n'outro se tracta da rainha D .. Mafalda . 

. No codice que parece ser o original do nobiHario de Goes, e no fim do qual se encontra 

em fórma de dissertaçdo toda a materia do capi"iulo acima citado da Cltronica de D. Manuel, 

lê-se lambem a f. 242 v. a seguinte nota : "Posto que a1guus destas linagens, que se aguora. 

seguem a<liante, fiquem escritas já atnís, tornarãose flgora a escreuer porque differem em 

muitas cousas, accrescentando nesta segunda tra<l u<;ão muitas cousas <le que na primeira 

se não fazia menção : ·e isto consta do outro liuro do Tombo delrei, que fala das linha

gens, feito depois do liuro de dom Pedro; mas não he .muito apurado, nem tanto como 

este que atrás fica:" Neste mesmo cadice, tractando da orz!Jem dos .lJlellos a f. 168, diz-se : 

uE deste Martim Affonso de Mello fala o Livro Antiguo das linagens no titolo xxx de 

D. Gomees Mendes, e no titOlo LV dos da ·Cunha f. 167 porque não trata da genologia 

antigua dos Meios, antes de se elles chamarem de Mello, como se contem no livro das 

linagens do conde D. Pedro, filho delrei D. Dinis de Portugual." 

Estas duas passagens combinadas com o capitulo 71 da 4.8 parte da Chronica de D. 

Manuel provam claramente que no tempo de Damido de Goes ex18tiam dous Hvros de Linhagens 

escriptos em epoclws anteriores, a um dos quaes, com etcclusdo do outro, se chamava o Livro 

do Conde D. Pedro. Mas que o Livro Antiguo nâo era o que hoJe chamamos o Livro Ve

) ho ( N. º' I e II) é o que com evidencia resulta igualmente dessas passagens, porque nem este 

se póde reputar como feito depois <lo livro de D. Pedro e menos apurado, nem nelle se en

conf'l'a a di'v1~·do de titulos, em que ·da segumla passagem se conhece ter sido dividido o Livro 

Antigo ahi citado. 

A pesar·, pois, de escrever especialmente sobre linhagens e sendo Guarda-mór· da Torre, .Da

mido de Goes desconheceu a exzstencz'a do chamado Livro Velho, cousa altamente improvm,el 

1 Esta opinião, que adoptámos segundo a torrente dos escriptores, é inexacta como adiante veremos. 
2 P. IV, e. 71. 
3 Memoria sobre a Orig. dos Liv. de Linh. 1. cit. 
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se elle existisse no Archi:vo, onde apenas quarenta a ci'ncoenta annos depois Lousada o foi' encon
trar, segundo se diz. Na verdade, o sincero Fr. Antonio Branddo cita o codice que continha 
os N.º' I e 111

; mas das suns palav1·as não se póde deduzir que tivesse visto o proprio codice. 
Foi .Branddo um dos que se deixaram illudz1· pela supposta erudi'çdo de Lousada, a quem a 
maior parte dos escn"plores seus contemporaneos ndo pouparam encomios. Assim é possível que 
elle se refi_ra a uma copia ou extra elo de Lousada, e a propria citaçdo da M onarchia Lusitana 
está indicando que Já, quando Branddo escrevia, o cod1ce da Torre hcwia desapparecido, o que 
favorece esta supposi'çdo. 

Diz-se que alem do Livro Velho Lousada descubrira certas folhas de um livro de fami
li'as que remontava aos primeiros tempos da monarchia. Dellas affirma ter tirado copia, que 
nunca produziu. Essas folhas. lambem desappareceram. O descubn"mento fei'to por um uni'co in
dividuo· de dous manuscriptos ao mesmo tempo; o desapparecimento quasi simultaneo desses ma
nuscriptos depois de copiados pot elle; o logar onde se achavam. logar a que tinham tido acccsso 
tantos escri'ptores e homens de letras, e onde nenhum destes os havia encontrado, e finalmente o 
cm·acter pouco honesto do descubridor sdo factos que conspiram para lançar sobre o Livro Ve
lho terriveis suspeitas de ndo ser sendo mais uma das muitas invençóes dos falsarios dos fins do 
seculo XYI e p1·incipios do XYII entre os quaes Lousada foi um dos mais audazes. 

Taes sdo as obJecçtJes pri'nci'paes que se podem fazer contra a genuinidade do Livro Velho. 
As razóes, porém, que favorecem essa genuinidade sdo em nosso entender de maior consideraçdo. 

A primeira, e para nós peremptoria, é a que se deduz dos caracteres litterario.i; do Livro 
Velho. A reputaçdo de antiquario que Lousada d1:i;fructou entre os seus contemporan_eos, e1·a 
mentida. Foram Justamente as suas invençôes embusteiras, apparecendo maravilhosamente a ponto 
para f avorece.r as patranhas historicas entdo de moda, que lhe grangearam essa reputaçdo i"m
merecida. Quaes emm na verdade os conltecimentos historicos do consoâo dos Britos, . dos Hi
gueras, e de outros impostores mais de um cscriptor moderno o tem advertido 2 • Nem Lousada 
nem nenhum delles era capaz de dar aos dous monumentos que vdo debaixo dos N. º" 1 e 11 
(permitta-se-nos a exp1·essdo) o sabor de antiguidade que nellcs enconfrdmos. Todas os inven
çdes desses fab'ricantes de burlas, tnes com.o o instrumento da Appariçdo, as c<Jrtes de Lamego, 
o concilio de Braga sub Pancratiano, a correspondencia entre S. Bernardo e Affonso H en·ri
ques, as historias de Fuas lloupinho, do monge Yelino ou da m.om·a Saluqu.ia etc., brigam de tal 
modo com a plwase, idioma e esfylo dos monumentos legítimos, com os factos sociaes e politicos, 
com as iâéas, institui"çdes e costumes da epocha a que se referem, que mo.vem a riso, e antes susci
tam compai'xdo por .'teus aucfores do que indignaçdo. Nada, porém, se encontra no Livro Velho 
que traia por este lado a ignorancia atrevida de Lousada em fabricar textos, antes pelo contrario 
ha ahi allusdes e t'esti!Jios de idéas e de factos sociaes, que uma erudiçdo mais .i;olida do que a sua 
ndo saberia f acilm.ente inventar nnquelle .tempo 3• Onde a i·mpericia de Lousada apparece é nos 
e1'TOS de copia; mas esses mesmos erros. estdo re1;elando um original do seculo XIY, que e/le nem 
.rtempre sabia ler 4, abonq.ndo assim a genui'n.idade dos dous monumentos que nos conservou. 

O que seria possível é que. para satisfazer a vaidade ou o i'.nteresse de algum indi:viduo 
ou de alguma f am1Ha, fosse uma ou outra passagem uici'ada, supprimida, ou introduzida de novo 
por elle. O que tem tambem todos os visos de (abula é o descubrimento das taes folhas anti
quíssimas que nunca appareceram. Inventar, porém, na integm um monumento tdo extenso re
velaria singular pacienria, de que nenhum outro exemplo resta entre as invençôes dos f alsarios 

1 Mon. Luzit. P. III, 1. 8, c. 31. 
2 l\f. FIGUEIREDO, Dissertação /sobre EIR. /J. Rodrigo, p. 23.-J. ANASTACIO DE FrnuEIREDO, N. Malta, P.11, p.168, 

n.º õ9.-J. P. RIBEIRO, JJ/emor. do R. Arch., f. 33 e segg. etc. 
3 Tal é, por exemplo, no N. º II referindo-se aos chefes de linhagem, áquelles d' entre os quaes se tiravam os ricos

homens, chamar-lhes filhos d' algo dos que devem a arfllar e crear. Esta phrase nenhum dos eruditos do principio do seculo XVII 
era capaz de a inventar. Torna-a intelligivel a leitura do Fuero ViPjo, ainda então nem impresso, nem conhecido. A subscri
pção de N .° 1 nenhum dos imperitos embusteiros da eschola a que Lousada pertencia era capaz de a fingir tão natural e tão 
da epocha. Poderia, todavia, ser transcripta de algum outro codice do seculo XIV. 

4 Como na palavra conde, que elle copía con porque no codice estaria coii, em co11quere,. (conquistar) que copia com 
querer, em del ante que copía de/ante, em Laude (appelido) que copía Lande, etc. A pontuação que deu ao texto, o qual 
provavelmente nenhuma tinha, está lambem mostrando que muitas vezes transcrevia sem entender o que lia. 

M. H. ToM. 1. 35 
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portuguezes daquêlla epocha. Depois, como já n'outro escripto notámos, para que pngir a exis

tencia de um codice, cuja subscri'pçdo confrontada com passagens do te.rio, mostra que já er·a 

uma copia, quando o inventor podia imaginar um original, o que daria maim· valor ao propn'o 

traslado? Falsarios que voluntariamente diminuam a aucforidade dos documentos que forjam se

rão difficeis de encontrar. A mesma circunstancia de se não divulgar o Livro Velho logo de

pois do seu apparecirnento, sendo raríssimos os fraslados delle até que Sousa o imprimiu, enfra

quece as suspeitas de que fosse um invento de Lousada, o qual nenhuma diligencia parece ter 

feito para o tornar conhecido. N do succedia o mesmo com as outras invençôes delle e dos seus 

consocios. O ter sido desconhecido por .Damido de Goes, circunstancia digna de reparo consi

derada em si, dfrmnue muito de valor se nos lembrarmos da desordem em que estava e esle've 

por longo tempo a Torre do Tombo e a facilidade. com que d' alli ~aíam documentos, que muitas 

vezes ndo voltavam, ou voltavam depois de dilatada ausencia 1• O appm·ecimento do Livro das 

Leü; e Posturas nos começos do seculo XfTI.I, sepultado~nos subterraneos da Torre entre lixo 

e capas velhas, e desconhecido por largos annos, mostra bem a possibilidade de ter acontecido 

o mesmo com o Livro Velho, monumento de muito menor irnportancia, e até materialmente de 

mui'to menor vulto. O nobilz'ario de Damião de Goes dá-nos a certeza de que no tempo de.~te 

ainda existiam no Archivo dous lim·os divei·sos de Linhagens, e todavia o seu immediato ante

cessor J?ernâo de Pina apenas cz'ta o codi'ce lwJe alli existente, como adiante veremos, mos

trando assim que, apesm· de ndo ter frequentado o Archivo menos que Damião de Goes, ndo 

conhecera sendo um dos que este nos ossegm·a exú·tirem alli no seu tempo. 
Acabam de desvanecer-se, porém, todas as suspeitas contra o Livro V clho, se ai tender

mos a certos factos até aqui ndo advertidos. Ila acaso certeza de que o original do Livro Velho 
esti'.vesse na Torre quando Lousada o copiou? Os dous Brandôes o que a/firmam é que elle ahi 

est1'vera 2
; e da Advertenda de AfTonso de Torres, cuja copia, feita sobre a de Lousada, ser

viu de te.rio á edição de Sousa, nenhuma outra cousa se póde inferfr. JJlai's : se altendermos 

ao que di'z o mesmo Sousa 3 referindo-se ás noticias deixadas pm· Lousada no seu Hvro manu

scnpto lllusfração da Casa de Sousa, acharemos positi'.vamcnte que náo foi na Torre que elle 

transcreveu o codice antigo. Segundo affi1·ma Sousa este faltava do Archi'.vo des<le as alterações 
do reino. Esta phrase ou se hade referir a 1580 ou a 1640, unicas epochas de alteraçôes 

que entdo houve; mas a 1640 é impossivel opplica-la, porque Fr. .Antonio Branddo, que cs

erevia qm'n.ze onnos antes, já o datm pm· distrohido do Archz'.vo, bem como AfTonso de Torres, 

que o transcrevia da copz'a de Lousada em 1634. A conclusdo é que elle andava alheado da 

Torre do Tombo desde os ultimas duas decadas do scculo .. X-/7 l; que Lousada entrando na

quelle arclu'vo .~ó cm 16 J 2, náo podz'a tê-lo alli encontrado, e que, embora (osse escrit1do da 

Torre, copiou esse monumento n' outra parte. 
Se dermos credi~o a Sousa, no prologo da sua ediçdo do Livro Velho, das palavras do 

proprio Lousada na obra lllustraqão <la Casa de Sousa se colligia que elle ndo ignorava 

onde o antigo codfr:e, furtado da Torre, se achava, e que f<Jra principalmenf e por causa deste 

que sollicilara uma carta d'excommunltdo contra os que haviam tirado e ndo restituido livros 

e docume'ntos do Archivo publico 1 
•. D'aqui se vê o pouco fundamento com que tem sido acceito 

como facto, que o antigo codice f óra dt'stra/u'do depois de transcripto por Lousada. 
Preparando a sua edição do N obl'liorio, J odo Baptista Lavanha poz á maryem de diver

,fjos ti'tulos as variantes lu:~toricas relatinas a di'.versas linhagens, que se achavam n'um manuscri-. 

pto a que elle chama Livro Antigo. No prologo dingido em 1622 a D. Manuel de Moura 

marquez de Gastei-Rodrigo e conde de Lumiares, diz que tirou essas variantes "de um Nobi
liario antiguo de V. E.'C. eia, que se presume ser n tJerdadeiro do conde D. Pedro, e o que 

1 RrnEmo, Memor. do R. Arc/1. passim. 
2 ~[on. Lusit,, P. III, 1. 8, e. 31, e P. V, 1. 17, e. ti. 
3 l/ist. Genealog. Prov. T. 1, p. 142 e scg. 

Elfectivamentc existe a carta de excommunhão, expedida pelo vic~-collector apostolico a instancias de Lousada, datada 
de U. ele outubro de 16'.llt. Ahi se mencionam as causas desses exlravios, e entre outras as alterações que se seguiram por 
morte do cardeal rei. Foi impressa em Lisboa por Craesbeck em 1622. RIBEIRO, Memor. do R. Arch. p. 33. 
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se tem por seu que é fraslado do antigo copiado pelo doutor J odo de A regas, tJalido e chançarel· 

mor delrei D. Jodo J.,, .Esteváo Paulinio, editor do Nobiliario p1·eparado pm· Lavanha, diz 

na Advertencia prelim1nar posta á frente da edi'çdo de 1640 : "El Lihro antiguo, o .Nobilia· 

1·io antiguo, de quien se sacaron las notas que van ai margen deste, es uno, que estes anos es· 

lava en poder de D. Miguel de Castro, que murio obispo de 17úeu, y le huvo de Miguel Gu

dino de Gaste/branco, hiJo del que puso en limpio los más de los hbros dei Archivo Real de 

.Lisboa, que está en la Torre do Tombo; que pudo ser le sacase de alli como cosa que ya no 
.servia, estando 1nc01porado en el dei conde, que quedo en el Archivo." 

Temos pois um codice an,ti'go, ti'rado da Torre mnda no seculo XVI, e possuido succes· 

sivamente pelo bi"spo D. Miguel de Castro, e pelo marquez de Castel-Rodrigo, se é que o do 

mm·quez ndo era um codice diverso da mesma obra, ou até uma simples copia do primeiro. 

Mas o Nobiliario de que se extrahfram as notas de Lavanha nâo é sendo o Livro Velho, 
como poderá verificar quem fizer o coteJo deste com as passagens citadas á margem das planas 
do NobiHario i'mpresso em Roma em 1640. 

Assim fica explicado o mysterio em que se involveu Lousada copiando o antigo codice. 
Sabia que era -um documento do Archz'.vo pubHco que andava distrahido, mas que estava em mdo 

de pessoas poderosas. Limitou-se a dizer vagamente que esfi'.vera na Torre e d'alli desappare

cêra, sollicitando depo1~· em geral uma carta de excomunhdo contra os detentores de documenf os 
publicos, e procurando por esse meio indi'iecto a restituiçdo do codice. 

Sousa, entendendo ás avessas o prologo de Lavanlta, e esquecendo-se de coteJar as cita
çôes á margem das Planas do Nob111'ario de Roma com o proprio Livro Velho que publi'cou, 

nâo fe:z sendo confundir-se a si. e aos seus leitores, desarrazoando miseravelmente a este propo

sito 
1

• Fan·a e Sousa, cuja auctoridade seria maior, como vivendo naquella epocha e escrevendo 

sobre o assumpto, se ndu fosse a leveza ord1naria dos seus jui'zos, e a certeza que attri"bui"a a 

qualquer cousa que se lhe antollwva, affirma que no seu tempo nenhum outro nobiliario remoto 

havia sentlo o do conde .D. Pedro e o chamado Livro Antigo, que era mais propriamente o 

do conde 
2

; que todos os outros eram modernos, vindo a ser o ma1s antigo o de Damião de Goes, 
anterior apenas oitenta annos, e os restantes de escriptores contemporaneos delle .Fan·a e Sousa. 

E1"s o que lwJe se póde saber sobre a authenticidade do J..,ivro VeJho, cuJa índole, fórma 
e estylo seriam sobejos fiadores da sua legilim1"dade, na falta de um codi"ce antigo, se n<lo lwu

vera passado pelas mãos de Lousada, ou se nos restasse uma copia que com certeza soubesse

mos nrto ser transumpto da que tirou esse homem costumado a inventar documentos em abono dos 
seus ou de alheios embustes. 

Para a presente ediçdo .~ervimo-nos até onde nos foi possivel do unico manuscripto que 
parece restar do Livro Velho anterior á sua publicaçdo nas Provas da Historia Geneologica. 
Todas as diligencias que se fizeram em .L1~·boa e nas provincias para achar outra copia de que 

nos valessemos na cmTecçdo do texto impi·esso, foram baldadas. O unico que exüif e é i'n(eb'z

mente um fragmento que ndo abrange ·todo o N. º l, o qual pertence á Bibb"otheca Real. A letra 

parece do principio do seculo XVII, e o· texto é ob11iamcnte mais correcto que o de Sou.rn, 

posto que o cop1sf a nâo pareça ter sido escrupuloso em conservar a ortographi"a antiga. Segui

mo-lo ate onde P.lle abrnnge, fr1d1"cando as variantes dos dous manuscriptos de que o auctor da 
Ilüdoria Genealogica se serviu, e designando o de A ffonso de Torres que constitue o texto da 

edi'çáo de Sousa com a letra S, e o que pertenceu aos carmelitas descalços cuJas variantes este 
indicou á margem, com a letra C. Das variantes entre o nosso manuscripto e a edição da His

toria Genealogica desprezámos as que nenhuma importanda tinham, como Pires por Peres, Pay 
por Payo, Soer por Soeiro, Mor por Máyor etc. Desprezámos igualmente as que só procedem 

de saltos de palavras e de obvi"os e grosseiros erros typograplticos, de que pouco.y Hvms .~erdo 

1 J/ist. Genealog. T. 1, p. ~78. . 
2 

Notas finaes ao Nobiliario, por Montebello, Vera e Faria e Sousa, p. H. Esta opinião de que o Livro Velho é o ori
ginal do conde seguiram-no outros escriptores, mas são apenas conjecturas que não se estribam em prova alguma. 

li 
1 

11 
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tdo abundantes como os volumes de Provas Junctos á ob1·a de Sousa. Obrigados, desde onde 

acaba o nosso manuscripto, a tomar para texto o impresso, ndo hesitámos lambem em· corrigir 

esses erros naquelles logares em que nenhuma duvida tinhamos de que o eram, indicando as emen

das que nos pareciam convenientes onde a duvida era possil:el. 
O N.º III é um fragmento de nobiliario analogo ao chama~o L1'.vro do Conde D. Pedro. 

A cita-se Juncto, segundo dissemos, ao manuscripto, tambem truncado, do celebre Cancioneiro de

nominado do Collegio dos Nobres, que se conse'rva na Bibliotlteca Real da AJuda. É como el/e 

escripto em pergaminho, folio grande, a duas columnas, em caracteres monachaes assás nitidos, 

e posto que de duas diversas mdos, proximamente semelhantes aos do Cancionefro, com as ru

brícas em uermelhdo. Bem que ndo seJa f acil fi,xar pela lefra a epocha dos codices · escriptos em 

monachal, a que os nossos paleographos chamam ~etra franceza, a do manuscripto do N.º III 

nem pm·ece anteri01· aos fi,ns do seculo XIV n.em po.r;terio1· aos principios do XV. Como o Li

vro de .Linhagens da Torre do Tombo, este fragmento está dü.1·1aido em titulos correspondendo 

aos do exemplar da Torre, mas com uma divisdo de paragraplws, assignalada por numeraçdo 1·0-

mana, maü1 exacta do que a dess'outro, como abaixo notaremos. O codice pertenceu aos Jesuitas, e 

foi trazido, pelos annos de 1825, do deposito de Nvros sequestrados á Companhia de Jesus para 

a Bibliotheca Real. Esse deposito conservaua-se no edifi,cio do antigo collegio daquelle instituto, 

applicado dep01s pm·a a casa de educaçdo frtf itulada Collegio dos N ob1·es. D' essa circunstanciºa 

proveio a denominaçâo vulgar do Cancioneiro a que se acha unido o fragmento do nobiliario. 

Posto que considerado em geml o N. º III se podesse qualificar como um fragmento de 

out1·0 exemplar do mesmo livro que se guar·da na Torre do Tombo com a denominaçdo de No

biliario do Conde D. Pedro, !ta todavi'a nesse fragmento taes differenças que entendemos se1· 

mais conveniente imprimi-lo separndamenf e, como escriplo diverso. O.r; mon,umentos da idade me

dia que chegaram até nós ácerca da origem das familias nobres podem na verdade considerar-se 

como constituindo um livro unico, o primitúJo registo da nobreza successivamente accrescentado 

e alterado, mas podem tombem considerar-se como obms di1Jersas de origem commum, tendo os 

aucto1·es mais modernos aproveitado em maior ou men01· e.~cala os fraballw.r; dos seus antecessores, 

o que, corno veremos, claramente resulta do N. º IV. 
O fragmento da Bibliotheca Real mostra bem romo de epoclia para epocha o antigo t·e91sto 

de nobreza se ia to1·nando uma cousa nova sem deixar de ser essencialmente o mesmo. Apesar de 

abranger tdo poucos titulos, apparece llhi o que se encontraria em muitos transumptos analogos se 

muitos e.r:ist1ssem az'nda, 1sto é, additamentos d margem, que mais tarde ou mais cedo teriam de 

vii· confundir-se com o texto, lacunas deixadas para preencher com as novas geraçdes de que Jd 

ás ·vezes se indica algum nome, e fi,nalmenfe suppressôes de factos cuja tradiçdo por qualquer mo

tivo ndo conm'nha conservar. N"o N.º III vamos aclw1·, digamos assim, em ffogrante transforma-

çdo os anterio1·es lz'vros de linhagens. 
Das diffe1·enças que se enconfram entre o texto do fragmento e o do .N. º IV uma sobretudo 

é digna de notar. No N.º 1/7 a di'.vi'sdo anterz'or em titulos foi conservada, mos confundiu-se a dos 

paragmphos, que abas era indzspensavel, visto que nas referencias de umas para oufras linhagens 

o te.reto indica ndo só o titulo mas. tombem o paragrapho a que esse logar onde se faz a citaçdo é 

correlativo .. Em vez de manter com escrupulo as antigas subdz'.visdes a que o texto se estavà referin

do a cada passo, o redactor ou copisf a do N. º J f7 tmbd1'.vidiu os titulos a seu capricho, de modo que 

as citaçdes sdo constantemente znexactas. N<to succede assim no N.º Ili, onde é conserv<tda a sub

divi'sd,o primitiva, e apparecem alem disso muitas referencias, escriptas á margem, que foram sup

pt·i'midas no N.º IV, ao passo que alguns penºodos que ainda no codice da Bibliofheca Real estdo 

escriptos á margem apparecem Já incorporados no t e.'r:to do codice do Archiuo Nacional. 

Na opinülo de varios escriptores as alternçôes feitas no pn'mitivo texto do nobiliario do 

Conde D. Pedro foram devi'das á penna do nosso primeiro e mai:r; illustre chromsta Fernâo .Lo

pes. Branddo 1 combateu com bons fundamentos esta affn·mativa que nâo se estriba sendo em vagas 

1 Monarch. Lusit., L. 17, e. õ. 
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tradiçdes. O codi'ce da Bibliotheca Real parece porém deri'rnir definitivamente a questdo. Ferndo 

Lopes de certo vivia Já nos fins do seculo XIJ7' ou nos pnncipios do X/7 quando esse codice se 

escreveu; mas dedicou-se aos trabalhos historicos n'uma epocha posterior. Foi pelos annos de 

1434 que elrei D. Duarte o enca1'regou de 1·eduzir a corpo d'historia as memorias dos anterio
res reinados 

1
, e ndo é provavel que elle encetasse a sua carreira de historiador pela c01·recçdo 

ou perversdo, como quizerem chamar-lhe, do Livro das Linhagens. O fragmento Juncto ao Can

cioneiro é evidentemente anterior ao meiado do seculo X 17, e todavia, do mesmo modo que o 

exemplar do Archivo Nacional, refere-se no titulo 35 ao Nobiliario do conde como a um fra

balho que carecia de c01·recçdo, e que naquelle fransumzJto effecti'.vamente se corn"gia. 17'ê-se pois 

que as alteraçóes feitas no Livro de D. Pedro mal se podem attribuz'r a Ferndo Lopes. 

As suppressóes que se encontram neste fragmento, e a que já alludimos, foram feitas de

pois d'escripto o codice. Essas passagens respançadas, ainda em parte. se leem. Entendemos 

que era util e curioso imprimi-las até onde se alcançasse decifra-las, indicando no baixo da pa
gina a circunstancia da suppressáo, como indicamos qualquer oufra que possa conduzir o leitor 
a fazer uma exacta idéa do manuscripto original. 

Resta aJunctar aqui algumas observaçóes preli'rninares sobre o N.º IY. Na maior parte 

dei/as náo faremos .rnndo repetir com le,ves mudanças o que observámos ácerca desse monumento 

n'um traballio anterior 2
• O N.º IY é o codice conhecido ~a seculos pelo titulo de Livro do Conde 

D. Pedro, conse1·vado ainda lwJe na Torre do Tombo. Este monumento conside1·a-se como Já 

publicado, mas deve-se em rigor reputar i"nedito. uÁ edi'çáo preparada por Lavanha-di'ssemos 

nós nesse escnplo a que acima nos referimos-publicou-se em Roma no anno de 1640; Faria e 

Sout;a verteu-o depois em castelhano, e zmprim1'u a sua versdo em Madrid em 1646; mas nem 

um nem outro se adstringiram, na publicaçdo deste celebre Hm·o, a reproduzir fielmente o texto 

no estado em que o encontraram. Delle nâo existia, é certo, um on"g1nal verdadeiro ou supposto, 

e nem sequer· se conhecia uma copia, que, remontando ao meiado do .'{cculo XIY, i1'vesse uma 

especie de authenticidadc. Todavia o m:ultado numero de traslados do Nobiliario, cuJa fonte unica 

e~a, acaso, o que se gum·dava e guarda na Torre do Tombo; a estimaçdo que este codice me

recia, a ponto de se mandar, no tempo do govcmo castelhano, tirar delle copia authcntica pm·a 
ser depositada no Escm·ial, tinham-lhe dado um caracter, por assim dizer, publico, que ndo era 

licito alterar : Lavanha alterôu, porém, tudo : suppriml'u, transpoz, corn"giu. Comparado o im
presso com o manuscri'plo sáo duas obras differentes." 

O Ms. da Torre do Tombo é um volume em folio de 228 folhas numeradas, ricamente en

quadernado cm 1693 por ordem do Guarda-mór D. Antonio Afoares da Cunha, que o achou na 

mesma Torre desordenado e maltractado. Um fragmento que f aliava e que constitue quasi toda 

n segunda metade do titulo 36, f dra Já anteriormente restituido por uma copia que existia nq, 
liv1·aria do duque de Bragança D. Jodo, depois rei, no tempo do Guarda-:-mór Gregorio Mas

carenlws Homem 3
• N'uma especie de prologo em fórma de epistola dedicatoria a D. Pedro ]], 

Cunha affirma que o codice fdra mandado copiar por Damiáo de Goes. Esta affirmativa desti

tuida de provas, e cuJa origem debalde procuramos, é dif!icil de conciliar com os indicz'os que 

o pt·opria manuscripto submz"nistra. Comparando os caracteres em que está escripto o N obiliano 

com os dos livros chamados de leitura nova de D. Manuel, parecem-nos aquelles. caracteres 
assemelharem-se antes aos dos mais ant1"gos volumes dessa tdo esplendida como inexacta collecçdo, 
do que aos dos que escreveram no reinado de D. J odo II], alguns dos quaes sdo rubricados pm· 

Goes. Suppomos até mais provavel que o codice da Torre remonte aos fins do seculo ·X f7. 
Em um volume de apontamentos hi'storicos colli"gidos na primeira metade do seculo X "f7 I 

que existe· na Bibliotheca Real da AJuda, apontamentos que na ma.'Cima parte sdo da letra de 

Fernáo de Pina, transcrevem-se frequentemente passagens do Livro das Linhagens. A citaçda 

1 Memor. do R. Arch. p. 54 e seg. 
2 Memoria citada. 
3 Consta isto do prologo e da certidão juncta no fim do mesmo livro e do Doe. da Gav. 10, M. 5, n.º ~ do Arch. Nac. 

M. H. ToM. 1. 36 
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dessas passagens (eifn, nâo cm 1·elaçdo aos titulos, mas sim aós (olios, eorresponde exactamente 

aos logm·cs em que essas passagens se acham no manuscripto do Archi:vo. Vê-se pois que este 

fransumpto era anterior aos primeiros fraballws lu"storicos de Ferndo de Pina nomeado em 1523, 
por morle de seu pae Rui de Pina, Guarda-mór da Torre e Ch1·onista-mór. Assim, o codice 

ndo podia se1· mandado escre·ver por Damido de Goes, que substituiu Rui de Pina em 1548 
1

• 

O manuscripto da Torre do Tombo dá testemunho de que no estado em que hoje possuímos 

o Lim·o das Linhagens, ou primitivo registo das f amili'as nobres, e no estado, portanto, em que 

se achm:a nos fins do seculo XV ou nos pnmúros annos do X 171, elle pertence a mui dl'.versns 

cpoclws e a mui diversos auctores, lendo-se ahi passagens que e·videntemente (oram escriptas com 

um scculo d'intervallo. Falando, por exemplo, dos rcü; de F1·ança no titulo 6.º, leva a serie delles 

até Philippe o Ousado, que reinou de 1270 a 1285, e accrescenta que ora reina. A serie 

dos reis de Na·varra mto passa de Sancho o Forte fallecido cm 1234, e a dos de Arngdo ter

mina cm Pedro III, cujo reinado chega a 1285. Ao mesmo tempo que no titulo 7.º, cm que es

creve a successdo dos reis portugue:zes, pái·a em D. Affonso IJ7, tracta no titulo 21.º de D. Pe

dl'o l romo Já f allecido, di'zendo chamaram-lhe justiçoso; porque no seu tempo etc. o que 

.ç<) poderia escrever-se no rdnado de D. Jodo 1 ou pelo menos no de D. _Fernando. Se1·á o Conde 

de Bm·cellos, fallccido cm 1354, auctor da genealogia dos reis de Ji'rança escripta setenta ou 

m'tcnl a anrw.ç antes? Seria um unico azu;tor que fechari'a, ndo linhagens obscuras, mas succe.'ísde.'f 

reacs, ndo de paizes remotos, mas das diversas monarchias d'Hespanha, umas no principio do 

serulo XIII outras nos fin.ç do XIV? Jlfrwlmente, poderia um filho de D. Dinis ndo só folar 

de D. Pedro 1, mos até romo de quem vivera cm tempos passados? 
Ndo é, porém, isto sómente. Para que ndo reste a menor sombra de duvida sobre a dü;cr

sidade de epochas cm que f ornm compmd as differcntcs partes do Livro das Llnlwgens, e para 

ao mesmo tempo se conhecer que o Conde de Barcellos apenas seria um dos muitos, que, tomando 

por fundamento o 1·egisio da nobreza, lhe accrcscenloram ou mudaram as cousas ~m que o cre

ram dc{ecfl'.vo, citaremos um log01· que póe a evidente luz o nosso pensamento. E o titulo 35.º 

que nos subminisfra e.çsa passagem decisiva. E1:ç como elle começa : 
""º bom D. Vasco Pimentel. Diz o conde D. Pedro em seu Hm·o que esto D. Vasc~o 

foi filho de D. Saneha Martins etc." Semelhantes palat'ra.~ mostram que pessoa bem differcnte 

do Conde de Barcellos escreveu o titulo 35.º Depois de repetir cm substancia uma historia es

candalosa que elle narrava, accresccnta : "E nós fizemos muito em nosso tempo por saber a 

\·enlade deste feito; se passara assim como aqui é escripto; e achamos por fidalgos, assim 
corno por D. Pedro Fernandes de Castro, e por Lopo Pernandes Pacheco, e por D.· Pay de 
Meira, e por n. Pay Correa, ahbade de Pombeiro, e por D. Egas Lourenço Chantre de Bra
ga, que foi mui hem com clrci n. Diniz, que C'Sto fora apostilla de maldizer etc." Esta pa.çsa

.1cm, que evidPnlernente se nâo pódc altribufr ao Conde, tombem se ndo páde :mppor do mesmo que 

escrevia no tempo de D . . Fernando ou D. Jodo I; porque das personagens que cita a maior parte 

fallereram pelo rneiado do seculo XJV 2
• Assim remos que pouco depois de D. Pedro compilm· o 

seu liv1·0, e talvez sendo ainda vivo, era já refutado por quem se cria melh01· informado do que elle. 

Tal é o estado desse famoso nobiliario, que se atfribue exclusivamente a um homem. É das 

cnfranhas do litwo, que, por assim dizer, se vdo a1'1'ancar os fe.çtemunhos do infundado de tal 

op/nido. Um le1Je exame ba.çtava para isso, e todavia, apesar de que muitos notaram as dif!icul

dades chronologicos que occorriam sobre a epocha da cornposiçdo da obra, o nome do Conde pre

valeceu, porque é o unico que ahi se menciona, e sobre todos os outros suJeitos que nelle traba

lharam só !ta lradiçôes vagas ou completa ignorancia. 
Nós cremos, porém, que o litiro de D. Pedro de .Barccllos, sem que dei.rasse de ter por 

fundamento o registo da nobreza, foi até certo ponto uma obra á parte. Parece provavel que os 

. que foram successl:vamentc alterando o registo antigo se contentavam de accrescenlar as linhagens 

1 l}femor. do R. Arch., p. 62 e 67. 
2 D. Pedro }?crnandes de Castro em 13.i3, e Lopo Fernandes Pacheco em 13~9. 
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,fegundo as mudanças que occ01·1·1om, ou tirando copias em que i'nfroduzi'am essas mudanças nos 

competentes logares, ou pondo notas margi'naes, que nos traslados subsequentes se metteram no 

texto, ao passo que o Conde procurava refundi'-lo inteirnmente pelos documentos e memorias, que 

o exercicio de cargos importantes, a sua ele11ada .Yituaçdo, e até uma d11atada assi"stencia em 
Castella lhe f ac1Htan"arn. 

O resto do nosso pensamento ácerca do Livro das Linhagens, isto é, que elle ndo era um 

trabalho hü;torico, intentado por mera curiosülade particular, resulta ev1'dentemente dos pream

bulos tanto deste N.º 1"17 como do N.º 1. Um e outro tendem a occm-rer a uma necessidade, 

por assim di'zer, material daquella epocha, em relaçáo d classe nobre : é o que os seus redacto

res l'nd1'caram claramente nos preambulos, em que expôem o obJecto da sua composiçdo. 

1 

:Em nome de Deos Amen. Por saberem os homens 1 fidalgos 1 de Portugal de qual2 linhagem uem, e de 
quaes coutos

3
, honras

3
, mosteiros 3

, e igreias som naturaes, e per saberem como som parentes, fazemos escreue1· 
este liuro uerdadeiramente dos linhagens daqueles que som 4 naturaes e moradores no 5 reino de Portugal estre
mada mente. E deste liuro se pode seguir muita prol e arredar muito danno : cá muitos uem de bom linhagem 
e nom

6 

0
6 

sabem elle&, nem o' sabem os reis, nem oª sabemª osª grandes homens: case o soubessem cm alguma 
maneira lhcs

9 
ui ria cnde bem, em 1º algua 1º maneira, dos senhores. E os 11 outros 11 nom casam como deuem, e 

casam cm pecado porque nom t'abem o linhagem. E muitos som naturacs e padroeiros 12 de muitos mosteiros, 
e de muitas igreias, e de muitos coutos, e de muitas honras, e <le muitas terras, que 13 o perdem á 14 mingoa 
de saber de qne H• linhagem nem : e outros se fazem naturaes de muitos lugares onde o nom som : porque des 16 

0
16 

tempo dclrey D. Affonso o que ganhou Toledo acá forom feitos os mais dos mosteiros, c17 igreias 17, e" dosº 
coutos, e das honras. Que IR em 18 tempo deste rey que reinou longamente forom muitos ricos homens, e in
fançoens que ora poremos por padrocns onde descendem os filhos d'algo. Em tempo deste rey foi D. Egas Go
mes de Sousa, D. Gonçalo Trastamires da Maya, e D. Mendo Alão de Bragança, e D. Egas Gozendes de Riba 
do Douro, e D. Moninho

19 
V cegas de Riba do 2º Douro2º, e D. Pedro Tracosendes 21 de Panha de Riba do Douro, 

e D. Sucr Guedaz
22 

o da Varsea, e D. Fafes Serraciis21 de Lanhoso, e D. Egas Paes do 24 Boiro 21 de Penagate, e D. 
Guterre Alderete 

25 
da Sylua, e D. Pay 26 Guterres de Cunhaens 27, e D. Vasco Nunes ele Baruaens, e D. Rodrigo 

Froiaz 
28 

de Trastamara que casou em Portugal 29, e D. V ermuim Paes 30 que casou em Portugal 31 ; e 31 o 31 conde D. 
Nuno de Cellanoua que casou 32

, c 32 Ayras Carpinteiro <londe 33 uem os Ramyrãos 34 , eu Pay Reymon<lo donde 3ª 
uem os Correãos

36
, e

36 
D. Ayras Nunes donde 37 uem 37 os 37 de 37 Valladares, c38 outros muitos: D. Aluaro Fernan

dcs39, D. Gil Vasqut>s, e D. Pero Nunes, D. Nuno Osores 40, D. Godinho Veegas de Vilar de Frades, 
e D. Pero

41 
Framiguis

41 
dondeº uem os de Riba de Visela 42, e12 D. Diogo Gonçalues onde uem os de Belmir, e 

D. Soeiro de Brito, Ayras Caluo de Bouroº, 0
43 conde D. Pero Pires de Traua, Nuno Soares de GrijóH, Egas 

Soares Uzurei
1
' de

4
" Cucuiaens 45. D. Egasrn dr Souza foi casado com D. Gontinha Gonçalues filha de D. Gonçalo e 

t fidalgos S. 
2 que S. 
3 ll'rras, e de 11uaes coutos, bonrras e mosteiros S. 
( Corão S. 
li do S. 
G nom S. 
7 no S. 
8 os S. 
9 com direito lhes S. 
10 e cm alguma S. 
11 estoulros S. 
'12 padrõe~ S. 
13 e que S. 
H com a S. 
15 qual S. 
16 delo S. 
17 e das igrejas, dos S. 
18 ca S. 
19 Monio S. 
20 Douro S. 
21 Antonsendcs S. 
22 Guedes S. 
23 Sarrazis S. 

U de Bouro e S. 
25 Alderes S. 
26 Ruy S. 
27 Truubaens S. 
28 Royes S. 
29 Porto S. 
30 Peres S. 
31 Porto, EI S. 
32 casou em l'orlo, S. 
33 onde S. 
31 Ramirões, S. 
35 onde S. 
36 Cortejao~, S. 
37 onde vem o~ S. 
38 e 08 S 
!-19 Fernandes donde vinha S. 
10 Ozorcs, D. Touretravea, S. 
U Pedro Formar~guiz onde S. 
12 Visela, S. 
13 Buiro, El S. 
U Egrijó S. 
t:s Visurey de Cutivães. S. 
H Egas Gomes C. 
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OS LIVROS DE LINHAGENS 

Trnstamires .e de D. Mecia 1 Godins 1, e fez cm clla D. Mem Vecgas que casou com D. Tareja 
2 

Fernandes
2 

filha 
de D. Fernão Gonçalues de Marnel, e fez em clla D. Gonçalo de Souza, e D. Soefro Mendes o gordo, e D. Cha
moa Mendes que foi molher de D. Gomes Gedeão 3

, e D. Oroana Mendes que foi molher de D. Mem Moniz de 
Riba do Douro, e D. Urraca Mendes que foi molher de D. Egas Fafes de Lanhoso. Este D. Gonçalo de Sousa 
foi casado com D. Dordea Veegas filha de D. Egas Moniz 4 de Riba do Douro e da minhana D. Tareia que fez a 
Sarzeda e fez cm ella D. Tareja Gonçalués molher que foi de D. Vasco Fernandes, e a condesa D. Eluira que 
foi molher de D. Soeiro Mendes Facha. E este D. Gonçalo de Sousa casou outra uez com D. Urraca Sanches 
filha de D. Sancho Nunes, e da irmã delrey D. Affonso• o5 primeiro• e fez em ella o conde D. Mendo; e• o' 
conde D. Mendo casou com D. M.a.ria Rodrigues filha do 1 conde D. Rodrigo o V elloso, e fez em ella D. Gonçalo 
Mendes, e D. Garcia Mendes, e D. Vasco Mendes, e D. Rodrigo Mendes: e este D. Gonçalo Mendes foi casado 
com D. Tareja Soares filha de D. Soeiro .V cegas <le Riba do Douro, e de D. Sancha Vermuins filha do conde 
D. Vermuim de Traslamara e da irmã delrey D. Affonso o primeiroª, e fez cm ella D. Mem Gonçalues e D. 
Mayor Gonçalues, e D. Maria Gonçalues, e D. Sancha Gonçalues : este D. Mem Gonçalues casou com D. Ta
reja Affonso filha <le D. Affonso Telles que 9 pobrou Albuquerque e de D. Eluira Martins

1º Giroa, e fez em ella 
D. Maria Mendes que foi casada com D. Mem 11 Affonso filho delrey de Liom, e de D. Tareia Gil1

2
• E o sobre

dito D. Egas Gomes de Sousa houuc hurna irmã que houue nome D.13 Sancha13 Gomes
13 

que
13 

foi casada com 0
14 

conde D. Nuno de Cellanoua, e foz em clla D. Sancho Nunes, e 0
15 conde D. Gomes de Pombeiro : este

16 

D. Sancho Nunes foi casado com a infante irmã delrey D. Affonso o primeiro que foi de Portugal; e despois 
casou este D. Sancho Nunes com D. Tareia Mendes 17 filha de D. Mem Moniz

18 
de Riba de Douro, e fez em 

ella D. Nuno Sanches, e o conde- D. Vagco Sanches. Este D. Sancho Nunes sobrcdito houue da primeira mo
lher huma filha que houue nome D. Urraca Sanches que 19 foi madre do 2º conde D. Mendo o Sousão. Este D. 
Nuno Sanches sobredito foi casado com D. Tareia Alueres irmã de D. Fernand'alueres donde

21 
uem os de 

Souerosa, e fez em ella D. Pero Nunes de Barnosa, e D. Sancha Nunes : este D. Pero Nunes foi casado com 
D. Eluira Martins filha <le D. Martim Pires da Maya, e de D. Tareja Martins 22 de Iliba de Visela, e fez cm ella 
muitos 23 filhos 23 e23 filhas que nom houuerão semcl lidima. Este 21 conde D. Gomes de Pombeiro houue duas 
filhas, D. Urraca Gomes, e D. Loba Gomes; huma dellas foi casada com D. Mem Rodrigues de Touges

2
", e a outra 

foi casada com D. Fcrnan 26 Ynhigues 26 de Monlor; e outra foi casada com D. Godinho V cegas Godinho Mouro, 
filho de D. Egas Paes de Penagate que fez Randufc 21

• E ~ que casou com D. Mem Rodrigues de Touges
2

ª fez 
em ella D. Soeiro Mendes Facha que iaz em Santo Tirso. E dcsque morreo Mem Rodrigues de Touges

29 

cazou 
com D. Payo Soares Çapata, e fez 30 D. Pero Paes o Alferes, e D. Ximena 31 Paes. E aquel D. Soeiro Mendes 
Facha foi casado com a condesa D. Eluira da Faya que foi filha de D. Gonçalo o bom <le Sousa, e fez em . 
ella D. Gomes Soares pay 32 de 32 D.32 Chamoa 32 Gomes 3~, e32 dc 32 D.32 Pero Soares Carnes más, e

33 
de

33 

D. Gon
tinha Soares molhcr de D. Garcia Pires de Bragança, e Maria Soares a que rouçou Pedro Martinslt de Penela. 
Gomes Soares filho de D. Soeiro Mendes Facha foi casado com D. Tareia Rodrigues, e fez em ella D. Vasco 
Gomes, e D. Soeiro Gomes, e D. Chamoa Gomes; e destes nom ficou semel lidima. E D. Gontinha Soares filha 
de D. Soeiro Mendes Facha foi casada com Garcia Pires de Bragança, e houne del D. Fernão Garcia, e D. 
Pero Garcia, e D. Tareia Garcia, e D. Eluira Garcia, e D. Mor Garcia : e D. Eluira Garcia foi casada com D. 
Ordonho Aluares das Asturias, e fez em ella D. Aluaro Dias, e D. Ayras Dias, e D. Sancha Ordonhes, e 
D. Mor Aluares madre de D. Pero Dias, e de D. Munhio Dias de Castanheda : este D. Aluaro I)ias casou com 
D. Tareia Pires filha de D. Pero Martins 3r. Giron e de D. Sancha Pires irmã de D. Abril Pires, e fez em ella 
D. Pero 36 Aluares 36, e36 Aluar 36 Dias 36

, e36 D.36 Mor 36 Aluares 36
, e36 D.36 Ordonho 36 Aluares

36 
que

36 
foi

36 
cardeal3

6

• 

E D. Pedro Aluares filho de D. Aluaro Dias e de D. Tareja 31 cazou com D. Sancha Rodrigues filha de D. Rodrigo 
Aluares d' Alcalá e de D. Sancha Dias e fez hi Rodrigo Ahiares. E 38 D.38 Mor 38 Aluares 

38 
irmã 

38 
de D. Pero Aluares 

foi casada com Joam Dias de Finoiosa 39 e fez em clla o bispo D. Gonçalo, e D. Diogo Martins, e D. Mor Ayras 
40 

1 Gusco Guedes S. 
1 Gusco Godins e. 
t Tareia S. 
3 Guedes, S. 
3 Guedes, C. 
4 Nunes S. 
li Atronso S. 
6 EIS. 
7 dei S. 
8 primeiro de Portugal S. 
9 o que S. 
1 O Rodrigues S. 
11 Martim S. 
1t Gil Soverosa; S. 
13 Sancha Orraca Gomos e S. 
H el S. 
111 el S. 
1 G e este conde S. 
17 Mendes de Barboza S. 
18 Nunes S. 
19 e S. 
to deis. 

t1 onde S. 
t2 Martins da Maya C. 
t3 muitos e muitas S. 
'U Este el S. 
ill Togues, S. 
26 Fernandalveres S. 
27 Rendufes, S. 
28 Togues S. 
29 Togues S. 
30 fez em ella S. 
31 Exmea S. 
Si e D. S. 
33 e S. 
3( Rodrigues S. 
311 Rodrigues S. 
36 Pedro, e D. Ordonho Alvares, S. 
:16 Pedro Alvares e Alvaro Dias, e D. Ordonbo Alvares C. 
37 Tareja l'ires, S. 
38 a lrmaã S. 
39 Finijoza S. 
4.0 Soares S. 
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que foi casada com Loy 1 ·Dias o Chico, e outra que casou 2 cotn Diogo Froiaz. E Aluar Dias irmão dç D. Pero 
Aluares e do cardeal foi casado com filha de D. Pero Soares, e fez em ella a molher de Joam Gonçalues Rapozo. 
E .D. Mor Aluares irmã do cardeal foi casada com Diogo Gomes de Castanheda, e fez em ella Ruy Dias, e 
Pero Dias, e Munho Dias, e Aluaro Dias : e Pero Dias foi casado com 3 filha de Affonso Garcia de Celada., e 
fez em ella Diogo Gomes : e Munho Dias foi casado com filha de Diogo Lopes de Salzedo e de D. Ta
reia Aluares Potestade filha d'Aluaro Fernandes Potestade, e5 despois molher d'Affonso Sanches filho del
rey D. Sancho de gaança. E Maria Soares foi casada com Pero Rodrigues de Penela, e fez em ella Sancho6 

Pires•, eª Tareiaª Piresª deª Freeris 6
; e esta Tareia Pires foi casada com D. Esteuam Gomes 7 Zagomha7

, e7 

fez 7 em 7 ella 7 Vasco 7 Gomes 7 e 7 huma 7 filha 7 que 7 foi 7 casada 7 com 7 Esteuam 7 Ermigis 7 de Teixeira, e fez 
em ella Martim Esteues de Teixeira; e este Martim Esteues casou com filha de Soeiro Correa e de Tareja 
Martins Espinhei. E Vasco Gomes Zagomba • foi casado com Maria Pires filha de D. Pero Homem de Pereyra 
e de D. Tareia Annes filha de João Pires Redondo, e fez em ella Tareia V elasques • que. foi casada com Sancho 
Nunes de Bragança e fez em ella U rraca Sanches 1º. 

Aqui eome~a o 11 llnha5em da• lrman• de O. Gan'81o de Souza 

O conde D. Vasco Sanches foi casado com D. minhana 12 U rraca n V eegas de Tuyas, filha de D. Egas 13 

Moniz 13 de Riba do Douro, e da minhana D. Tareia e fez em ella D. Rodrigo Vellasques 14, e D. Gonçalo Vellas
ques •r. o que mataram na lide de Eruas terras 16

; e houue hi outras donas que non houuerom semel : este 17 D. 
Rodrigo Vellasques 1ª foi casado com a condesa D. Toda Palacim 19

, e fez em ella D. Tcreia Rodrigues, e D. Ma
ria Rodrigues : e D. Tareia 2º Rodrigues 20 foi casada com D. Gomes Soares e fez em ella D. Vasco Gomes, e 
D. Soeiro Gomes, e D. Chamoa Gomes, e estes nom houuerom filhos. E ora tornemos como foram casadas 
as irmans de D. Gonçalo 21 de Sonza. D. Chamoa Mendes foi casada com D. Gomes Mendes Gedeão, e fez em 
el1a D. Egas Barroso, e D. Gueda Gomes; e Gueda Gomes foi casado com Urraca Enriques de Portocarreiro, 
e fez em ella Gil GuGdas; e Gil Guedas foi casado com Maria Fernandes e fez em ella Martim Gil de 22 Aroes 22

, 

e Gonçalo Gil, e Tareia Gil : e Martim Gil foi casado com Toda 23 Lourenço 23 de Gundar, e fez em ~lia Lourenço 
Martins Ganço 24, e21 Gil2' Martins 24. Esta 24 Tareia Gil foi casada com D. Gomes Lourenço da Cunha, e fez em 
ella Vasco Gomes, e Gonça1o Gomes, e Aida Gomes, e Maria Gomes, e Sancha Gomes, e Mecia Gomes que foi 
rasada com D. João Annes 2'.Redondo : e Aida Gomes com Martim Zote, e fez em ella Martim Martin~u Zote 11 

c1ue 26 foi 26 deam de Braga, e Gil Martins Zote que foi casado com 21 filha de Martim Affonso Alcoforado, e houue 
ende hurna filha 11ue se uê casada com Vasco Martins filho de Sancho%ª Vasques 28 Pimentel, e Vasco Martins 
Zote, e D. Mayor, e Maria .Martins, e Guiomar Martins, e Branca Martins que foi freira de Loruam: e estes fo
rom filhos de Martim Zote e de D. Aida Gomes. Vasco Martins Zote seu filho cazou com Maria Mendes filha de 
Mem Rodrigues de Vasconçelos : e Mayor Martins sa irmã casou com Affonso V elasques 29 Pimentel : e Maria 
Martins 30 casou com Martim de Baruosa, e fez em ella Nuno Martins, e Sancho Martins, e Martim de Baruosa. 
Guiomar Martins irmã de Vasco Martins Zote cazou com Fernão Fernandes d' Almeyda.. E Maria Gomes filha 31 

de 31 D. 31 Gomes 31 Lourenço 31 foi casada com Fernão Gonçalues de Moreira, e fez em ella Margarida Fernan
des que foi casada com João Rodrigues de Portocarreiro, e houue della João Rodrigues de Portocarreiro : 
e32 houue 32 de 32 João 32 Rodrigues 32 hum 32 filho que houue nome Fernam Ianes 33 de Portocarreiro. E o sobredito 
Lourenço Martins Ganço foi casado com Mayor Pires Uelha 3\ e fez em ella Sancho 35 Lourenço que casou com 
Tareia Gomes filha de Gomes Paes d'Azeuedo, e fez em ella Lourenço Martins Ganço, e Gomes Paes Ganço que 
he clerigo, e huma filha que casou com Sancho 38 Mafaldo 36 de Beia, e outras filhas que sam em ordem, e utros 37 

pera casar. E morreo ao dito Lourenço Martins Ganço a dita Mor Paes 38 Eruilhoa, e casou despois com Marinha 
:fi"ernandes filha de Fernam Gonçalues Chacinho 39 e de Mor Affonso de Cambra, e fez em ella D.•0 Mor•º molher 
de Lourenço Annes Redondo. Este Egas Barroso sobred'ito foi casado com D. Urraca Vasques 41 d' Ambia filha 

1 Roy S. 
! se vê S. 
:S com huma S. 
.t Calardo S. 
li e foi S. 
6 Estevllo Pires de F1·eiris, S. 
7 Hermejis S. 
8 Trangola S. 
9 Valques S. 
10 Sanche~ e o sobredilo Pero Soares Carneamb. S. 
11 a S. 
12 Orraca S. 
13 Moniz S. 
U Veladquid S. 
111 Velasquirl S. 
1 G tenrras S. 
17 E S. 
18 Velasquid S. 
19 Pelazi S. 
20 Tereja S. 
11 Vasco e. 

M. H. ToM. 1. 

H d'Alroens, S. 
i3 D. Loureoca S. 
!3 D. N ... ' Lourenco e. 
t.t Gomes, e esta S .' 
!li Gomes S. 
t6 Zole S. 
'!7 com a S. 
!8 Estevão Vasqui S. 
t9 Valasquid S. 
30 Rodrigues S. 
31 Irmã d' Aida Gomes S. 
3'! bum S. 
:J3 Joannes S. 
3' Bervilhoa S. 
35 Estevao S. 
36 Efflevao Malfadado S. 
37 outras S. 
38 Pires S. 
39 Cbacim S. 
&O a S. 
U Valasquid S. 
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de D. Vasco Gnet1elha, e foi seu filho Gomes Veegas <le Basto, e Pero Vct~gas, e Urraca Veegas de Barroso, 
e Ruy Veegas : e Gomes 1 V cegas foi casado com D. Mayor 2 Hodrignes 2 de Candarei, e fez em ella Rny Go
mes de Basto, e Mem Gomes, e Pay Gomes : este Ruy Gomes foi casado com D. Eluira Pacs de Pereira, e fez 
cm ella Pay Hodrigues; e Pay Rodrigues foi casado com Guiomar Rodrigues filha de Ruy Fafes e de Tareia 
Pires A lcoforada, e foz em ella Ruy Paes. E Mem Go.mes 3 foi casado com Mor Pires Eruilhoa, e fez em ella 
Martim Mendes, e Maria Mendes\ e 4 Anna 1 Mendes 4 

: e Martim Mendes foi casado com Tareia Reimondo 
de Portocarreiro : e Maria Mendes foi casada com Lourenço Est.eues de Moles. E D. Urraca V cegas foi casada 
com Sucr Hei mondo e fez cm ella D. Mem Soares de Melo 5, e Pero Soares d' Aluim, e Lourenço Soares Freire, 
e Gontinha Soares, e Tareia Soares Soldar 6 

: e 6 este 6 D. Mem Soares de Melo 7 foi casado com Tareia Af
fonso Gata, e fez em ella Ruy Mendes, e Affonso Mendes, e Maria Mendes : este Ruy Mendes foi casado com 
Mor Martins, filha de Martim Annes do Vinhal e de Sancha Pires de Payua ª, e fez em clla Leonor Rodri
gutis; e esta Leonor Hodrignes foi casada com Martim Redondo filho de Gonçalo Anncs Redondo e de Urraca 
Fernandes d' Ahlerete, e houue desta Leonor Hodrigues duas filhas, a huma se uê casada com João Gomes da Syl
ua, e houue delle 9 hum filho que houue nome Ayras Gomes : e a outra filha de Martim )ledondo foi casada com 
Ayras Gomes filho de Martim Gomes da Silua e de Tareia Garcia de Seabra. E Affonso Mendes de Melo 1º foi 
razado com lnez V elasques 11 filha de Vasco Lourenço da Cunha e de Tareia Pires filha de Pero Portugal, e 
fpz em ella Martim Affonso, e Lopo Affonso : e Martim Affonso casou com filha de Sancho 12 Soares d' Alber
garia, e fez em ella Martim Affonso, e Lopo Affonso e huma filha que casou com Gonçalo Martins da Fonseca. 
Este 13 Martim 13 A ff onso 13 filho 13 de 13 Martim 13 Affonso 13 de 13 Melo 13 casou com filha de Vasco Martins de Re
sende, e 11 neta 11 do arcebispo D. Joannc i:i de n Soalhaens 15

• E Lopo AfTonso de Melo 16 casou com Guiomar 
Gil filha de Gil Nunes de Bragança e de D. Maria, fez 17 cm clla Tareia Affonso freira de Santa Clara de Coim
bra. E Maria Mendes filha de Mcm Soares de Melo·1 ~ cazou com Pay Correa, e fez nclla AfTonso Correa, e 
Sancha Corrca; e esta Sancha CorrPa foi casada com Fernando AfTonso de Camhra e fez cm ella Martim Fer
nandes, e Brites Fcrnarnles, e Milia 19 FernandPs: e20 estc 20 Marlim 2º Fernandes de Cambra casou com Velas
'tnida Pires filha de Pero Rodrigues 21 de Çamora, e fez em clla Fcrnam 22 Lourenço 22 de Cambra. E este Fernando 
AfTonso casou com fill1a de Joanne Mendes de Briteiros de gaança, e 23 <lespois· que lhe morrco Velasquida Pi
rC's, casou na Estremadura com irmã do alca~'<lc d'Azamhuja, e ha ende hi gcra{~ão. E Brites 21 Fernandes ca
sou com Aluara Gonçalurs 25 de Sequeira, e fez cm ella Joam Redondo; e huma filha Em ilia Fernandes se uê ca
sada com Fernam Rodrigues de Vasconçelos, e ha hi filhos. E o dito Pero Soares d'Aluim foi casado com Maria 
Esteues filha <le Esteuam Malho da terra de Santa Maria e de irmã de Vasco Lourenço da Cunha, e fez em ella 
Martim Pires d'Aluim quc 26 casou com Maria Pires filha de Pero AITonso llibeiro e de Aida Martins Curutelo 21

, 

e fez em ella Joam Pires e Joanna Pires: e Joam Pires foi ca~ado com filha de Esteuam Coelho c28 de 2ª D.28 

Maria 28 filha 28 de 28 Soeiro 28 Mendes 28 Pelite 28
: Joana Pires foi casada com João Coelho filho de Esteuam Coelho. 

E o soLredito Lourenço Soares Freire irmão de Mcm Soares de Mclo 2
!
1 casou com Maria Rodrigues filha de Ruy 

Fafcs, e de Tareia Pires Alcoforada, e fez cm ella Guiomar Lourenço, e Tareia Lourenço e Ruy Lourenço e 
Pero Lourenço : e. Guiomar Lourenço foi rasada com Joane Annes Redondo e fez em ella Lourenço.30 Annes 3º 
Redondo 30

• E 30 Gontinha 30 Soares 30 de 30 Melo 30 foi 30 casada 30 com 30 D. 30 João 30 Pires 30 Redondo 30
, e 30 fez 30 em 30 

ella 30 D.30 Maria 30 Annes 30
, e D. Tareia Anncs, e Brites Annes, e Guiomar Annes, e D. Urraca Annes : e Maria 

Annes foi casada com Mem Coronel, e houue hum filho del que 31 morreo, e uençeo 32 ella 32 por 32 ende :12 o 32 herda
mento do marido, e despois casou com Gomes Correa e fez em ella Ayrns Gomes que foi clerigo, e Vasco Go
mes, e Martim Gomes, e Tereia Gomes, e Maria Gomes : :Martim Gomes foi casado com Esteuainha Pires filha 
de Pero Paes Curuo, e de Guiomar Affonso Gata que 33 l}Oll houue semel : Vasco Gomes foi casado com D. Boa 
de Pamplona, e fez em ella Affonso Correa, e Ynez Velasques 31

: e Tareia Gomes foi casada com Payo Soares 
d'Azeucdo e fez em ella Gomes Pacs, e Vasco Paes, e Estcuão Paes, e Ayres.Paes que foi clerigo, e Pay Correa 
que foi abbade de Pombeiro. E Gomes Paes de Azeueâo foi casado com Constança Rodrigues filha de Rodrigo · 
Annes de Vasconçelos, e fez em ella Ruy Gomrs, e Diogo Gomes que foi conc~o de Braga e foi muy bom cosi-

1 Vasco S. 
2 Mayor S. 
:l Gomes sobredito S. 
' Mendes, S. 
li Merlo S. 
G Solíeira; Este S. 
G Solteira. E esle C. 
7 Merlo S. 
8 Ronha S. 
8 Panba C. 
9 della S. 
10 Merlo S. 
11 Velasquid S. 
1! Estevão S. 
13 e este Martim Atronso de Mello S. 
U neta S. 
tli Joanne, S. 
16 Merlo S. 
17 e rege s. 

18 Merlo S. 
19 Anna S. 
':!O E ~larlim S. 
':!! Affonso S. 
22 Fernandatronso S. 
23 E Marlim Fernandes S. 
2t Beatriz S. 
25 Domingues S. 
26 e este Martim Pires de Alvim S. 
2i Caretelln S. 
28 Pelite, e S. 
28 e 1le ll. Maria filha M R~tnvilo Mendes l'elite. C. 
29 Merlo S. 
!10 Marinne~, S. 
31 e S. 
!12 vcnreu .1 elln 1ior S. 
:13 e s .. 
!li Valasquid S. 
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nheiro aos do seu deu ido em quanto ulueo, e 1 Gonçalo Gomes, e Leonor Gomes abbadessa de Riotinto, e 2 

Mecia 
2 

Gomes 2• Este Ruy Gomes d' A zeurdo casou com filha de Pero Esteurs de Villamayor 3 e de Sancl1a Ve
lasques 4 filha de Vasco Peixoto. Gonçalo" Gomes casou com filha do caruoeiro i.t'Enora. Vasco Paes d' Azeuedo 
casou com Maria Rodrigues filha de Rodrigo Annes de Vasconçelos, e fez em ella Ru y Vasques 6 j e Gonçalo 
Vasques 7, e Maria Vasques R' e Tareia Vasques 9 freira de Loruão : e Ruy Vasques 10, e Gonçalo Vasques 11 ca
saram com Joan na Vasques 12

, e Beringueira Vasques 13 filha 13 de Vasco Martins Seco e de Senhorinha Fernan
des Chancinha : e l\focia 11 Vasques 14

, filha de Vasco Paes d'Azeuedo casou com AfTonso Botelho filho de Martim 
Botelho de Sindim 15, e fez em ella Diogo Affonso, e Martim Affonso 16

• Affonso 16 Botelho 16 mataranno 16 em 
Aguiar de Campos; e casou Mecia Vasques outra uez com Vasco Martins de Resende, e11 fez em clla Vasco" 
Martins 18 tres 18 filhas, a huma casou com Fernand' Annes Portocarreiro filho que 19 foi 19 de 19 João Rodrigues 
Portocarreiro e de Maria Fernandes Moreira 2º. E Esteuam Paes d' Azeuedo casou com Guiomar Rodrigues 
filha de Rodrigo Annes de Vasconçellos, e fez em ella Y nez Esteues, e Tareia Correa : e Y nez Esteues casou 
com Ruy da Cunha e fez em ella João da Cunha, e Aluaro Rodrigues e outros : e Tareia Correa casou com Lou
renço Gomes d' Aureu, e fez em ella filhos 21

• E Maria Gomes filha de Gomes Correa foi ca~ada com Ruy· Lou
renço de Cerneira, e fez cm clla Pero Rodrigues de Cerneira e Aldonça Rodrigues; e esta Aldon1:a Rodrigues 
foi casada com Fernand'Annes de J\ilcira, e fez em ella João Fernandes de Mcira e a molhcr de Fernão Pires 
Turricham. E Pero Rodrigues de Cerueira foi casado com Tareia Rodriguesª filha de Rodrigo Annes de Vascon
çellos, e frz em clla Lopo Pires e Maria Corrca molher de Ruy Nouacs: e fez Ruy Nouacs em Afaria Correa 23 

Payo N ouaes e outros. E Brites 21 Annes 24 molher 21 de 24 D.21 João Pires Redondo e de Gontin ha Soares de 
Melo

2
" casou com Pero Soares Coelho e non houue dei filho 26

, e casou despois com D. Ruy Martins de Nomaens 
filho que foi de D. Martim Gonçalues de Nomacns, e fez cm clla Joanna Rodrigues, e Maria 21 Rodrignesj e Ur
rara Rodrigues : e esta J oanna Rodrigues filha de Ruy Martins de N omacns foi casada com Martim V e lasques 28 · 

filho qne foi de D. Vasco Lourenço da Cunha, e fez em clla Vasco Martins Seco, e Ruy Martins de Nomaens e 
Brites 

29 
Martins, e Tarcja Martins. E de Vasco Martins Seco sahio Martim Velasques 30 que foi casado com D. 

Violante Lopes filha de Lopo Fernandes Pacheco 11
, e sahio Joan na V clasques 32 e Beringueira V elasques 33, 

que casarom com lluy V clasqucs 31
, e com Gonçalo V elasques 3:' d'Azeuedo. E Ruy Martins de Nomaens irmão 

de Vasco Seco rasou com Senhorinha Hodrigues filha que foi de Ruy Gonçalues Bifardeli e de Senhorinha Fer• 
nandcs Chancinha 36

, e fez cm ella a molher de Pero Pacs d'Aluarenga 37 e outras 38 filhas 3K. E Brites 39 Martins 
irmã. de Vasco Seco casou com Fcrnan Martins de Teixeira, e fez em ella Martim Fernandes de Teixeira, e a 
molher ílc Martim Fernandes de Portocarreiro : e Martim Fernandes filho de Fernão .Martins de Teixeira casou 
1·om filha de Pero Esteues de Beia meirinho mór que foi d'Entre Douro e Minho. E Tareia Martins irmã de 
Vasco Seco casou com Gonçalo Fernandes Chancinho 10

, e fez em ella a molhcr de Ruy Vasques Ribeiro filho 
íJUC foi de Vasque A nncs e neto do arcebispo D. João de Soalhaens. E D. Tareia Annes filha de D. João Pires 
Redondo e de Gontinha Soares de Melo 41 casou com Pero Homem de Pereyra, e fez em clla o bispo D. Sancho 
do Porto, e D. Estcuam Pires Froyão, e42 Marlim 42 Froyão 42

, e 42 Mayor Pires, e Afaria Pires, e Inez Pires monja 
d' Arouca : D. Estcnam Pires Froyão foi casado com Tareia .Airas Queixada, e fez cm ella Francisco Pires e 
Urraca Pires; e morreolhe esta molher, e casou outra ucz com Maria Ramyres filha de Ramyr Dias e de irmã 
1le Nuno Fernandes de Valdencuroº, e fez em ella Estc•1am Pires, e Joam Pires. E Martim Froyão foi casado 
com 44 huma 11 filha de Gomes Paes d'Aluarcnga e de Sancha Gonçalues, e foz em ella Affonso Martins Froyam 
morador em San tarem, e Pedro Homem que morou 4ª na Beira; e este Pedro Homem fez filhos Martim Pires, e 
Aluar o Pires, e Gonçalo Pires, e Esteuam Pires 46

, e 46 Vasco 16 Pires 46 conego de Braga e abbade de Vilacoua 47 , e 47 

Francisco 11 Pires 47
, e11 Senhorinha 47 Pires 47

, e outros filhos e filhas a que nom sei o nome. E Affonso Martins 
Froyão rasou eorn filha de Martim Dade de Santarem, e fez em ella huma filha molher de Affonso Nouaes, e 

1 e rege nella S. 
'! e rege nella Maria Gomes a mA ; e S. 
:i Vilbar mayor S. 
4 Velasquid S. 
ã e Lourenco S. 
6 . • 

: ( Vasquid S. 
10 
11 ' 
1'! 
ts Vasquid filhas S. 
H Maria Vnsquid S. 
111 Sandim S. 
16 Atronso que malarl\o S. 
17 que S 
18 tres S. 
19 de e. 
'!O Moreira, e outra filha de M~cia Va~quid. S. 
'!1 filhas S. 
'!'! de nouvaes S. 
'!3 Cerveira S. 
U Bentris eanes filha de S. 

'!5 Merlo S. 
'!6 filhos S. 
'!7 Martim S. 
'!8 Vasqui S. 
'!9 Beatris S. 
30 Vasqui S. 
:li Peixoto S. 
3'2 Vasqui S. 
!i3 Vas11ui S. 
34 Vasquim S. 
35 Vasquim S. 
36 Cbacim S. 
:17 d' AI vergaria C. 
!18 outros filhos. S. 
39 Bcal riz S. 
to Chacim S. 
U Merlo S. 
.t'! e S. 
&3 Valdenueuro S. 
U. com S. 
UI morreu S. 
.t6 Pires S. 
47 Villa Viçosa S. 
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outra filha que casou com Martim Affonso filho de D. João 1 Affonso 1 d'Oliueira que. foi bispo de Lisboa, e fez 
outro filho que houue nome Martim Dade, que 2 casou com filha de Mem Pires d'Oliueira. E D. Maria Pires 
filha de D. Pedro Homem 3 casou com Vasco Gomes Zagomba e fez em ella Tareia Vasques; e esta Tareia Vas· 
ques casou com Sancho Nunes de Bragança e fez em ella D. Urraca Sanches que foi freira. E Mayor Pires filha 
de D. Pedro Homem 4 foi casada com Diogo Lopes Gato. E a sobredita D. Tareia Soares• Soldar filha de D. 
Soeiro Reymondo foi casada com Giraldo Affonso de 6 Resendeª, e fez cm elJa Giraldo Affonso huma filha que 
casou com Fernam Furtado. 

Aqui se' aeaba 7 a' llnha5em de D. ~hamoa •ende• Irmã de D. &on-:alo de 8oua 
o bom, que foi ea11ada eom &eme• llende• Gedeàm 8 , e eeme-:a•e 

o de D. Ouroana llende• •a Irmã 

Esta D. Ou roa na Mendes foi casada com D. Mem Moniz 9 de Riba do Douro, e fez em ella D. Mem Moniz'° 
a D. Gontinha Mendes, e D. Sancha Mendes, e D.11 Tareia 11 Mendes 11 

: e 11 esta 11 D. Gontinha Mendes foi casada 
com Gueda Mendes Gucdeam, e nom houue hi semel : e D. Sancha Mendes foi casada com D. Godinho Fafes 
o uelho e fez em ella D. Fafes Godins e D. Gontinha Godins; e esta D. Gontinha Godins foi ai casada 

12 
com 

Payo Correa e fez em ella D. Ouroana Paes, e D. Sancha Paes : esta D. Ouroa.na Paes foi casada com D. 
Pero Paes de Grauel 13 , e fez em ella D. Maria Paes 14

, e D. Mayor Paes 15
, e D. Sancha Paes 1' da Veiga : e esta 

D. Maria Paes 17 foi casada com D. Pero Rodrigues de Pereyra, e fez nella D. Pero Homem, e D. Gonçalo Pires 
que foi gran comendador do Hospital, e fez em ella mais 1ª Martim 18 Pires 1ª, e18 D.18 Mor 1ª Pires 18

, e D. El
uira Pires, e D. Ouroana Pires, e D. Tareia Pires, e D. Maria Pires; e esta D. Maria Pires filha de D. Pero 
Rodrigues de Pereira foi monja d'Arouca. E de D. Pero Homem filho de D. ~ero Rodrigues de Pereyra sahio 
geraçom, e filhos assi como iá de suso dito he. E esta D. Mor Paes 19 filha 19 de 19 D.19 Pero 19 Rodrigues 

19 
de 

19 

Pereyra 19 foi casada com D. Vicente Pires d'Ulgueses, e fez em ella Maria Vicente; e esta Maria Vicente cazou 
com D. Martim Pires Zote, e fez em ella Martim Martins Zote, e D. Mar~a : e este Martim Martins Zote ca
zou com Aida Gomes filha de Gomes Lourenço da Cunha, e fez em ella Martim Martins Zote dayam de Braga, 
e 20 fez 20 em 20 ella 20 mais 20 Vasco Martins, e D. Mayor, e D. Maria, e Guiomar Martins, e Aida Martins freira 
em 21 Lo ruam 21 , e 21 Gil21 Martins 21

; e Gil Martins filho de Martim Martins Zote cazou com filha de Martim Af· 
fonso Alcoforado, e fez em ella Tareia Gil; e esta Tareia Gil foi casada com Vasco Martins filho de Esteuam 
Vasques Pimentel. E Vasco Martins filho de Martim Martins Zote casou com Maria Mendes filha de Mem Rodri· 
gues de Vasconcellos e de Constança Atfonso. E D. Mayor filha de Martim Martins Zote foi casada com Affonso 
Vasques Pimentel que matarom quando foi o desbarato de Barcarrota. E D. Maria filha de Martim Martins Zotc 
foi cazada com Martim de Baruosa filho de Nuno Pires de Baruosa, e fez em ella Sancho 22 Martins 22 de Barbosa, 
e Nuno Martins Is de Baruosa e outro que houue nome Martim de Baruosa. E D. Guiomar Martins filha de Mar· 
tim Martins Zote foi u casada u com Fernam Fernandes d' Almeyda. E a sobredita D. Maria irmã de Martim 
Martins Zote foi casada com Gil Nunes de Bragança, e fez em ella 0

2
• dito 25 Gil Nunes a Sancha Gil e Guiomar 

Gil : e esta D. Sancha Gil foi casada com D. Pedro Ponçe 26 das Asturias; e D. Pero Pon~.e 27 fez em ella D. Ro
drigo e D. Isabel molher de D. Pero Fernandes, e D. Urraca molher de Henrique Henriques de Seuilla. E mor
reo 2ª Gil Nunes de Bragança e29 casou 29 Maria Martins sa molher com Mem Rodrigues de Vasconçelos, e fez em 
ella Costança Mendes que casou em terra de Leon 30 com Gomes Pires de Ceruantes, e Guiomar Mendes que foi 
prioresa d'Arouca, e Joanne Mendes que casou com filha de Vasco Affonso Alcoforado e de Brites Martins 
filha de Martim Fernandes 31 Barreto 31

• E a sob redita Mayor 32 Paes 32 filha de D. Pero Rodrigues de Pereira 
despois que lhe 33 hi 33 morreo D. Vicente Pires de Ulgeses seu marido casou com D. João Pires Redondo, e fez 
em ella Joanne Annes Redondo, e Gonçalo Annes, e Pero Annes, e Rodrigo Annes, e Martim Annes, e Con
stança Annes, e 34 Froilhe 34 Annes 34 : e 34 este 34 Gonçalo Annes Redondo foi casado com Urraca Fernandes filha 
de Fernam Pires d'Andrade, e fez em eJla Martim Redondo da Beira, e Aluaro Gonçalues de Sequeira e Maior 
Gonçalues. Este Martim Redondo da Beira foi casado com filha de Ruy Mendes de Merlo, e fez em ella duas 

1 All'on~o S. 
! e S. 
3 Homem de Pereira S. 
4 Homem de Pereira S. 
li Anes Soares S. 
6 Rendamor S. 
7 acaba o S. 
8 Guedeam S. 
9 Nunes S. 
10 Nunes S. 
11 Tareja Mendes de Bairros. Esta S. 
U casou S. 
13 Gravo S. 
H 

n (P s· 16 
eres . 

17 

18 D. lllayor Peres S. 
19 Peres S. 
iO e S. 
i1 que foi de Lorvão. S. 
ii D. Sancho Nunes C. 
!3 Nunes e. 
H i:asou s. 
!IS esse S. 
i6 Poneo S. 
i7 Ponêo S. 
!8 morto S. 
!9 casou S. 
30 Lisle S. 
31 Barrelo S. 
H Peres S 
33 lhe S. 
31 Esle S. 
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filhas, a hnma casou com João Gomes filho de Gomes Paes da Silua, e outra casou com Ayras Gomes filho de 
Martim Gomes da Silua. E Aluaro Gonçalues de Sequeira casou com Brites 1 Fernandes filha <lc Fernão Affonso 
de Cambra e de Sancha Correa e fez em ella hnma filha. E o sobredito Joal'me Anncs Redondo casou com 
Guiomar Lourenço filha de Lourenço Soares Freire, e fez em ella Lourenço Annes Redondo. E Pero Annes 
irmãó de Gonçalo Annes Redondo casou com lnez Pires filha de Pero Garcia Gallego e de Tareia Nunes filha 
de Nuno Pires Maldoado, e fez em ella Joam Redondo de Quebrada, Maior Peres, e Tareia Peres, e Branca 
Peres : e esta Maior Peres casou com Aluaro Peres de Valuerde : e Tareja Peres irmã desta Mor Peres casou 
com Affonso Martins Pantoia : e Branca 2 Peres foi freira d' Arouca. E Martim Annes irmão 3 de Gonçalo Annes Re
dondo casou com Maria Rodrigues filha de Rodrigo Affonso de Joia 4 e de Ouroana Martins Curutela, e fez em 
ella Martim Redondo, e Mor Martins, e Mária Martins, e Aida Martins, e Brites 5 Martins, e Guiomar Martins, 
e Joan na Martins : e este Martim Redondo fi1ho de Martim Annes casou com fi1ha de João de Sande, e fez em 
ella João Redondo de Trexcmil 6

• E 6 Maior 6 Martins irmã de Martim Redondo foi casada com Ruy Pires de 
Vasconçelos, e houue dclla trcs filhas, e huma foi casada com Giraldo Esteues Feyió 7, e outra com Nuno Gon
çalues filho 8 dc 8 Lopoª Gonçaluesª d'Aureuª, eª outra com João Martins filho de Martim Annes' e neto do 
arcebispo D. João de Soalhaens. E Maria Martins foi casada com 1º Gonçalo Esteues filho d'Esleue Annes de Bra
gança : e Guiomar Martins foi casada com Lopo Affonso de Cernado 11 

: e Joanna Martins foi carnda com Soeiro 
Paes filho de Payo Pires da Aldeanoua: e Aida Martins foi abbadesa de Semide : e Brites 12 Martins foi abbadesa 
de Vitorinho 13

• E Rodrigo Annes Redondo casou com Mor Fernandes filha de Fernam Martins Curutelo. E D. 
Sancha Paes 11 da Veiga filha de D. Ouroana Paes Correa casou com Martim Yiegas de Sequeira, e non homie t:. 
8emel, e casou despois com Gonçalo Viegas de Portocarreiro e fez em ella Pero Gonçalues, e Gonçalo Gonçalues 
arcediago de Braga, e João Gonçalues, c16 Ruy Gonçalues Bifardei, e Urraca Gonçalues, e Maria Gonçalues: e 
este Ruy Gonçalues Bifarde! foi casado com Senhorinha Fernandes filha de Fernam Gonçalues 17 Chancinho 17, e 
tle Mor Affonso de Cambra, e fez em ella Senhorinha Rodrigues; e esta Senhorinha Rodrigues foi <:asada com 
Ruy Nunes de Nomaens, e fez em ella a mol.her de Pero Paes d' Aluarenga e outros. E Urraca Gonçalues irmã 
de Ruy Gonçalucs .Bifardei foi casada com Fernand'Affonso Gato, e fez em ella a 18 Aluaron e Ruy Fernandes, 
e Sancha Fernandes, e outra freira d' Arouca : e este Ruy Fernandes casou com filha de Martim Affonso de Cam
bra. E Sancha Fernandes irmã de Ruy Fernandes casou com João Esteues de Tauares, e fez em ella Gonçalo 
Annes 19

, e19 Esteuc 19 Annes 19
, e Pero Annes. E 2º D.2º Mayor 2º Paes 2º Correa 2º filha 2º de 2º D. Ouroana Pacs 21 

Correa ca~on com Ruy Fernandes de Meira, e fez em ella Payo Rodrigues, e22 Pero 22 Rodrigues 22
, e22 Esteuam Ro

drigues, e Tareia Rodrigues, e Urraca Rodrigues: e Payo Rodrigues foi casado com D. Tareia 29 filha de Fernam 
Lopes d'Ulhó, e foz em ella Constança Paes : e Esteuam Rodrigues 21 foi casado com Maria Affonso filha de Af
fonso Pires Arganil e de D. V elasquida de Çamora 2 \ e fez em ella Esteuam de Mr,ira, e Pay de Meira. E Tareia 
Rodrigues irmã deste Pay Rodrigues foi casada com Affonso Nonaes, e fez em clla Rny Nouaes, e Martim 
Nouaes, e Pedro Nouaes, e Gontinha Nonacs : e este Ruy Nouaes foi casado com filha de Fernam Gonçalues 
Turrichão, e fez em ella Pay de Meira, e Affonso Nonaes, e Ruy Nouaes. E D. Urraca Rodrigues irmfi desta 
Tareia Rodrigues foi ca~ada com Pero Velasques 26 Pinguelo 26

, e fez hi Ruy Pires Folhete 27
• E Sancha Paes irmã 

,)e D. Urraca 28 Paes Correa foi casada com Reymão Pires filho de Pero Pires 29 de 29 Guimaraens 29
, e fez em 

ella Maria Rei mondo; e esta Maria Rei mondo casou com Martim Dade o uelho, e fez em élla Martim Dade al
cayde de Santarnm, e Payo Dade, e Maria Dade : e Martim Dade alcayde de San tarem casou 30 com D. Sancha 
ele San tarem, e fez cm ella João Dade de San tarem, e Fernam Dade, e Mecia Dade : e este João Dade foi 
casado com Domingas Martins de Santarem : e Fernam Dade foi casado com Mor Esteues filha de Esteuão 
d'Ahoim irmão 31 de D. João d'Aboim. E Maria Dade foi casada com D. João Pires Brochardo 32 e fez em 
clla o bispo D. Esteneannes de Coimbra, e Gonçaleannes, e Reymonde Annes; e este Reymondc Anncs ca
sou com filha de Martim Fernandes Barreto, que hauia 33 nome Constança Barreto, e fez em clla Brites 31 Mar
tins que casou com Gomes Lourenço de Beia, que foi prinado delrey, e rlespois comendador mayor da ordem de 
Santiago. 

1 Bentriz S. 
i Bcringueira S. 
:1 de Crexenul irmilo .'i. 
t Jolda S. 
!i Beatris S. 
li Creixomil Mor S. 
7 1-'reixo, S. 
K de Avrru, e 11 S. 
!I Anes Davo S. 
10 com filho de S. 
11 Zernada S. 
n Beat.ris S. 
13 Estorinho S. 
1 :1 Ritorinho e. 
1i Peres S. 
15 houue dei S. 
1 G e Pero Goncalues, ~ S. 
t 7 Chancino S: 

M. H. Tm1. 1. 

t 8 Alvar Fernandes, S. 
19 aoes, S. , 
iO e a sobredita D. Mor Peres filha de D. Pedro Gravei e de S. 
it Peres S. 
H e S. 
i3 Tereja Fernandc's S. 
U Paed S. 
iã Carreira S. 
i!'i Cerveira C. 
:!6 Veluquid Piriguclo, S. 
!!7 de Folhent, S. 
:!8 Oroan.i. S. 
~9 Guimaraens, S. 
:JO foi casado S. 
31 irmã S. 
:J!i! Bocardo S. 
:J:J ouue S. 
!J( B~atriz S. 

38 
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..4q11I se aeaba o llnhagen1 de D. Ouroana nendes Irmã de D. ~onçalo nendes 
de Sousa o bo1n, que foi easado 1 eom D. nem Honlz 2 de Rlba do Douro, e eo1neça 
o de D. 1J rraea lllendes Irmã 3 tle D. Gonçalo de Sousa o bom. 

Esta Urraca Mendes foi casada com D. Egas Fafes de Lanhoso, e fez cm ella D. Mem V cegas, e D. Gonçalo 
·v eegas o primeiro mestre que houue em Auiz, e D. Froilhe 1 V cegas. E aqueste Mem Veegas filho de D. Egas 
Fafes de Lanhoso foi casado com D. Tareia 5 Pires 5 filha de D. Pero Veegas de Riba de Douro, e fez em clla 
Hermigo Mendes que 6 foi casado com Maria Paes filha de D. Pay Nouaes e de D. Mor Soares e fez em ella Lopo 
Hermiges, Esteuam 7 Hermiges 7, e 7 Affonso 7 Hermiges 7, e Esteuainha Hermiges de TeiX.eira : e este Lopo Her· 
miges foi casado com D. Ouroana Pires de Pereira e fez cm ella Mâria Lopes. E D. Esteuão Hermiges de Teixeira 
foi casado com Urraca Gomes Zagomha filha de D. Gomes Veegas de Penagate, e fez em ella Martim Estene~ 
da Teixeira; e este Martim Esteucs da Teixeira foi casado com D. Hermegonça Soares filha de Soeiro Correa, 
e fez em clla Fernam .Martins de Teixeira, e Affonso Martins que foi casado em Toledo, e houue 8 Martim Af
fonso : e o dito A ffonso Martins morreo na V ciga de Granada 9 com o infante D. Pedro : e fez em e1la Tarcja 
Martins da Teixeira, e D. Maria molher de Fernam Gonçalues Colchafria : e de D. Maria e de Fernam Gonçal
ues Colcha.fria sahio Martim Esteues e Agostinho 1º Fernandes. E O" sohredito Esteuam Hermiges da Teixeira 
dcspois que lhe morreo a primeira molher Urraca Gom~s Zagomba casou outra uez com Urraca Fernandes filha 
de Fernam Lourenço 11 da 11 terra de Santa Maria, e fez cin ella Affonso Esteucs comendador de Tauora, e João da 
Teixeira, e Margarida Esteucs, e Biringeira Esteues : e esta Margarida Estcues foi cas::lda com Pero Coelho filho 
de D. João Soares Coelho, e fez em ella Esteuam Coelho; este 12 Esteuam 12 Coelho 12 foi 12 casado 12 com u Maria 12 

McndC's 12 filha 12 de 12 Soeiro 12 Mendes 12 Petite 12
, e 12 fez 12 em 12 ella 12 Estnuam 12 Coelho 12

, e 12 Soeiro 12 Coelho 12 

e 12 João 12 Coelho, e Branca Coelho : e este João Coelho foi casado com Joan na Pires 13 filha 13 de 13 Martim 13 Pires 13 

11' Aluim 13 
: e Soeiro Coelho casou com filha de Affonso Dias que era filho de D. Diogo 0 Lopes de Bayão de gaança : 

e Esteuam Coelho irmão de João Coelho casou com filha de 1• Affônso 1'· Pires 15 Ribeiro 15 e tr; de ir. D.15 Clara•:. de rn 

Lisboa 15 
: e 15 Pero 15 Coelho 15 irmão 15 de 15 João 15 Coelho 15 casou 15 com 1" filha 15 de 1• Vasco 15 Pereira : e Branca Coe

lha irmã 16 deste 16 Pero 16 Coelho 16 casou com João Pires filho de Martim Pires de Aluim. E o sob redito João da 
Teixeira filho de 17 D.1 7 Esteuam Hermiges casou com Guiomar Lopes filha de Lopo Gato. E a sob redita D. Froilhe 
V cegas filha de D. Egas Fafcs de Lanhoso e da irmã de D. Gonçalo de Sousa o bom foi casada com D. Soeiro 
Pires 18 Torta 18 filho de D. Pero Paes Escacha que coutou Tihaens 19 e fez em ella o arcebispo D. Esteuam Soares 2º 
de 20 Braga 2º, e 2º D. 20 Esteuainha 2º Soares 2º, e 2º D.2º Tareia 2º Soares 2º : e 2º esta 2º D. 2º Estenainha ~o· Soares 2º foi ca
sada com D. Martim Fernandes de Riba de Viscla, e fez cm ella D. Durão Martins, e 21 D.21 Tareia 21 Martins 21

, 

e 21 D.21 Sancha 21 Martins 21
, e D. Mayor Martins, e ou ira Mayor Martins que foi abbadesa d' Arouca, e El

uira Martins : e este D. Durão Martins foi casado com Esteuainha Martins filha de Martim Gomes da Silua e de 
D. Urraca Nunes 22

, e fez em ella D. João Duraens, e D. Maria Duraens : e este D. João Duraens foi casado 
com Constança Annes filha de D. João Pires Redondo : e D. Maria Duraens foi casada com Ruy Pires o 
alto filho de D. Pero Annes de Nouoa. E D. Tareia Martins filha de D. Martim Fernandes de Riba de Viseh 
rasou com D. Martim Pires 23 

0 23 Jami 23 irmão 23 dc 23 D.23 Joã.o 23 Pircs 23 da Maya, e fez em clla D. João Martins 
Abana 21, e D. Eluira Martins, e o mestre D. Martim Martins : e este D. João Martins Aliana 2:; foi casado com· 
D. Tareia Pires de Bragança, e fez cm ella Aldonça Anncs : e esta Aldonça Annes foi casada com D.26 Gil26 Ve
lasquid 26 filho de D. Vasco Gil de Souerosa, e fez em ella Guiomar Gil e Marquesa Gil : e esta Marquesa Gil casou 
com Heitor Nunes filho de Nuno Martins de Chacim : e Guiomar Gil irmã desta Marquesa Gil foi casada com 
D. João Rodrigues de Briteiros, e fez em clla Martim Annes de Briteiros, e Gonçalo Armes de Briteiros fron
teiro por elrcy em Antre Douro e Minho, quando foi a guerra antre elrey de Portugal e elrey de Castella. E este 
Gonçalo Annes foi o que teue a Faya e a terra de Basto ein quanto D. Pedro· corrco terra de Montenegro, e21 

de 21 Valcnça 21
, e21 de 21 Lampazes 21

: e este foi o que casou com D. Maria filha de Martim Affonso Chichorro o 
uelho e de 28 filha de Lourenço Soares de Valadares e rla primeira molher que era filha de D. Mem Garcia de 

1 casada S. 
'i! Nunes S. 
3 sa irma e S. 
1 Elviche S. 
li Tereja S. 
6 e este Ermiguo Mendes S. 
7 Estevam Ermigues, S. 
8 ouve por filho S. 
9 Roda S. 
9 Grada C. 
10 Goncalo S. 
11 Louredo de S. 
1! e Soeiro Coelho; Eslevilu S. 
13 Peres de Alvim; S. 
U Pedro S. 

15 de Vasco S. 
·16 filha de Pero Coelho irmAa dl>st~ •:stevno Coelho S. 
17 do dilo S. 
18 Peres o torto, S. 
19 Turrichiles S. 
19 Tinhnes e. 
20 Soares, e D. Tareja Soares S. 
21 o D. Sancba Martins, e D. Tarejn Martins, S.. 
22 Nunes Velha, .'ii. 
23 Peres S. 
2i Avana S. 
21S Avana S. 
26 Gil Vasques S. 
27 e terra de Valarjça, e de Lou11azes, S. 
28 de lgnez Louren~o C. 
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Sousa : e fez Gonçalo Annes em esta sa molher Aluaro Gonçalues, e Diogo Gonçalucs. E 1 Martim 1 Annes 1 ir
mão 

1 
de 

1 
Gonçalo 

1 
An nes 1 casou 1 com 1 D. 1 Branca 1 Lourenço' filha' de 1 Lourenço 1 Soares 1 de 1 Valladares' 

e 
1 

da 
1 

filha de Nuno Martins de Chacim, e fez em ella Martim Annes, e Vilante 2 Ponço. E esta Vilante 3 

Ponço foi casada com Rodrigo Affonso filho d'Affonso Diniz irmão d'elrey D. Diniz. E D. Sancha Martins filha 
de Martim Fernandes de Riba de Visela foi casada com D. Gonçalo Rodrigues de Nomaens, e fez em ella Mar
t.im GonÇalues; e este Martim Gonç'alues casou com Mayor Soares filha de Suer Dias Gallego, e fez em ella 
Gonçalo Martins, e Roy Martins, e Eluira Martins : e Gonçalo Martins morreo na lide de D. Henrique : e Roy 
Martins seu irmão casou com Brites 4 Eannes 4 filha de D. João Pires Redondo, e fez em ella Joan na. Rodri
gues, e Maria Rodrigues, e Urraca Rodrigues : e esta Joan na Rodrigues casou com Martim Vasques da Cunha 
filho de D. Vasco Lourenço, e fez em eJia Vasco Martins Seco, e Ruy Martins de N omaens e filhas 5 iá 5 suso di
tas : e Maria Rodrigues rasou com Martim Affonso de Resende. E D. Mayor Martins filha de D. Martim Fernan
des de Riba de Vise la casou com D. Ponço Affonso de Bayam, e fez em ella D. Pero Ponço, e D. Esteuainha 1 

Ponço\ c
6 

D.
6 

Maria 6 Ponço 6
, e6 D.6 Sancha 6 Ponço 6

: e esta D. Maria Ponço foi casada com D. Soeiro Go
mes e não houue delle semel, e casou outra uez com Ruy Lopes de Mendoça filho de D. Diogo Lopes de 
Biscaya, e fez em clla D. Ponço, e Diogo Lopes. E Sancha Ponço irmã de D. Martim Ponço casou com Ruy 
Lopes Cocho 

7
, e fez em ella João Rodrigues. E Esteuainha Ponço irmã de D. Sancha Ponço casou com Soeiro 

Paes 
8 

de Valadares, e fez em ella Payo Soares, e Lourenço Soares : e este Payo Soares foi casado com San
cha Fernandes Delgadilha 9, e fez em ella D. Esteuainha Paes 1º : e esta D. Esteuainha 11 casou com D. Pedro 
Affonso de Çamora e fez em ella Payo Pires Pichei, João Pires, e Lourenço Pires, e Constança Pires, e Ve
lasquida Pires, e Marinha Affonso, e Inez Pires. E este Payo Pires Pichêl foi casado com Urrac~ Rodrigues, 
e nom honue della filhos, e casou outra uez com Marinha Lopes de Çamora, e fez em ella Soeiro Pires; 
e este Soeiro Pires. filho de Payo Pires Pichei casou com Joanna Martins filha de Martim Annes Redondo de 
Treixemil 

1
2, e houueram filhas 13

• E Velasquida Pires filha de D. Pedro Affonso de Çamora casou com D. Mar
tim Fernandes de Cambra, e fez em ella Fernam Affonso; e este Fernam Affonso casou com D. Maria filha de 
Joanne Mendes de Briteiros. de gaança. E Constança Pires filha de D. Pedro Affonso de Çamora casou com 
Gonçalo Martins do Vinhal eu nom 14 hounerom u semel1'. E casou clla outra úez com Fernam Gonçalues Ca
melo, e fez em ella Esteuainha Fernandes e Mi lia 15 Fernandes : e 16 Esteuainha Fernandes foi casada com. Ro
drigo Anncs 17 filho de João de Sande, e esta outra sa irmã foi casada com Gomes Nunes d'Outiz. E D. Pero 
Ponço irmão de D. Sancha Ponço casou com D. Sancha Rodrigues de Briteiros, e nom houue della semel. E D. 
Sancha Martins filha de D. Martim Fernandes de Riba de Visela,_ depois que lhe morreo D. Gonçalo Rodrigues 
de Nomacns com que 18 seía 18 casada, e de que hauia seus filhos que de suso som escritos fez filhos com Martim 
Pimentel: os 19 filhos forom estes, D. Vasco Martins Pimentel que foi meirinho mor 2º de 2º todo Portugal em tempo 
d' elrey D. Affonso que 21 ueo de Bolonha, e fez Sancha Martins irmã deste meirinho; e esta Sancha Martins foi 
casada com D. Esteuão de Freitas, e fez em ella Martim de Freitas, e João de Freitas, e Vasco de Freitas, e 
Tareia de Freitas : e este Martim de Freitas foi casado com D. Sancha Paes, e teue .huma filha que houue nome 
Maria de Freitas e foi casada com Ayres Paes 22

, e fez em ella Fernam Ayres e Mor Ayres. E este Fernam Ayres 
casou com filha de Martim de Baruosa e de filha de Joanne Ayres 23 

: D.23 Mor Ayras sa irmã filha de D. Ayres 
Paes 

24 
foi casada com Fernam Martins 25 de Baruosa e fez em ella Senhorinha Fernandes. E o sob redito Estc

uão de Freitas 26 foi casado com filha de Pero Annes de Vasconçelos nom lidima, e fez em ella Martim Estenes 
e outros filhos a que nom sey o nome. E João de Freitas filho de 27 D.27 Esteuam de Freitas casou com filha 
<le Sancho 28 Espinho : e Tareia de Freitas irmã deste João do- Freitas casou com Gonçalo Annes, e nom houue 
hi semel : e Vasco de Freitas irmão de João de Freitas casou com filha de Lourenço do Rego, e fez em ella a 
Gil de Freitas, e Martim.Vasques de Freitas, e outros a que nom sey o nome. E a sobredita D. Eluira Martins 
filha de D. Marlim Fernandes de Riha de Visela foi casada com D. Pedro Mendes de Candarei. 

t que foi casado com filha de Gonçaleancs de Berrcdo, e outra filha que 
ha nome D. Maria Martins de Valadare~, e de S. 

'! Violante S. 
3 .Violante S. 
4 Beatriz Ah ares S. 
.t Beatris anes C. 
?S 6lhas e filhos iá de S. 
8 Sancba Ponco e li. Estevainba Ponco e D. Maria Pon1~0 S. 
7 Cocho CorhÓvarhe S. • • 
8 Peres S. 
9 de Algadiela S. 
10 Pores S. 
11 Estcvainba Peres S. 
12 Creixemi\ S. 
13 filhos S. 

1 ( e fege nella, e morreo este Gonçalo Martinij do Vinhal S. 
1?S Emitia S. 
16 .E esta S. 
17 dos Gozares S. 
18 quem sia S. 
19 e os S . 
20 em S. 
21 o que S. 
'li Paes de Sogilde S. 
23 Ayres orros, e S. 
U de Sogilde S. 
25 Nunes S. _ 
26 Freitas Anzima~ S. 
'!7 do dito S. 
'!8 Simão S. 



l lii 

1 

: ! 

li 

1:1 

1:1 
;1 

,,, 
1 

~ 1. 

1: 

. . . .. 
------~ --- --~-

152 OS LIVROS DE LINHAGENS 

"qul se acaba o llnha8etn da 1 Irmã 1 ele 1 0~1 Gonçalo de Sousa. o bom, 
e eo1neçase 2 o l111ha8etn elo 3 conde D. He11do o Sousão que foi .Olho 

ele D. Gonçalo ele Sousa o bom 

Este conde~ D. Mendo foi casado c.om D. Maria Rodrigues filha do ·conde D." Rodrigo'' o'' V cioso, e fez 
em ella D. Gonçalo Mendes, e D. Garcia Mendes; e este D. Garcia Mendes d'Eixo foi casado com D. Eluira Gon
çalues filha de D. Gonçalo Paes de Toronho, e fez em ella D. Mem Garcia, e o conde D. Gonçalo Garcia, e D. 
João Garcia o Pinto, e D. Fernam Garcia Esgarauanha, e D. Pedro Garcia Albouja 

6
, e 

6 
Maria 

6 
Garcia'. E D. 

Mem Garcia de Sousa filho de D. Garcia Mendes d'Eixo foi casado com D. Tareja Annes a das coxas caentes, 
filha de D. João Fernandes Baticela e de. D. Maria Paes Ribeira, e fez em clla Gonçalo Mendes, e Joanne 
Mendes, e Ruy Mendes, e Constança Mendes, e Tareja Mendes. E esta Maria Mendes rouçoulha seu

8 
irmão

8 

Gonçalo 8 Mendes, 8 e dcspois lcixoua ca lha filhou o arcebispo D. João Ayras de Santiago, e casoua. com D. 
Lourenço Soares de Valladares; e este Lourenço Soares fez em ella Inez Lourenço; e esta. lnez Lourenço casou 
com Martim Affonso Chichorro filho d'elrey D. Affonso da harrcgã irmfto d'clrei D. Diniz : e fez este Martim 
Affonso Chichorro cm esta Inez Lourenço hum filho que houue nome Martim Affonso Chichorro 

9
, e 

9 
huma 

9 

filha' que' houuc' nomc 9 D.º Maria 9
• E 9 Martim 9 Affonso 9 filhoº deº Marlim 9 Affonso

9 
Chichorro' e de Inez 

Lourenço não foi casado mas dormio 1º com 1º a 1º abbadesa d' Arouca que houue nome D. Aldonça, e 
11 

era 
11 

filha de D. João Rodrigues de Briteiros, e de Guiomar Gil. E este Martim Affonso filho de Martim Affonso Chi
chorro fez C'f!l esta D. Aldon~a abbades~ de Arouca hum filho que bouue nome Vasco Martins e outros 

12 
filhos 

12 

E D. Maria filha de Martim Affonso Chichorro e de Inez Lourenço de Valadares casou com Gonçalo Annes de 
Briteiros e fez cm ella filhos e filhas que iá de suso som escritos. E D. Constança Mendes filha de D. Mem Gar
cia de Sousa e rle D. Tareja Annes Baticela casou com D. Pero Anncs Portel filho que foi de D. Jorto d'Auo1m, 
e de D. Marinha n Affonso filha de D. Affonso Pires d' Arganil, e fez em ella João 11 Pires de Sousa, e outro João 
Pires de Sousa, e Branca Pires, e Maria Ribeira. E deste João Pires de Sousa, e Branca Pires sa irmã nom 
ficou semel n ephnma. E esta Maria Ribeira irmã deste João Pires casou com Affonso Diniz que era irmão del
rey D. Diniz 1" de n gaança 1\ e fez cm ella Pero Affonso, e Rodrigo Affonso, e Gonçalo Mendes, e Garcia Men
des, e Diogo Affonso; e este Diogo Affonso foi casado com Violante Lopes filha de Lopo Fernandes Pachero. 
E Rodrigo Affonso irmão deste Diogo Affonso casou com Violante Ponço 16 filha de Martim Annes de Briteirm• 
e de D. Branca 17 Lourenço de Valladares. E o comlc D. Gonçalo de Sousa nom houne filho lidimo, honue 

18 
de 

gaança João Gonçalnes, padre de Gonçalo Garcia de Sousa. E D. Fernam Garcia cason com D. Urraca Abril. 
E D. Maria Garcia foi casada com D. Gil Sanches filho delrcy D. Sancho de gaanç.a e de D. Maria.Paes Ribeira. E D. 
João Garcia foi casado com D. U rraca Fernandes e fez cm ella D. Estcuam Annes d' Ale grete, e D. Aldara Anncs, e 
D. Eluira Anncs, e D. Sancha Annes : e D. Aldara Annes foi casada com D. Gomes Gonçalues Giron, e fez em 
ella Joanna Gomes molher de D. Nuno de Lara : e D. Eluira Annes que 19 foi 19 irmã desta D. Altlara Annes 
foi casada com D. Guter Soares Mocho 2º, e fez em clla D. Urraca Gutterres; e esta D. Urraca Gnttcrres casou 
com D. Fcrnam Pires Ponço, e fez em ella D. Pero Ponço, e D. Gutterre, e outro que houue nome D. Fcrnam 
Pires Ponço : e este D. Pero Ponço casou com D. Maria filha de Martim Gil de Sousa 

21
, e de D. Milia 

2

~ 
filha de D. Andreo de Castro, e nom houue della filho 23

; e dcspois casou com D. Saneha 
21 

filha de Gil Nunes 
de Chacim e de Maria Martins 2• irmã de Martim Zote, e foz cm ella D. Rodrigo, e D. Joanna molher que foi 
de João Affonso filho d'elrcy D. Diniz de gaança, e houue tlella hurna filha. E fez mais este D.

26 
Pedro

26 
Affonso

26 

em 26 esta 26 D. Sancha Gil a 21 D. Isabel que casou com D. Pedro filho de Fernam Rodrigues de Castro, e fez 
em ella D. Urraca que casou com Henrique Henriques. E 28 D. Guiomar Mendes filha do

29 
sobredito

29 
conde 

D. Mendo foi casada com D. João Pires da Maya, e fez em ella D. Maria Annes, e D. Tareia Annes, e D. 
Eluira Annes : D. Maria Annes foi casada com D. Gil Martins filho de D. Martim Annes e de D. Este
uain ha Paes. e fez em ella D. Martim Gil, e D. Constança Gil. e D. Tareia Gil. e D. Guiomar Gil. E este D. 

1 ele irmilas ele S. 
'i comeca S. 
!I deis'. 
' cl conde S. 
li Jlodrigo S. 
G Alvorigua, S. 
7 coentes S. 
li Gonçalo !\tendes seu irmilo, S. 
9 de Cbieborro S. 
9 a 12 Chicborro. Este l\fartim Affonso t:hid1orro. li lho ele ti:nez, 11110 foi 

casado, mas ele D. Aldon~a abbadessa tlc Arouca lilh11 de Joào Rcdrigues 
de Briteiros, e de Guiomar Gonralves 1lc 11uc111 houve hum filho por nome 
Vasco Martins, e outros filhos. (.·. 

10 da S. 
11 era S. 
12 outra~ filha~ S. 
13 Mariana S. 

H D. l'edrennes Portel, e esta Costan~a Mendes, e João. S 
U 1>. Costanra l\fendes este Pedreancs Portel, e Jollo C. 
rn llcniz. s .. 
1G •Affonso S. 
17 AnnaS. 
18 e ouue S. 
19 a S. 
20 Tcllo S. 
21 Soveros11 I'. 
22 A11ba S. 
23 filhos S. 
2' Sanrha Gil S. 
211 Pires S. 
26 Pedro )'onco em S. 
27 huma filha· que ove nome S. 
28 E a sobredita S. 
29 dol S. 
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Martim Gil foi casado com D. Milia filha de D. Andreo Fernandes de Castro e de D. Mecia Rodrigues Giroa, 
e fez em ella ·o conde D. Martim Gil. E D. Tareia Annes da Maya foi casada com Fernando Annes de 1 Lima• 
filho 1 de 1 João 1 Fernandes 1 o 1 bom 1 de 1 Lima 1 e de D. Beringueyra Affonso de Bayão, e fez em ella D, 
João Fe·rnandes, e D. Fernão Fernandes, e Ruy Fernandes, Urraca Fernandes, e Mayor Fernandes: D. João 
Fernandes foi casado com D. Sancha 2 Gonçalues 2 Giroa 2 fez 2 em 2 clla 2 Gonçalo 2 Annes 2 que 2 mataram 2 

os 2 mouros 2 na 2 Veiga 2 de 2 Grada 2 
: e 2 D. 2 Fernão 2 ·Fernandes 2 foi 2 casado i com 2 D. 2 Sancha 2 Ve

lasques 2 filha 2 de 2 D. 2 Vasco 2 Gil2 de 2 Souerosa 2 e 2 de 2 D. 2 Froilhe 2 Fernandes 2 , e 2 fez 2 em i e1la 1 

D.2 João 2 Fernandes 2
; c2 D.2 João 2 Fcrnandes 2 foi 2 casado 2 com 2 D.2 Maria 2 Annes 2 filha de D. João d'A

boim, e nom houue 3 semel. E D. Urraca Fernandes foi casada com Gonçalo Annes Rapm~o, e fez em elJa João 
Gonçalues, e Ruy Gonçalues, e Affonso Tcllcs, e Sancha Gonçalues : e Affonso Telles casou com Berengueira 
Lourenço filha de Lourenço Soares de Valadares, e fez em ella Martim Affonso, e João Affonso. E D. Mor 
Fernandes foi freira nas Celas de Coimbra. E a sob redita D. Eluira Anncs da Maya foi casada com o 4 dito 4 

D.4 Ruy Gomes de Briteiros por rouço que lhe fez, e fez em ella D. Mem Rodrigues, e D. João Rodrigues, e 
Gonçalo Rodrigues que foi sandeu, e D. Sancha Rodrigues, e U rraca Rodrigues, e Tareia Ro~ rigues : e D. Mem 
Rodrigues foi casado com D. Maria Anncs filha de D. João Pires da Veiga e de D. Tareia Martins de Berredo, e 
fez em ella D. João Mendes, e Martim Mendes, e Maria 5 Mendes, e Mecia 6 Ribeira, e Tareia Mendes abba
desa que foi de Loruão, e Guiomar Mendes abhadesa 7 qne 7 foi 7 de CeJas, e matoua o badalo do sino : e João 
Mendes foi casado com Urraca Affonso e fez em ella D. Gonçalo Annes de Berrerlo, e D. Guiomar, e D. Leonor : 
Gonçalo Annes de Berredo casou com D. Sancha filha de Pero Nunes de Gusmãoª, eª fezª emª ellaª humaª filha' 
que 8 houue 8 nome 8 D. 8 Maria 8 de 8 Berredo 8 que 8 casou 8 com 8 D. 8 Ruy 8 Yasques 8 Pereira 8 

: e 8 D. 8 Leonor casou 
com Martim Annes filho de Martim Annes de Briteiros. E D. João Rodrigues foi casado com D. Guiomar Gil, e 
fez em ella Martim Annes, e Gonçalo Annes e outros que iá som escritos. E Sancha Rodrigues foi casada com 
D. Pero Ponço de Bayam, e nom houue hi semel. E Urraca Rodrigues foi casada com Martim Garcia de Torque
mada. 

Ora tornemos a contar os que ue1n de D. Gonc:alo Trastamh•es 

D. Gonçalo Trastami1·es 9 da 9 Maya 9 foi cas:ido com D. Mecia Godins, e fez cm elJa D . .Mem Gonçalnes, e D. 
Gontinha Gonçalues; e esta D. Gontinha Gonçalues foi casada com D. Egas Gomes 1º de Sousa, e fez em eJia gc~· 
raçom como iá suso dito he : D. Mem Gonç.alncs foi casado com D!1 Leoguida1t Soarés 1t que 11 chamarom 11 a 11 Tay· 
nha 11 filha de D. Suer Guedas 12 da Varzea, e fez em e1la Suer Mendes o bom e Gonçalo Mendes : e Suer Mendes 11 

o n bom 13 foi casa.do com D. Urraca filha do 14 conde D. Moninho irmão de sa madre da ravnha molher do 
conde D. Henrique de Portugal, e fez em ella D. Payo Soares, e D. Gueda Soares : e D. Payo Suares foi ca· 
sado com filha do 15 conde D. Gomes de Pombeiro que fora iá antes casada com D. Mem Rodrigues de Tougues 
como iá. desuso dito he, e16 fez em ella D. Pedro Paes o alferes, e D. Examea Paes: e D. Pero Paes foi casado 
com D. Eluira Viegas filha de D. Egas Moniz 17 de Riba de Douro, e da rninhana D. Tareia da Sarzeda e fez cm 
ella D. João Pires da Maya, e D. Mem 18 Pires, e D. Soeiro Pires, e D. Urraca PireR. 

Aqui se começa o linhagem de Pay Ro1néu 

D. João Pires foi casado com D. Guiomar Mendes filha do 19 conde D. Mendo o Sousão, e Íez etn ella gera· 
çom assy corno iá de suso dito he. E D. Martim Pires foi casado com D. Tareia Martins filha de D. Martim Fer· 
nandes de Riba de ViseJa, e de D. Esteuainha Soares, e fez em ella geração en 2º como 2º iá de sliso dito he. E 
D. Urraca Pires foi casada com D. Pero Annes da Nouoa, e fez em ella D. João Pires, e Ruy Pires o alto. E o 
sobredito D. Sueiro Pires non houue filhos lidimos, e houue de gaança Martim Soares de Baguirn, e João Soares 
da 21 Gaya, e Maria Soare~ que foi casada com Soeiro Pires Pacheco. E D. Exarnea Pàes foi casada com D. Gon· 
çalo Paes 22 Curuo, e fez cm ella D. Eluira Gonçalues que foi casada com D. Garcia Mendes d'Eixo filho do 23 

conde D. Mendo, e fez em ella gera.com como iá de suso dito he. Goda Soares casou com D. Payo Romeu filho 
de D. Pedro Trocosendes e de filha de D. Hermigo Alboasar 2

•, e fez em ella D. Sueiro Mouro, e D. Mayor Paes : 

1 Baticela S. 
'i Marianes, S. 
3 houue hi S. 
1 D. S. 
li Mecia S. 
6 Maria S. 
7 que foi abbadeça S. 
8 Zuzina e fege nella huma filha que casou com Alvar Gonçalves de Britei-

ros, D. S. 
9 Trastamires S. 
to Gomes de Mendes S. 
11 Taynha S. 
1i Guedes S. 
13 Mendes S. 

M. H. ToM. I. 

U dei S. 
1IS dei S. 
16 e ante este S. 
17 Nunes, ou Mon i1. S. 
17 Nunes C. 
18 Martim S. 
19 dei S. 
20 como S. 
21 de S. 
H Peres S. 
'iS dei S. 
H Carraca S. 
H Naaça' C. 

39 
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e este D. Sueiro Mouro foi casado com D. Urraca Mendes de Bragança e fora iá casada com Diogo Gonçalues 

que mataram na lide de D. Enrique, e fez em ella João Soares 1, e Esteuainha Soares, e Payo Soares dito Ro

meu; e este Pay Soares i Romeu 2 foi casado com D. Sancha Henriques de Portocarreiro, e fez em ella Gon

çalo Paes Tau eira; e Gonçalo Paes casou com Maria Rodrigues irmã de D. Gil Rodrigues arcediago de Lis
boa, e fez em ella Lourenço Gonçalues, e Ruy Gonçalues, e Martim Velho, e D. Eluira Gonçalues, e D. Sancha 

Gonçalues : e Lourenço Gonçalues foi casado com Maria Annes filha de Joam Pires 3 Eruilhado, e fez em ella 

Gomes Lourenço, e a molher de Joam Lopes d'Ulhó, e outra que se uê com Ruy Pires. 

~qul se começa o 4 llnha5em 4 dos 4 Tauelras 4 

Este Gomes Lourenço casou com D. Margarida filha de Martim Anncs irmã do chancerel D. Esteuam An

nes, e fez em ella Martim Gomes, e Maria Gomes : e este Martim Gomes foi casado com Maria Lourenço d' Alen
quer.: e Maria Gomes foi casada com Lopo Fernandes Pacheco, e fez em ella Diogo Lopes, e Violante Lopes 

que casou com Martim Velasques da Cunha, filho de Vasco Martins da Cunha Seco e de Senhorinha Fernandes 

filha de Fernam Gonçalues Chancinho, e houue dcl 5 hum filho. E Ruy Gonçalues Taueira. foi casado com filha 

do alcaide da Lourinhã, e fez em ella Vicente Rodrigues; e Vicente Rodrigues foi casado com Sancha Correa. 

E Eluira Gonçalues Taueira foi casada com João Corrca, e fez em clla Gonçalo Annes, e Gomes Annes, e Ta

reia Annes que foi casada com Nuno Pires de Barbosa : e Gonçalo Annes casou com Aldara Annes filha de D. 

João Soares Coelho. E Sancha. Gonçalues casou com D. Rodrigo d'Euora. E João Soares 6 casou com D. Maria 

Annes filha de João Fernandes de Riba. de Visela. e de D. Maria Soares filha de D. Soeiro Mendes o gordo de 

harregã, e fez em clla Pero Annes, e Rodrigo Annes, e7 Soeiro' Annes 7 e 7 Joanne 7 Annes, e Tareia Annes 

que foi monja de Loruam : e Joanne Annes foi casado com Maria Reimondo de Portocarreiro e fez em ella Es
teue s Annes s, e s Maria 8 Annes 8 ; e Maria Annes foi casada com Lopo Lopes 9 Gato 9

, e 9 fez 9 cm 9 clla 9 João• 

Lopes 9 Gato 9 
: e 9 Pedro 9 Annes 9 foi 9 casado 9 com 9 Sancha 9 Gil9 de 9 Jola 9 , e 9 fez 9 em 9 ella 9 Sancha 9 Pires 9 ; 

e Sancha Pires foi casada com Martim Annes do Vinhal e fez em ella Gonçalo Martins, e Mor Martins, c1º Ma

ria 10 Martins 10 
: e 10 este Gonçalo Martins foi casado com Constança Pires filha de D. Pero Affonso de Çamora, e 

de D. Esteuainha Paes. E Mor Martins foi casada com Ruy Mendes de Merloo, e fez em ella Leonor 11 Rodrigues 11
; 

e despois casou com Gonçalo Correa, e fez cm ella hum filho que houue nome Gonçalo Correa e 12 foi gafo. E Ma

ria Martins casou com D. Gomes Lourenço da Cunha, e nom houue della se mel, e despois casou com D. Payo 

Godins. E Soeiro Annes deº Payua 0 casou e fez hi João Soares, e Payo Soares, e Constança Soares que foi 
abbadessa de Loruão : e Paio Soares de 14 Payua 11 casou com Inez Rodrigues filha de Rodrigo Affonso Ribeiro 

e de D. Urraca Godins dos Godinhos de Coimbra. E Hodrigo Annes não foi casado mas foi seu filho Lopo Ro
drigues. E Esteuainha Soares foi casada com Fernam Ram yr 15 filho de Ramyro Quarteia, e houuea per rouço, 

e fez em ella Pedro Affonso, e Rodrigo Aff onso Merda-assada, e Dordia Affonso : e este Pedro Affonso casou 

com Maria Acha e fez em ella Tareia Pires; e esta Tareia Pires casou com D. Garcia Fernandes de 16 Panha 16 e 

fez em ella D. Ruy Garcia, e D. Sancha Garcia : e este Ruy Garcia foi casado com Constança Annes. filha de D. 

João Pires Redondo, e de D. Mayor Pires de Pereira, e fora iá ante 17 elle 17 casada com D. João Duraens; e 

morreolhe esta 18 molher, e casou dcspois com D. Beringueira Ayras filha de D. Ayras Nunes e de D. Sancha Pires 

da Vide. E Rodrigo Affonso Merda-assada foi casado com Maria Gomes da ~ilua, e fez em ella D. Affonso Rodri

gues 19
; e este D. Affonso Rodrigues casou com Tareia Pires, e fez em ella Martim Affonso que foi freire, e 

Rodrigo Affonso o gafo : e este Martim Affonso que foi freire foi casado com Constança Rodrigues de Meira e fez 

em ella a molher de Martim Velasques 2º Pimentel, e a molher de Gil Martins d'Aroens o sandeu. E Maria Rod1·i

g1ies filha de Rodrigo Affonso Merda-assada foi casada com D. Payo Arias d'Ambia, e fez em ella D.21 PeroH 

Paes 21
, e21 D.21 Ayres 21 Paes 21, e21 D.21 Maria 21 Paes 21

: e21 este 21 D.21 Pero 21 Paes 21 foi 21 casado 21 com 21 D.21 Ma

ria Fernandes de Gondiaens e fez em ella Eluira 22 Pires 22
, e 22 Maria 22 Pires 2i : e esta Eluira Pires foi casada com 

Nuno Gonçalues de Nouoa, e fez em ella João Pires, e outros filhos e filhas·: e Maria Pires irmã desta Eluira 

Pires foi 23 casada 23 com 23 D.23 Rodrigo 23 Aluares d' Aça e honue filhos. E a sobredita Dordia Affonso irmã de 

D. Rodrigo Affonso Merda-assada casou com D. Reimão Paes de Riba de Visela, e fez em ella Dordia Reimon

do; e esta Dordia Reimondo casou com D. Pero Annes de Cerueira, e fez em ella o bispo D. Gil de Tuy, e 

D. Affonso Paes, e Gonçalo Paes : e Affonso Paes foi casado com Tareia Pires filha de D. Pero Soares Sarraza, 

1 Soares o fin, S. 
2 Romeu S. 
3 Paes S. 
t dos Carvoeiro·s S. 
li della S. 
6 Soares Freire S. 
7 e Joane S. 
8 Estevãoanes S. 
9 Lopes S. 
10 e S. 
11 Rodrigo S. 
11 que S. 

13 desPanha S. 
U desPanha S. 
111 Ramiril S. 
16 desPanha S. 
17 ante S. 
18 e~ta sa S. 
19 Rodrigues e Maria Rodrigues S. 
20 Vasques S. 
21 D. S. 
22 Maria Pires e Elvira Pires S. 
23 casou com Rodrigues S. 
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e de D. Eluira Nunes Maldoada, e fez em ella D. João Affonso de Cerneira; e este D. João Affonso foi ca
sado com 1 filha de D. Pedro Vidal 2 de Santiago e de Tareia Sanches de Ulhó. E Gonçalo Paes' filho de D. 
Pero Annes de Cerneira casou com Tareia Annes filha de João Ayres de Meyra e de irmã de D. Pedro Fer
nandes Cabeça de vaca, e fez em ella Affonso Gonçalues. E a sobredita Mayor Paes filha de D. Pay Romeu 
foi casada com 4 D.4 Gomes 4 Mendes 4 Gedeão 4 e 4 fez 4 em 4 ella 4 Nuno• Gomes 4, e4 Maria 4 Gomes•: e• Nuno 
Gomes foi casado com Maria Aluares filha de Aluaro Rabaldes, e fez em ella Pero Nunes Pestanas de cam; e 
Pero Nunes foi casado com D. Maria Soares filha de D. Suer Nunes o velho e de D. Tareia Annes, e fez Affonso 
Pires Ribeiro, e Pero Pires5, e Aluaro Pires, e Soeiro Pires, e Urraca Pires: e Affonso Pires foi casado com 
Maria Reymondo filha de Reymão Viegas de Sequeira, e fez em ella Pero Affonso e Rodrigo Affonso. 

A.qul se 6 começa 6 o llnhagem de Pero A.tfonso 7 

Pedro Affonso foi casado com Aida Martins filha de Vasco s Martins de Curutelo e de Mor Viegas filha d-0 
bispo D. Egas e fez em ella Affonso Pires, e Martim Pires. E Rodrigo Affonso foi ca~ado com Urraca Godins 
filha de D. Godinho moedeiro de Coimbra. E D. Urraca Pires Ribeira casou com Affonso Annes de Cambra e 
fez em ella Fernando Affonso, e Martim Affonso, e Mor Affonso, e Constança Affonso; Constança AITonso foi 
casada com Esteuam Mendes Petite e fez em ella Soeiro Petite; e desque lhe morreo aquel marido foi barregã 
de D. Rodrigo Sanches; e desque lhe morreo D. Rodrigo casou com Fernam Pacheco e fez em ella Martim Fer
nandes Batalha, e João Pacheco. E Maria Gomes foi casada com Mem Pires de Briteiros filho de Pero Longos, 
e fez em clla Gomes Mendes, e Sancha Mendes; e Sancha· Mendes foi casada com D. Egas Veegas de Pe
nagate e de Randufe, e fez em ella Maria V cegas do Reguengo, e Mor V cegas que 9 foi 9 casada com D. Pedro 
Annes de Portocarreiro, e fez em ella João Pires, e Fernão Pires, e Gonçalo Pires, e Martim Pires, e Mar
garida Pires : e João Pires foi casado com Mor Annes filha de D. João Soares Coelho, e fez em ella Martim An
nes, e Fernam 10 Anncs to que to foi 10 casado 10 com to Maria to Gonçalues to Pereira to : e to Fernão to Pires to foi to 

casado to com 1º Mor 10 Martins to filha de Martim Gemas e de Mor Martins de Daguim, e fez em ella Martim 
Fernandes Geruas : e Gonçalo Pires foi casado com Maria Martins filha de Martim Lourenço da Cunha e de San
cha Garcia de Panha 11

, e 11 fez n·em n clla 11 Martim 11 Gonçalues 11
; e Martim Gonçalues casou com Eluira 12 Soares 

filha de Soeiro Pires de Barbosa e de Maria t 3 Gomes da llibeira. E Martim 14 Pires casou com Mariaª Gonçal
ues filha tG de Gonçalo Coronel e de D. Maria Fernandes filha de D. Fcrnam Gil e de D. Sancha Fernandes de 
Calamanços 17, e fez hi Gonçalo Annes : e Margarida Pires casou com Pedro Annes de Vasconçelos e fez em ella 
João Pires, e Esteuam Pires. E Mari.a Veegas sobredita casou com D. Pedro Lourenço de Gundar, e fez em ella 
Sancha Pires; e Sancha Pires foi casada com Lopo Gato e fez em ella Affonso ts Lopes, e Diogo Lopes, e 
Fernam Lopes que :rnorreo alem mar com Gonçalo Mendes, e Lopo Mendes que mataram em Eixares t 9 de 
Badalhouçe, e Martim Lopes, e Guiomar Lopes, e outra que casou com o Petite e matoua. E este Affonso 
Lopes casou com Joanna Lourenço filha de Lourenço Annes de Fermoselhe e de Maria Lopes de Teixeira : e 
Diogo Lopes foi casado com· Mor Pires filha de D. Pedro Homem e de D. Tareja Annes; e este Diogo Lopes 
matouo 

2º hum 2º rapaz 2º que andaua com el : e Lopo Pires casou com Maria Annes de Panha : e Guiomar Lo
pes casou com João da Teixeira e fez em clla Gonçalo Annes freire do Hospital, e Maria Annes que se uê 21 com 
Pero Esteues de terra de Santa Maria. E esta Maria V eegas do Reguengo de suso dita foi barregã de D. Rodrigo 22 

Mendes de Sousa, e fez em ella Garcia Rodrigues de 23 Arguijo 23
, e matouo em Montemayor Vasco Teiga; e despois 

esta Maria Veegas foi barregã do bispo D. Egas Fafcs de Coimbra, e fez em ella Mor Veegas; e esta Mor Vee
gas foi casada com Vicente Martins 24 de Curutelo, e fez em ella Egas Curutclo, e Alda Martins, e Ouroana Mar
tins : e este Egas Martins foi casado com Inez Pires 25 filha de Pero Velho e de D. Tareia Pires de Pereyra, e fez 
em ella Martim Viegas e Mcr Veegas : e Ouroana Martins foi casada com Rodrigo Affonso de Joia, e fez em ella 
Martim Rodrigues, e Mor Rodrigues, e Gonçalo Rodrigues que matou o clerigo : Mor Rodrigues foi casada com 
Martim de Barbosa filho de Nuno Pires de Barbosa, e fez em ella Martim de Baruosa, e Fernam Martins, e San
cho Martins, e Ouroana Martins, e Guiomar Martins; e Martim Barnosa mataram no na 26 quinta de Marcus 21 ante 
D. Pero

28 
Fernandes 28 da 28 Guera 2ª, e28 casou 28 com 28 huma filha de João Ayres d'Urró 29 : e Fernam Martins ca-

1 com Maria Pires S. 
i Nudal S. 
3 Pires S. 
4 com .... S. 
li Pires, e Gomes Pires S. 
li começa S. 
7 Longos S. 
8 Vicente S. 
9 e Mor Viegas foi S. 
10 Ferna:odeaoes, e Fernandeanes foi casado com S. 
11 Cunha e fege Martim Gil, e Martim Gonçalves S. 
ti Aldara S. 
18 filha de Martim S. 
1' .Maria S. 
111 Martim S. 

16 filho S. 
17 Camalbardos S. 
18 Aharo C., 
19 Xares S. 
iO matou hum S. 
i1 ve casada S. 
H Ruy S. 
i3 Draguxo S. 
U Mendes S. 
211 Fernandes C. 
~6 em S. 
i7 marco S. 
28 Pedro da Guerra, e ouve S. 
i9 de Ruum S. 
i9 Dermim C. 
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sou com filha de Ayres Paes de Toroselhos 1
• E Sancha de Barnosa casou com Pero da Cunha. E Maria Rodri .. 

gues foi casada com Martim Annes Redondo e fez geração como de suso dito he. E Aida Martins foi casada com 
Pedro Affonso Ribeiro, e fez em eUa Affonso Pires, e Margarida Pires : e Affonso Pires foi casado com filha de 
Domingos Martins 2 cidadão 2 do Algarue; e Margarida Pires foi casada cóm Martim Pires d' Aluim. E Maria Ri
beira foi casada com Martim Affonso Alcoforado, e fez em ella Pero Martins que casou com filha de Gonçalo Ca
melo. E Maria Vecgas do Reguengo 3 casou com Ansur Soares\ e fez cm elJa Gomes Ansur; e este Gomes Ansur 
foi casado com D. Estcuainha irmã de D. João d' Aboim, e fez em ella Martim Gomes, e Maria Gomes, e Ta
reia Gomes : ~Martim Gomes foi casado com irmã de Ruy Fernandes alcayde d'Azambuja de padre e de madre 
de filha de Urraca Nunes Manteiga, e fez em ella João Martins, e Esteuainha Martins : e João Martins casou 
com Sancha Gomes filha de Gomes Martins, e de Maria Annes de San tarem : e Esteuainha Martins r. foi casada 
com Henri'luc Soares, e fez hi Viçcntc Soares; e desque morreo casou com Vasco Annes Cesar. E Maria Gomrs 
foi casada com Girai 6 Gonçalnes d' Atouguia. 

A.qul 8e começa o linhagem ele Ha1•la Go1ne8 de Briteiros 

Tareia Gomes foi casada com Vasco' llaha 7, e fez em ella Esteuão Annes 8• E do dito Giral9 Gonçalues 9 

sahio Ruy Gonralucs Infançom 1º e casou com filha de Domingos Martins de S. Mamede de Lisboa. E de Vasco 
Annes CC'sar e de Esteuainha Martins desuso 11 dito t1 sahio Maria Gomes; e esta Maria Gomes casou com Gonçalo 
Velasqucs 12 de 12 Goes 12

• E Gomes Mendes de Briteiros suso 13 dito 13 casou com Urraca Gomes da Silua e fez em ella 
D. Ruy Gomes, e Gon~.alo Gomes; e este Gonçalo Gomes fezeo caualeiro D. Gonçalo Mendes 11 de Sousa; e Ma
ria Gomes que foi freira, e jouue com ella D. Nuno Martins de Chacim, e fez em ella Rt1y Nunes; e Ruy Nu
nes foi casado com filha de Martim Tauaya 15 e de Al<lonça Paes 16 irmã de Pero Paes 17 Marinho, e fez em ella 
Nuno Rodrigues Bocarro que matarom cm Riha 18 de 18 Douro 18 sobre 18 Miranda 18

; e este Nuno Rodrigues casou 
com Maria Migueis 19.de Lisboa, filha de Miguel Fernandes colaço d'elrey D. Affonso. E Maria Rodrigues houuea 
elrey D. Diniz, e despois casou com Martim Fernandes Barreto, c2º fez em ella Nuno Martins Barreto 21

, e21 Gil 21 

Martins 21 Barreto 21
, e Aluaro Martins, e Affonso Martins, e Brites 22 Martins, e D. Sancha que 23 cagou 23 com 

Reymond'annC's filho de D. João Pires Brochardo 2
', e houue desta D. Constança huma filha que casou com Go

mes Lourenço de Beja. E Nuno Martins de suso dito casou com neta de Lourenço Soares de Valadares de gaança, 
e fez em clla huma filha; e morreulhe ('Sta molher e casou com filha de Ruy Gonçalucs Raposo e fez em ella 
dous filhoR : e o sobredito Gil Martins Barreto casou com filha de Pero Rodrigues alcayde d'Azambuja, e fez em 
ella huma filha 11ue casou; e morreolhe esla molher, e casou com filha de P.onçalo Mendes d'Alucios. E D. Ruy 
Gomes sohredito rousou D. Eluira Annes e casou com ella e fez em ella g~raçom como iá de 2

:; suso 2
" dito 2

• he 2
•. 

E este D. Soeiro Mendes o bom sobredito tirou Espanha do feudo de França, e houue huma filha de gaança que 
houue nome Maria Soares, e26 casou com Pedro Bernal<lo 21 de 27 S.27 Fagundo 21 e fez· em ella Tel Pires de Me
neses; e Tel Pires casou com D. Urraca Garcia d'Orca 28

, e fez em ella D. Affonso Telles, e D. Soeiro Telles : e 
este D. Affonso Telles casou com D. Eluira Rodrigues Giroa, e fez em clla D. Affonso Telles de Cordoua, e D. 
Tello Affonso, e D. Mor Affonso, e D. Tareia Affonso : e D. Affonso Telles de Cordoua foi casado com D. Maria 
Annes Batiçela que 29 fora 29 ante harrcgã delrey D. Fernando, e fez em ella D. Affonso Telles, e Rodrigo Af
fonso , e D. Mor Affonso, e D. Tareia Affonso : e este Affonso Telles filho de Affonso Telles de Cordoua 
foi casado com D. Brites 3° Fradiqne filha do infante D. Fadrique e da condesa D. Malespina : e D. Mor Af
fonso foi casada com Gonçalo Gil de Vilalobos, e desque el morreo casou com el'a o infante D. Affonso de 
Molina e fez em ella a raynha D. Maria, e D. Affonso :. e a raynha D. Maria casou com elrey D. Sancho de Cas
tella e de Leon, e fez em ella elrey D. Fernando, e o infante D. Affonso, e o infante D. Pedro, e o infante D. 
Filipé, e o infante D. Henrique que foi mudo, e a infante D. Isabel que foi esposa delrey D. Jaimes d' Aragam, 
e deixoua, e a infante D. Brites. E este rey D. Fernando casou com a ·raynha D. Constança filha d'elrey D. 
Diniz rei de Portugal e da raynha D. Isabel. E elrey D. Affonso d~ Portugal filho d'elrey D. Diniz de suso 
dito, casou com a raynha D. Brites filha delrey D. Sancho de Castela e da raynha D. Maria, e fez em ella 

1 Turaselo S. 
'2 dos de Coruche S. · 
!l Redondo S. 
3 Reguo C. 
4 Sanche8 S. 
IS Martins Fernandes S. 
6 Giraldo S. 
7 Vicente Urilo S. 
8 Anes Ticom S. 
9 Giraldo ·s. 
10 Franco S. 
11 susudita S. 
1t Vasques de Poyos S. 
13 sobredito S. 
U Martins S. 
U Gomes e. 

11S de Tavora S. 
16 Peres S. 
17 Goes S. 
18 Argancias S. 
19 Miguel Landim S. 
20 que S. 
21 Barreto S. 
H Beatriz S. 
23 casou com João Pires Portel e D. Constança que casou S. 
U Bocardo S. 
211 he suau dilo S. 
26 que S. 
27 Berna) de S. Fagum S. 
28 de Roei S. 
29 e fora ella ja S. 
30 Beatris S. 
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o infante D. Pedro e a rainha D. Maria, e a infante D. Leonor. E esta raynha D. Maria rásou com elrei 
D. Affonso de Castella filho delrey D. Fernando e da raynha D. Constança; e este rey D. Fernando fez 
na raynha D. Constança a raynha D. Leonor d'Aragam, que casou com elrey D. Atfonso d'Aragam. E o in
fante D. Pedro desuso dito filho delrey D. Sancho e da raynha D. Maria, casou com a infante D. Maria d'Aragam, 
e fez cm ella D. Branca que foi esposa do infante D. Pedro de Portugal. E D. Affonso filho do infante de Molina 
e de D. Maria Affonso foi casado com filha de D. Pedro Aluares das Asturias, e de D. Sancha Rodrigues, e foz 
em ella D. Tello; e este D. Tello casou com D. Maria filha do infante D. Affonso de Portugal e de D. Violante 
filha de D. Manuel tle Castella, e fez em ella este D. Tello D.1 Isabel que foi casada com João Affonso d' Albuqner
que; e csle João Affonso foi filho d' Affonso Sanches de Portugal. Tareia Affonso sohredita filha. de D. Affonso 
Telles de Cordoua foi casada com D. Pero Annes da Vide, e fez em ella D. Martim 2 Pires da Vide e outros. 
E o sohredito D. Affonso Telles desque 3 lhe 3 morreo 3 esta 3 Eluira 3 Rodrigues 3 Giroa 3 em que fez esta geraçom 
sobredita, casou com D. Teresa Sanches filha d' elrey D. Sancho de Portugal o primeiro e fez em ella D. 4 João 4 

Affonso 4, e 4 D. 4 Affonso 1 Telles 4, e 4 D. 1 Martim 4 Affonso 4, e 4 D. 4 Maria 4 Affonso 4 aba.desa 4 de• Gadafes t. E este D. 
João Affonso foi easado com D. Bcringuela Giroa e fez em ella D. Rodrigo Annes, e D. Gonçalo Annes Raposo : e 
este D. Rodrigo Annes foi casado com D. Tareia Martins filha de D. Martim Gil de Portugal que uençeo a lide 
do Porto, e de D. Inez Fernandes, e fez em ella o conde D. João Affonso • : e este conde D. João Affonso 6 de' 
Portugal 6 foi rasado com D. Teresa Sanches filha d'clrey D. Sancho de Castella e 7 de 7 huma 7 dona 7 de 7 Bu
roua 7, e 7 fez 7 em 7 ella, este 7 D. 7 João 7 Affonso 7 duas filhas, huma houue nome a condesa D. Violante San
ches, e D. Tareia Martins : e esta D. Violante Sanches casou com ella o conde D. Martim Gil de Portugal, e nom 
houue dei semel : e D. Tareia Martins casou com Affonso Sanches de Portugal filho delrey D. Diniz de gaan~a e 
de D. Aldonça Hodrigucs de Tella 8, e fez em ella João Affonso d' Albuquerque. E o sob redito Gonçalo Annes 
Raposo foi casado com D. Urraca Fernandes irmã de D. Fcrnam Fernandes Pam çenteo, e fez cm ella filhos 
e ti lhas que de suso som 9 escritas 9• E D. Martim Affonso irmão de D. Affonso Telles Tiçom foi casado duas 
nezes, e nom houue semcl. E o sobredito D. Soeiro Telles o uelho filho de D. Tel Pires de Meneses, e de D. Ur
raca Garcia d'Orca 1º foi casado com huma dona a 11 que 11 non 11 sey 11 o nome, e fez em clla D. Gutcr Suares. 
E este D. Guter Suares foi casado com D. Elnira Annes filha de D. João Garcia de Sousa, e fez em clla D. Ur
raca Guterres que foi casada com D. Fernam Pires e fez em ella 12 D.11 Fernam 12 Pires n, e 12 D. Pero Pires. 
e D. Guter, e D. Fernam Pires : e D. Pero Pires foi casado com D. Maria 13 Gil irmã do conde D. Martim Gil 
de Portugal, e nom u houue u delta 11 semel, e casou despois com D. Sancha Gil dous i:. filhos e tres filhas, D. 
Fernando, e D. Hodrigo, e D. Joanna, e D. Isabel, e D. Urraca : e D. Fernando non foi casado nem houue se
mel : e D. Rodrigo casou com D. Incz Ramyrcs filha de D. Pedro 16 Ramyres d'Almança : e D. Joan na foi casada 
com João Affonso ·filho d'clrey de Portugal de gaança, e fez em ella huma filha que sê casada com Aluaro Pires 
de Gusmão : e D. Isabel sê casada com D. Pero t7 Fernandes 17 de Castro filho de D. Fernam Rodrigues de Cas
tro : e D. Urraca sê casada com .Enrique Enriques de Seuilha neto do infante D. Enriquc de Castella. E o 
sobredito D. Fernam Pires filho 18 dote sobreditots D.te Fernam 18 Fernandes 18 e 18 de 18 D.18 Urraca Guterres casou 
com D. Isabel filha de D. Affonso Pires de gaança, e fez em ella D. Pedro Pires, e D. Maria Pires, e D. Fer
nam Pires e outros. E o sobredito D. Guterre irmão de D. Pero Ponço t9 casou com D. Joanna filha de D. Fcrnam 
Rodrigues de Sandoual :to. E o sobredito D. Garcia Suares irmão de D. Gutcrre Suares houue hum filho de 
gaança que houue nome Tel Garcia, e foi casado com U rraca Telles 21

, de 21 quem 11 teue 21 Mecia u Telles 21
, e 2t 

Urrara 21 Telles 21
; e esta Urrac.a Telles foi casada com D. Pay Ayras de Cordoua. 

~qul se eo1neça o llnhage1n de D. Gon~alo Mlende• da Baya 
lr1não de S11er Bendes o bom 

Este D. Gonçalo Mendes foi o que deo grande algo a Santo Tirso e ás igreias, e deolho porque era seu ir
mão D. Suer Mendes e o não quiz acolher no couto de S. Tirso que o coutassem ambos, e deolho com esta con
diçam que cada hum da 23 linhagem de Gonçalo Mendes que britasse o couto, ou fizesse 21 hi 2

t alguma coima, que 
a coimá que fizesse fosse corregida por este hauer que Gonçalo Mendes hi dana a S. Tirso. E este D. Gonçalo 

1 a D. S. 
'! Maria S. 
:1 foi casado com D. Elvira Giroa S. 
3 foi casado com D. Elvira Giroa. E desque lhe morreo esta Elvi..a Rodri

gues Giro a C. 
4 D. Tareja Pires Ribeira e ella D. João All'onso, e D. All'onso Telles casou 

com D. Maria Alfonso. E D. Maria foi abadessa de grade S. 
i D. Tareja Pires Ribeira, e D. João All'o.nso, e D. João Alfonso Telles ca-

~ou com D. Maria Atronso, e D. Maria Aft'onso foi abbadessa de Grade, C. 
n Aft'ooso de Portugal S. 
G Afonso S; 
7 e de D ..... e fez em ella D. João Aft'onso, e este D. João All'onao fez 

em esta D. Tereja Sanches S. 
li Tolles S. 
8 Telles da Telha C •. 

M. H. Tou. I. 

8 ditos ~ão escritos S. 
111 de Roe S. 
11 a quem r.ao se sabe S. 
1'i! ella S. 
13 Anua S. 
H ouve delle S. 
15 e fege nella dous S. 
16 Diogo S. 
17 Fernão Rodrigue~ S. 
18 por filho de D. S. 
19 Paes S. 
iO Saldova S. 
i1 Telles S. 
H do S. 
i3 hi lbesse S. 
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Mendes mataram no os mouros na lide que houue com elles em Beja; e este D. Gonçalo Mendes foi casado com 
D. Urraca Tellcs molher que foi de D. Pay Ayras de Cordoua, e fez em ella D. Gontinha Gonçalues que 1 casou 1 

com D. Rodrigo Froyaz 2 de Trastamar, e houue della 3 D. Mem Rodrigues de Touges4, e D. Gonçalo Rodrigues da 
Palmeyra : e este D. Mem Rodrigues de Touges 5 foi casado com D. Chamoa Gomes 6 de 6 Pombeiro 6 filha que foi 
do 7 conde D. Gomes de Pombeiro, e fora iá ante 8 casada com D. Payo Soares fllho de D. Suer Mendes o bom, e 
honue rlella geraçom Mem Rodrigues que iá de suso 9 he escrito. E este conde D. Gomes de Pombeiro foi esher
dado dos da geraçom e foi despois frade em França em Ermego. E D. Gonçalo de Sousa o bom seu sobrinho do 10 

conde pedio a elrey por merce que lhe desse a herdade que fora do conde, e elrey deolha com esta condição que 
a houuesse D. Gonçalo em sua uida, e á morte de D. Gonçalo que ficasse a herdade toda a Pombeiro. E D. Gon
çalo Rodrigues 11 da 11 Palmeyra 11 irmão de D. Mem Rodrigues 12 de 12 Touges 12 foi casado com D. Froilhc Affonso 
fiJha do 13 conde D. Affonso, irmão do 11 conde. D. Nuno de Cellanoua 15 

: e este D. Gonç.alo Hodrigues da Palmeyra 
fez em esta D. Froilhe Affonso. hum filho e huma filha, o filho honue nome D. Rodrigo Gonçalucs da Palmcyra, 
e a filha houue nome D. Eluira Hodrigurs da Palmeyra : e este D. Rodrigo Gonçalucs da Palmeyra foi casado 
com D. Sancha Enriqucs de POI'tocarreiro, e fora ante 16 ella 16 casada .com Payo Romeu de Panha, e fez em ella 
D. Rodrigo Gonçalues 17 hum filho e huma filha, o filho houue nome D. Pedro Hodrigucs de Pereyra, e a filha 
houue nome D. Froilhc Rodrigues. E este D. Pedro Rodrigues de Pereyra foi casado duas uezes, e fez gcraçom 
que iá de suso 1s he escrita : e D. Froilhe Rodrigues irmã deste D. Pedro Rodrigues de Pereyra casou com D. Pero 
Fernandes Portugal 19 filho de D. Fernão Ramyres 2º e de D. Esteuainha Soares de Panha, e fez em ella Tareia Pi
res, e Mafalda Pires : e esta Tareia Pires foi casada com D. Vasco Lourenço da Cunha, e fez em ella Martim Vas
ques, e Estevam Vasques, e Sancha Vasques, e Inez Vasques, e \mma Touquincgra que nom foi hoa. E <'Ste Mar
tim Vasques filho de D.21 Vasco 21 Lourenço 21 da 21 Cunha 21 foi casado com D. Joanna Rodrigues filha de D. Rny 
Martins de Nomaens e fez em ella geraçom que iá de 22 suso 22 dito 22 he 22

: e Sancha Vasques foi casada com D. Fer
nam Gonçalues Coronel, e fez em ella João Fernandes Coronel, e a molher d' Affonso Pires Gusmam : e Inez Vas
ques filha de Vasco Lourenç.o da Cunha foi casada com Affonso Mendes de Melo 23 e fizerom geraçom que iá de 21 

suso 2
' he 2

' escrita. E Mafalda Pires filha de D. Pedro Portugal e de D. Froilhe Rodrigues de Pereyra foi casada 
com Lourenço Pires d' Aluarenga e fez em clla hum a filha, e esta filha foi freira d' Arouca, e tiroua da ordem Af
fonso Pires Hcndamor, e casou despois com clla, e fez cm ella Martim Affonso, e Rodrigo Affonso, e Giraldo· Af-

' fonso; e estes fizcrom geraçom que iá de suso hc escrita. E a sobredita D. Eluira Rodrigues da Palmeyra irmã 
de D. Gonçalo Hodrigues de Palmey1·a foi casada com Ruy 2:; Nunes 2

:; das 25 Esturias 2:; e fez em ella tres filhos, e 
duas filhas; hum filho houue nome D. Gonçalo Hodrigues de Nomaens, e outro D. Pero Rodrigues que morreo 
de amor, e outro filho houue nome D. Martim Hodrigues que foi bispo do Por1o, e huma das filhas houue nome 
D. Urraca Rodrigues, e outra houue nome D. Ermesenda 26 Rodrigues. E este D. Gonçalo Rodrigues de Nomaens 
foi casado com D. S:J,ncha Martins filha de Martim Fernandes de Riba de Visela, e fez em ella D. Martim Rodri
gues assi como iá l1e de suso escrito. E D. Urraea Rodrigues irmã de D. Gonçalo Rodrigues de Nomaens casou 
com D. Mem Moniz de Riba de Douro e foz em ella D. Pero Mendes, e Payo Ayras, e D. Pero Poyares 27 que 
foi o que lidou na Penha 28 de 28 Trasconho 28 com D. Pero Rodrigues de Pereyra, e morreo hi : D. Pero Poyares.29 

foi rasado com D. Maria Fernandes filha de D. Fernand'Annes Cheira e de D. Maria Mendes irmã de Esteuam 
Mendes Petite, e fez em ella Maria Pires que foi casada com Fernam Nunes Reuclado, e houue della hum filho, 
e30 morreulhc 30 acabo de 1res mezes, e herdou o padre todolos 31 bens que ella hauia, e morreo este Fernam Nu
nes Reuelado sem filho e sem filha, e Ieixou quanto havia a D. Ayras Nunes seu irmão. Ora tornemos a D. Gon
çalo Rodrigues da Palmeira. Dcspois que lhe morreo D. Froilhe Affonso filha do 32 conde de Ccllanoua donde es1a 
geraçom sohredita ueyo, casou outra uez com D. Urraca Viegas de Tuyas 33 filha de D. Egas 31 Moniz 31 de Riba 
de Douro, e da minhana D. Tareja que fez o mosteiro de Sarzeda; e fez 35 D. Gonçalo Rodrigues de Palmeyra cm 
esta Urraca 36 Viegas 36 D. Gonçalo Gonçah1es e D. Fernam Rodrigues o que morreo de dor de sede : e este D. 
Gonç.alo Gonçalucs 37 filho de D. Gonçalo Rodrigues de Palmeyra foi casado com D. Maria Paes 38 filha de D. Pay 

1 e esta D. Gontinha Goncalves foi casada S. 
2 Flores S. • 
3 della dous filhos S. 
4. Togues S. 
?I Togues S. 
6 Gomes S. 
7 dei S. 
8 ante e lia S. 
9 suso dito S. 
10 del S. 
11 de Palmeira S. 
12 Rodrigues S. 
13 del S. 
U del S. 
1IS Cella nova .e irmão de S. Rauzenrto que jaz em Cella nova, S. 
16 ella ante S. 
17 Rodrigues S. 
18 SUBO dito S. 
19 Paro Portugal S. 

20 Cornetelles S. 
ti Vasco Lourenço S. 
112 be de susu dito escrita. S. 
!3 Merlo S. 
u he de SUBO s. 
!ti Rodrigo Martins das Aslurias S 
t6 Guiomar C. 
27 Ayres S. 
i8 pena de Craslomo S. 
29 Pedraines, e S. 
ao que morreo S. 
a t em todollos s. 
3'2 dei S. 
311 Togues S. 
3( Veigas Nunes S. 
311 fcge nella S. 
:16 D. Orrarn Rodrigues S. 
37 Rodrigues S. 
!18 Peres S. 
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Curuo, e fez em ella D. Maria Rodrigues; e esta D. Maria Rodrigues casou com D. Fernand'Aluares que he da 
linhagem dos Castros, e fez em ella D. Pero Fernandes o Nino, e non foi boa molher desque lhe morreo o ma
rido, ca a houue D. Affonso Pires Gato, -e fez em ella hum filho a furto. E 1 este 1 D.1 Pero 1 Fernandes o Nino 
foi casado com D. Guiomar Rodrigues e fez em ella hum filho, e morreo D. Pero Fernandes, e despois morFeolhe 
o filho, e herdou ella todos os bens, e rousoua D. Martim Gil da Vide e fez em ella D. Pero Martins 2 da 2 Vide\ 
e D. Berenguela Martins : e este D. Pero Martins foi casado com D. Tareia Affonso filha de Affonso Tclles e de D. 
Maria Annes Baticela, e fez em ella Martim 3 Pires da Vide que morreo sem semel : e Berengueira Martins irmã 
de D. Pedro Martins foi casada com Gonçalo Rodrigues t que 4 era 4 da t linhagem dos Giroens, e fez em ella Ruy 
Rodrigues. 

~qul eo1neça o llnhage111 de D. Pero Troeosentles 5 de Payua e de ftlba do Douro 
que eo1neçou a faser o t•aaço de Sousa, e foi Olho de D. Troeosendo 6 Guedas 6 

Este D. Pay Romeu foi casado com D. Goda 7 Soares filha de D. Suer Mendes o bom da Maya de Portugal, 
e de D. U rraca N unhoª, e fez em ella gcraçom, como iá de 9 suso 9 he 9 escrito 9 • 

~fjtd começa o ll11hage111 •le D. lllunho '7 eegas de Rlba do Douro 

Este D. Munho V cegas foi casado com D. Valido 10 Trocosendes 1º irmã de D. Pero Trocosendes u de 11 Pay
na 11

, e fez cm clla D. Egas Moniz de Riba do. Douro; e este D. Egas Moniz 12 criou elrey D. Affonso de Portugal 
o primeiro que hi houue, e fez erguer o emperador que iazia sobre Guimaraens com companha a guiza de leal
dade, e fez senhor do reyno o criado apezar desa madre a raynh~ D. Tareia de cuia parte o reyno vinha. E este 
D. Egas Moniz foi casado duas uczes; a primeira 13 se nê casado com D. Mayor 14 Paes filha que foi de D. Payo 
Gutterres que fez Cucuiaes 15, e da filha de D. Suor Mendes que fez a Varzea : e este D. Egas Moniz fez em D. 
Mayor Paes a Lourenço V cegas o espadeiro; e este Lourenço Veegas nunqua foi casado, e teue huma Larregã 
que houue nome Ortigueirn 16

, e fez em ella Egas Lourenço; e este Egas Lourenço foi casado com neta de D. 
Egas Paes de Penagate e de Boiro e fez em eJla Suer Veegas Coelho, e Gomes V cegas frade, e Gonçalo Veegas 
magro, e Pedro Veegas, e Maria 17 Veegas, e Marinha 18 Veegas, e Margarida V cegas. E este Suer V cegas Coelho 
foi casado com D. Mayor Mendes de Candarci, filha de D. Mcm Moniz de Candarei, o que entrou primeiro 'em 
San tarem quando lha furtaram aos 19 mouros, e fez em ella Pedro Soares Coelhinl10 2º, e D. João Soares Coelho, e 
D. Maria Soares, e Ynez Soares: Pedro Soares foi casado com D. Briles 21 Annes filha de D. João Pires Redondo 
e de D. Gontinha Soares de Melo 22

, e non houue delJa semel : e D. João Soares Coelho foi casado com D. Maria 
Fernandes Dorrliz filha de D. Fernam Sanches 23 Dordiz natural de Galiza, e fez em ella Pedro Annes Coelho, e 
Fernão Anncs que foi clerigo, e Maria 24 Annes, e AI d onça 25 Annes, e Urraca Anncs. E Pedro A nncs Coelho 
filho de João Soares foi casa<lo com Margarida Estcues filha de D. Esteuam Hcrmiges de Teixeira e de D. Urraca 
Fernandes de Lourcdo filha de Fernarn Louredo~6 de terra de Santa Maria, e fez em ella Esteuam Coelho; e Es
teuam Coelho foi casado com Maria Mendes filha de Suer Mendes Petite e de filha de João Pires Brocardo 27 de 
Lisboa e fez em ella João Coelho, e Esteuam Coelho, e Suer Coelho, e Pero Coelho, e Branca Coelha, e outra 
filha que foi freira de Santa Clara de Coimbra., a que nom sei o nome. E Joi:io Goelho filho de Esteuam Coelho 
e de Maria Mendes Petite foi casado com D. Joanna filha <le Martim Pires d'Aluim e de D. Margarida filha de 
Pero Affonso Ribciro 28

: c28 Esteuam 2ª Coelho 28 irmão 2ª deste 28 João 2ª Coelho 28 foin ca1:1ado 28 com 2ª filha 28 de 28 

Affonso
28 

Pires 28 Riheiro 2ª e de D. Clara de Lisboa : e Sucr Coelho irmão de Esteuam Coelho foi casado em San
tarem com filha de Affonso Dias 29 e de sua 30 molhcrªº de San tarem, que houue hi mui Lons moinhos na Ribeira 
d' Aluella : e este Affonso Dias foi filho de D. Diogo Lopes de Bayam de gaança : e Pero Coelho irmão deste Suer 
Coelho casou com filha de Vasco Pereira : e Branca Coelha irmã de Pero Coelho foi casada com João Pires d' Al
uim : e a sobredita Mor Annes filha de D. João Soares Coelho foi casada com João Pires Portocarreiro filho 
de Pero Annes de Portorarrciro e de D. Mor 31 V cegas 31

, e fez em ella Fernam Annes Portocarreiro 32, 

1 n. Pedro S. 
2 Martins· S. 
3 Maria S. 
4 Rodrigues Cicumbre que vco do S. 
IS Troytoscndes S. 
G Troytosendes G.uacndes, e de filho de Ermigio Veeça e Pay de Troyto-

sendes foi filho do Pero Romeo o Velho. S. 
7 Guodins S. 
8 munho S. 
9 be de suso dito escrita. S. 
10 Vellido Troylosendes S. 
11 Troytosendes de Panha S. 
1 '2 Moniz de Riba do Douro S. 
13 primeira vez S. 
1 ( Maria S. 
trl Tivaes S. 
1 G Origuera S. 

17 Martim S. 
18 &faria S. 
19 os S. 
20 Coelheiro S. 
21 llealris S. 
22 Mcrlo S. 
'23 Soares S. 
'24 Martim S. 
25 Maria S. 
'26 Lourenco S. 
27 Borhardo S. 
28 Ribeiro S. 
'29 Domingues S. 
30 buma molher de hi S. 
31 Maria Brava S. 
31 Maria Brava C. 
3'2 Coelho S. 
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e Martim Annes que casou com Tareia Annes, e Guiomar Annes, e Maria Annes Minoreta 1
• E este Fernam 

Annes 2 Portocarreiro 2 filho de João 3 Pires 3 Portocarreiro foi casado duas uezes, a huma com Maria Pereira 
irmã do arcebispo D. Gonçalo Percyra de Braga, e a outra uez foi casado com filha de Ruy Gonçalues Raposo, 
e de rnmhuma destas ambas houue semcl : e~ Tareja Annes irmã deste Fernam Annes Portocarreiro ''foi casada 
com Gonçalo Camelo e fez em ella Nu no Gonçalues, e Fcrnam Gonçalnes, e 6 Mem 6 Gorn;alues, e Mor Gonçal
ues : e este Nuno Gonçalues filho de Gonçalo Camelo foi casado com Incz Martins filha de Martim Vasques Pi
mentel e de filha de Martim 7 Vasques de Resende, e fez em ella Gonçalo Nunes, e Morª Nunes que foi monja 
d' Arouca: e este Gonçalo Nunes filho de Gonçalo 9 Camelo casou com filha de Ruy Gonçalues 1º Pereyra 10 irmão 
deste Vasco Pereyra de ganhadia e. de Eluira Pinçoa tt. E Fernam Gonçalucs irmão de Nuno Gonçalucs Camelo 
casou com D. Constança filha de D. Pero Affonso de Çamora, e fez em clla dnas filhas, a huma dellas casou 
com Rodrigo Annes de Sande filho de João de Sande, e a outra filhou Nuno Gonçalues Camelo, e 12 casou com 
Gomes Nunes d'Outiz filho de Nuno Pires d'Outiz. E Mern 13 Gonçalues irmão deste Fernam Gonçalnes Camelo 
casou com filha de Ruy Vasques Pimentel e de Tareia Rodrigues filha de Rny Bugalho, e fez cm ella Diogo Gon
çalues. E Mor 11 Gonçalucs irmã deste Nuno Gonçalues Camelo foi casada com Pero Martins Alcoforado. E Guio
mar Annes filha de João Pires de Portocarreiro foi casada com Joanne Anncs do Esmenal filho que foi de Gu
terre Rodrigues de Çamom e Marinha Fernandes. E Aldara Annes casou como de suso dito 1" he 1", e Urrara An
nes casou com Suer Mendes Pctit.e, e Maria Annes rason com Martim Affonso de Resende; e estas tres irmãs 
non liouuerom sernel nenhuma. Ora tornemos á sobredita Maria Soares irmã de João Soares Coelho. Esta Maria 
Soares foi rasada com João Pires de Vasconcelos, e fez em ella ao 16 arcebispo 16 D. Esteuc Annes de Lisboa, e 
Rodrigo Annes, e Pero Annes de Vasconcelos, e Tareia Anncs, e Maria Annes : e este Pero Annes mito de João 
Pires <le Vasconcelos foi casado com Margarida 17 Pires de Portorarreiro e fez em ella João Pires, e Esteuão Pires 
que morreo sem semel; e filhou dcspois este Pero Annes de Vasconcelos Tareia Gil sua prima coirmã por bar
regã, e fez em ella Ruy Pires de Vasconcelos, e Pero Monda que dizem que foi sepolo 18 do Demo, e Berin
guela Pires : e Ruy Pires filho de Pero Anncs de Vasconcelos foi casado com filha de Martim Annes Redondo 
de Treixemil19, e fez cm clla tres filhas, a hnma se uê casada com Nuno 2º Gonçalues 2º d'Aureu 2º filho de Lopo 
Gonçalucs d' Aureu 21 , e21 outra 21 se uê carnda com Giral22 Esteues 22 Feijó 22

, ontra 22 esteue 22 casada
22 

com 
22 

João
22 

Martins 22 neto 22 do 22 arcebispo 22 de 22 Braga 22 D.22 João 22 de 22 Soalhães 22
: e Beringela Pires irmã de Ruy Pires 

de Vasconcelos foi casada com Esteuam 23 de Freitas e fez em ella Martim Esteues de Freitas. E Tareia Annes 
2

' 

filha de João Pires de Vasconcelos foi casada com João Fernandes o Franco, e sairam ende estes d'Ornelas. E Ro
drigo Annes filho de João Pires <le Vasconcelos foi casado com D. ~fecia Rodrigues filha de Rny Vicente de Pe
nela e de D. Froilhe Esteues de Belmir, e fez em ella Mem Rodrigues de Vasconcelos, e Fernão Rodrigncs

2
\ e 

Nuno Rodrigues, e Esteuam Rodrigues que foi conego de Lisboa, e Constança Rodrigues, e Maria Rodrigues, 
r Guiomar Rodrigues, e Leonor Rodrigues, e Tareia Rodrigues Ncnes : e este Mem Rodrigues de Vasconcelos 
foi.casado duas uczcs, a primeira se uê casado com D. Maria filha de Martim Pires Zote e de D. Maria Vicento 
d'Ulgneses, e fez cm ella Joiio Mendes, e Constança Mendes, e Guiomar Mendes: e este João Mendes filho de 
D. Mem Rodrigues de Vasconcdos foi casado com filha de Vasco Affonso Alcoforado : e Constança Mendes filha 
de Mcm Rodrigues de Vasconcellos e da primeira molhcr foi casada no reino de Leon com Gomes Pires de Cer
nantes : e Guiomar Mendes irmã desta Constança Mendes foi freira d' Arouca. E este Mem Rodrigues de Vascon
celos de suso dito foi casado outra uez com Constança Affonso filha de Affonso clerigo d'Euora e de D. Ouscnda 
11'0liueira, e fez 26 esle 26 Mem Rodrigues cm esta Constança Affonso Martim Mendes, e Gonçalo Mendes, e Ruy 
Mendes, e Maria Mendes, e huma filha que houue nome Mecia Rodrigues, e Mor Rodrigues, e Joan na Rodri
gues que 27 entrou em ordem em San tarem, e outras duas filhas que entraram por freiras cm Arouca : e Martim 
Mendes filho de 28 D.28 Mem 28 Rodrigues de Vasconcelos foi casado com Aldonça Rodrigues filha de Martim Pires 
d' Aluarenga : e Gonçalo Mendes irmão deste Martim Mendes foi casado com Maria Telles filha de Affonso Tclles 
e de D. Beringuella : Mecia Rodrigues filha deste Mem Rodrigues de Vasconcelos foi 29 casada 

29 
com Vasco Gon

çalues Barroso, e Maria Rodrigues 1º irmã desta Mecia Rodrigues foi casada com Vasco Martins Zote. E Fernã.o 
Rodrigues de Vasconcelos irmão de Mem Rodrigues foi casado com Milia Fernandes filha .de Fernando Affonso 

1 menoreca S. 
! Marlins°Coelho S. 
3 Pedrcnnes de S 
4 esta S. 
li Coelho S. 
6 Maria S. 
7 Maria S. 
8 Maria S. 
9 Nuno Gonçalo S. 
9 Nuno Goncalues C. 
10 Goncalve·s S. 
11 Pico·m S. 
1i e á S. 
1S Martim S. 
14 Maria S. 
11i be dito S 

16 o bispo S. 
17 MagdalPnnf. 
18 ~eposo S. 
1 !I Crcxomil S. 
!O Goncalo S. 
!1 da Rua, e csloutra S. 
!! Giralde Esteves Feixo S. 
23 ERtevam Fernandes S. 
!i Nunl's S. 
iã Rodrigues e JollO Rodrigues S. 
i6 rez s. 
!7 e l1uma filha que S. 
18 do dito Mem S. 
i9 casou S. 
:lO Mende~ S. 
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de Cambra o ueJho, e fez em elJa Gonçalo Rodrigues, e Martim Rodrigues, e huma filha que houue nome Ta
reia Rodrigues : e João Rodrigues irmão deste Fernão Rodrigues de Vasconçclos foi casado com Constança Soa
res filha de Payo Soares de Barundo1, e fez em ella Pero Annes, e. Gonçalo Annes, e Rodrigo Anncs, e Diogo 
Annes, e huma filha que houue nome Leonor Rodrigues. Nuno Rodrigues de Vasconçelos non foi casado, e houue 
hum filho de barregã : e Constança Rodrigues irmã de Mem Rodrigues de Vasconçelos foi casada com Gomes 
Paes d' Azcucdo, e fez etn ella geraçom como de suso he escrito : e Leonor Rodrigues filha de Rodrigo Annes 
de Vasconçelos foi casada com Pay de Meira, e fez em ella AfTonso N ouacs, e Gonçalo Paes, e Mecia Rodrigues, 
e Tareia Nouaes : e este AfTonso Nouaes foi casado com filha de Fcrnam Rodrigues Bogalho : e Gonçalo Paes 
casou com filha de Martim Gonçalues Leitom mestre de Christo : e Mecia Rodrigues irmã deste Affonso de No
uacs casou com Lopo Soares d' Albergaria : e Tareia Rodrigues filha de Rodrigo Annes de Vasconçelos foi casada 
com Pero Rodrigues de Cerneira, e fez em elhl. hum filho e hum a filha; o filho hauia nome Lopo Rodrigues e 
a filha 2 Maria Cerneira; e esta Maria Cerneira foi casada com Ru y N ouaes irmão de Payo de Me ira : e Guiomar 
Rodrigues de Vasconçelos irmã de Mem Rodrigues e de Fernão Rodrigues foi casada com Esteuam Pacs rl' Aze
uedo 3, e fez em ella dous filhos e duas filhas, Ruy Vasques, e Gonçalo Vasques, e Mecia Vasques, e Tareia 
Vasques freira de Loruam: e Mecia Vasques irmã desta Tareia Vasques casou com AfTonso Botelho de Sendim, 
e fez em ella Diogo AfTonso; e Martim Affonso, e mataram AfTonso Botelho, e casou ella com Vasco Martins de 
Resende, e fez este Vasco Martins quatro filhast. E Ruy Vasques e Gonçalo Vasques filhos deste Vasco Paes 
d'Azeuedo casaram como desuso he escrito. E a sobredita D. lnez Soares Coelha irmã de 5 D.5 João Soares Coe
lho casou com 6 Gil 6 Paes 6 Feyió 6 e fez em clla Martim Gil, e Tareia Gil, e Urraca Gil, e Sancha Gil, e Ma.ria Gil; 
e esta Maria Gil foi casada com D. Ruy Pacs de Valladares, e fez em e11a Joam Rodrigues, e Payo 7 Rodrigues 7, 

e Gil Rodrigues que foi morto por Pero Soares Galhinato ª.E este João Rodrigues foi casado com filha de Fernam 
Esteues Pintalho : e Payo Rodrigues foi casado com Aldonça Rodrigues de Telha : e Tareia Gil irmã desta Maria 
Gil de suso dita foi casada com Huer 9 Nunes, e fez em ella Fernam Hueris 1º que foi gafo; e desque lhe rnorreo 
este marido casou com Gonçalo Annes de Portocarrciro, e fez cm ella Fernão Gonçalucs Colchafria, e Mor Gonçal
ues : e este Fernão Gonçalucs foi casado com D. Maria filha de Fernam 11 Estcues da Teixeira, e fez cm clla Martim 
Esteues Colchafria, e Affonso Fernandes e outros : e Mor Gonçalues irmã deste Fernão Gonçalues foi casada com 
Payo Soares de Payua 12

, o que fez 13 muito 13 pola matar por máo preço que clla hauia.· E esta Tareia Gil de suso 
dita madre de Fernão Gonçalues Colchafria foi 11 a 11 que 11 se tt dormio 1t com 11 seu primo Pedro Anncs de Vascon
çelos e fez em clla Ruy Pires e os outros, assi como de suso hc 1• escrito 15

: e Sancha Gil foi casada com Ruy Fernan
des das Mãos morador cm· terra de Lima e fez em ella Gonçalo Rodrigues e outros : e o sobredito Martim Gil 
filho de Gil Paes 16 Feyió 16 e de Inez Soares Coelha foi casado com Maria Pires filha de Pero Alegre : e Ul'l'aca 
Gil foi casada com Pero Ourigues de Nourega, e foz em ella João d'Aboim que foi priuado d'elrey D. Affonso 
padre d'elrcy D. Diniz de Portugal, e fezeoe lrey D. Affonso rico-homem; e fez cm ella Estcuam d' Aboim, e Fer
nam Pires Tarrinquel 1

' que ratou bern_o 1ª agouro 18
, e Estcuainha Pires. E o sobredito D. João d'Aboim irmão 

deste Esteuam d' Aboim foi mui bom por merce d' clrey, e houue rnuy 19 bons 19 vassalos, e foi casado com D. Ma
rinha Affonso filha de Affonso Pires d'Arganil, e este Affonso Pires foi o que trouue as cabeças dos martyres a 
Santa Crnz de Coimhra, e de D. Velasquida de Çamora : e fez D. João d'Aboim em esta D. Marinha Affonso 
filha d' Affonso Pires e de D. V elasquida de Çamora a D. Pedro Annes Portel, e D. Maria Annes : e D. Pedro 
Annes foi casado com D. Constança Mendes filha de D. Mem Garcia de Sousa, e de D. Tareia Annes Bati
cela a das coixas quentes, e fez D. Pedro Anncs Portel em ella geraçom assi como iá de suso he escrito. 
E de D. Maria Annes filha de D. Joam d'Aboim non sahio semel : e Esteuam d'Aboim irmão de D. João d'A
boim foi casado com Enxamea 20 Soares filha de Soeiro Gonçalues d' Alfange que 21 nom foi lidimo; e fez Es
teuam d' Aboim em ella Gonçalo Esteues, e Mor Esteues : e este Gonçalo Estenes foi casado com Aldara Vas
ques filha de Vasco Affonso alcayde de Coimbra, e fez em ella Nuno Gonçalues, e Diogo Gonçalues, e Aluaro 
Gonçalues, e Fernam Gonçalues priol de Pouos. E a sobredita Esteuainha Pires irmã de D. João d' Aboim 
foi casada com Gomes Ansur, e fez cm clla geraçom como de suso he escrita; e desque morreo Gomes An
sur casou esta Estcuainha Pires com João Gonçalucs de Barundo 22

, e fez em ella Rodrigo Annes de Leyria 
o que cegou 23 ao 23 fogo 23

, e Esteue Annes, e Martim Annes clerigo, e Mayor Annes : e este Rodrigo Annes 
filho de João Gonçalues de Barundo 2t casou com Maria Fernandes filha de Fernam Galego de Leyria, e fez em 

1 Meyra S. 
2 filha ouue nome S. 
3 d' Azevedo, e fege nella geraçom como de suso hc c~crito. E Maria Rodri-

gues irmã de Guiomar Rodrigues foi casada com Vasco Paes d' Azevedo S, 
.( filhos S. 
ü deste S. 
6 bi com Gil Pires llnyo S. 
7 Pay Rodrigues qun foi morto 1·om justica, S. 
8 Galinhato S. • 
9 Sucr S. 
10 Ayres S. 
11 Martim S. 
1'! Panha S. 

M. H. ToM. l. 

13 se fez morto S. 
U que .... com S. 
15 dito he escrito. S. 
16 Pires Freixo S . 
17 Farinquel S. 
18 os agouros, S. 
19 bonsS. 
20 Examea S. 
21 e este Soer Goncalve8 S. 
22 Barbuda S. • 
23 ~egou o filho S. 
U Barbuda S. 
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ella Joam Rodrigues o que el cegou, e Martim Rodrigues, e 1 Esteuainha Rodrigues. E Esteue Annes filho de 

João Gonça1ues de Barundo 2 foi casado, e non sei com quem. E Gomes Veegas Frade irmão de Sueiro V cegas 

Coelho foi casado com e fez em ella Aldara Gomes; e esta Aldara Gomes foi casada com Af

fonso Pires Alcoforado e fez em ella Pero Affonso, e Lopo Affonso, e Lourenço Aff onso, e Martim Affonso, e 

Vasco Affonso, e Aldara Affonso, e Constança Affonso. Este Martim Affonso filho de Affonso Pires Alcoforado 

foi casado com filha de Vicente 3 Godins de Coimbra Godinho moedeiro, e fez em ella Aldara Martins que foi 

casada com Gil Martins Zote; e este Gil Martins fez em esta Aldara Martins Tareia Gil; e esta Tareia Gil filha 

de Gil Martins Zote casou com Vasco Martins Pimentel filho que foi de Esteuam Vasques Pimentel e de huma 

molher d'Eluas : e este Martim Affonso Alcoforado desque lhe morreo a filha de Vasco 4 Godins de Coimbra casou 

com Maria Ribeira filha de Pedro Affonso Ribeiro, e fez em ella Pero Martins Alcoforado; e este Pero Martins 

Alcoforado casou com Mor Gonçalues filha de Gonçalo Camelo. E Lopo Affonso de suso dito irmão de Martim 

Affonso Alcoforado casou com filha de Mem Lourenço d'AbraIItes que houue nome Tareia Mendes, e matoua 

por máo preco que hauia : e Constança Affonso irmã de Martim Affonso Alcoforado casou com Affonso Velho 

filho de D. Pero Velho e de D. Tareia Pires filha de D. Pedro Rodrigues de Pcreyra, e fez em ena Gonçalo Velho; 

e este Gonçalo Velho foi casado com Aldonça Martins filha de Martim Annes d' Azeuedo e de Sancha Gomes da 

Sylua, e fez em ella hum filho e duas filhas. E Gonçalo Magro irmão de Soeiro Viegas Coelho non foi casado 

mas houue hum filho de gaança que houue nome Lourenço Gonçalues ~ Magro 5, e foi ayo d' elrey D. Diniz; e este 

Lourenço Goncalues foi casado com Tareia Godins 8 de Coimbra, e fez em ella o adayão Th Egas Magro de Lis

boa, e Vasco Lo_urenço, e Brites 7 Lourenço. E Margarida Veegas irmã de Sueiro Veegas Coelho foi casada com 

Esteuam Piresª de Cambra, e fez em ella Esteuam Lambat, e Maria Peres; e esta Maria Peres foi casada com 

Mem Gonçalues da Fonseca, e fez em ella Vasco Mendes, e Ruy Mendes, e Fernam Mendes: e Pedro Vecgas 

foi casado com filha de Esteue Annes : e Marinha Veegas irmã de Soeiro Veegas Coelho casou com Fernam Ou

rigues 9 , e fez em clla Fernam Fernandes Gozelhas, e Nuno Fernandes priol que foi de Baldreu. 

&qul &e aeaba o linhagem de D. Louren-:o "W eegas o Espadelro Olho que foi de D. 

Ega• lllonlz de Rlba de Douro, e de Olha de D. Pay Guterres que fez Tlbaen•, 

e eome-:a 10 a 10 de 10 llloço Wlegas Olho que foi de D. Egas lllonl.z de Rlba do Douro. 

D. Moço Veegas casou com Aldara Pires e fez filhos Pero Affonso, e D. Egas Affonso, e Dordia Affonso, 

e Urraca Affonso : e D. Pero Affonso filho de Moço Veegas foi casado com D. Urraca Affonso filha d'elrey D. Af

fonso o primeiro rey que houue em Portugal, e de Elnira Gualter, e fege em ella D. Abril Pires de 11 Lumiares, 

e D. Sancha Pires, e D. Aldara Pires: e este Abril Pires foi casado com D. Sancha Nunes de Baruoza, e foge em 

ella D. Urraca Abril, e Pero Abril, e estes ambos forom gafos : e esta D. Urraca Abril foi casada com D. João 

Martins Chora de Riba de Visela, e fege em ella D. Pero Annes Gago; e este D. Pero Annes foi casado com D. 

Urraca irmã. d'elrey D. Diniz de gaança, que fora filha de huma moira, e non houue della semel. E a sobredita 

D. Sancha Pires irmã de D. Abril Pires de 12 Lumiares foi cazada com D. Pero Rodrigues Giron 13
, e fege em ella 

D. Tareia Pires 14
; e 14 esta 14 D.14 Tareia 14 Pires 14 foi 14 casada u com D. Aluaro Dias das Asturias, e fege em ella 

geraçom, como de suso he escrito. E o sobredito D. Abril Pires foi iustador da lide do Porto, e morreo em ena. 

E D. Dordia Affonso filha de Moço Viegas foi cazada com D. Reymon Paes de Riba de Visela, e fege em ella Girai 

Reymondo ,_e D. Maria Reymondo; e esta D. Maria Reymondo foi casada com D. Pero Annes de Cerneira e fege 

em ella geraçom como iá de suso he escrito. E o sobredito D. Egas Affonso filho de D. Moço Veegas foi cazado 

com D. Sancha Paes filha de D. Payo Curuo, e fege em ella Lourenço Veegas, e Payo Veegas 15, e D. Aldara 

V eegas : e este Lourenço V eegas foi casado com huma dona e foge em ella Gomes Lourenço aquel que rouçou 

D. Maria Paes Ribeira, e non houue filhos : e Pay Veegas filho de D. Egas Affonso foi casado com Tareia Annes 

filha de D. João Fernandes de Riba de Visela, e de D. Maria Soares filha de D. Sueiro Mendes o gordo de bar

regã, e herdou o padre, e fege em ella Pero Paes Curuo, e Lourenço Paes d'Aluarenga, e D. Sancha Paes: e 

este Pero Paes Curuo foi casado com D. Guiomar Affonso Gato 16
, e fege em ella semel como iá de suso dito 17 

he 17 
: e 17 Lourenço 17 Paes 17 d' Aluarenga 17 foi 17 casado 17 com 17 D.17 Mafalda 17 Pires 17 filha 17 de 17 D.17 Pero 17 Fer

nandes 17 de 17 Portugal 17
, e 17 fege 17 em 17 eUa 17 geraçom 17 como 17 iá 17 de 17 suso 17 dito 17 he 17 

: e D. Sancha Paes 

irmã de D. Pero Paes Curuo foi casada com D. Fernam Gomes Barreto, e fege em ella geraçom como iá de suso 

1 e Mor Rodrigues e S. 
! Barbuda S. 
3 Vasco C. 
1 Vicente S. 
ti Goncalves S. 
G Go~es C. 
1 Beatris S. 
8 Gomes S. 
9 Ouriguit S. 

10 começa~se o do S. 
H dos de S. 
1! dos de S. 
18 Giram S. 
U Pires que casou S. 
tli Viegas, e Pero Viegas S. 
16 Gnta S. 
17 dilo he S. 
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he 1 dito 1, e 1 fora 1 iá 1 ante 1 esta 1 D.1 Sancha 1 Paes 1 casada 1 com 1 Esteuam 1 Mendes 1, e 1 fege 1 em 1 ella 1 gera
çom 1 como 1 de 1 suso 1 he 1 escrito 1• E o sobredito Pero Veegas filho de D. Egas 2 non foi casado mas teue hnma 
de Toronho por barregã, que houue nome Caualinha, e fege em ella Gomes Pires d'Aluarenga, e Fernam Pires, 
e Payo Pires, e huma filha que foi freira de Loruam : e estes Fernam Pires e Payo Pires matarannos no con
celho d'Elua.s : e Gomes Pires d, Aluarenga cazou com Sancha Gonçalues filha de Gonçalo Correa de San tarem, 
e de Eluira Baralha, e fege em ella Fernam Gomes Cousa-má, e Maria Gomes; e esta Maria Gomes foi casada 
com Martim Froyão, e fege em ella filhos como íá de suso he dito. E o sobredito D. Sueiro Veegas filho de D. 
Egas Moniz de Riba do Douro casou com D. Sancha Vermuy filha de D. Vermuy Pires, que foi irmã 3 do conde 
de Trastamar, e da infante irmã d'elrey D. Affonso o primeiro e fege em ella D. Vermuy Soares, e D. Tareia 
Soares, e D. Lourenço Soares; este D. Lourenço Soares foi casado com D. Urraca.Sanches filha d'elrey D. San
cho o primeiro de Portugal e de D. Maria Ayres de Fornelos, e nom tiuerom semel de que fizessem geraçom : 
e D .. Vermuy Soares irmão deste Lourenço Soares mataranno na lide d'Eruas-tcnras. E D. Tareja Soares filha 
de D. Soeiro Veegas de Riba do Douro foi casada com D. Gonçalo Mendes de Souza, e fez• geraçom como de 
suso dito he. E a sobredita D. Dordia Veegas filha de D. Egas Mendes de Riba do Douro foi casada com Gonçalo 
de Sousa, e fez em ella geracom como de suso dito he : e D. Eluira V eegas irmã desta Dordia Veegas foi casada 
com D. Pero Paes o Alferes, e fege em ella geraçom como desuso dito he. E D. Urraca Veegas de Tuyas filha 
de D. Egas Moniz de Riba do Douro foi casada duas uezes, a primeira com D. Gonçalo Rodrigues de Palmeyra, 
donde uem os de Pereyra, e morto D. Gonçalo Rodrigues de Palmeyra casou esta D. Urraca Veegas de Tuyas 
com el conde D. Vasco e fege em ella gera.com como de suso he escrito. 

A.qul se 5 eem~a 5 a 5 llnhaaem de D. Ega• Gezendes de Rlha do Douro 

D. Egas Gosendes foi casado com huma dona, e fez cm ella Monigo Veegas; este Monigo Veegas foi casado 
com huma dona e fege em ella D. Egas Moniz o Gasco; e este D. Egas Moniz o Gasco foi casado com huma dona 
e fege em ella D. Hermigo Veegas, e Pero Paes 6, e Nuno Veegas, e João V cegas Banha : e este Hermigo Veegas 
filho d'Egas Moniz o Gasco foi casado com huma dona, e fez 7 em 7 ella 7 filhos D. Affonso Hermiges, e D. F~oi
lhe Hermiges, e D. Constança Hermiges : e este D. Affonso Hermiges filho de Hermigo V eegas o Gasco casouª 
com D. Urraca Affonso filha de Moço Veegas, e feze em ella geracom : e o sohredito Pero Veegas dito Pero 9 Paes 9 

casou e feze huma filha que houue nome Maria Pires; e esta Maria Pires foi casada com Mem V cegas filho de 
D. Egas Fafes, o que fez muito hem em Randufe, e feze em ella Hermigo Mendes de Teixeira; e este Hermigo 
Mendes casou e feze geraçom como de suso he dito. E Nuno Vecgas filho de D. Egas Moniz o Gasco foi casado 
com huma dona e feze em ella Mem Moniz 10

; e este Mem 11 foi casado com D. Urraca Rodrigues de 
Pereira 12 e feze em ella Pero Poiares; e este D. Pero Mendes Poiares matouo 13 D. Pero Rodrigues de Pereyra em 
huma lide assy como de suso he dito : este Pero Mendes Poiares foi casado com Maria Fernandes .filha de Fer
nandeannes Cheira e feze em ella Maria Paes 14

; e esta Maria Paes 15 foi casada com Fernam Nunes Reuelado, 
e non houuerom filhos que .herdassem, e herdou os 11 seus 16 bens 16 a 16 D. Beringueira Ayras assy como de suso 
he escrito. E o sobredito João Veegas Ranha filho de D. Egas Moniz o Gasco foi casado com huma dona e feze 
em ella D. Maria Annes; e esta D. Maria Annes foi casada com Pero Nunes 17 Pero Velho, e feze em .ella Mourão 
Pires, e D. Fernam Pires Tinhoso, e D. Affonso Pires Gato, e D. Tareia Pires: e este D. Affonso Pires Gato foi 
casado com D. Urraca Fernandes filha de D. Fernam Pelengrim, e irmã de D. Maria Paes Ribeira e feze. em ella 
a Lopo Gato, e Fernam Gato, e D. Constança Affonso, e D. Tareia Affonso, e Guiomar Affonso: e Lopo Gato foi 
casado com D. Sancha Pires de Gundar, e houue hi semel como de suso he escrito : e Fernam Gato foi casado 
com Urraca Gonçalues de Portocarreiro, e feze em ella semel como iá de suso he escrito : e D. Tareia Affonso 
Gata foi casada com D. Mem Soares de Merlo, e feze em ella semel, como iá de suso he escrito : e D. Guiomar Af
fonso Gata foi casada com D. Pero Paes d' Aluarenga 18 Cu ruo 18

, e feze em ella semel, como de suso he 19 escrito 11 
: 

-e D. Constança Affonso Gata foi casada com D. Sueiro Pires d'Azeuedo e feze em ella Payo Soares, e João Soa
res que foi esposo de D. Maria Soares freira de Loruam, e Sancha Soares; e esta Sancha Soares foi casada com 
João Martins de Cunha, e feze em ella Martim Annes; e este Martim Annes foi casado com Sancha Gomes da 
Silua, e feze em ella Gonçalo Martins, e Aldonça Martins, e Tareia Martins : e este Gonçalo Martins foi casado 
com filha de João Vicente de Valença e de Brites 20 Gomes d'Abreu : e Aldonça Martins foi casada com Gonçalo 
Velho filho de Affonso Velho : e Tareia Martins foi casada com Esteuam Paes de Molles, e feze em ella Martim 

t he dito; S. 
t Egas Afronso S. 
3 irmilo S. 
1 (eserom S. 
5 comeca o S. 
6 Vieg:ás, e dito Pero Pay S. 
7 fez S. 
8 foi casado S. 
9 Pay S. 
1-0 Nunes S. 

t l Mem Nunes S. 
tt Nomaes S. 
13 matou S. 
U Peres S. 
111 Peres S. 
t 6 seus bens S. 
17 Moniz S. 
18 Alvarenga S. 
19 dito he S. 
iO Beatris S. 
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Esteues, e Gonçalo Estenes, e João Esteues, e outros. E Payo Soares d' Azeuedo sob redito foi casado com Tareia 

Gomes Correa filha de Gomes Correa, e fcze cm e lia semel como iá he 1 dito 1• E a sobredita D. Tareia Pires Gata 

irmã de D. Affonso Pires Gato foi casada com D. Fernão Gonçahws de Sousa filho de D. Gonçalo de Sousa o bom 

e de D. Goldora 2 Goldares 2 de 2 Refeyteyra 2, e feze em ella D. Maria Fernandes; e esta Maria Fernandes casou 

com Gil Gueda 3 d' A roes, e feze em ella Martim 1 Gil4 d' Aroes \ e 1 Tareia 4 Gil4; e 4 esta 4 Tarcja 1 Gil, e Martim 

Gil seu irmão fizcrom 5 gcraçom como de suso hc dito. E morreo D. Fcrnam Gonçalues de Sousa, e casou esta 

D. Tareia Pires Gata com D. Fernam Pires Turicham o uelho, e fcze cm ella Nuno Fernandes, e Gonçalo Fer

nandes, e Aldara Fernandes, e Maria 6 Fernandes : e este D. Nuno Fernandes foi casado com D. Urraca Gil filha 
de D. Gil Fernandes Batisella, e de D. Tareia Paes filha de D. Payo Sorodea, e feze em ella D. Esteuam Nunes 

Turricham o muy bom fidalgo; e este Esteuam Nunes Turricham foi casado com D. Tareia Garcia de Campos, 
e foze em ella João Nunes o que matou o infante D. João na 7 prizom 7 quando 7 foi a guerra d'elrey D. Fernando 

de Castella, e 8 dos 8 outros que se chamauam 9 reys. D. Aldara Fernandes filha de D. Fcrnam Pires Turricham 

o uelho foi casada com Nuno Pires Ma.ldoado, e feze cm ella Pero Nunes, e Girai 1º Nunes Boquinhas, e Tareia 

Nunes, e Ermezenda Nunes, e Eluii'a Nunes; e esta Eluira Nunes foi casada com D. Pero Soares Saraça, e fczc 

em ella Vasco Pires, e D. Gomes Pires, e Mor Pires, e Eyria Pires : D. Vasco Pires Saraça foi casado com filha 

de João Pires da Nouoa o uelho, e fez cm ella João Vasques, e Sancha Vasques; e esta Sancha Vasques foi ca

sada com Pero Annes Marinho : e João Vasques filho de D. Vasco Pires Saraça foi casado com filha de Affonso 

Gomes de Deça, e morreo-lhe esta molher e casou com filha do infante D. João de gaança. E Gomes Paes u irmão 

de D. Vasco Pires Saraça foi casado com Maria Sanches filha de Sancho Fernandes de Gres 12
, e 12 de 12 que 12 lhe 

morreo aquela molher casou com Constança Gomes Galhinata 13 
: e Mayor Pires irmã deste Gomes Pacs u Saraça 

casou com Affonso Pires de Cerneira, e fozc cm clla João Affonso de Cerneira; e este João Affonso de Cerneira 
foi casado com Mayor Pires filha de D. Pero Vi1lal de Santiago, e de D. Tareia Sanches de Ulhó. E Ermezenda 

Nunes filha de D. Nuno Pires Maldoado foi casada com D. Payo Mendes Sorodea, e fez em ella Aluaro Paes, e 

Ruy Paes, e Mcm Paes, e Gonçalo Paes, e Tareia Paes : e este Aluaro Paes foi casado com D. Tareia Fernandes 

filha de D. Fernão Pires de 1
; Rodciro 1

•, e fez cm clla Pero Aluares, e Fernand'Aluares : e Ruy Paes filh~ de D. 

Payo Sorodea foi casado com Maria Martins de Tudcla filha de Martim 16 Tudela llurgucs; e desque lhe morrco 

esta molhcr casou com Eluira Dias filha de Diogo Peres Sarmento : e Mem Paes foi casado com filha de D. João 

Ayras de Meira : e D. Tareia Paes filha de D. Payo Mendes Sorodea foi casada com D. Pero Rodrigues Taueira 17
, 

e fez cm ella Gonç,alo Pires, e Ruy Pires, e Mem Rodrigues, e lnez Pires; e esta Inez Pires foi casada com Af
fonso Godins. E Gonçalo Paes de Sotomayor foi casado com Maria Mendes filha de Mem Vasques Roato 18

• E D. 

Tareia Nunes filha de D. Nuno Pires Mal<loado foi casada com D. Pero Garcia Galego, e fez em ella João Galego 
o que mataram na lide que houue 19 D. Henrique com 2º élrey Charles, e D. Fernam Pires meslre d' Alcantara 21

, 

e Esteuam Pires Galego, e lncz Pires, e Mayor Pires, e Esteuaninha Pires, e Sancl1a Pires freira d'Aluclos. lnez 

Pires filha de Pero Garcia Galego foi casada com Pero Anncs Redondo, e fez em ella semel como iá he dito : e 

Mor Pires irmã desta Inez Pires foi casada com Fernãodaires de (1) Meira, c·fege nella Aires Fernandes e Tereja 

Fernandes; e Tereja Fernandes foi casada com Pero Fernandes Valverdc; e desque lhe morreo Fernãodaires 

de M.eira casou Mor Pires com Gonçalo Lopes de Ribeira. E Estcuainha Pires filha de Pero Garcia Galego foi 

casada com Garcia Pires d' Ambia, e leixou-a por mão preço que ouve, e tomou· a por harregan hum cavaleiro 

de Galiza que havia nome Adam Fernandes, e foge nella Gonçalo Pires mestre de Alcantara. E o sobredito Gil 

Nunes filho de Nuno Pires Maldoado foi casado com Tereja :Fernandes filha de D. Fernão Sanhoane, e fez em 

ella Fernão Nunes Boquinhas e Marinha Nunes : e este Fernão Nunes foi casado com filha de Pero V1dal de 

Santiago, e esta Marinha Nunes foi casada com Pay Gomes Charinho. E Pero Moniz filho de Nuno Pires Mal

doado foi casado com huma dona, e foge nella Girai Peres 22 e Ayres Peres, e Affonso Peres. E D. Mor Fernan

des filha de D. Fernão Pires Turricham o velho foi casada com Pay Anes Marinho, e foge nella Pero Paes Mari

nho, e Aldonça Paes; e esta Aldonça Paes foi casada com Martim Taba ya filho de Pero Garcia o Barganção e D. 

Maria Garcia sa irmã, e fege nella Aldonça Martins; e esta Aldonça Martins foi casada com Ruy Nunes filho de 

Nuno Martins de Chacim, e de D. Gomes 23 de Briteiros, que foi freira d' Arouca, e fege nella N unõ Rodrigues 

Bocarro e Maria Rodrigues, e estes fizerão geraçom como de susu he dito. E Ô sohrcdito Gonçalo Fernandes 

1 de suso dito be; S. 
t Goldres de Refronteira S. 
3 Guedas S. 
1 Tereja S. 
ã 11ue flzorao S. 
6 Mor S. 
7 quando S. 
8 os. 
9 cbamariio S. 
10 Gil S. 
11 Peres S. 
12 Yerges e desque S. 

13 Galinbata S. 
H Peres S. 
15 do Redondo S. 
16 D. Martim de S. 
17 Tameiro S. 
18 lloato, e D. Tareja l\loniz cspadarona; S. 
19 ouuo com S. 
20 e S. 
21 Calatrava S. 
22 Pires e Pero Pires e. 
23 Maria Gomo~ e. 

(1) Aqui acaba o manuscripto da Bibliollier.a lleal que lelll servido de tell!IO á pre1e11le edifàO : d'o1·a áva11le seguimos a edifàO de Soma com as correcf6es a que 
11os referimos 11a Adverlencia preliminar. 
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filho de D. Fernão Pires Turrichão o velho foi casado tres vezes. E a sobredita Maria Fernandes filha de D. Fer
não Gonçalves de Souza foi casada com Gil Gueda Gedeam, e fege nella geraçam que de suso he dito. E D. Ma
rianes filha de D. João Viegas Ranha de Riba do Douro, desque a ella morreo o primeiro marido Pero Nunes 
filho de Nuno Velho, casou com Egas Gabaire, e fege nella como de susu dito he; e desque Jhe morreo Egas 
Gabaire casou esta Marianes com Martim Viegas de Tayde 1 e fege Martim Viegas. E D. Mourão Pires irmão de 
D. Affonso Pires Gato foi casado com huma dona, e fege nella Gonçalo Mourão e Tereja Mourão : e este Gon
çalo Mourão foi casado com Elvira Rodrigues de Vai de Madre, e foge João Gonçalves, o que mataram os mouros, 
e Gonçalo Mourão que matou a pedra do engenho em Tarife : e Tereja Pires Mourã foi casada com João Pires 
Marinho. E D. Fernão Pires irmão de D. Affonso Pires Gato, foi casado com buma dona, e fege nella Elvira Fer
nandes onde vem os Osouros de terra de Leão, e dos d'Aviselai e os de Drados. 

D. Mendo Alão de Bargança filhou por força huma filha d'e1rey d'Armenia que hia ein romaria a Santiago, 
e foge nella D. Fernão Mendes o velho e D. Ouriana Mendes: e este 0J casou com filha d'elrey D. Affonso de Cas. 
tella o que ganhou Toledo, e fege nella D. Mem Fernandes; e este D. Mem Fernandes foi casado com D. Sancha 
Viegas filha de D. Egas Gosendes de Riba Douro, e fege nella D. Fernão Mendes o bravo e Ruy Mendes, que 
cegou entrante á lide que ouve com seu irmão D. Fernão Mendes; porque lhe jurara em Santa Maria de Morei:.. 
rola que nom fosse contra el1e, e porque passou o juramehto que fizera em Santa Maria de Moreirola cegou en
trante á lide e morreo em ella. Este D. Fernão Mendes o bravo foi o que matou sa madre na pelle da ussa, e 
poselhe os cães, porque lhe baralhara com a barregan : e este foy o que cortou o dedo, porque criou o usso, 
com huma azagna : e este foi o que levou por prema d'e]rey D. Affonso o primeiro rey de Portugal a irinã que 
tinha casada com D. Sancho Nunes de Barbosa ein terra de D. Gonçalo de Sousa o bom, porque se riram dei 
ante elrey, por huma pouca de nata que Jhe corria pela barba sendo hi comendo : e este foi o qne se exerdou 
a sa morte pela infanle que assi houve : e este foi casado com huma dona e fege nella D. Pedro Fernandes; e 
este D. Pedro Fernandes foi casado com huma dona, e fez em ella D. Vasco Pires Veirom e D. Garcia Pires e 
D. Nuno Pi'res e D. Tereja Pires : e este D". Garcia Peres Veirom foi casado com D. Gontinha Soares Carnesmás, 
filha de D. Soeiro Mendes Mãos-d'agnia e da condeça D. Elvira da Faya, e fege nella geraçom como de susu he 
escrito: D. Vasco Peres Veirom foi casado, e fez Nuno Vasques e D. Orraca Vasques; e esta D. Orraca Vasques 
casou com D. Vasco 1 Fernão 1 Pires 1 Pelegrim 1 irmão dos Lumiares, e lidimoj mas foi de outra madre, e fege 
nella Orraca Fernandes e Sancha Fernandes Meminha sandia : e esta D. Orraca Fernandes foi casada com D. 
João Garcia de Sousa o Pinto d'Alegrete, e fege nella gemçom como he dito. E D. Nuno Vasques foi casado, e 
fez geraçom como dito he : e este Nuno Vasques ouve hum filho e huma filha que ouue nome Orraca Nunes, e 
foi casada com Fernão Rodrigues Cabeça-de-vaca; e este Fernão Rodrigues Cabeça-de-vaca fez filho Pero Fer
nandes e Fernão Fernandes e João Fernandes Cabeça-de-vaca. E o sobredito D. Garcia Peres Ladrom irmão 
de D, Vasco Veirom foi casado com Gontinha Soares, e fege nella Fernão Garcia; e este Fernão Garcia fez cava-
leiro Nuno Martins de Chacim, e fege nella D. Pero Garcia o que ...... e emprenhou sa irmã D. Maria Garcia, e 
ouve ende hum filho, e ouve nome Martim Tabaya, e fege nella Elvira Garcia; e esta Elvira Garcia foi casada 
com D. Ordonho Alvares das Asturia~, e fege nella geraçom como de susu he dito. E D. Pedro Garcia filho de 
D. Garcia Peres Ladrom foi casado com huma dona, e fege nella D. Tereja Pires de Bargança; e esta D. Tereja 
Pires foi casada com D. João Martins Avana filho que foi de D. Martim Pires da Maya, e foge nella D. Aldonça; 
e esta D. Aldonça foi casada com D. Gil Vasques de Soverosa filho que foi de D. V asco Gil, e fege nella D. Gui
mar Gil e D. Marqueza Gil : e este D. Gil Vasques foi o que mataram na lide de Gouvea : e esta D. Guimar Gil 
e Marqueza Gil foram casadas e fizeram geração como de susu he dito. E esta D. Tereja Pires foi barregan de 
Lourenço Martins de Berredo, e fege nella Aida Lourenço; e esta Aida Lourenço foi casada com Martim de Bar
bosa irmão de D. Fernão Pires; e despois foi esta D. Tereja Pires 2 freira de Cistel. E a sobredita D. Tereja Pi
res filha de D. Pedro Fernandes de Bargança ouvea por barregan o infante de Molina, e fege nella D. Berengue]a 
e D. Leanor : esta D. Berenguela ouvea elrey D. James d' Aragão, e delles diziam que a recebera, e outros. que 
nom : e D. Leonor foi casada com D. Affonso Garcia de Celada, e fege nella João Affonso e a molher de Pero 
Dias da Castanheda. E o sobredito Nuno Pires filho de D. Pero Fernandes de Barganca, ouve por barregan a 
Maria Fogaça, e fege nella Ruy Nunes e Froilhe Nunes; e esta D. Froilhe Nunes foi casada com Martim Pires 
de Chacim, casamento desaguisado, e fege nella Nuno Martins e Alvaro Martins. 

1 Fernão Pires C. 
i Martins e. 

a) Parece fallar Fernam Mendes. 

M. H. ToM. 1. 
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A.qul se eome~a o llnha~em de D. A.yre11 :r.iunes, onde vem os de Waladares, 
e outros muitos 

Este D. Ayres Nunes foy casado com Q. Exemea Nunes, e erão ambos naturaes de Galiza, e fege nella D. 
Suer Ayres e D. João Ayres e D. Pay Ayres : e este D. Suer Ayres foi casado com D. Elvira Nunes filha que foi 
de D. Nuno o velho, e fege nella D. Pay Soares : e esta Elvira Nunes sendo casada com D. Suer Ayres ...... com 
Mem de Laude, e foise com elle; e este Mem de Laudc foise com ella : e deste Mem de Laude e d'Elvira Nu· 
nes vem os Carpinteiros, e os de NevenhoomªJ, e os de Calheiros. E este D. Pay Soares filho de D. Suer Ayres 
rouçou D. Elvira Vasques irmã de D. Gil Vasques de Soverosa o velho, e casou com ella, e fez em ella D. Suer 
Paes e D. Rodrigo Paes e D. Maria Paes e D. Sancha Paes : e este D. Soeiro Paes sobredito foi casado com 
D. Estevainha Ponço de Bayão filha de D. Ponço Affonso, e fez em ella semel como jade susu dito he : e D. Ruy 
Paes, irmão deste Sueiro Paes, foi casado com D. Maria Peres 1 de Azevedo, e fege nella semel como ja de susu 
dito he; e desde que lhe morreo esta D. Maria Peres de Azevedo casou com Maria Gil Feyo, e fege nella semente 
como ja he dito : e D. Maria Paes, irmã de D. Soeiro Paes de Valadares, foi casada com D. Martim Paes Ribeira, 
e fege nella D. Gil Martins e D. Lourenço Martins e Tereja Martins e Aida Martins que foi freyra d' Arouca : 
e Lourenço Martins ouve Tereja Paes, e féz em ella semel como ja de suso he dito : e esta Tereja Martins foi 
casada com D. João Peres da Veiga filho que foi de D. Pedro. Mendes d'Azevedo, e foge nel1a Marianes que foi 
casada com D. Mem Rodrigues de Briteyros, e D. Mendo fege em el1a semel como ja de susu dito he. E D. San
cha Paes irmã de D. Soeiro Paes de Valadares foi casada com D. Mem Rodrigues Gueirogua, e fege nella Ruy 
Mendes e huma freira que foi abbadeça d'Alveos; e este Ruy Mendes ouve por filho Mem Rodrigues que foi san· 
deo : foi casado com Maria Vasques filha de Vasco Fernandes d'Ambia, e de Maria Mendes de Candarey. E o 
sobredito D. Soeiro Ayres desque se lhe foi Elvira Nunes com Mem de Laude casou com huma infante de Galiza, 
e fege nella João Soares que foi bom tro-vador. E D. Pedro Ayres irmão de D. Soeiro Ayres de Valadares foi ca
sado com D. Mayor Paes filha de D. Pay Vasques de Bravaes, e foge nella D. Pedro Pires Gravei e D. Maria Pe
res e Orraca Peres : e este D. Pedro Pires Grave\ foi casado com D. Ouroana Paes Correa, e fege nella geraçom 
como desuso he dito. E D. João Ayres irmão de D. Soeiro Ayres de Valadares foi casado com D. Gontinha Gomes 
de Penagati, e fege nella D. Rodrigueanes e D. Terejaanes e D. Affonseanes e D. Pedreanes : e este D. Rodri
gueanes foi casado com Dordia Reimondo filha de D. Reymon Garcia onde vem os de Porto Carreiro, o que deu 
grand'algo a Mancelos, e foge nella Vicente Rodrigues de Penclla. Este D. Pedro Rodrigues rouçou D. Maria 
Soares, e fege nella semel como he dito. E D. Vicente Rodrigues de Penella foi casado com huma cuvilheira da 
rainha D. Orraca, e era molher pouco filha-dalgo, e fege nella Ruy Vicente Penella; e este Roy Vicente Penela 
foi casado com D. Froilhe Esteves filha de Estevão Soares de Belmir e de outra cuvilheira que viera com a rai
nha D. Orraca, e era dos de Trandeiras, e avia nome D. Tereja, e foge nella D. Mecia Rodrigues, que foi casada 
com Rodrigueanes de Vasconcelos, e fege nella semel como de suso dito he. E Maria Rodrigues-foi casada com 
Martim Correa, e non ouve semel. E a sohredita D. Terejaanes irmã de D. Rodrigueanes de Penela foi casada com 
D. Soeiro Nunes o velho, e fege nella D. Pedro Soares e D. Mayor Soares e D. Maria Soares : esta D. Mayor Soares 
foi casada com D. Pay Nomaes o velho : D. Maria Soares foi casada com D. Pedro Nunes da Ribeira, onde vem os 
Ribeiros. E este Soeiro Nunes o velho sobredito ouve outro filho que ouve nome Vasco Soares; e este Vasco Soares 
nom foi casado, mas ouve muitos filhos de barregan, onde descenderam o linhagem dos Vasquinhos. Payo Soares 
onde vem os de Cequiavi, ·Aldonça Nunes filha de Nuno Fernandes, e neta de D. Fernando Armentares, e o so
bredito D. Sueyro Mendes, que fez o mosteiro de Vargea .. bJ : e D. Fernando foi casado com huma dona, e fege nella 
Nuno Velho e Payo Soares d'Armentares, onde vem os de Cequiavi e os de Ayró, e D. Maria Soares a Taranha e 
D. Gontinha Soares; esta D. Gontinha Soares foi casada com D. Evo Martins que fez Santa Ovaya, e fege nella D. 
Orraca Soares, onde vem os de Molles e os Ramirãos : e Maria Soares irmã desta Gontinha Soares foy casada com 
D. Godinho Viegas de Azevedo que fez Villar de frades : e este D. Nuno Velho el Vejo foi casado com Elvira Toures 
filha de D. Toure Çarnão que fez Vairão e Roris, e fege nella D. Suer Nunes; e este D. Suer Nunes foi casado com 
D. Aldonça Nunes filha de D. Nuno Fernandes, e neta de D. Fernão Armentares de Castella, e fege nella o pos
trimeiro Nuno Velho; e este Nuno Velho foi casado com D. Mor Pires Perna filha de D. Pero Paes Escacha, que 
coutou Tibães, e fege nella D. Sueiro Nunes e D. Pero Nunes e D. Mem Nunes e D. Elvira Nunes, a que foi 
má dona, e D. Orraca Nunes e D. Sancha Nunes : e D. Suer Nunes filho de Nuno Velho o postrimeiro foica
sado com D. Tereja Anes de Penela, e fege neJ1a geraçom como já de suso he dito : e Elvira Nunes, a que foi 
má, foi casada com D. Suer Ayres de Valladares, e fege nella geraçom como dito he, e esta Elvira Nunes foi a 
que ...... com Mem de Laude, e fege nella Affonso Mendes de Vinhóo e Sancha Mendes onde vem os de Ca-

1 Paes e. 
a) Vinhóo?- Vide adiante. 
b) Nesta pas1agtlf11 entre usteri8cos hu um sallo ou tramlorno do texto. 
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lheiros e os Carpinteiros como de susu he dito : e Pero Nunes foi casado com filha de João Viegas Ranha de 
Riba Douro, e fege nella semel como já he escrito : e Sancha Nunes foi casada com D. Payo Vasques de Bravaes, 
e fez em ella Pero Paes o Prove; e este Pero Paes o Prove foi casado com D. Examea Nunes, madre de D. Sueiro 
Ayres de VaJladares, e fez em ella D. Mor Peres a Prove; e esta D. Mor Peres a Prove foi casada com Ayres Nu
nes de Fornelos, e fege nella D. Sueiro Ayres de Fornelos e D. Pedro Ayres e D. Maria Ayres; e esta Maria 
foi barregan d'elrey D. Sancho I de Portuga1, e fege nella D. Martim Sanches D. Maria Soares D. Orraca San
ches; e esta D. Orraca Sanches foi casada com D. Lourenço Soares filho de D. Soeiro Viegas de Riba de Douro, 
e nom ouverom semel : e este D. Martim Sanches foi casado com a condeça D. Curumbias a); e este D. Martim 
Sanches foi muito bom e venceo a lide de Bragua, e de Guimarães, e da Varzea; e sendo contra el poder d'elrey 
de Portugal todo; e este ouve tão grande poder em Ponte de Lima que quiz lidar com elrey de Portugal e todo 
seu poder, e non teve elrey que hi era lide; e este D. Martim Sanches foi o que deo o condado de Trastamar a 
Ruy Gomes, e desa mão o teve atá sa morte. E esta D. Maria Ayres madre de D. Martim Sanches foi depois ca
sada com D. Gil Vasques de Sovorosa, e fege nella D. Martim Gil o bom e D. Fernão Gil (o que foge trinta e sete 
cavaleirosbJ aquel dia que os fizera cavaleiros, e este D. Fernão Gil non ouve semel), e foge D. Tereja Gil. E 
este D. Martim Gil o bom passou muitos feitos d'armas, e outras cousas muito boas, e venceo a lide do Porto, 
e foi igual em grão contia em Castella a D. Diogo de Biscaya, e ouve geração como de susn he dito. E D. Tereja 
Gil irmã deste D. Mart.im Gil o bom foy barregan d'elrey de Leão, e delles dizião que a recebera, e delles que 
non, e fege nella D. Martim Affonso e D. Maria Affonso e D. Sancha Affonso e D. Orraca Affonso : e D. Martim 
Affonso foi casado com D. Maria Mendes, e non ouve della semel : e Sancha Affonso foi casada com D. Simão 
Rodrigues dos Carneiros, e non ouve della semel : e D. Orraca Affonso foi casada com D. Garcia Romeu de Ara
gão, e despois casou com D. Gusmão 1, e de nenhum delles houve semel : e D. Maria Affonso foi casada com D. 
Alvar Fernandes filho do conde D. Fernando de Lara o que jaz em Fiteiros, e non ou\'e dei semel, e despois a 
ouve elrey D. Affonso de Castella seu sobrinho, e fege nella D. Berenguela que morreo sem semente. E despois 
que morreo D. Ayres Nunes de ForneJoscJ casou com D. Suer Ayres de Valladares, e fege nella D. Pedro Soa
res de Sarraça e D. Affonso Soares : e este D. Pedro Soares foi casado com D. Elvira Nunes Maldoada, e ouve 
semel como de suso dito he : d) e D. Affonso Soares irmão de D. Pedro Soares Sarraca foi casado com D. Te
rejanes d'Eça, e fege nella Fernao Affonso e D. Mor Affonso : e Fernão Affonso non ouve semel; e D. Mor Af
fonso foi casada com D. Gomes Anriques de Probaos, e de Trandeiredos, e fege nella Aff onso Gomes e Gomes 
Anriqucs, que ouve nome como o padre : e este D. Affonso Gomes filho de D. Gomes Anriques de Probaos foi 
casado com D. Maria Fernandes filha de Fernão Bicos, e fege nella Affonso Soares e Tereja Affonso e Aldonça 
Aff onso e Maria Bicos : e esta Tereja Aff onso foi casada com João Vasques Sarraça : e Aldonça Aff onso irmã 
desta Tereja Affonso foi casada com Pero Soares Galinhoto. E Mem Nunes filho de Nuno Velho foi casado com 
huma dona, e fege neila Gomes Mendes Barreto e Elvira Mendes : e este Gomes Mendes foi casado com D. Con
stança Paes, filha de D. Pay Gomes Gabare, e fege nella D. João Gomes e D. Fernão Gomes Barreto e D. Pay 
Gomes e D. Sancha Gomes Barreto : e este D. João Gomes Barreto foi casado com D. Sancha Paes de Vasconce
los, e fora já ella casada com D. Mendo Affonso de Santarem : e D. Fernão Gomes Barreto foi casado com D. 
Sancha Paes, filha de D. Pay Viegas de Riba de Douro, e fege nella Estevão Fernandes e Gil Fernandes e Mar
tim Fernandes : e D. Estevão Fernandes foi casado com D. Joana Esteves, filha de Estevão Bartholomeo e de 
Sancha Ozemas,.e fege nella João Barreto e Pay Barreto, que foi gafo, e Gomes Barreto e Froilhe Barreto o 
Constança Barreto : e esta Constança Barreto foi casada com D. Egas Lourenço da Cunha morador em terra de 
Coura áquem Valença : Froilhe Barreto não foi casada : e Martim Fernandes Barreto foi casado com Maria Ro
drigues filha de Ruy Nunes Bocarro, e neta de Nuno Martins de Chacim, e fege nella Gil Martins Barreto e 
Nuno Martins Barreto e Affonso Martins Barreto e Alvaro Barreto e D. Sancha Martins e D. Constança Mar
tins e outra filha que foi casada com Vasco Affonso Alcoforado. E este Nuno Martins filho de Martim Fernan
des Barreto foi na morte do bispo D. Giraldo de Evora, e foi casado com filha de João Esteves de Tavares, e fege 
nella huma filha, que foi casada com Ruy Gonçalves irmão de Vasco Pereira nom lidimo : e Gil Martins Barreto 
foi casado duas vezes, a huma com filha de Pero Rodrigues alcaide d'Azambuja, e outra com filha de Gonçalo 
M·endes d' Alvelos. E Sancha Martins casou com João Peres Portel, e non ouve semel. E Constança Martins filha 
de Martim aarreto casou com Reymondanes filho de D. João Peres Bocardo, e fege nella Beatris Martins mulher 
de Gomes Lourenço de Beja, e hum filho que entrou em ordem de Santiago. Gil Fernandes, irmão de Martim 
Fernandes Barreto, foi Freire do templo : e D. Estevainha Fernandes irmã deste Gil Barreto casou com Fernão 
Peres de Barbosa, e non ouverão semel. E a sobredita D. Elvira filha de D. Mem Nunes, e neta de D. Nuno 
Velho, foi casada com Fernão Guiela o bemfeitor de Vil1a Nova de Muhia, e de outras duas igrejas de Sahadim; 

t Pedro de Gusmão C 
a) Aurembiax? 
b) Ha aqui evidentemente uma lacuna. 
r.) Idem. 
d) S11f1Primimos as palavras «Constança Paes filha de D. Payo Gomes Gabeyre• que se leem 1111 edição de Soma, pOf'que são repelidu do que •e acha pouco 

abaixo por erro de copia , ou de impressão. 
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e fege nella 01·raca Fernandes e Sancha Fernandes; e esta Orraca Fernandes casou em Santarem com Domin4 

gueanes mui rico, e casou hi D. João Gomes Barreto seu primo a) e fege nella D. Sancha Ruiz, e D. Urraca 

Ruiz; e esta D. Urraca Ruiz foi casada com D. J.i.,ernão Martins Curutelo, e fege nella Gomes Fernandes e Ruy 

Fernandes e D. Mor Fernandes e Marinha Fernandes : e esta Mor Fernandes foi casada com Rodrigueanes Re· 

dondo i e foge nella Fernão Rodrigues e João Rodrigues : e este Fernão Rodrigues foi casado com filha de Pero 

Affonso de Çamora. E o sobredito Nuno Velho, o postrimeiro, desque lhe morreo D. Mor Pires Perna sa rnolher 

casou com D. Gontrode Fernandes filha de D. Fernandeanes de Montor, e.fege nella João Nunes de Cerveira : 

e este Nuno Velho a dava ...... a Gonçalo Sapo que era primo com irmão dei conde D. Vasco : e matou porende 

Gonçalo Sapo e incurcou a rnolher muy deshonradamente; e retou-o D. Simão Nunes de Curutelo, e porque era 

velho Nuno Velho, foi julgado por corle que me tece por el Pero Nunes seu filho o campo, porque era o pri

meiro filho, e deu o reto pelo padre, e foi vençudo D. Simão de Curutelo, e desdicese em campo, e encheo a 

sela de merda, e por esto chamarão a D. Simão Caga-na-rua. E D. João Nunes de Cerneira, filho de Nuno Ve

lho foi casado com D. Sanchaanes filha de D. João Soares, e neta da condeça D. Elvira onde vinha D. Fernão 

Goterres de Castro, e foge uella D. Pedreanes e Gonçaleanes e D. Lourenceanes e D. so·eiroanes e D. San

chaanes : e este D. · Pedrea.nes foi casado com D. Maria Reymondo, e fege nella geraçom como dito he; e Lou

renceanes foi casado com D. Maria Fernandes filha de D. Fernão Nunes de Rodeiro, e fege neHa Ruy Lourenço 

de Cerveira e Orraca Lourenço :·e este Ruy Lourenço foi casado com D. Maria Gomes filha de Gomes Correa, 

e fege nclla Pero Rodrigues e A1donça Rodrigues : e este Pero Rodrigues foi casado com D. Tereja Neves filha 

de Rodrigueanes dé Vasconcellos e fege nella geraçom como dito he; e AJdonça Rodrigues irmã deste Pero Ro

drigues casou com D. Fernãoanes de Meira e foge João Fernandes de Meira e a molher de Fernão Peres Torri

chão. E desde que morreo esta molher a Ruy Lourenço de Cerveira casou com filha de Ruy Soga, e neta de Pero 

Paes Marinho, e fege nella Alvaro Rodrigues, que em mentes el morou em Tebia e em Pesegueiros non cantou 

hi outro galo, senon o que el mandou. E Orraca Luurenço irmã de Ruy Lourenço de Cerveira foi casada com 

N .... de Lemos, e non casou em seu dereito, e foge nella Estevão Sacco. E o sobredito Soeiroanes de Cerveira 

foi casado em Toledo com D. lnez, e fege nella Gonçalo Soares Osores; e este Gonçalo Soares foi casado com 

Marinha Soares filha de Soeiro Correa Coelho e não ouverão filhos. E Sanchaanes irmã deste Soeiroanes de Cer

veira foi casada com D. Gil Martins de Jola, e fez em ella Affonso Gil e Romeu Gil e Elvira Gil e Sancha Gil : 

e esta Elvira Gil foi casada com D. Alvar Nunes de Candarey, e foge nella Tereja Alvares, que foi casada com 

Lopo Affonso de Lemos, e fege nella Aff onso Lopes e Diogo Lopes e Lopo Lopes e Sancha Gil Jolda, que foi 

casada com Pedreanes de Panha, e fege nella Sancha Pacs; e esta Sancha Paes foi casada com D. Martim Anes 

do Vinhal, e fege nclla a Gonçalo Martins e Mor Martins e Maria Martins : este forão casados, e fizerão gera

çom como de .suso he dito. E o sobredito Gonçaleanes de Cerveira foi casado com N .... e fege nella Orraca Gon

çalves; esta Orraca Gonçalves foi casada com Lourençoanes de Portacarreiro, e foge nclla João Lourenço e Pero 

Lourenço; e estes non ouverão filhos lidimos. 

A.qul se aeaha o linhagem de Nuno "t'elho, e eome~se o de 'l,alnha, Olha 

de D. Suer Guedes, que fez Wargea 

Esta Tainha foi casada com D. Mem Gonçalves da Maya, e fege nella D. Soeiro Mendes o bom, e D. Gon ... 

çalo Mendes; e destes sairom semel como ja de susu he escrito. E a sobredita D. Maria Soares filha de D. Soeiro 

Mendes bJ foi casada com D. Godinho Viegas que fege Villar de frades : e casou com ella por fuir o omezio, cá 

hum irmão de D. Godinho Viegas matou a molher de D. Soeiro Mendes, e era a madre desta com qne elle ca ... 

sara; e fege nella Pay Godins. E este D. Godinho Viegas leixou esta molhcr, e matou-o por ende D. Pay Guter

res, o que fez Tibaes; e este D. Pay Goterres cegou por ende. D. Truito Gozendes que era primo com irmão de 

D. Godinho Viegas o não quiz matar, porque D. Pay Goterres era adeantado d'elrey, mas cegouho de ambos os 

olhos. E este D. Pay Goterres, pero era leigo, foi ahbade em todo o tempo desa vida de Tibaes. E este Pay Godins, 

filho de D. Godinho Viegas e de Maria Soares, casou com huma dona, e fege nella Nuno Pacs Vida e Mem Paes 

Bofinho : e este Nuno Paes Vida foi casado com minhana D. Gontinha Nunes; e esta D. Gontinha Nunes foy 

casada com Reymon Garcia de Porto Carreiro : e morto este marido, casou ella. com D. Gomes Ramires, e fege 

nella Orraca Gomes, que foi casada com Fernão Silvestre d'Encoirados, e fege nella Chamoa Fernandes e Lou

renço Fernandes da Abotrim : e Chamoa.Fernandes casou com Pero Fernandes do Vinhal. E D. Gontinha Soa

res filha de D. Soeiro Mendes, que fez Vargea, foi casada com D. Ero Mendes o que fez Sa~ta Ovaya,, e fege 

nella Gontinha Eres; e esta Gontinha Eres foi casada com D. Pero Affonso de Doreas que fez Manhente, e foge 

nella Orraca Peres; e esta Orraca Peres foi casada com Ramiro Ayres, onde vem os Ramirões, e fege nella D. 

a) O texto está depravado neste logar e nilo faz sentido, como 011tr111 vezes succede. Nós leriamos «com Domingueanes mui rica, e casou-ba D. 1oão 

Gomes Barreto seu primo : e fege etc. 
b) Esta irm1111 de GOflçalo lll111d11 da Maia 11110 ~gura a11teriorme11te. É talw; uma pamgem alterada. · 
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Payo Ramires e D. Gonça]o Ramires e D. Gomes Ramires e Ouruana Ramires e Orraca Ramires : e o sobre
dito Payo Ramires foi casado com D. Orraca de Caldelas de Galiza, e fege nella o alcaide D. Vasco Paes; e este 
alcaide D. Vasco Paes foi casado com D. Ermezenda Martins, que fora já casada com Pero Randufe, e avia della 
D. Pero Rodrigues e Maria Pires, madre que foi de Pero Pombeiro : e. esta Ermezenda Martins era filha do al
caide D. Martins Anaya, e fege nella Maria a) Vasques; e esta Maria Vasques foi casada com D. Pero Soares Es
caldado, e fege nella D. João Pires Redondo e D. Pedro Velho e D. Pedro Bravo e D. Martim Peres Zote e 
D. Maria Brava e D. Sancha Peres abbadeça de Vairão; e estes forão casados, e fizerão geração como de susu 
he dito. E desque morreo esta molher a D. Payo Ramires casou com irmã de D. Payo Correa o velho, e fege nella 
o mestre D. Gualdim Pacs do Templo e D. Gomes Paes de Piscos : e este mestre D. Gualdim Paes fez Tomar, 
e Pombal e Castelo de Almoyrol, e pobrou outros muitos lugares que ganhou a ordem, e foi muito forte em 
armas e leixou ao Templo o que agora ha, e em A,belamarhJ : e D. Gomes Paes de Piscos foi casado com huma 
dona e fege nella D. Fernão Gonçalves e 1 Pero Gonçalves que foi clerigo e fez huma successão em Bragua : e 
este Fernão Gonçalves foi casado com D. Mor Randufes filha de D. Randufe e de D. Examea, e fege nella D. 
Lourenço Fernandes da Cunha; e este Lourenço Fernandes foi casado com D. Sancha Lourenço, filha de· Lou
renço Gomes de Maceira, e fege nelJa D. Vasco Lourenço da Cunha e D. Egas Lourenço e D. João Lourenço e 
D. Gomes Lourenço e D. Martim Lourenço e Orraca Lourenço e Sancha Lourenço e Mor Lourenço e Maria Lou
renço cJ : e D. Vàsco Lourenço foi casado com D. Tereja Peres, filha de Pero Portugal e de Froilhe Rodrigues 
,de Pereira, e fez em ella geraçom como de susu he escrito : e Martim Lourenço dà Cunha o velho foi casado 
com D. Sancha Garcia de Panha, e fegc nella geraçom como dito he; e Orraca Lourenço foi casada com Martim 
Dade alcaide de San tarem, e não ouverão semente; e João Lourenço non foi casado; e D. Egas Lourenço nom 
foi casado; e Sancha Lourenço foi freira de Vairão, e levoua Pero Talvaya e casou com ella, e foge nella Mar
tim Talvaya e foi exerdado, salvo em Pombeiro; e Mor Lourenço foi casada com Estevão Malho da terra de S. 
Maria, e fege nella Martim Esteves e Maria Esteves; e esta Maria Esteves foi casada com Pero Soares Alvim, 
e fege nella geraçom como dito he. E o sobredito Ramiro Gonçalves irmão de D. Fernão Gonçalves da Cu
nha foi casado com huma dona, e fege nella Ramiro 2 Ramires 2 e2 Orraca 2 Ramires 2

, non ouve filhos lidimos, 
mas ouveos de gança, e herdouos sem condiçom. E o sobredito D. Gomes Ramires o velho foi casado com D. 
Gontinha Nunes filha de D. Nuno Paes Vida. E Ouroana Ramires, filha de D. Ramir Ayres, foi casada.com Mem 
Gonçalves de Moles, e fege nella D. Pedro Mendes; e este D. Pedro Mendes foi casado dJ e fegc nella D. Este- . 
vão Paes de Moles; e este Estevão Paes foi casado com Orraca Peres Correa, e foge neJla Payo de Moles e D. 
Sancha Vasques que foi abbadeça de Vairão, e outra que foi freira de Arouca, e D. Tereja a que foi comenda
deira de Santos : e este Pay de Moles foi casado com filha do Capeiro, e fege neJla Lourenço Paes, e huma filha 
que se vê casada com Martim Moe1la; e morreolhe esta molher e casou com D. Beatris, filha de D. Pero Rodri
gues de Pereira e de filha de Estevainha Ermiges de Teixeira, e foge nella Estevão Paes. E Orraca Ramires, filha 
de D. Ramiro Aires, foi casada com D. Egas Paes de Torozelo, e fege nella Nuno Viegas e D. Vasco Viegas que 
foi abbade de Tibães e Pay Viegas e Martim Viegas e João Viegas : e este Pay Viegas foi casado com Oruana 
Fernandes de Sobreda, e fege neJla Ayres Paes; e este Ayres Paes foi casado com filha de Martim de Freitas, · 
e fege nella Fernão d'Aircs e Mor Ayres; e esta Mor Ayres foi casada com Fernão Martins de Barbosa. Ora 
tornemos a Maria Lourenço filha de Lourenço Fernandes da Cunha que nos es'lueceo : esta MariaeJ .Lourenço 
foi casada com D. Eurigo da ~houregua, e foge nella geração como dito he. 

Aqui eo1neça o llnha~ent d' Ayres CJarplntelro onde ve1n os Ramlrãos 

Este Ayres Carpinteiro onde vem os Ramirãos foi casado com a miana de. Selharis e de Tevora que fez Lo
mar, e fege nella Ramiro Ayres e Soeiro Ayres e Mero Ayres : e este Ramiro Ayres foi casado com filha de Pero 
Affonso d'Oraes e fege nella geraçom como de suso be dito; e foi casado Mendayres, e foi seu filho Lopo Men
des; e deste Lopo Mendes sahio Gomes Lopes de Guisande; e de Gomes Lopes sahio Lourenço Gomes; e de Lou
renço Gomes sahio Egas Lourenço. d' Alvares. 

1 e Ramyro Gonçalves e e. 
i Rodrigo Ramires e Orraca Ramires, e Rodrigo Ramires C. 

a) Martim na etlição de Sousa. 
· b) Talvez em alem-mar. . 

e) O texto de Sousa tem Martim Lou1·enço repetido; mas é obviamrole Maria Lourenço de quem fala no ~m duta linhagem, tornaftdll alai a eicreDtr Mar
tim por Maria. 

d) Ha u111 salto. 
e) Martim na edição de Sousa. 

M. H. ToM. I. 
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~qul se eomec:a o llnl1agm11 do eonde o. Fafes Sarraehts onde ve111 os Godinho• 
que '1'Ctn do nobellsslmo SRD8UC dos Godos 

Este D. Fafcs Sarracins foi casado com D. Onroana Mendes irmã de D. Fernão Mendes o velho de Bar
gança, e ~oi bom rico homem, e morreo com grão peça de cavaleiros quando lidou clrey D. Garcia de Portugal 
com elrey D. Sancho de Castella, e foi entom preso elrey D. Garcia delrey D. ~ancho seu irtnão j e fege nella 
D. Godinho Fafcs, o que edificou Fontearcada, e o coutou : e este D. Godinho foi casado, e fege nella D. Fafes 
Luz que foi bom rico homem, e alferes do conde D. Henrique; e este D. Fafes Luz casou com D. Froulhe Viegas, 
filha de D. Egas Paes, que fez Randufe, e foge nclla D. Godinho Fafes e D. Egas Fafes : e este D. Godinho a) 

Fafes foi casado com irmã de D. Gonçalo de Sousa o bom, e foge nella D. Fafes Godins e D. Gontinha a) Go
dins; e esta D. Gonlinha Godins foi casada com Payo Correa o velho, e foge nella semel ·como he de susu es
crito : e Fafes Godins foi casado com D. Sancha Gualdefes 1, e fegíl nella Godinho Fafes e Ruy Fafes e Soeiro 
Fafos e Mem Fafes e Martim Fafes e Ermigio Fafes, que foi abbade de Refoyos de Basto, e D. Egas Fafes, 
que foi bispo de Coimbra, e Orraca Fafes e Tereja Fafes : e este Godinho Fafes foi casado com D. Tereja Alva
res, e non ouverom semente; e ouve hum filho de ganhadia que ouve nome Martim Godins : e Ruy Fafes foi 
casado com Tereja Peres Alcoforada, e fege nella Fernão Rodrigues e Ruy Fafes e Maria Rodrigues e Guimar 
Rodrigues : e este Fernão Rodrigues foi casado com Guimar Dias, filha de D. Diogo de Bayão de batregan, e 
fege nella Affonso Fernandes e Lopo Fernandes : e Diogo FcrnandesbJ foi casado com Ca.therina Martins, filha 
de Martim Esteves da Teixeira, e non ouverom scmel. E Maria Rodrigues foi casada com Lourenço Soares Freire, 
e fege nella Pero Lourenço e lluy Lourenço e Tereja Lourenço e Constança Lourenço e Guimar Lourenço; e esta 
Guimar Lourenço foi casada com Joaneanes Redondo, e foge ne1la Lourenceanes Redondo; e Constança Lou
renço foi casada com João Martins o trobador; e Pero Lourenço foi çasado com huma villã no Crato; e os ou
tros non ouverom semente. E Mem Fafcs irmão deste Ruy Fafes sobredito foi casado com D. Ermezenda cuvilheira 
que foi da rainha D. Orraca, e fegc nella Joane Mendes Fafes; e Joan e Mendes Fafos foi casado com Orraca Gil 
Caravelhn moradora em Alenquer, e fege nclla a molher de Loui·enço Esteves de Moles. 

~qul se eo1neça o llnha8em de D. Goter A.lderete da Silva 

D. Goter Alderete da Silva foi casado com hurna dona, e fege nella D. Pay Goterres; e este D. Pay Goterres 
foi casado com D. Terejaanes filha de D. João Ramires, e irmã de D. Fernãoanes de Montor lidima, e non he 
ella irmã como quer que o fosse melhor que os lidimos rJ, e foge nella D. Gomes Pa.es e D. Pero Paes Escacha : 
e este D. Gomes Paes foi casado com D. Orraca Nunes filha de Nuno Velho o que jaz em Carvoeiro e comprou 
á Varzea a quarta de Carvoeiro que era sogeita de Varzea, e lei-xou-a a Carvoeiro : e fe_ge nella Martim Gomes e 
Payo Gomes e D. Maria Gomes e Orraca Gomes : e esta Maria Gomes foi casada com D. Payo Correa, e com Af
fonso Rodrigues Rendamor, e fizerão em ella geração como de suso dito he : e D. Orraca Gomes foi casada com 
D. Gomes Mendes de Briteiros, e foge nella ge~açom como de suso he escrito. E D. Pay Gomes da Silva foi ca
sado com D. Maria Fernandes, filha de D. Fernandeanes de Dura de gança.dJ, e foge nella Gonçalo Paes e Es
tevão Paes e Gomes Paes; e este Gomes Paes foi casado com Maria Rodrigues, filha de Rodrigo Ródrigues de Cal
deltas e do Monte-negro, e fege nella Martim Gervaz eJ ê Gonçalo Gomes e Sancha Gomes; e morreolhe esta 
molher e casou com Mecia Dade em San tarem, e fl João Gomes e Maria Gomes que foi abhadessa de Almos-
ter e Aldonça Gomes que foi hi freira ...... com Gil Vasques Pechoto : e Martim Gomes, irmão deste João Gomes, 
casou com Sancha Garcia de Seurca, e fege nella Diogo Gomes de Seurca e Ayres Gomes e a molher de Nuno 
Gonçalves de Aurcas : e Ayres Gomes casou com filha de Martim Redondo da Beira. E Sancha Gomes casou com 
Martim Ancs d'Azevedo. E João Gomes filho de Mecia Dade casou com filha de Martim Redondo da Beira, e foge 
nella filhos, e morreolhe esta molher e casou com Leanor Affonso, filha de Affonso clerigo de Evora. Ora torne
mos a como foi casado D. Martim Gomes da Silva o velho : este Martim Gomes foi casado com huma dona, e 
fege nella Aldonça Martins da Silva e D .. Estevainha Martins : esta D. Aldonça Martins da Silva foi barregan 

1 Giraldes e. 
a) No texto está Egas por Godinho e Sancha por Gontinba. Peio que segue, pelo patronímico e comparat1do com o primipio da linhagem IÜ D. Ouroana Mefl-

de1 se coflhece o errn. 
b) Parece que deve ser ou Atronso Fernandes ou Lopo Fernandes. 
c) Passagem euidenteme11te corrupta. 
d) No texto de Sou,w nntnral de Gancu. Este erro está mostrando como se T>iciaram successivamente as copias do manuscripto primitivo. N'mna dellas es

rrevw alguem á margem 11alural (filha) illterpelran1lo a expressão de gança. Q copista subsequente metleu no texto a nota marginal e converteu gança em Ganca, sup
pondo que era nome de logai', e firando assim natural de Ganca. 

e) Parerr- que deve ser· Gomes. 
{) Falta fez nella. 
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<l'clrey D. Affonso de Leão, e foge nella D. Rodrigo Affonso e D. Tereja Affonso e O. Aldonça Affonso : e este 
D. Rodrigo Affonso foi casado com D. Inez Rodrigues, filha. de D. Ruy Fernandes de Vai doada e de D. Maria 
Froyas 1, irmã de D. Rodrigo Froyas 2, e fege nella João Rodrigues e Aldônça Rodrigues : e este Rodrigo Af
fonso foi senhor de grão terra, e de inuitos vassallos e boõs : e esta D. Aldonça Rodrigues foi casada com D. Es
tevão Fernandes de Castro, e foge nella D. Fernam Rodrigues de Castro que foi o melhor pastor d,Espanha, e li
dou com o ·infante D. Fillipe, e morreo hi : e este D. Fernão Rodrigues foi casado com O. Violante, fiJha d'elrey 
D. Sancho e de D. Maria Affonso da Zeira, e a) D. Pero Fernandes de Castro; e este D. Pero Fernandes foi 
casado duas vezes, a primeira co~1 D. Beatris, filha do infante D. Affonso, irmão d' elrey D. Diniz e de D. Violante 
filha do infante D. Manoel, e non ouverom semel; e casou com D. Isabel, filha de D. Pedro Ponço e de D. San
cha Gil, filha de Gil Nnhes de Bargança. E o sobrcdito João Rodrigues neto d'elrey de Leom non ouve semcl. 
D. Tereja Affonso irmã de D. Rodrigo Affonso foi casada com D. Nuno o bom que ouve no seu tempo cento an
nos, e non ouve melhor, e nem tão bom no seu linhagem como cl, e fege n_elln D. João Nunes o velho e D. Nuno 
Gonçalves : este D. João Nunes foi casado com filha de D. Ter<>ja Alvares, filha de D. Alvaro Paes d' Alvarazem, e 
fege nella D. Alvaro e D. Nuno e D. João Nunes e D. Maria a Polombinha de Lara : e D. João Nunes foi muy sesu
do, e de grandes feitos em armas; este foi o que lidou com o infante D. João e D. João Affonso de Albuquerque, 
e vencerão no, e prenderãono na lide de Pellicas, e troverãono preso a elrey D. Diniz; dahi foi solto. E D. Al
varo e D. Nuno e D. João Nunes non ouverão scmel. E D. J\faria a Polombinha de Lara foi casada com D. 
Fernão Guedelha irmão de D. Affonso de Lacerda, e fcge nclla D. João Nunes; e este D. João Nunes herdou os 
bens do thio, e foi casado com fiJha de D. João o torto; e este D. João Nunes foi o que foi cercado d'elrey D. Af
fonso em Lerma, e filhado ás mãos : este D. João Nunes que foi filhado cm Lerma, ouve hurna irmã que he ca
sada com D. João Manoel.· Ora tornemos como foi casada D. Aldonça Affonso, filha d' elrcy de Leão e de Aldonça 
Martins da Silva : esta D. Aldonça foi rasada com D. Pero Ponço filho do conde D. Ponço Veias de Cabreira, e 
fege nella D. João Ponço e D. Fernão Peres Ponço e D. Ruy Peres mestre de Calatrnya; e D. João Ponço nom foi 
casado; e D. Fernão Peres Ponço foi casado com D. Orraca Goterres, filha de D. Guterres Soares e de D. Elvira 
Anes, e fege nella D. Pero Ponço e D. Goter, que foi freire, e D. Fernão Peres Ponço ~e D. Pero Ponço foi ca
sado com S.ancha Gil, filha de Gil Nunes de Bargança, e fege nella D .. Fernando e D. Rodrigo e D. Joanna e D. 
Izabcl e D. Orraca : e D. Rodrigo ca:sou com filha de Diogo Ramires d' Almança, e fora ella antes casada com filho 
de Fernão Rodrigues de Saldanha. Ora tornemos a D. Fernão Peres Ponço como foi casado : este D. Fernão Pe
res Ponço foi casado com fiJha de Affonso Peres de Gusmão, e fege nella D. Pero Ponço e D. João Ponço e ou
tros. Ora tornemos como foi casada D. Estevainha Martins da Silva : esta D. Estevainha foi rasada com D. Durão 
Martins, filho de D. Martim Fertmndes de Riba de Vizela, e fege nella D. João Durães e D. Maria Durães : este 
D. João Durães foi ·casado e fege geraçom como de susu he dito; e Maria Durãcs non ouve semel. E o sobredito 
D. Pay Guterres da Silva; onde esta geraçom sobredita vem, outra vez foi casado com D. Orraca Rabaldes, e fege 
nella Gontinha Paes; esta Gontinha Paes foi casada com D. Pero CeresbJ de Belmir, e foge nella Martim Pires e 
Sancha Pires : este Martim Pires foi casado com D. Sancha Martins, fiJha de D. Martim Fernandes de Riba Vi
zela, e deulhe o couto de Bclmir em compra de seu corpo, e non ouverão semel : e Sancha Pires foi casada com 
Suer Dias, filho de D. Diogo Gonçalves Duros, porque matara os mouros na lide do Ourique r), e fege nella D. 
Estevão Soares, D. Diogo Soares o sandeo, e o Pero Soares nóm foi desta madre, e D. Maria Soares; e esta Ma
ria Soares foi casada com D. Mem Sanches, e fege nelladJ Estevayna Mendes Queixada e Estevão Mendes Petite 
e Pero Mendes o bel pastor e Martim Mendes : e esta Estevainha Mendes Queixada foi casada com Sancho Peres 
d'Alvarengua J e fege nella Tereja Nunes, e outras que forão freiras de Arouca: e esta Tereja Nunes foi casada 
com Nuno de Chacim, e fege nclla Gil Nunes e Eitor Nunes e Alvaro Nunes e Sancha Nunes e Orraca Nu
nes; e estes forão casados como de suso dito he : e Estevão Mendes Petite foi carndo com Constança Affonso de 
Cambra, e foge nella Sueiro Mendes Petite; e Sueiro Mendes Petite foi casado e fez geraçom como de suso dito 
he : e Maria Mendes irmã deste Estevão Mendes Pet.ite foi casada com Fernão Nunes 4 Cheira, e fege nella ge
raçom como de suso he escrito. E esta Gontinha Paes da Silva desde que lhe morreo D. Pero Oriz casou com D. 
Mendo Affonso de Rcfoyos, e fege nella Garcia Mendes . 

.t\.qul se eomec;a o llnhage1n do eonde D. Pedro Pires de Trava 

De este D. Pedro Pires de Trava sahio o conde D:Fernando e o conde D. Vermoim Pires : e este condo D. 
Fernando foi casado com huma dona, e fege nella o conde D. Gomes e Guiomar Fernandes e a condeta D. Te-

1 Frojaz, C. 
2 Frojaz, C. 
a de Bargança C, 
t Anes C. 

a) Parece que falta fege nella. 
b) Adiante chama-lhe Pedro. Oriz. Ambos os cogrl-Oflles parecem errado1. 
c) Ha claramente uma lacuna neste logar, 
d) Seguimos a leitura da ropia dos Carmelita1, 1em a cOflriderar como tHJrianle, porque o l~to de Soma offerece obviamente uma lacu1ta. 
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reja Fernandes e D. Maria Fernandes; e este conde D. Fernão foi mui prezado em tudo o bom, e fez cavaleiro 
D. Fernão Rodrigues de Castro e D. Pedro Aragão. Ora tornemos a como foi casada a condeça D. Tereja Fernan
des de Trastamar : casou com o conde D. Nuno de Lara, o que ouve os muitos cavaleiros e ganhou as divizas de 
mar a mar; e este foi o que foi vencido duas vezes em campo de D. Fernando Rodrigues de Castro, e fege nella 
o conde D. Alvaro e o conde D. Gonçalo e o conde D. Fernando de Fiteiro: e este conde D. Alvaro foi casado 
com a condeça D. Orraca de Canas, filha de D. Diogo o bom e de D. Toda Peres de Çagra, e non ouverão semel, 
e filhou despois D. Tereja Gil de Somos, e fegc nella D. Rodrigo Alvares e D. Fernão d' Alvares e D. Nuno Alva
res : e este D. Rodrigo Alvares foi casado com D. Sancha Dias, filha de D. Diogo Frojaz e de D. Aldonça Martins 
da Silva; e foge ne11a Fernão Rodrigues Frojaz e D. Sancl1a Rodrigues e D. Maria Rodrigues : e esta D. Sancha 
Rodrigues foi casada com D. Pedralves das Asturias de ~oronha que foi o melhor que ouve em seu linhagem, e 
para aJ dos que em Castella ouve bons, e fege nclla geraçom como dito hc; e Maria Rodrigues, irmã desta San
cha Rodrigues, foi casada com Affonso Alvares irmão de D. Pedralvares, e non ouve semel. E Diogo Frojaz foi 
casado com filha de João Dias de Finojosa e da irmã deste Pedralves que matou elrey D. Sancho : e Fernão Ro
drigues irmão deste Diogo Forjaz não foi casado, nem ouve sernel. E o sobredito Fernão d' Alvares, filho do conde 
D. Alvaro e de D. Tereja Gil de Somos, foi casado com Tereja Rodrigues, filha de Roy Peres de Villa Lobos, e 
fege nella Nuno Fernandes de Valdemouros e Tereja Fernandes; e esta Tereja Fernandes levoua D, Ramiro Dias, 
e fege nella D. RamiresbJ e Maria Ramires e Diogo Ramires que entrou em ordem : e Maria Ramires foi casada 
com D. Pero Paes das Asturias, e não ou verão semel; e despois casou com D. Estevão Pires Forjaz, filho de D. 
Pedro Homem de Pereira, e foge nella Estevão Pires e João Pires e Tereja Pires. E o sohredito Nuno Fernan
des de Valdemouros foi casado com filha de D. Enhcgo de Mendoça, e fege nclla D. Joanna; e esta D. Joanna 
casou com João Fernandes filho do dayão de Santiago, e morreo este João Fernandes,. e casou ella com D. San
cho filho do infante D. Pedro e de D. Maria de Narbona. E D. Nuno Alvares non ouve semel. E o conde D. Gon
Çalo filho do conde D. Nuno de Lara foi casado com a condeça D. Maria, filha de D. Diogo o bom e de D. 
Toda Peres de Sagra, e fege nella Diogo Gonçalves, o que matarão os mouros na Cah~ça de Elvira, cabo de 
Grada, e D. Nuno Gonçalves; e este D. Nurto Gonçalves o bom foi casado e fez geraçom como desuso he dito. 
E o conde D. Fernando de Fiteiro foi casado com huma dona, e fege nella AI varo Fernandes e o conde D. Fer
nando o Condego, e nunca o elrcy fez conde, mas chamavasse assi, e D. Sancha Fernandes e D. Alvaro Fernan
des; e este D. AI varo Fernandes foi casado com D. Maria Affonso, .filha d'e]rey de Leão e de D. Tereja Gil, e non 
ouvcrom semel : e esta D. Sancha Fernandes foi casada com o infante D. Fernando de Serpa, e non ouverom 
semel : o conde non foi casado. Ora tornemos a como foi casada D. Guimar Fernandes de Trastamar ; elJa foi 
casada com D. Diogo d'Examenes dos Carneiros, e fege nella Ruy Dias e D. Alvar Dias; e forão bons fidalgos, 
e mui grandes : e este Ruy Dias foi casado com D. Orraca Dias filha de D. Diogo o bom, e de D. Toda Paes de 
Sagra, e fege nelJa D. Simão Rodrigues o bom fidalgo que mandou queimar elrey D. Affonso por máo preço que 

· ouve; e este D. Simão Rodrigues foi casado com D. Sancha Affonso filha d'elrey de Leam e de D. Tcreja Gil que 
foi gafa; e desque lhe morreo esta molher casou com Beatris Fadrique filha de D. Fadrique e da condeça D. Ma· 
lespina. E D. Alvar Dias filho de D. Diogo Examenes casou com huma dona; e fege nella Tereja Alvares; e esta 
Tareja Alvares foi casada com D. Affonso Lopes de Biscaya filho de D. Lopo e de D. Orraca, filha d'elrey de 
Leão e de D. Incz de Mendonça, e fege nella João Affonso d' Alfaro; e este D. João Affonso foi casado com D. 
Mor Affonso, filha de Affonso Telles de Cordova e de D. Marianes Baticcla j e fege em ella D. João Affonso d' Al
faro. E a sobredita D. Maria Fernandes de Trastamar casou com D. João Ayres de MoeirocJ, e foge nella D. Gon
çaleanes, o bom rico homem que foz D. Suciro Pires de Valladares cavalleiro; e D. Sucranes e D. Fernãoanes 
de Duura e) forão irmãos deste D. Gonçaleanes; e este D. Gonçaleanes morreoce na Ordem, e foi mestre de Ca
latrava. E D. Peroanes de Novoa o velho foi filho de D. João Ayres d' Ameiro cJ e de D. Maria Fernandes filha 
do conde D. Fernando de Trastamar : e non pugi este D. Peroanes de Novoa apar de D. Fernãoanes Duroc) seu 
irmão senon porque me esqueceo; e este D. Peroanes de Novoa foi casado com filha de D. Pero Paes o alferes 
e de D. Elvira Viegas, filha de Egas Moniz 1 de Riba de Douro, e ouve nome D. Urraca Peres de Ponçó, e fege 
neUa João Peres de Novoa o velho, e fez D. Rodrigo Peres o alto : e este D. João Peres de Novoa foi casado con~ 
huma dona, e fege nella Gonçaloanes e D. Peroanes, que foi bispo de Ourence : e este Gonçaloanes foi casado com 
huma dona, e fege nella Nuno Gonçalves; e Nuno Gonçalves foi casado com Mor Nunes de Rodeiro, e leixoua, e 
casou despois com D. Elvira Peres, filha de D. Pero Paes d' Ambia e de D. Maria Soares de Gomdiães, e fege nella 
João Peres e o bispo de Ourence D. Gonçalo Nunes : e João Peres foi casado com Beatris, filha de Gonçaleanes 
Raposo e de D. Orraca Fernandes Baticela; e fege nella Peroanes e Elviraanes e Marianes e D. Moranes. E Ro
drigo Pires o alto foi casado como desuso dito he. E D. Fernãoanes de Duro, irmão de Peroanes de Novoa o velho, 

1 Nunes C. 
a) Talvez par. 
b) Ou (alta o nome proprio do primeiro ~lho de D. Ramiro Dias, ou D. Ramirns é intercalado por erro de copia, o que parece maia pro"avel pelo que segue. 
e) Ignoramos qual é a verdadeira licção destes appelidos Moeiro ou Ameiro, Duura ou Duro. O Livro do conde D. Pedro subslitue Novoa a Moeiro ou 

Ameiro, e Lavanha, que consultou o original do Livro Velho, leu d'Uroo (Urró?) em louar de Duura ou Duro. 
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foi casado com huma dona, e foge nella Gonçalo Fernandes e D. Maria Fernandes, que casou na Silva : e este 
Gonçalo Fernandes casou com D. Eluira Rodrigues que ca valeo pouco. E Pcroanes de Novoa, filho de João Pe
res e de filha de Orraca Fernandes Baticela, foi casado com filha de Fernão Garcia de Ceabra : e D. Elvira, irmã 
deste Peroanes de Novoa, foi casada com Pero Affonso de Sousa. E D. Maria Fernandes de Dura foi casada com 
D. Payo Gomes da Silva, e fege semel como desuso dito he. E D. Soeiroanes, filho de D. João Ayres de Meiro, foi 
casado com D. Sancha Rodrigues, e foge nella D. João Soares, a condeça D. Elvira Soares e Gonçalo Soares d'Or
selhom : e a condeça D. Elvira Soares foi casada com D. Goter Rodrigues o Escalavrado, e fora ante ella casada 
com o conde D. Real de Lamoes, e non ouve deli a semel; e este conde matarão a aleive os de Sever : e D. Goter 
Rodrigues Escalavrado fege nclla P. Fernão Goterres; e este D. Fernão Goterres foi casado com D. Melia de Men
donça, e fege ne1la D. Estevão Fernandes e D. André Fernandes e D. Orraca Fernandes e D. Goter Fernandes e D. 
Tereja Fernandes e D. Sancha Fernandes e D. lnez Ferpandes, e huma dellas foi casada com D. Martim Gil o bom, 
e outra com Soer Telles, e outra com D. João Garcia de Selada, e outra com D. Pero Gusmão, e estes todos ouve
rom semel como de suso dito he. E o sobredito n·. João Soares foi casádo com huma dona e fege nella Sancha
anes; e Sanchaanes foi casada com João Nunes de Cerveira, e fege nella geraçom como de susu dito he. D. Gon
çalo Soares foi casado com huma dona, e fege nella Martim Gonçalves de Paramio; e este Martim Gonçalves foi 

·casado com huma dona, e fege nella Gonçalo Soares. Ora tornemos a como foi casado o conde D. Gomes Fer
nandes, filho do conde D. Fernando de Trastamar : este conde D. Gomes Fernandes foi casado com D. Maria Fer
nandes, e fege nella D. Rodrigo Gomes; e este D. Rodrigo Gomes foi casado com D. Mor Affonso, filha de D. Af
fonso Telles, o que pohrou Albuquerque, e de D. Elvira Rodrigues Giroa, e non ouverão semel. E D. Tereja Go
mes, irmã deste D. Rodrigo Gomes, foi casada com Gonçalo Peres de Molina, filho do conde D. Pedro de Molina e 
de filha de D. Aimerique de Narbona, e frge nella Lourenço Gonçalves : este a) Gomes a) Gonçalves; e Gomes Gon
çalves casou com huma dona, e fege nella Ruy Gomes que foi gafo; e este Ruy Gomes foi casado com Marinha 
Lopes, filha de Lopo Garcia de Laçons e de Maria Fernandes de Andrade, e fege nella a molher de Sancho San
ches Ulhó. 

~qul começa o llnhage1n do conde D. '7ermulm Irmão do eonde D. Fernando 
de Trastamar 

Este conde D. Vermuim foi casado com filha do conde D. Anrique e da rainha D. Tereja, e fege nella D. 
Tereja V ermuis e D. Sancha V ermuis; e esta D. Sancha V ermuis foi casada com D. Soeiro Viegas de Riba do 
Douro, e fege nella D. Lourenço Soares e D. Vermuim Soares e D. Tereja Soares : e este D. Vermuim Soares 
matarãono na lide de Ervas-tenras; e D. Lourenço Soares foi casado com D. Orraca Sanches, irmã de D. Mar
tim Sanches, e non ouverão semel; e est;i. D. Tereja Soares foi casada com D. Gonçalo Mendes de Sousa, e fege 
nella geraçom como de suso he escrito. E D. Tereja Vermuis, filha de D. Vermuim de Trastamar, casou com D. 
Fernão d'Aires, e foge nella D. João Fernandes Baticela e D. Ruy Fernandes o Codorniz e D. Gil Fernandes 
e D. Maria Fernandes e D. Tereja Fernandes : e este D. João Fernandes Baticela foi casado com D. Berenguela 
Affonso de Bayão, e foge nella D. Fcrnandcanes Balicela; e morreolhe esta molher e casou com D. Maria Pacs 
Ribeira, e fege nella D. Gonçaleanes e D. Terejaanes e D. Maria Anes : e esta Terejaanes e Mareanes forão ca
sadas e fizerão geraçom como de suso he dito. E D. Gil Fernandes Baticcla foi casado com D. Elvira Paes, filha 
de D. Paio Sorodea, e fege nella D. Fernão Gil e Orraca Gil; e esta Orraca Gil foi casada com Nuno Fernandes 
Turrechão, e fege nella geraçom como de suso he dito : e este Fernão Gil foi casado com D. Sancha Fernandes, 
filha de D. Fernão Paes de Calamacos, e fege nella Ruy Fernandes e João Fernandes, o que matarão os mouros 
quando matarão o arcebispo D. Sancho, e Maria Fernandes .e João Fernandes e Tereja Fernandes; e esta San
cha b) Fernandes foi casada com Garcia Soares de Molledo; e D. Maria Fernandes foi casada com D. Gonçalo 
Corvel, e foge nella semel. como he dito; e outros não forão casados, nem ouverom semel. E D. Tereja Fernan
des, irmã de D. João Fernandes Baticela, rouçoua D. Lopo Rodrigues d'Ulhó, e ouve tresentos cavaleiros com 
que a defendeo ao seu linhagem; e despois outorgoulhe o casamento, e fege nella Fernam Lopes e Aldara Lo
pes e D. Tereja Lopes que foi casada com D. Fernão Paes Varela o do capello, e fege nella João Varella e Pero 1 

Varella : e este João Varclla foi casado com huma dona, e foge nella Pero Varella e Fernão Varella : e D. Aldara 
Lopes foi casada com Gomes Garcia, •e D. Vasco Gomes foi arcebispo de Toledo, e D. Gonçalo Gomes e D. 
Vasco Gomes foi casado com D. Aldara Lopes, e ouveya.o dayão de Santiago D. Fernando Affonso de Santiago 
filha d'elrey de Leão de huma moura de Salamanca, e fege nella o dayão D. João Fernandes .. cJ; e este João Fer
nandes foi casado com filha de Lopo Rodrigues, e morreolhe esta molher, e casou com Maria Fernandes, filha 
de D. Andre Fernandes, e fege nella filhos como dito he, e morreolhe esta molher e casou com Joanna Nunes 

1 Pay e. 
a) Talvez e Gomes. 
b) Talvez Tereja. 
e) Esta passagem entre asteriscos está grandemente deturpada, mas não ~ pouivel rultlu'-la por simplu co11jecluras. 

M. H. ToM. 1. 

.'i ·. 



11i l 1 

'i 

1 
,; 

' 1 1 1~·1111 , ,,JI .. 

1 1 i1'1 ~:1 1 '1I 'fi!.ti 
' ,li 

,111 
ili 
11 

j 1111111iill 

1 
1 ! 

: 1 

\ ,' 

OS LIVROS DE LINHAGENS 

filha de D. Nuno Fernandes de Valdemouro. E D. Fernão Lopes d'Ulhó foi casado com filha de D. Marinho, e 
fege nella Martim Fernandes Topete; e Martim Fernandes foi casado com Constança Paes filha de D. Pay Ro
drigues de Meira. E o sobredito D. Ruy Fernandes Codorniz, irmão de D. João Fernandes Baticela, foi casado 
com huma dona, e fege nella. D. Maria Rodrigues Codorniz; e esta D. Maria Codo1.:niz rouçoua João Bezerra de 
casa de D. Rodrigo Gomes, e fege nella Gonçalo Gomes o gordo; e fora ante ella casada com Martim Martins 
Madnho, e fege nella D. Pero Martins Marinho. · 

&qul eo1neça o llnhasem de D. Gue1la o velho onde ve111 os Guedeãos 

E D. Gueda casou com huma dona, e fege nella Mem Gueda e Oer Gueda; e este Oer Gneda foi casado com 
huma dona, e fege nella D. Orraca Oeres; e· esta D. Orraca Oeres foi casada com Soeiro Correa, e fege ne11a D. 
Pay Corres, que foi casado com D. Gontinha Rodrigues; e desque lhe morreo esta molher casou com D. Maria 
da Silva, e fege nella semel como dito he. E o sobredito Mem Gneda foi casado com D. Sancha, e fege nella D. 
Gomes Mendes e D. Gueda Mendes : e este D. Gomes Mendes foi casado com D. Chamoa Mendes, irmã de D. 
Gonçalo de Sousa, e fege nella Egas Gomes Barroso e Gueda Gomes; e morreo esta molher a Gomes Mendes, 
-e casou outra vez, e foge n'ambas semel como dito he : e este D. Egas Barroso foi casado com D. Orraca Vas
qués d'Ambia, filha de D. Vasco Guedelha d'Ambia, e fege nella D. Gonçalo Viegas, Pero Viegas e Orraca Vie
gas e outros : e Gueda Gomes irmão de Egas Gomes Barroso foi casado com D. Orraca Anriques de Porto Car
reiro, e fege nella Gil Gueda; e este Gil Gueda foi casado com D. Maria Fernandes, filha de D. Fernão Gonçalves 
de Sousa e de D. Goldra Goldres dá Refonteira, e foge nella Martim Gil de Aroens e Tereja Gil, e estes fizerã.o 
geraçom como dito he. 

A.qol eomeça o llnha3em de D. Waseo Gomes que fez Dra-vaens 

Este Vasco Gomes foi casado com huma dona e fege nella D. Pay Vasques de :bravaens; e este Pay Vasques 
foi casado com D. Sancha Soares, filha de D. Soeiro Nunes o velho e de Aldonça Nunes que fora filha de D. Fer .. 
não Armentares, e fege nella Martim Paes de Jolla e D. Pero Paes o pobre e D. Mor Paes e D. Marinha Paes e 
D. Sancha Paes : e esta D. Mor Paes casou com D. Pero Ayres do Gravo, e fege nella D. Pero Paes Gravei e D. 
Mor Paes e D. Orraca Paes e D. Maria Paes; e estes forão casados e ouverão geraçom como dito he. E o sobre• 
dito D. Martim Paes de Jolla foi casado com huma dona, e fege nella D. Gil Martins de Jolla; e este Gil Martin!t 
de Jolla foi casado com Sanchaanes filha de D. João Nunes de Cerveira, e fege nella Affonso Gil e Romco Gil 
e Elvira Gil e Orraca Gil; e estes forão casados e ouverão geraçom COPlO de suso dito he. E D. Pero Pacs o po· 
bre, filho de D. Pay Vasques de Bravaens, foi casado com Examea Nunes, e fege nclla geraçom como jade suso 
he dito. E Maria Paes foi casada com Gomes Paes que fez o mosteiro de Souto, e fege nella D. Lourenço Gomes 
de Maceira e D. Loba Gomes; e esta D'. Loba Gomes non foi casada, e ouve filhos de ganhadia: e D. Lourenço 
Gomes da Maceira foi casado com huma dona, e fege nella João Lourenço e Maria Lourenço e Sancha Lourenço : 
e este João Lourenço foi casado cóm Maria Anes Mariacha, e foge nella Estevão Anes Pintalhopardo ~ Louren .. 
ceanes Carneiro e Orracaanes e Mariaachaanes Maceira : e este Lourenço Anes Carneiro foi casado com Mor Pi· 
res, filha de D. Pedro Novaes, e non ouverom semel : e Estevão Anes Pinta.lho foi casado com hurna dona, e fege 
nella Fernão Esteves Pintalho; e este Fernão Esteves foi cazado com Maria Acha Nunes, filha de D. Nuno Mar· 
tins de Chacim e de D. Sancha Correa, e fege nella D. Sancha, molher de Martim Va~ques Pimentel de Fornelos, 
e a molher de João Rodrigues de Valladares. E Orracaanes, filha de João Lourenço Maceira, foi casada com Gil <lo 
Eiro, e fege nella Affonso Gil e Orraca Gil e Mor Gil : e este Affonso Gil matarãono na Coruja : e Mor Gil foi ca
sada com Martim Soares Pacheco, e non houverom semel : e Orraca Gil do Eiro foi casada com Soeiro Mendes 
d' Alcoirados, e desque matarão João Brocheiro casou ella com Ermigio Martins, e fege nella Estcvão · Ermiguo 
d'Aeyro e Affonso Ermigis e outra filha a que non sei o nome. E D. Sancha Lourenço, filha de Lourenço Gomes 
de Maceira, foi casada com D. Lourenço Fernandes da Cunha, e fege nella Egas Lourenço e D. Vasco Lourenço 
e D. Gomes Lourenço e D. João Lourenço e D. Martim Lourenço (e estes forão casados, e ouverom geraçom 
c.omo he dito) e D. Orraca Lourenço e D. Mor Lourenço (o mesmo ª). E a sobredita Maria Acha Lourenço foi 
casada com D. Pero Mendes de Moles, e fege nella Estevão Peres e outros; e este Estevão Peres foi casado com 
D. Orraca Correa. E Sancha Paes, filha de D. Pay Vasques de Bravaes, foi casada com Giraldo Nunes (Girai Ca
brom ), e fege nella D. Tereja Gira Ides e Margarida GiraldesbJ : e esta Tereja Giraldes foi casada com D. Fafes Go
dins, e fege nella geraçorn como de suso he dito : e D. Maria Girai foi casada com D. João Dias de Freitas, e fege 
nella geraçorn corno de suso he escrito : e esta Sancha Giraldes foi casada com João Fernandes da Cunha, e foge 

a) Introduzimos aqui elles parenlhesis para se entender o texto. 
b) Segundo o conde D. Pedro as ~lha1 de Giraldo l\"unes /oram Tereja, Maria e Sa11cha. O que segue prova que o texto do Livro Velho está aq11i deturpado. 
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nella geraçom como de suso dito he. E D. Egas Paes que fez Randufe, e o coutou, foi seu filho Gomes Viegas 
de Penagati e Godinho Viegas (Godinho Mouro) e Egas Viegas e D. Fruilhe Viegas, e estes fizerão geraçom como . 
de suso he escrito. Jam liber est scriptus quis his scriptis scribat semper cum Domino vivat. 

Ego •artlnus .loan. scrlpsl lstum Llhrum, qul est de Domino meo Decano et 
dehet 1nlhl dare unam t11nleam propter lstam •crlpturam et pro allJ• serlpturl• 
per gratlam 11uam era •.C:C:C:LXXXI an. 

li 

A gora amigos se vos plaze vos contaremos os linhagens dos bons homens filhos-dalgo do reyno de Por
tugal dos que devem a armar e criar e que andarão a Ia guerra a filhar o reyno de Portugal. E elles, meos ami
gos, forão partidos em cinco partes. A primeira parte foi el Uffo Belfages, donde vem directamente os Sousãos. 
A segunda parte D. Alam que foi clerigo filho-dalgo, e filhou a filha d'elrey de Armenia quando foi em oração 
a Santiago e foi sa hospeda em são Salvador de Crasto de Avelaãs, e filhouha com seu linhagem, e enviou as 
campanhas suas para sa terra, e ficou elle com ella, e fege nella dous filhos donde vierão os linhagens dos Bar
gançãos, e d~spois vos diremos como· ouverom nome, e quaes sahirão delles. A terceira geraçom forão os da 
Maya, que forão os mais nobres e os mais filhos-dalgo de toda Espanha, e como elles vierom directamente do 
mui nobre e muyto alto senhor D. Ramiro, e em como elles comsograrão com os Bargançãos, e em como lierom 
direitamente do mui nobre e muy alto linhagem dei conde D. Monio de Biscaya, e em como consograrão com 
os condes de Trava, e em como casarão as netas com. os netos de D. Monio lo Gasco. A quarta geraçom forão 
os de Ba yão, netos de D. Gozendo Araldes; e despois vos diremos quaes filhos e quaes netos sahirão delles, e 
em como se virão casados. A quinta geraçom, que veo postrimeira a Portugal de Gasconha com Monio Gasco, 
donde vem os que ora chamão de Riba do Douro; e veyo com elle seu irmão o. bispo D. Sesnando que jaz em 
Villaboa do Bispo, e o bispo D.·Enego seu irmão, que jaz em Tuyas. Em primeiramente convem a saber que Uffo 
Belfages foi seu filho el conde D. Guiçoy ·e santa Senhorinha a que jaz em Basto. El conde D. Guiçoy, aquel que 
lidou com Frade BaldandobJ, fege filho, convem a saber, el conde D. Achega, o que foi casado coin a condeça 
D. Aragunte Soares filha dei conde D. Soeiro e de D. Mona Dias, que foi filha del conde D. Diogo que pobrou 
a Burgos. El conde D. Achega cegou el conde D. Mem Soares em o paço de Novelas com outros seis condes, e 
matarãono por ende, porque o cegou, na Portela de V ade, e matou-o hum cavaleiro que chamavão Soeiro da 
Velha, e era natural de Negrelos, por mandado del conde D. Pedro Paes de Bagunte, que foi hum dos condes 
que el cegou, que foi avo dos Ramirãos : e estes condes jazem em S. Pedro de Atey. El conde D. Achega fez 
filho D. Gomes Echegues, que se vê casado com D. Gontrode Nunes, que foi filha de ·n. Monio Fernandes de 
Touro, que foi filho d'elrey D. Fernando, que foi pay do emperador. D. Gomes Echegues fez filhos em sa mo
lher, D. Egas Gomes e D. Sancha Gomes: e D. Egas Gomes casou com D. Goinha Mendes, filha de Mem Gon
çalves e de Tainha, irmã de D. Soeiro Mendes o bom e de D. Gonçalo Mendes : D. Sancha Gomes e.asou com el 
conde D. Nuno de Trastamar, e fez filho el conde D. Gomes de Pombeiro. El conde D. Gomes casou com filha 
dei conde D. Pero Peres de Trava, e foge nella D. Chamoa Gomes e D. Fernam Gomes que foi abbade de Pom· 
beiro e D. Maria Gomes. Casou D. Chamoa Gomes com D. Payo Soares, filho de D. Soeiro Mendes o bom e de 
D. Gontroude Moniz, que era filha del conde D. Monio de Biscaya, e fez em sa molher D. Pedro Paes, o alferes, 
e D. Payo Sapata e D. Exemea Paes: e despois D. Chamoa meteuce monja em Vairão, e fege em drudaria um 
filho com D. Mem Rodrigues de Togues, e o filho ouve nome D. Soeiro Mendes Facha; e essa D. Chamoa fez 
outro filho em drudaria com elrey D. Affonso de Portugal, e ouve nome D. Fernando Affonso, e matarãono os 
freires d'Ucles em Evora. Esta Maria Gomes, sa irmã de D. Chamoa, casou com D. Lourenço Viegas o espadeiro, 
e nom ouverom filhos. D. Soeiro Mendes Facha, filho de D. Chamoa Gomes e de D. Mem Rodrigues de Togues, 
casou com a condeça D. Elvira, que foi filha de D. Gonçalo de Sousa e de D. Dordia Viegas, e ouverom filhos 

a) Gaspar Alvares de Lousada entende ser este livro segunda parte do Livro Velho ; porém eu entendo ser diverso, e se conjectura que era se• 
parado do outro, e se Tê do prologo, e lambem da copia acima, em que o escrevente Martim João deu alli por acabado o livro, na peliçlo que pela es• 
crila pede ao Delo. De mais, que lambem o estylo é difl'erente, como se póde observar em muitas partes. Nola iü Sowa. 

b) 01 N. 0
• Ili e IV chamam-lhe Frade Valdrique ou Balderique. 
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n. Gomes Soares D. Pedro Soares Carnesmiis e D. Nuno Soares e D. Gontinha Soares e D. Maria Soares : D. Gomes 
Soares casou com D. Tereja Rodrigues, filha del conde D. Rodrigo Vasques e da condeça D. Toda Palazim, e fege D. 
Tereja Rodrigues D. Vasco Gomes e D. Chamoa Gomes, molher que foi de D. Rodrigo Frojaz e non ouvcrão filhos : 
D. Pedro Soares Carnesmús fez filho D. Soeiro Peres Carnesmás que non ouve filhos : D. Gontinha Soares se vê ca
sada com D. Garcia Peres Ladrom, e fege nella filhos D. Pero Garcia o Bargançom e D. Fernam Garcia e D. Mor 
Garcia e D. Tereja Garcia e D. Elvira Garcia : e D. Pero Garcia casou com D. Sancha Ozores, filha de D. Ozorioanes, 
e fez em essa molher D. Tcrcja Prres; e D. Tcreja Peres casou com D. João Martins Avana, que fege hi a Aldonça
anes; e D. Aldonça casou com Gil Vasques, e fege hi Martim Gil e Marqueza Gil e D. Guiomar Gil, que casou 
com D. João Rodrigues de Briteiros : o sobre<lito D. Fernão Garcia fez hum filho em barregã que ouve nome Pero 
Fernandes, e morreo em Marrocos : a sobredita D. Mor Garcia ouve hum filho de seu irmão D. Pero Garcia, que 
ouve nome Martim Tavaya, e huma filha que ouve de outro cavaleiro, e se vê casada com Pero Mendes Testa : e a 
sobredita Tereja Garcia se vê casada em Leão e non ouve filhos : a sobredita D. Elvira Garcia se vê casada nas 
Asturias com D. Diogo Ordonhes e ouve filho D. Alvaro Dias e D. Sancha Ordonhes e D. Mecia ahbadeça de An· 
tre-ambos-os-rios : e o sohredito D. Alvar Dias casou com D. Sancha Peres, filha de D. Pero Gonçalves Girão, e 
ouverão filhos o cardeal D. Ordonho e D. Pero Alvares e seus irmãos : e D. Sancha Ordonhes foi casada com D. 
Lourenço Soares, e non ouverão filhos. E o sobrcdito D. Egas Gomes de Sousa casou com D. Guimar Mendes 
filha de D. Mem Gonçalves dã Maya e de Tainha irmã de D. Soeiro Mendes o bom, e ouverom hum filho, que 
ouve nome D. Mem Viegas de Sousa; D. Mem Viegas casou com D. Elvira Fernandes, que foi filha de D. Fer
nando AfTonso que foi de Toledo e casou com D. Orraca ·Gonçalves filha de D. Gonçalo Viegas de Marncl; e ouve 
dous filhos e tres filhas, o primeiro ouve nome D. Gonçalo de Sousa, o outro ouve nome D. Soeiro Mendes o 
groço, e huma filha que ouve nome D. Gontinha Mendes, a outra filha ouve nome D. Chamoa Mendes, e a outra 
filha ouve nome D. Mor Mendes dos Sousãos. D. Gon{mlo de Sousa foi casado com D. Tereja Sanches, filha de 
D. Sancho Nunes e da infante D. Sancha que foi irmã d'clrey D. AfTonso o velho de Portugal, e foge hi cl conde 
D. Mendo o Sousão; e casou D. Gonçalo outra vez com Sancha Affonso 1 das Asturias; e porque lha hia doneando 
rey D. Affonso que era seu hospede trusquioha logo, e pozea em huma azemela albardada, e hum escudeiro que 
lha tangece, e envioua parasa terra, e foge com ella meter búrrcla a todos os rapazes que em sa casa erão, e 
entom foi rey D. AfTonso mui bravo e disse a D. Gonçalo • Caprechus pouco que este aJ cegou a meu avo o vosso,, 
e D. Gonçalo lhe respondeo «Senhor no metades em esso mentes; cá o cegou a grão torto e morreo por ende a 
grão direito•: e non ouve nessa sa molher nenhum filho, e casou D. Gonçalo com outra molher D. Dordia Vie
gas, filha de D. Egas Moniz e de miana D. Tereja de Cerzeda, e foge hi duas filhas; huma ouve nom~e a condessa 
D. Elvira e a outra ouve nome Tareja Gonçalves, a qual casou com D. Vasco Fernandes, filho de D. Fernam 
Cativo, e fege hi dous filhos; o primeiro ouve nome D. Martim Vasques, e cativarãono os mouros em Palença, 
e nunca souberão del parte; outro filho ouve nome D. Gil Vasques de Soverosa; e huma filha ouve nome D. El
vira Vasques, e a outra ouve nome D. Aldara 2 Vasques, que foi monja de santo Tirço e que esteve em Burgaes. 
E o sobredito D. Gil Vasques foi casado tres vezes, a primeira com D. Maria Ayres, que foi filha de Ayres Caçom 
de Fornellos e de Mor Pires a pobre, e foge hi D. Fernão Gil e D. Martim Gil e D. Tereja Gil :·da outra molher, 
D. Maria 3 Gonçalves Giroa, ouve dous filhos e duas filhas; huma filha ouve nome D. Sancha Gil, e foi casada em 
Castella, e non ouve filhos; a outra filha ouve nome D. Dordia Gil, que foi monja de Arouca; e outro filho ouve 
nome Gonçalo Gil, e non ouve filhos; o outro filho ouve nome D. João Gil, e foi casado com D. Constança Gil, 
que foi filha de D. Gil Martins e de D. Marianes, e ouve hum hlho que ouve nome Martim Anes tio. E o sobre
dito D. Fernão Gil não ouve filhos. E a sobredita D. Tereja Gil ouve duas filhas e hum filho d'elrey de Leão; o 
filho ouve nome D. Martim Affonso, foi casado com D. Maria Mendes filha de D. Mem Gonçalves de Sousa, e 
non ouverão filhos; a outra filha ouve nome D. Tereja Affonso, e non foi casada nem ouve filhos; a outra ouve 
nome D. Maria Affonso, e ouve huma filha d'elrey D. Affonso de Castella, e casarãona com D. Pedro de Gusmão, 
e non ouverão filhos. E o sobredito D. Martim Gil foi casado com D. Inez Fernandes, filha de D. Fernão Goter
res de Castro, o pertigueiro de Santiago, e de D. Milia sa molher, e ouve huma filha que chamarão D. Tereja 
Martins, e casou com D. Rodrigueanés, filho de D. João Affonso Tello e da de Barreleiros sa molher, e ouverom 
hum filho, que ouve nome D. João Affonso de Albuquerque. A outra molher do sobredito D. Gil Vasques ouve 
nome D. Sancha Gil, filha de Gonçalo Gomes Orvenegua, e ouve hi dous filhos, D. Vasco Gil e D. Henrique Gil 
que non ouve filhos : D. Vasco Gil foi casado com Froilhe Fernandes, filha de D. Fernandeanes Cheira e de Or
raca Mendes sa molher, e ouve dous filhos e duas filhas; hum filho ouve nome Martim Vasques, que matarão 
em Alfayates e non ouve filhos, e outro filho ouve nome D. Gil Vasques, e ouve filhos que som já escritos; a 
outra filha ouve nome D. Sancha Vasques, e casou com Fernão Gonçalves Pimentel, e ouverão hum filho que 

1 Alvers C. 
i Aldonca l'. 
3 Elvira" e. 

a) Talvez ca per chus pouco que eslo etc. 
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ouve nome D. João Fernandes; a outra filha onve nome D. Aldonça Vasques, e non ouve filhos. E a sob redita 
D. Elvira Vasques foi casada com D. Payo Soares de Valladarcs, e foge nella dous filhos e huma filha; hum filho 
ouve nome D. Soeiro Paes de Valladares, o outro D. Rodrigo Pacs, e a filha D. Maria Paes Berredo. E D. Elvira 
Vasques fez um filho em drudaria com Vasco Magudo, que ouve nome Martim Vasques Barbas. D. Soeiro Paes 
casou com D. Estevainha Ponço, filha de D. Ponço Affonso e de D. Mor Martins, e ouve hi dous filhos; hum 
filho ouve nome Lourenço Soares, o outro Payo Soares; casou Payo Soares com D. Dclgradelin que foi mula 
d' elrey de Port~gal, e ouve filha que casarão com D. Pedro Affonso Çamora; Lourenço Soares casou com D. 
Maria Mendes, e fez hi huma filha que ouve nome D. Inez, e casarãona com D. Martim Affonso filho d'elrey 
D. Affonso : o sobredito Lourenço Soares casou outra vez com filha de Nuno Martins de Chacim, e ouvcrom filhos. 
E o sobredito D. Rodrigo Paes de Valladares foi casado duas vezes, a primeira com D. Maria Peres, filha de D. 
Pedro Semedit e de D. Tereja Paes, e ouve hi hum filho e duas filhas; o filho ouve nome Lourenço Rodrigues 
Spadarom, e não ouve filhos; a filha D. Luca Rodrigues ahbadeça de Arouca, e a outra ouve nome Eluira Ro
drigues de Crasto : a outra molher foi filha de D. Gil Feyo, e ouve hi tres filhos; o primeiro filho ouve nome 
D. Payo Sovela, que matarão em Riba de Minho, e outro ouve nome João Rodrigues, e outro Gil Rodrigues. E 
a sobrcdita D. Maria Paes de Berredo casou com D. Martim Paes da Ribeira, e fez dous filhos e tres filhas; hum 
filho ouve nome D. Gil Martins, e outro D. Lourenço Martins, e uma filha ouve nome D. Tereja Martins, e a 
outra D. Aldara Martins, e a outra D. Elvira Martins que foi monja em Lorvão : D. Aldara Martins casou com 
D. Fernão Lopes,-e nom ouverão filhos : D. Tercja Martins casou com D. João Peres da Veiga, e ouverão huma 
filha, que ouve nome D. Marianes e foi casada com D. Mem Rodrigues de Briteiros, e ouverão dous filhos e 
quatro filhas; hum ouve nome Martim Mendes, e outro João Mendes, e huma filha ouve nome Maria Mendes 
Ribeira, a outra D. Orraca Mendes, outra Maria Mendes, outra D. Guimar Mendes. E o sobredito Martim Vas
ques BornesªJ teve dous filhos e huma filha; o filho ouve nome Pero Botelho, e casou com filha de D. Martins 
de Lisboa e ouve filho que ouve nome Martim Botelho; o outro ouve nome João Botelho, e a filha ouYe nome 
Aldara Martins e foi casada duas vezes, a P.rimeira com Fernão Reymondo de Canedo) e fez hum filho e duas 
filhas; e o filho ouve nome Martim Fernandes; a filha esteve casada com João Esteves Botelho da Maya; a outra 
filha esteve casada com Joanne Esteves da Vieira : e essa Aldara Martins se vê outra vez casada com João Peres 
Tenro, e ouverão hum filho Lourenço Aires, e ouverão filhos. E saibamos do sobredito el conde D. Mendo que 
.foi casado com a condeça D. Maria Rodrigues, que foi filha dei conde D. Rodrigo o veloso, que foi de Trava, e 
da condcça D. Alambre que foi irmã d' elrey de França, e fez hi coatro filhos e huma filha; o primeiro ouve 
nome D. Gonçalo Mendes, o outro D. Garcia Mendes, o outro D. Vasco Mendes, e outro D. Rodrigo Mendes, e 
a filha D. Guimar Mendes : D. Gonçalo Mendes casou com D. Terrja Soares, filha de D. Soeiro Viegas e de D. 
Sancha Vermuis, e foge hum fi1ho e tres filhas; o filho ouve nome D. Mem Gonçalues, e buma filha ouve nome 
Mor Gonçalves, e outra D. Sancha Gonçalves, e a outra D. Maria Gonçalves : casou D. Mem Gonçalves com D. 
Maria Fernandes, e houverão huma filha que he suso escrita; D. Mor Gonçalves casou com Affonso Lopes, e 
nom ouverom filhos; D. Sancha Gonçalves foi monja de At'ouca; D. Mal'ia Gonçalves não foi casada, nem ouve 
filhos. O sobredito D. Garcia Mendes foi casado com D. Elvira Gonçalves, filha de D. Gonçalo Paes de Toronho 
e de D. Tereja· Peres da Maya, e ouverão seis filhos e huma filha; o primeiro ouve nome el conde D. Gonçalo, e 
ouve huma filha de Larregã que ouve nome João GonçalvesbJ, e outro filho ouve nome D. Sancho Garcia, e ouve 
filho de barregan Fernão Sanches, e outro filho ouve nome D. Mem Garcia, que foi casado com D. Terejaanes, 
filha de D. Fernandeanes Baticela e de D. Maria Paes Ribeira, e fege hi dous filhos e tres filhas; o filho ouve 
nome D. João Mendes e non ouve filhos; a huma filha ouve nome D. Maria Mendes, que iá he escrita; a outra 
ouve nome D. Tereja Mendes, que foi monja de Lorvão; a outra D. Constança Mendes, e casou com D. Pedrea
nes Portel, filho de João de A voim e de D. Maria Affonso, e farão filhos. E o sobredito D. Pedro Garcia non ouve 
filhos; o outro João Garcia foi casado com D. Orraca Fernandes, filha de D. Fernão Peres das Chãas e de D. 
Sancha Vasques, e ouve hum filho e trcs filhas; o filho·ouve nome Estevão Anes, e nom ouve filhos; a huma 
filha foi casada em Castella com D. Gomes Gonçalves Girom, e fege hi Joanna Gomes, que foi casada com D. 
Nuno irmão de João Nunes; a outra filha ouve nome D. Marianes e foi abbadeça de Lorvão; a outra foi monja 
com elJa; o outro filho D. Fernão Garcia foi casado com D. Orraca Abril, filha de D. Abril Pires e de D. Sancha 
Nunes, e nom ouvcrom .filhos. E o sobredito D. Vasco Mendes nom foi casado, e ouve hum filho de barregan, 
Ruy Va&qnes. E o sobredito. D. Rodrigo Mendes não foi casado, e fcge hum filho em barregan, Garcia Rodri
gues, o que matarão a aleive. A sobredita D. Guiomar Mendes foi casada com D. João Pires da Maya, e fege hi tres 
filhas, D. Terejaanes, D. Elvira Anes e D. Marianes: casou D. Tereja com D. Fernãodeanes de Galiza, e ouve
rom dous filhos e duas filhas; hum filho foy D. João Fernandes de Lima, outro D. Fernão Fernandes Pancenteo, 
e huma filha que foi monja cm Lorvão, e a outra D. Orraca Fernandes, que foi casada com Gonçaleanes Raposo, 

a) Deve ser o que acima chama Barbas. 
b) Deturpado. Comparando com o Livro do co11de D. Pedro e com a nola de Laoonha (plana 13ã) talf!e~ 1e deoo ler e ouve hum filho de barregan que ouve nome Joao Garcia. 

M. H. ToM. 1. 
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e ouverão filhos. D. João Fernandes de Lima foi casado e ouve filhos. D. Fernão Fernandes Panccnlco casou 

com D. Sancha Vasques, e os filhos que fege ja são escritos. Item casou outra vez com molher de D. Pero Paes 

d'Ambia, e ouverão filhos. E a sobredita D. Elvira Anes foi casada com Ruy Gomes de Briteiros, e fege.hi tres 

filhos e tres filhas; o primeiro filho Mem Rodrigues ouve filhos que suso são escritos; o outro João Rodrigues, 

e o verão filhos a); o outro ouve nome Gonçalo Rodrigues o sandeo; a huma filha ouve nome Orraca Rodrigues, 

e foi monja em Lorvão; a outra ouve nome D. Sancha Rodrigues que foi casada com D. Pedro Ponço e non ou

verão filhos; a outra ouve nome D. Tereja Rodrigues que se vê casada com Lourenço Martins Berredo, e não 

ou verão filhos; a outra filha ouve nome D. Maria Rodrigues, e foi monja em Arouca. E a sob redita D. Maria 

Anes foi casada com D. Gil Martins, e ouvcrom hi filhos D. Martim Gil e D. Tereja Gil -e D. Gnimar Gil e D. 

Constança Gil : e D. Martim Gil foi casado com D. Milia, filha de Andre Fernandes, .e onvcrão hum filho que 

ouve nome D. Martim Gil, e huma filha que foi casada com Fernão Rodrigues do Villalobos, e nom ouverão 

filhos; D. Guimar Gil foi abbadeça de Arouca; D. Tereja Gil foi casada em Castella e não ouve filhos; D. Con

stança Gil foi casada assim como vos ja disemos. D. Guimar Mendes irmã de D. Gonçalo de Sousa, foi casada 

com D. Mendo Moniz, e ouverão filhos D. Hermigio Mendes, D. Terrja Mendes de Barbosa, D. Elvira Mendes, D. 

Orraca Mendes : D. Ermigio Mendes casou com D. Sancha Peres a Bargançaã, filha de D. Pedro Fernandes de 

Ledia e de D. Froylhc Sanches, e olivcrão hi filho e duas filhas; o filho ouve nome D. AITonso Ermigues, e non 

ouve filhos; huma filha ouve nome D. Orraca Ermigucs e foi monja de santo Tirço; a outra ouve nome D. Froilhe 

Ermiges, e foi casada cm Lcom, e nom ouve filhos. A sobrcdita D. Tcreja Mendes de Barbosa se vê casada com D. 

Sancho Nunes, filho dei conde D. Nuno de Cela.nova, e foge hi hum filho que ouve nome D. Nuno Sanches que ca

sou com D. Terrja Alvares, filha dei conde D. AI varo de Ferreira de Castella, e foge· hi hum filho e huma filha; o 

filho ouve nome Pero Nnncs de Barbosa, e a filha D. Sancha Mendes : D. Pero Nunes se vê casado com D. Elvira 

Martins da Maya, filha de D. Martim Peres de Jamu e de D. Tereja Martins de Vizela, e ouverom filhos D. Nuno Pi· 

res e Martim Pires e Alvaro Pires e Sancho Pires e Fernão Pires e Soeiro Pires, e tres filhas que forão monjas d'A· 

rouca : Nuno Pires casou com filha de João Correa, e non ouvcrão Qlhos, e fez hum filho em barregan na molher 

de João Brucheiro, e á nome Martim Barbosa; Martim Pires foi casado com filha de Lourenço Martins de Berredo 

e de D. Tereja Pires, e.non ouverom filhos; Alvaro Pires non foi casado, nem ouve filhos: JoãobJ Pires foi freire do 

Templo, e non omc filhos; Sancho Pires nom foi casado, nem ouve filhos; Fernão Pires foj casado com Estevai

nha Fernandes, filha de Fernão Gomes Barreto e de D. Sancha, e farão filhos. A sobredita D. Orraca Mendes se vê 

casada com D. Nuno Mendes de Sima, e foge hum filho e huma filha; o filho ouve nome D. Mem Nunes, a filha 

D. Orraca Nunes : D. Mem Nunes casou com D. Orraca Rodrigues de Palmeira, filha de D. Rodrigo Nunes e de 

D. Elvira, e ouverom filhos D. Pedro Mendes Poyarcs, que casou com filha de D. João Fernandes Cheira, e fez 

hi huma filha que ouve nome D. Elvira Pacs, que casou com D. Fernão Nunes Revelado, e não ouvcrom filhos : 

a sobredita D. Orraca Nunes, irmã de D. Mcm Nunes, casou com Payo Ribeira, filho de D. Monio Cabreiro e de 

D. Sancha Nunes, filha de D. Nuno Soares, o que fez Grijó, e fege hi hum filho e duas filhas; o filho ouve nome 

D. Martim Pacs Ribeira, e foge filhos quaes são de suso escritos. Outra vez se vê casada D. Orraca JS'unes com 

Fernão Pelegrim, e ouve huma filha D. Orraca Fernandes, que foi molher ele D. Affonso Gato, e foge hi dous 

filhos e huma filha, e o filho ouve nome Lopo Gato e outro Fernão Gato e D. Constança Affonso. A primeira 

filha de D. Orr~ca Nunes ouve nome D. Maria Paes Ribeira, que foi molher d'elrey D. Sancho de Portugal, e 

fege hi dous filhos e duas filhas; hum filho ouv~ nome D. Gil Sanches, e foi chus honrado clerigo que ouve na 

Espanha, e ouve por barrcgan D. Maria Garcia; e outro filho ouve nome D. Rodrigo Sanches que non foi casado 

nem ouve filhos; e huma filha ouve nome D. Constança Sanches que foi professa em Santa Cruz de Coimbra, e 

nom ouve filhos; outra filha ouve nome D. Tcreja Sanches, e foi casada com D. Affonso Telles, e ouvcrom filhos 

D. João AITonso e D. AITonso Telles e D. Martim AITonso e D. Maria Affonso que foi abbadeça de Gradafes : D. 

João AITonso foi casado com irmã de Gonçalo Pires de Burralheiros, sobrinha do arcebispo de Santiago D. João 

Aires, e ouve dous filhos, Rodrigo Ancs, que he suso escrito, e· Gonçalcanes Raposo, que outro si escrito he de 

suso; D. Martim AITonso se vê casado com filha de D. João d' Aboim, e não ouverom filhos; D. AITonso Tellcs 

não ouve filhos. D. Elvira Mendes casou com D. Godinho Fafcs e ouve filho D. Fafos Godins; e D. Fafes Goclins 

casou com D. Sancha Giraldes, filha de Giral Cabrorn, e ouve filhos o arcebispo D. Egas Fafez e D. Godinho 

Fafes e D. Rodrigo Fafes e D. Martim Fafes e D. Soeiro Fafcs e D. Ermigio Fafcs cJ e D. l'crcja Fafes e Egas 

Fafes Cravo, que foi de barrcgan : Godinho Fafes ouve filho Martim Godins de barregan; e Ruy Fafes se vê ca

sado com D. Tereja Pires, e ouve dous filhos e huma filha; e hum· filho ouve nome Fernão Rodrigues, e outro 

Ruy Fafes, e outro Fr. Lopo, e a filha ouve nome D. Maria Rodrigues : casou D. Maria Rodrigues com Lourenço 

Soares Freire, e fege hi Guimar Lourenço, molher de João Redondo, e Constança Lourenço, molher de João 

Martins trobador; Soeiro Fafes casou com D. Costança, e fege hi filhos D. Fernão Soares thesoureiro de Coim-

a) Deturpado. 
b) Talvez Soeiro. 
e) Falta D. Urraca Fafcs, que apparece adiante. 
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bra, e Martim Soares; Martim Fafos non ouve fi1hos; e Egas Fafcs arcebispo ouve lmma filha, D. Maria Viegas, 
e foi casada com Vicente Curutello, e ouve filhos Egas Curutcllo e a moJher de Pero AITonso Ribeiro; D. Ermi
gio Fafes foi abbade de Refoyos de Basto; D. Orraca Fafcs casou com Martim Tenro, e foge hi Lourenço Espi· 
nhel; D .. Tereza Fafcs casou com João Fernandes FornelJo, e fege hi Pedro do Monte e a moJher de Vasco Mar
tins Pimentel, e fege D. Vasco Martins em sa fill!a de João Rodrigues de Forncllo dous filhos e hurna filha, 
Martim Vasques e Affonso Vasques e Orraca Vasques que se vê casada com GÓnçalo Pereira, e fege hi D. Gon· 
çalo Pereira, arcebispo de Braga, e Vasco Pereira. E D. Chamoa Mendes, a outra irmã de D. Gonçalo de Sousa, 
se vê casada ·com D. Gomes Mendes de Barroso, e ouverom hi hum filho e huma filha; o filho ouve nome D. Egas 
Gomes Barroso, e D. Egas Gomes ouve dous filhos e huma filha, hum ouve nome Gonçalo Viegas Barroso, e 
outro D. Gomes Viegas Barroso; a filha ouve nome D. Orraca Viegas : D. Gonçalo Viegas fez filhos Gonçalo 
Gonçalves e suas irmans Orraca Gonçalves e Maria Gonçalves : e Orraca Gonçalves casou com Pero Alvelo : 
Gomes Viegas fez filhos Ruy Gomes e Payo Gomes, e Mem Gomes he de barregan, e Pero Gomes Barroso que foi 
casado em Toledo, e Ruy Gomes que foi abbade de Pombeiro : e D. Orraca Viegas esteve casada com D. Soeiro 
Reymondo, e fege hi D. Mem Soares de Merlo e D. Pedro Soares de Alvim e D. Lourenço Soares Freire e D. Gon
tinha Soares e a madre de D. Giraldo AfTonso Rendamor : D. Mem Soares se vê casado com D. Tereja AfTonso, e 
fege hi dous filhos e huma filha, e hum filho cm barregan que ouve nome Soeiro Mendes; e o primeiro filho ouve 
nome AfTonso Mendes, e outro Ruy Mendes Beiçana; e a fiJha, Tereja Mendes, se vê casada com D. Pay Correa, e 
ouverom filho D. AfTonso Correa. E outra irmã de D. Gonçalo de Sousa, D. Mor Mendes, casou com D. Egas Fafcs, 
o que jaz em Rendufe, e fege hi huma filha D. Sancha Viegas que foi casada com D. Soeyro Tortás, e ouvcrom huin 
filho que ouve nome arcebispo D. Estevão e duas filhas, a huma ouve nome D. Estevainha e outra D. Tereja Soa
res: D. Estevainha Soares casou com D. Martim Fernandes de Visella, e ouverom quatro filhas e hum filho; o filho 
ouve nome D. Durão Martins, e huma fHha ouve nome D. Tercja Martins, a outra D. Sancha Martins, a outra D. 
Mayor Martins, e a outra D. Mor Martins que foi abbadcça de Arouca : D. Durão Martins casou com huma dona da 
Silva, e fege hum filho e huma filha; e o filho ouve nome D. João Durãcs, e foi freire do Hospital; a filha ouve 
nome Tereja Durães, foi casada com D. Rodrigo Peres o alto, e ouverom hum filho que ouve nome Pero llodrigues 
que foi freyre do Hospital : D. Tereja Martins casou com D. Martim Pires da Maya, e ouvcrom trcs filhos e duas 
filhas; o primeiro ouve nome D. Martim Martins que foi mestre do Templo, e outro ouve nome D. João Martins 
Avana, e casou com D. Tereja Pires de Bragança, e fizcrão filhos quaes ja som escritos, e outro, D. Estevão Martins, 
que mataram em Coimbra; e outra filha ouve nome D. Elvira Martins, e se vê casada com D. Pedro Nunes de Bar.: 
bosa, e ou verão filhos que iá s.ão suso escritós; e outra filha ouve nome D. Guimar Martins que foi monja de Arou
ca. D. Sancha Martins casou com D. Gonçalo Rodrigues de Nomaes, e ouve hum filho D. Martim Gonçalves de No
maes; e despois meteuce cm drudaria esta Sancha Martins, e fez, com Martim Pimentel, Vasco Martins e a mo1her 
de Estevão de Freitas, e foge outra, monja d'Arouca: D. Martins Gonçalves de Nomaes casou com D. Mor Soa
res, e fez dous filhos e duas filhas; e hum filho ouve nome Gonçalo Martins, e não ouve filhos; e outro ouve 
nome D. Ruy Martins, e casou com D. Beatris, filha de D. João Peres Redondo e de D. Gracia Soares, e ouve 
duas filhas, hum a casou com Martim Vast~ues da Cunha, outra se vê casada com Martim. Affonso de Rezende, 
e ouverom filhos. A outra filha ouve nome D. Elvira Martins, e foi casada com Pedro Martins de Gandarey, e 
non ouverom filhos. D. Mayor Martins casou com D. Ponço Affonso e ouverão hum filho e tres filhas; o filho ouve 
nome D. Pedro Ponço, e non ouve filhos; a huma filha ouve nome D. Estevainha Ponço, e foi casada com D. 
Soeiro Pacs de Valadares, e ou verão filhos que ja são escritos; e a outra filha ouve nome D. Maria da Veiga, e 
foi casada com Ruy Lopes de Mendoça, e ouve hum filho que ouve nome D. Diogo Lopes; a outra ouve nome 
Sancha Ponço, e foi casada em Castella e ouve hum filho que ouve nome D. Ponço. D. Tereja Soares, irmã do 
arcebispo D. Estevão, casou com D. Pero Martins da Torre, e fege hi hum filho e huma filha; o filho ouve nome 
João Pires de Vasconcellos, e a filha ouve nome D. Sancha Pires; D. Sancha Pires casou com D. João Gomes 
Barreto, e non ouverão filhos. D. João Pires de Vasconccllos casou com Maria Soares filha de Soeiro Coelho, e 
ouverão tres filhos, hum ouve nome Pedreanes, o outro Rodrigueancs, e outro D. Estevão Anes que foi bispo de 
Lisboa : Pedrc:mes casou com filha de Pedreancs de Porto Carreiro e de Maria Brava, e ouve filhos; Rodrigueanes 
casou com filha de Ruy Vicente de Penela e de Froilhe Esteves e neta de D. Estevão Soares da Mota, e ouverão 
filhos. Ora saibamos de D. Soeiro Mendes o grosso, irmão de D. Gonçalo de Sousa, quaes sahirão del : e elle ouve 
huma filha de barregan, que ouve nome Maria Soares, e foi segunda vez casada; a primeira vez com D. Egas, e 
fege hi hum filho e huma filha; o filho ouve nome Martim Viegas, e casou com Maria Giraldes filha de Girai Ca
brom, e ouve hi dous filhos e huma filha, e outro filho que ouve este Martim Viegas d' outra dona, ouve nome 
Pero Martins de Podentes; os outros filhos, hum ouve nome D. João Martins Bavoso, e outro Egas Martins; a 
filha ouve nome Maria Martins; e João Martins casou com filha de Ruy BaLi11om, e não ouve filhos daquella sa 
molher, e ouve hum filho de barregan que ouve nome Gilianes : Egas Martins fez em sa barregan Maria Martins 
de Travanca tres filhos, hum ouve nome Martim Viegas, e foi frade pregador, o outro filho ouve nome Lourenço 
Viegas, o outro ouve nome Go~çalo Viegas, e farão filhos : D. Maria Martins casou com Lourenço Viegas de 
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Gondar, e fege hi Toda Lourenço; Toda Lourenço casou com Martim Gil Dnrães, e fege hi Lourenço. Ganço e 
seus irmãos. D. Maria Soares de suso dita se vê casada segunda vez com João Fernandes de Vizela, e fege hi 
hum filho que ouve nome D. Martim Annes que se vê casado com D. Estevainha Paes, filha de D. Pay Cabrey
ro, e fege hi dous filhos, hum ouve nome D. Gil Martins, e outro D. João Martins Chora : D. Gil Martins casou 
com D. Marianes, e ouverom filhos quaes ja são suso escritos; D. João Chora se vê casado com D. Orraca Abril, 

· e fege hi D. Pedreanes Gago, que casou com D. Orraca Affonso, e fege hi huma. filha; e outra filha aJ ouve nome 
D. Tereja Anes e casou com D. Pay Curvo, e ouverom dous filhos e huma filha; e hum filho ouve nome D. Pedro 
Paes Curvo, e outro Lourenço Pacs, e a filha D. Sancha Paes; D. Sancha Paes foi casada duas vezes, a primeira 
com Estevão Mendes Queixada, e foge hi huma filha, que foi molher de D. Nuno Martins de Chacim, e figerão 
estes filhos, Outor Nunes, Alvar Nunes e Gil Nunes e a molher de D. Lourenço Soares de Valladares, e farão 
filhos : e esta Sancha Paes snso dita casou a segunda vez com D. Fernão Gomes Barreto, e ou verão dous filhos 
e huma filha; a filha ouve nome D. Estevainha, foi casada com D. Fernão Peres de Barbosa, e ou verão filhos. 
D. Tereja Anes, filha de João Fernandes de Vizela suso dito, se vê a segunda VC'z casada com D. Pedro Peres 
Espinhei, e ouverom filhos Pedro Espinhei, que não ouve filhos, e outro, Estevão Espinhei, que foi freire do 
Templo, e Garcin. Espinhcl, que ouve hum filho de barrcgan que ouve nome João Garcia. E outra irmã de D. 
Martim Anes se vê casada com João Soares de Panha, e foge nella Pedroanes e Soeyroanes e Joaneanes e Ma
rianes : e Pedroanes casou com D. Tereza Gil, filha de D. Gil de Solda, e ouverom huma filha qúe se vê casada 
com Martim Anes do Vinhal, e ouverom filhos; Soeiro Anes se vê casado com D. Maria, e ouverotn dous filhos; 
hum ouve nome Payo Soares, o outro João Soares, e a verão filhos; Joane Anes foi casado e ouve huma filha, 
e farão filhos; Rodrigneanes bJ não foi casado, mas ouve hum filho de harregan que ouve nome Lopo Rodrigues; 
Marianes a malfadada se vê casada com D. Nuno Soares Mouro, e ouverom hum filho que ouve nome Mourão 
Nunes, e matou sa madre, porque lhe disse que não ...... com outrem; e ouverão huma filha que ouve nome 
Aldonça Nunes e se vê casada com João Soares de Sardoeira, e ouverom huma filha que se vê casada com Es
tevão Anes 1 de Canas, e farão filhos. 

Este he o linhagem dos mui nobres e muy honrados ricos-homens, e filhos-dalgo da Maya, etn como elles 
vem direitamente do muito alto e mui nobre rey D. Ramiro; e este rey D. Ramiro se vê casado com huma rai
nha, e fege nella rcy D. Ordonho; e pois lha filhou rey Abencadão que era mouro, e foilha filhar em Salvaterra 
no logo que chamão Myer : entom era rey Ramiro nas Asturias : e quando Abencadão tornou adusea para Gaya, 
que era seu caste1lo, e quando veo rey Ramiro não achou asa rnolher e pesoulhe ende muito, e enviou por seu 2 

filho 2 D. Ordonho e por seus vassallos, e fretou saas naves, e meteuce cm ellas, e veyo aportar a Sanhoane da 
Furada; e pois que a nave entrou pela foz cobrioa de panos verdes, em tal guiza que cuidassem que erão ramos, 
cá entonce Douro era coberto de huma parte e da outra darvores; e esse rey Ramiro vestiose em panos de ve
Jeto, e levou consigo sa espada, e seu corno, e falou com seu filho e com os seus vassalos que quando ouvissem 
o seu corno que todos lhe acorressem, e que todos jovecem pela ribeira per antrc as arvores, fóra poucos que 
ficassem na nave para mantela, e el foice estar a huma fonte que estava perto do castcllo; e Abencadão era fóra 
do castello, e fora c~rrer seu monte contra Alfão; e huma donzella que servia a rainha levantouce pela menhã 
que lhe fosse pela agoa para as mãos; e aqnella donzella havia· nome Ortiga; e ella na fonte achou iazendo rey 
Ramiro, e nom o conhcceo, e el pediolhe dagoa pela ara via, e ella dculha por hum autre, e el meteo hum ca· 
mafeo na boca, o qual camafeo havia partido com sa rnolher a rainha pela meadade; el deuse a beber, e deitou 
o anel no autre, e a donzella foice, e deo agoa á rainha, e cahiolhe o anel na mão, e conheceoo ella logo : a 
rainha perguntou quem achara na fonte; ella respondeu qua não era hi ninguem : ella dice que mentia, e que 
lhe non negace, ca lhe faria por ende bem, e mercê; e a donzela lhe disse entom que achara hum mouro doente 
e }azarado, e que lhe pedira d'agoa que hebece, e ella que lha dera; e entonce lhe disse a rainha que lhe fosse 
por el, e se hi o achasse que lho adusese. A donzela foi por el, e dicclhe ca lhe mandava dizer a rainha que 
fosse a ella; e entonces rey Ramiro foise com ella; e el entrando pela porta do paço conheceo-o a rainha, e di
celhe -•Rey Ramiro quem te aduse aqui?•- E el lhe respondeu -cca o teu amor»-: e ella lhe dice que 
vinha a morrer, e elle lhe respondeu, ca pequena maravilha; e ella dice á donzela que o metese na camara, e 
que lhe não dese que comese nem que bebece; e a donzela pensou dei sem mandado da rainha; e el jazendo 
na camara chegou Ahencadão e dcrãolhe que jantace, e dcspois de jantar foise para a rainha; e desque fizerão 
sen plazer, disse a rainha -•se tu aqui tivesses rei Ramiro, que lhe farias?•- O mouro entãórespondeo -•o 
que el a mi faria : matalo. •- Então a rainha chamou Ortiga que o adusese da camara, e ella assim o fez, e 
aduseo ante o mouro, e o mouro lhe disse -•es tu rey Ramyro?•- e elle respondeo -•eu sou•- e o mouro 
Jhc perguntou -•a que vieste aqui?•- elrey Ramiro lhe disse entom -•vim ver minha molher que me 
filhaste a. torto; ca tu havias comigo tregoas, e nom me catava de ti : , _ e o mouro lhe disse -«vieste a mor-

t Soares e. 
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a) Pelo que se segue abaixo parece que falta de Jollo Fernandes de Visela 
b) Parece ler sido anteriormente orailtido este entre os ~lhos de lodo Soares c1e Panlia. 
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rér; mas quero te perguntar : se me tiveces em Mier que morte me darias?• - Elrey Ramiro era muito faminto 
e respondcolhe assim -ceu te daria um capão assado e huma regueifa, e fariate tudo comer, e dartehia em cima 
en sa çapa aJ chca de vinho que bebesses : em cima abrira portas do meu curral, e faria chamar todas as minhas 
gentes, fJUe viessem ver como morrias, e faria te sob ir a um padrão, e fariate tanger o corno, até que te hi sa
hice o folego.•- Então rcspondeo Abencadão ~cessa morte te quero cu dar.•- E fez abrir os curraes, e fezeo 
sohir em hum padrão que hi entom estava; e começou rey Ramiro entom seu corno tanger, e começou chamar 
sua gente pelo corno que lhe acorressem, cá agora havia tempo; e o filho como ouvio, acorreolhe com seus vas
sallos, e mcterãosc pela porta do castcllo, e el deceusc do padrom adonde estava, e veyo contra clles, e tirou 
sa espada da bainha., e descabcçando atá o menor mouro que havia cm toda Gaya, andarão todos á espada, e 
nom ficou cm essa villa de Gaya pedra sobre pedra que tudo não fosse cm terra; e filhou rey Ramyro sa molher 
com sas donzellas, e quanto haver ahi achou, e meteu na nave, e quando forão a foz d'Ancora amarrarão as 
barcas, e comerão hi e folgarão, e D. Ramyro deitouce a dormir no regaço da rainha, e a rainha filhouce acho
rar, e as lagrimas della caerão a D. Ramiro pelo rostro, e el espertousc, e diselhe, porque chorava, e clla dise
lhe -•choro por o mui bom mouro que mataste•- e então o filho que andava hi na nave ouvio aquella palavra 
que sa madre dissera, e disse ao padre -«padre não levemos comnosco mais o demo.•- Entom rcy Ramiro 
filhou uma mó que trazia na nave, e ligoulha na garganta, e anchorouha no mar, e dês aquella hora chamarão 
hi Foz d' Ancora. Este Ramiro foice a M yer e fez sa corte, e contoulhc tudo como lhe acacccra, e entom b~ptisou 
Ortiga, e casou com clla, e louvoulho toda sa corte muito, e poslhe nome D. Aldara, e foge nclla hum filho, e 
quando naceo poslhe o padre o nome Albozar, e disse entom o padre, que lhe punha este nome porque seria 
padre e senhor de muito boa fidalguia; e morreo rcy D. Ramiro. Deos lhe aya sande a alma, rcquicscat in pace. 

Rcynou depos cl seu filho D. Ordonho cm seu logo : pohrou a villa de Leom, e veyo conqucrer a Portugal 
que era de mouros, e deu a Santiago, porêm que o aiudassc, o couto de Monquim, e de Cornellan; e vcyo 
com clle seu irmão Albozar; e porque foi bem por armas puzcronlhc nome Cide Albozar, e foge huma torre no 
monte de Monte-Cordova, que hora chamão Pena de Cidc, e guerreou dahi os mouros, e deitou os mouros de 
S. Romão, e forãoce passar Douro, e forãoce a S. Martinho de Mouros, e des hi filhou o craslo d' Aveozo a mou
ros, e deitou mouros de crasto de Gondamar, e de Todea, e fozcos hir a crasto Marnel de Iliba de Vouga; e ca
sou com D. Usco Godins, filha dei conde D. Godinho das Asturias, e ella com seu marido fundarom a igreja de 
S. Nicolao em a villa de Morcyra de Riba d'Ave, que hora chamão S. Tirso de Riba d'Ave; e vierom com el de 
Galiza seus vassalos bons : convem a saber quaes forão : D. Gutcr Telles e D. Osena e D. Tructescndes Turqui
des; e cada hum <lclles crão senhores de mui bons cayaleiros, e outros muitos e bons vassalos. Albozar casou 
com D. Usco Godins, e fizerão dous filhos; e hum filho ouve nome Trastamiro Albozar, e outro Ermigio Albozar : 
Trastamiro Albozar casou com D. Dordia Soares, irmã de D. Sarracim Soares, e fege hi dous filhos e huma filha; 
hum filho ouve nome D. Gonçalo Traslamires, e outro D. Fernão Trastamires, e a filha D. Ermezenda Trastami
res : D. Gonçalo Trastamircs foi casado com D. Usco Fernandes filha de D. Fernão 1 Dias, e foge hum filho e 
huma filha; o filho ouve nome D. Mem Gonçalves, e a filha ouve nome D. Ermezenda Gonçalves de Fraestada, 
e não foi casada nem ouve filhos : D. Mem Gonçalves foi casado com D. Leogunda Soares, que chama vão por 
:wbrenome a Tainha filha de D. Soeiro Godins, o que fegc a Varzea, e ouverom dous filhos e tres filhas; hum 
filho ouve nome D. Gonçalo Mendes, e outro D. Soeiro Mendes o mui nobre e muito avisado, e huma filha ourn 
nome D. Mor Mendes que foi monja em Santo Tirso e Senhora de Burgaes, e foge seu testamento á igreja de Bur
gaes, convem a saber, dous casacs em Guimarães e outro cm Monte Cordova en o logo que chamão o Orcal, e 
outro em Gavião; a outra filha ouve nome D. Dordia Mendes, que se vê casada com D. Payo Guterres, e ouve 
hum filho que ouve nome D. Mem Paes; e este D. Mem Paes não foi casado nem ouve filhos; a outra filha ouve 
nome D. Goyna 2 Mendes e foi casada com D. Egas Gomes de Sousa, e os que dei exirão são ja escritos. D. Soeiro 
Mendes foi casado com D. Gontrode Moniz, fillia dei conde D. Monio de Biscaya, e ouverom hum filho e duas 
filhas; o filho ouve nome D. Payo Soares, e huma filha ouve nome D. Goda Soares, e a outra D. Godinha Soa
res : e casou D. Soeiro Mendes com D. Dordia Nunes que foi das Asturias, e fege nella tres filhas; a primeira 
ouve nome D. Mor Soares, a outra D. Tcreja Soares, e a outra D. Orraca Soares : D. Pay Soares foi casado com 
D. Chamoa Gomes, filha dei conde D. Gomes de Pombeyro, e fegc dous filhos e huma filha; hum filho ouve nome 
D. Pay Çapala, e nom foi casado nem ouve filhos; o outro filho ouve nome D. Pedro Paes o alferes, o que foi alfe
res de Portugal e de Lcom; a filha ouve nome D. Examea Pacs : D. Pedro Paes o alferes se vê casado com D. El
vira Viegas, filha de D. Egas Moniz, e ouverom tres filhos e tres filhas; hum filho ouve nome D. Martim Peres da 
Maya, e foi casado com D. Tereja Martins da Vizdla, e os filhos que ouverom são jade suso escritos; o outro 
filho ouve nome D. João Peres da Maya, e foi casado com D. Guiomar Mendes, e os filhos que ou verão são ja es
critos; D. Tarcja casou com D. Gonçalo Paes de Toronho, e ouverom hum filho e huma filha; o filho ouve nome 
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D. Soeiro Gonçalves, e matarãono na lide de Gaya, e ouve filhos os quaes ja som escritos; a outra filha ouve 

nome D. Sancha Peres, e foi casada com D. Fernando Osores, e ouverom tres filhos; hum ouve nome D. João 

Fernandes Erzilom1, e não ouve filhos; o outro ouve nome D. Nuno Fernandes, e foi casado com D. Maria Vas

ques, que foi filha de D. Vas.co Veero e de Sanchia, e ouverom dous filhos; hum ouve nome D. Ayres Nunes, 

que foi casado com D. Sancha Peres d'Almoster, e ouverão huma filha que ouve nome D. Berengueira que foica

sada com D. Ruy 1 Garcia i de Panha, e nom ouverom filhos : D. Fernão Nunes c~sou com D. Elvira Peres, filha 

de D. Pero Mendes de Poyates, e nom ouverom filhos; a outra filha ouve nome D. Orraca Peres, e foi casada 

com D. Pedreanes de Novoa, e ouverom dous filhos e duas filhas; a huma filha foi abbadeça d'Ubeda; a outra 

ouve nome D. Orraca Peres, e foi casada com D. Nuno Vasques de Barganca, e ouverom um filho e huma filha; 

o filho ouve nome D. Gonçalo Nunes, o que matarão em Bargança, e ouve hum filho de barregan; a filha foi 

casada com Cabeça-de-vaca, e ouverão dous filhos; hum filho ouve nome D. Rodrigo Peres Alto, e não ouve 

filhos; o outro filho ouve nom~ D. João Pires da Novoa, e foi casado com D. Maria Nunes, filha de D. Monio 

Gonçalves Girom, e ouverom dous filhos; hum ouve nome D. Pedro Anes que foi bispo de Orense, e outro ouve 

nome D. Gonçaleanes, e ouve filho e fará filhos. O outro filho de D. Pero Paes o alferes ouve nome D. Soeiro Pi

res, e non foi casado, e ouve quatro filhos e huma filha de barregan; hum filho ouve nome Martim Soares Ca

nelas, e foi casndo com filha de Fernrto Martins d' Almeida, e foz seus filhos; o outro ouve nome Martim Soares 

Narizes, e foi casado com Maria Rodrigues, e ouverão filhos e filhas; o outro filho ouve nome João Soares Veloso, 

e ouve dous filhos de barregan, hum ouve nome Martim Anes de Gaya, e outro Joaneanes; o outro filho ouve 

nome Fernão Soares, e foi clerigo; a filha ouve nome D. Elvira Soares, e foi casada com Martim Penda, e ou

verão filhos João Penda, e Ruy Penda. E D. Examea Paes, filha de D. Pero Paes, foi casada com D. Ermigio 

Mendes, que foi filho de D. Mendo Bofiom, e ouverom hum filho que ouve nome D. Pedro Ermides, que foica

sado com D. Tareja Pacs, filha de D. Pay Curvo e de D. Maria de Marano, e ouverom tres fi1hos e huma filha; 

hum filho ouve nome D. Mem Paes, e não foi casado nem ouve filhos; o outro filho ouve nome D. João Pires da 

Veiga, e foi casado com D. Tcreja Martins de Berredo, e os filhos que onverom ja som escritos; outro filho ouve 

nome D. Soeiro Paes d'Azcvedo, e foi casado com D. Constança Affonso, filha de D. Affonso Gato, e ouverom 

hum filho e seis filhas; o filho ouve nome Payo Soares, e foi casado com Tereja Gomes filha de Gomes Correa; 

e ouverom filhos; huma filha foi monja no mosteiro dé Mier, que chamão Santa Ovaya das Donas; a outra filha 

foi casada com D. João Martins da Cunha; Maria Soares foi monja de Arouca, e Tereja Soares; a outra filha ouve 

nome D. Maria Peres, e foi casada com Rodrigo Paes de Valladares, e as filhas que ouverão som ja escritas. D. 

Pero Paes o alferes fez huma filha cm barregan que ouve nome D. Examea Peres, e foi casada com D. Diogo 

Dias, e ouverão hum filho que ouve nome Vicente Dias, e s~ vê casado com D. Boa, e ouverom huma filha que 

ouve nome D. Joanna, e foi casada com Fernão Fernandes Gogominho, e ouverom filhos. E falemos das filhas 

de D. Soeiro Mendes o bom quaes forão, e com quem se virão casadas : ellas forão sinco; a primeira foi D. Goda 

Soares que foi casada com D. Pay Romco; a segnnda foi D. Gontinha Soares, e se vê casada com D. Mem o Bar

ganç.om; a terceira foi D. Tereja Soares, ~ se vê casada com D. Fernão Mendes de Bargança; a quarta foi D. 

Mor Soares, e foi casada com D. Pero Bernaldes; a quinta foi D. Orraca Soares; que fo~ casada com D. Aires Pi

res de Trava. Item este Soeiro Mendes- ouve hum filho de huma moura de Santarem, que ouve nome D. Gonçalo 

Soares Momo, e foi casado com D. Ouroana Soares, irmã de D. Nuno Soares de Grijó. D. Goda Soares ouve tres 

filhos e duas filhas de D. Pay Romeu; e hum filho ouve nome Martim Caído, e não ouve filhos; o outro ouve 

nome Pero Galego, e não ouve filhos; o outro ouve nom~ D. Soeiro .Moro de Panha, foi casado com D. Orraca 

Mendes, fiHia de D. Fernandes 3 de Caria; a outra filha ouve nome D. Mor Paes de Curveira, que foi casada com 

D. Egas BulTo; outra filha foi avó de D. Affonso Ribeiro e de sem; irmãos. D. Soeiro Mouro ouve dous filhos e huma 

filha; e hum filho ouve nome D. João Soares de Panha, e foi casado. com D. Tercja Anes de Vizela, e os filhos 

'lue onrcrão são ja escritos; outro filho ouve nome D. Pay Romeu o pequeno, foi casado com D. Sancha Enriques, 

filha de D. Henrique Magro, e ouverão hum filho que ouve nome Gonçalo Paes Taveira, e a filha ouve nome Chri

stina Soares, e foi madre de D. Pedro Fernandes de Portugal e de Garcia Fernandes de Portu.gal. Pero Fernan

des Portugal casou com irmã de Pedro Rodrigues de Pereira, e ouverom tres filhos; e hum filho, D. Garcia Fer

nandes, casou com filha de D. Pedro Affonso Pestana e de Maria Acha, que ouve nome Tereja Pires de Gondim, 

e ouvcrom hum filho e huma filha; o filho ouve nome D. Ruy Garcia, e a filha Sancha Garcia, e foi casada com 

Martim Lourenço da Cunha, e ouverom filhos, e filhas. E a filha de D. Garcia Fernandes e de Tereja Pires de 

Gomlim ouve nome Maria Acha de Gondim. E D. Mafalda Peres foi filha de Pero de Portugal, e se vê casada com 

Lourenço Pires de Alvarenga, e nom ouverom filhos. D. Tcreja Pires, fiJha de Pero de Portugal, se vê casada 

com Vasco Lourenço <la Cunha, e ouverom filhos. D. Mor Peres, filha de Pero de Portugal, se vê casada com Af

fonso Rrnlrigues Rcndamor, e ouverom hum filho que ouve nome Martim Affonso de Resende que fará filhosª); o 

1 Bcrsilom C. 
'l Garcia C. 
a Mem Fernandes C. 

a) Parece liaver aqui uma lacut1a. 
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filho ouve nome Abril Pires, e morrco escudeiro; outra filha ouve nome D. Garcia Fernandes Portugal de harre
gan, e se vê casada com Martim do Casal, e ouverão filhos e filhas. Gonçalo Paes Taveira casou com filha de Ruy 
Fernandes Capom, que foi filho de Ruy Capom, que foi ...... e fegeo cavaleiro rey D. Affonso, e ouverão dous 
filhos e huma filha; e hum ouve .nome Lourenço Gonçalves, e ouve filhos e filhas; o outro filho ouve no;:ne Ruy 
Gonçalves de Taveira, e foi casado, e ouve filhos; a filha ouve nome Elvira Gonçalves', e foi casada com João Cor
rea, e ouverom hum filho Gonçaleanes Correa. E saibamos da sobredita D. Mor Paes Cupiera que se vê casada 
com D. Egas Buffo, quacs sahirão delles : e eJles ouverom hum filho que ouve nome Gonçalo Viegas de Cupiera, 
e casou com D. Orraca Vasques, e fege hi o priol D. Mendo do Hospital e seu irmão D. Gomes Gonçalves freire 
do Hospital, e sa irmã D. Tercja Gonçalves que foi casada com Egas Enriques de Porto Carreiro, e foge hi o ar
cebispo D. João Viegas e Gomes Viegas Peixoto e Lourenço Viegas Calfcirão e Gonçalo Viegas Maça-madeira e 
Reymon Viegas de Torres e Orraca Viegas : Lourenço Viegas foi casado com Elvira Rcynaldes de Coimbra, e nom 
ouverom filhos; Gonçalo Viegas foi casado com Sancha Pires de Fareloes, e ouverom filhos Gonçalo Gonçalves ar
cediago de '3raga, Ruy Gonçalves Bifardei e Maria Gonçalrcs, e outros que morrerão : Ruy Gonçalves se vê ca
sado com filha de Fernão Gonçalves Ch:mcino, e omerom filhos; Maria Gonçalves se vê casada com Vasco Mar
tins Pimentel, e ouverom filhos e filhas : Rcymon Vicgas·foi casado com filha de Ourigo o velho, e ouverom dous 
filhos, João Reymondo e Estevão Rcymondo; Orra.ca Viegas casou com :Estcvão Anes Pintalaped ra 1 , e ouverom 
hum filho que ouve nome Fernão Esteves Pintalho, e foi casado com Maria Nunes, ·e ouverão huma filha que ca
sarão com Affonso Vasques, e farão filhos. Ora saibamos de D. Gontinha Soares, filha de D. Soeiro Mendes o bom, 
que foi casada com D. Mcm de Bragança, e frge hum filho e huma filha; e o filho ouve nome Poncio o velho, 
e a filha ouve nome D. Gontrode Moniz, que foi monja cm Santo Tirço; e Poncio ouve hum filho de barregan 
que ouve nome Poncio, o qual foi casado, e ouve hum filho que ouve nome Poncio, e matouho clrey D. Affonso. 
E saibamos quaes sairão de D. Tcrrja Soares, filha de D. Soeiro Mendes o bom, que casou com D. Fernam Men
des de Bragança o bravo; e ouverom hum filho que ouve nome D. Pedro Fernandes de Laedra, que foi casado 
com D. Froilhe Sanches, filha de D. Sancho Nunes e da iffanta, é ouverom duas filhas e tres filhos; e hum.filho 
ouve nome D. Garcia Peres Ladrom, e foi casado com D. Gonlinha Soares, e os filhos que omerom som ja es
critos; o outro ouve nome D. Fernão Peres, que foi casado com huma dima das Asturias, e ouverom hum filho 
que ouve nome D. Fernão Fernandes, e não ouve filhos; e outro filho que ouve nome D. Vasco Vieira, e foica
sado com Sanchina, filha de D. Pedro Pay' e de Sancha Affonso, ~ ouverom hum filho e tres filhas; o filho ouve 
nome D. Nuno Vasques, e ouve filhos que ja ·som escritos; a. outra filha ouve nome D. Sancha Vasques, e ouve 
filhos quacs iá som escritos; a ou ira fiJha ouve nome D. Elvira Vasques, foi casada com D. Pedro Soares Carnes
más, e nom ouverão filhos. D. Nuno Candarim 2

, filho de D. Pedro Fernandes de Bragança, não foi casado, e ouve 
bum filho e huma filha de Maria Fisca 3 sa harregã; e o filho ouve nome Rodrigo Moniz, e matou-ho D. Pedro 
Fernandes o Bargançom; a filha ouve nome D. Froilhe N une~ e casou com Martim Pires de Chacim, e ouverom 
hum filho que ouve nome Nuno Martins de Chacim, e foi casado, e ouve filhos quaes ja som escritos.· D. Sancha 
Pires, filha de D. Pedro Fernandes, casou com D. Ermigio Moniz, e ouvcrão filhos e duas filhas quaes ja som 
escritas; a outra filha de D, Pedro Fernandes ouve nome D. Tareja Pires, e foi casada com Ermigio Affonso de 
Ba yão, e ou verão dous filhos; hum ouve nome D. Ponço Affonso, e outro D. Lopo Affonso., e as filhas huma ouve 
nome D. Bercngueira Affonso, e outra ouve nome D. Sancha Affonso : D. Ponço foi casado com D. Mor Martins 
de Vizela, e oÚverão filhos que ja são suso escritos; D. Lopo Aff onso foi casado com D. AI dara Vieg~s, filha de 
D. Egas Affonso d' Alvarenga, e ou verão tres filhos e .Jmma filha; o primeiro ouve nome D. Fernão Lopes, outro 
D. Diogo, o outro D. Affonso, e a filha D. Sancha Lopes, e nenhum delles ouve filhos. Ora saibamos d' outra filha 
de D. Soeiro Mendes, D. Mor Soares; e foi casada com D. Pero Ilernaldes em Toledo, e ouvcrão hum filho que 
ouve nome D. Tello Pires de Menezes, e foi casado, e oure dous filhos, o bispo D. Tello de Placencia e D. Af
fonso Telles de Castella, que foi casado duas vezes. 

1 Pintalhaparda C. 
2 Cadarrom C, 
3 Francisca C. 
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TITULO XXI 

XIIll. Este suso dito dom Vasco pereira filho de dom gonsalo pereira e de dona steuainha crmigic da 

teixeirn como se mostra cm este Titulo parafro xu se uê casado com dona cinês de cuinha filha de dom Lourenço 

martins de coinha e de dona maria de lousaa de loyfrey como se mostra no Titulo LV dos de coinha parafro 1111.º 

E fez em ela dom Roi Vaasqucz pereira e dona iohanna uaasquez e dona aldonça Vaasquez. 

Este dom Roy uaasqucz foi casado com dona maria « gonsalues 1 
• filha de dom gonsalo annes de beredo e 

de dona sancha de gozmam filha de dom pero nuncz de gozmam e de dona enês fernandes de limea como se 

mostra no Titulo xvu dos gozmaães parafro 11n e no Titulo xxm de dona eluira anes parafro primo. E fez em 

ela dom ioham Rodriguiz de pereira e dom iohanne meendez de pereira e dona senhorinha rodriguiz. 

Esta dona iohanna uaasquez filha de dom Vasco pereira se uê casada com dom diego lopez pacheco filho 

de dom lope fcrnandez pacheco e de dona Maria gomez taueeira como se mostra no Titulo L dos pachecos para· 

fro 111.º E fez cm ela dom fcrnam lopcz e dom lope fernandez e dom fernam diaz e dona branca diaz. 

XV.2 E a soso dita dona esteuainha gonsalves filha de dom gonsalo pereira como se mostra em este Titulo 

parafro xn se uê casada com dom ioham rodriguiz pimentel, filho de dom roy vaasquez pimentel e de dona Te

rcza rodriguiz filha de roy paaez bugalho, como se mostra no Titulo xxxv de dom Vasco pimentel parafro 1111.11 

E fez cm clla dom gonsalo anes pimentel e dona lconor rodriguiz que foy casada com dom gonsalo meendez de 

uasconcelos, e nom ouuc hy filhos e ela casou com dom steuam eancs. 

Este dom Gonsalo annes pimentel foi casado com dona Affonso filha de dom affonso daragom 

que foi neto delrcy daragom como se mostra no Titulo xxxn dos gedeaos parafro xvn, e ouue cm ela este dom 

Gonsalo anes, e aluaro gonsalucz e ioham rodriguiz, e leonor gonsalucz. 

Dos de brltelros 

XVI. E a suso dita dona sancha anrequez 3 que se uê casada com dom Roy gonsaluez de pereira e ouue

rom filhos como se mostra cm este Titulo parafro x1 foy depois casada com dom paay soarez romeu o presto

meiro que foy filho de dom soeiro paaez soeiro' mouro. E fez em ela dom Gonsalo paaez taueera e dom Roy 

paaez taueera e outros. filhos donde descenderom os tauecras e pachecos e dos de molles e rebotiis como se mos

tra no Titulo XLII de dom goydo araldez parafro x. E fez cm ela huma filha que chamarom dona moor paaez. 

Esta dona moor paaez foy casada com dom gomcz mcendez gedeão e fez cm ela dom nuno gomez e dona 

marinha gomez. 
Esta dona marinha gomez foy casada com dom meen perez de longos. E fez em ela dom gomez meendez 

de briteiros. 
Este dom gomez meendez foi casado com dona oraca gomez da silua. E fez em ela dom Rodrigo gomcz 

de briteiros, e dom gonsalo gomez 4 e dona Maria gomcz que foi casada com dom nuno martiiz de chacim como 

se mostra no Titulo xxxvm de dom gomez meendiz gedeam 5 parafro v. E desta ueem os baretos segundo uee

redes per alegações. 
Este dom Rodrigo gomez de briteiros 6 foi casado com dona eluira apes filha de dom ioham perez da maya 

l Respançado. 
2 Ifsle paragrafo acha-se sem numeração n'uma folha avulsa entre o titulo xxv11. 

3 A margem Esta dona sancha anrrequez ouue huum yrmaão que cbamarom iobam anrequez de porto carreiro o deste dccendeu dona Maria Lou

renço que ~oi casada com dom martim buual como se mostra no Titulo XLllI dos de porto careiro parafro v11 • 

. 4 A margem Este dom gonsalo gomez fezeo caualeiro dom gonsalo moondoz de sousa o mataromno em huma naue no mar com dom gonsalo de 

sousa bu s~ pasaua alem mar. 
5 ~ margem Este dom gomez meendez gedoam foi ante casa1lo e fez muy boa geeraçom como se mostra no seu titulo xxx. 
6 A margem Este dom Rodrigo gomcz fezoo Ricome elRei dom afomso padre dclRei dom do11is. 
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como se mostra no Titulo XVI de dom sociro mccndcz o boo parafro m.º e foz em ela dom meem rodriguiz de 
britciros e dom ioham ro<lriguiz de britciros. Estes ouucrom semel como se mostra no Titulo xxm <lesta <lona 
eluira anes parafro primo. 

Dos ~ozmaães e pon~os 

XVII. E a suso dita dona froilhe rodriguiz de pereira yrmaã de dom pero rodriguiz <le pereira filhos 
de dom Rodrigo gonsalucz e de dona sancha anrcquez de porto careiro como iá falamos em este Titulo parafro x1 
foi casada com dom pero fernan<lez portugal filho de dom fernam ramircz como se mostra no Titulo LI de dom ra
miro quartela parafro primo. E fez em ela dona Tereza percz, e dona moor. perez que foi casada com <lom Afonso 
rodriguiz grande amor. 

Esta dona Tereza percz se uê casada com dom Vasco Lourenço de coinha filho de dom Lourenço fernan<lez 
de coinha como se mostra no Titulo LV dos de coinha parafro v. E foz cm ela martim uasquez de coinha e dona 
ynês uasquez e dona sancha uaasquez. 

Este dom martim uaasquez foi casado e ouue scmel como se mostra no Titulo LV dos de coinha parafro v. 
E dona enês uaasquez se uê casada com <lom afonso meendez de mcrloo como se mostra em sa geeraçom no 
Titulo LV dos de coinha parafro vm. E dona Tercza uaasquez monia de tarouquela 

··E dona sancha uaasquez foi casada com dom fcrnam gonsaluez coronel filho de dom gonsalo eancs coro
nel o uelho como se mostra no Titulo xu dos coronccs parafro v.º e fez em ela <lona Maria afonso. 

Esta dona Maria afornso foi casada com dom afomso percz de gozmam filho de dom pero nunez <le gozmam 
como se mostra no Titulo xvn dos gozmaães parafro primo. E fez em ela dom ioham afomso de gozmam e dona 
ysabcl e dona leonor. 

Este dom ioham afomso de gozmam foy cas~ulo com dona oraca nuncz filha do conde dom aluar nuncz e 
fez em ela dom afomso perez de gozmam e dom ioham afomso Jc gozmam . 

• • • • • .. • \ •••• ' •••••• i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a 1 sua natura he defender por hu uam. E aquel mouro alcarac polo que iá uira no ordinhamenlo das lides que 
faziam os caualeiros ospitalercs que sempre faziam a az do cural temcndosc que os cristaaos fezcscm este or· 
dinhamento da az <lo curai or<linhou estas duas aazes de coinha pera a fenderem. A az de curai he redonda 
como moo e a sa natura hc de defender os que alá estam e pera sairem dela a lidar quando comprir. E é 
feita daspcroocs chantaados as as tas no campo e tcem os csperoes féros de tres quadras, estam os féros con
tra os que querem entrai· aquel coral, e o coral hc aborhota<lo d escudos quadrados. Este ordinhamento fazem 
os caualciros do cspital naquela conquista que eles an ·com os mouros porque eles leuam galees e osxccs cm 
<]UC lcuam seus caualos cn aquel logar hu ariha fazem estes curaaes por guarda das galccs e dos ouxccs e por se 
colherem hy os caualciros que uam corcr pela turquia se uecrem com gann (sic) aficamcnto que ache hy defensom, 
ca sempre eles leyxam em estes curaaes gram parte de caualciros, e como se hi todos iuntam os coredorcs e as 
algaras·, saem todos inatamente deles em magotes e deles cm aazes longas e deles em aazcs de coinha e lidam 
com o poder dos turcos. E alcarac por esto se mouco a fazer este ordinhamento destas aazcs. E fez a az do cural 
pera refrescar gentes aa lide e pera se colherem hi os mal chagados e pera saírem todos a lidar iuntamcntc se 
comprisc e os que pcrdcsem os caualos pera cobrarem hi outros. E asi cstauam os campos e ualcs e montanhas 
cubertas deles que os mais dos christaãos que hy foram tiinham que tanta caualaria de mouros nam podia auc1· 
cm todo africa nem en asya, e muytos pensaron que deos mostrana esto aos christaãos porque lhis quebrantasc 
os corações e lhis ~icoymar os scos pecados. Outros tiinham que porque os mouros som grandes cstrologos que 
faziam parecença de fantasmas domces de caualo, e nom eram tantos como pareciám. Estauam tam frcmosa
mente ordinhados pera folar que bem era de pensar que posto que todos espanhoes e francezes e alemaes e in-

. grcses ali eslcucscm que aueriam lides pera vm dias. Os Reis cristaãos ouuerom seu acordo que fosem partidos 
cm duas partes, El Rei de castella pela riba do mar, El Rei de portugal per antre as montanhas e o campo. E or
<linharom e dcfcnderom que nenhuuns nom se apartasem a pelegar nem iugasem geneta e que todos foscm ferir 
nas mayorcs azes a mantcncntc. Os Reis partiromse ali e huum foi a destro e o outro ao sccstro. E el Rei dom 
afomso de portugal era <le grandes feitos e quanto mais olhaua polos mouros tanto lhi mais e mais crccia e csfor
c:.aua o coraçom como home que era de grandes dias e tiinha que deus lhi fezera gram merece cn o chegar úqucl 
tempo hu podia fazer emmcnda de seus pecados por salnaçom de sa alma e receber morte por ihcsu rhristo. El 

1 U seguinte fragmento acha-se 1111 wdice 1kpois do titulo xxv ma~ dcbai.ro da 1·11/Jríca do tih1lo H1. 

M. II. ToM. 1. 4.7 
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de 1odo boom contenentc falou ali com os seus e diselhis asi, «Meus nat.uraacs e meus uasalos sabcdes bem en 

como esta terra da espanha foy perduda por Rei Rodrigo e ganhada pelos mouros, e en como outra uez entrou 

almançor, e en como os uosos auoos donde descendedes por gram seu trabalho e por mortes e lazeiras ganha

rom o reino de portugal, en como el Rei dom afomso anrequiz com que a eles guanharom lhis deu ouras e cou

tos e liberdades e contias porque uiucscm honrados, e nom tam solamente fez esto a eles, mais por a sua onra 

dana os marauedis aos filhos que iaziam nos berços e os padres seruiam por eles. En como os Reis que depos el 

ueeram aguardaram esto. En depois que uiim a este logo fiz aquelo que estes Reis fezerom, e se alguma cousa 

hy á pera emendar cu o corrgerei se me deus daqui tira. Olhade por estes mouros que uos querem guanhar a 

espanha de que dizem que estam forçados e oie este dia a entendem de cobrar se nós nom formos uencedores. 

Poede en uosos corações de husardes do que husarom aqueles donde uiidcs como nom percades uosas molheres 

nem uosos filhos e o en que am de uiuer aqueles que depois uós ueherem, os que hy morerem e uiuerem see

ram saluos e nomeados pera sempre•. Os fidalgos portugucescs lhi respondcrom, «Senhor os que aqui estam oie 

este dia uos faram uencer ou hy todos prenderemos morte•. El Rei foy <lesto muy ledo. Dise dom aluaro gon

salucz de pereyra prior da ordem da caualaria de san iohan no Reino de portugal que fezese mostrar a uera 

cruz do marmelar que lhi el mandara trager, e o priol dom aluaro de pereira mandou ueslir huum crerigo de 

misa em uest.imentas aluas, e a uera cruz em huma asta grande que a podesem uecr de todas partes e fez o cre

rigo caualgnr em huum muu muyto aluo, e trouxe a uera cruz ant el Rei, e dixclhi o priol dom aluaro; •Senhor 

ucdes aqui a uera cruz, oradea e poede em ela fcuza e pedidelhi que aquel que prendeu morte e payxom cm ela 

por uos salua1·, que nos faça uencedor destes que som contra a sua fé. E nom dultedcs que pela sua uertude, e 

por os boos fidalgos uosos naturaaes que aqui teedes auedes de uencer estas lides, e uós auedes de uencer pri

mero•. El Rei e aqueles que com el cstanam forom muy ledos e esforçados deslas palauras do priol dom aluaro 

e dixerom «asi o compra ihscn christo•. E fczerom sua oraçom á uera cruz muyto omildosamente. Alcarac o turco 

uyo como se partiam os cristaãos mandou dizer ali álbofaçem que os cristaãos eram partidos em duas partes, e 

ha huma queria entrar pela costa das montanhas pera darem na çaga, e que este saber que os cristaãos faziam 

que bem coydaua ordinhar que fose a seu dano deles. E que el fezese sa lide com os que yam pela riba do mar 

ca el cm pequena ora ucnceria aqueles eristaãos e seeriam logo com el a ferir na çaga daqueles que com el li

dascm. Mandou alcarac Reis e Infantes e outros altos homees acometer os cristaãos com ametadc dos xxxu mo

gotes dos genetes e arqueiros mui rigamenle, os huuns na deanteira e os outros pelas costanciras, e os outros na 

çaga, ali se uoluco a lide dos Reis christaãos e dos mouros muy danosa e muy crua e sem piedade. Os mouros 

eram muyto esforçados e feridores de todas partes. Aos huuns danam azagayadas, os outros de lançadas a man

tenente e os outros a espadadas e os outros de frechadas darcos torquies que eram tam espesas que tolhiam o 

sol. ·Ali cayam caualleiros e caualos mortos da huma e da outra parte, ali ...... caualos sem senhores andar sol-

tos, e os caualeiros que eram cm terra filhauamse pelos lazes das capelinas e dos bacinetes e dauamse das bro

chas que as poínham da outra parte• 1. Os portugueses andauam per a Jic.le ferindo e deribando e diziam huuns 

contra outros, •Senhores este he o noso dia em que auemos descrarecer, e este he o dia da uitoria e da honra 

dos fidalgos. Este he o dia da· saluaçom de nosas molheres e filhos e daqueles que de nós descenderem. E este 

he o dia em que auemos se~elhar nosos auoos que gaanharom a espanha. Este he o dia da saluaçom das nosas 

almas. Nom se perca oie per nosa fraqueza, feiramolos de toda crueldade•. O esforço era muy grande em eles, e 

faziam tam bem e tam ygual <JUC todo home que os uiese (sic) sofrer e ferir e matar em seus emmiigos que os nom 

Jouuase de todo prez e honra de caualaria. Os mouros nom se lhis oluidaua aquelo porque ali ueeram, ca eles 

refrescauam cada uez dos mogotcs que estauam folgados e feriam os portugueeses a destro e a seestro asi que o 

aficamento rra tamanho de todas partes que home nom poderia mostrar. Os portuguccses forom ferir nas nu aazes 

dobradas asi como lhis fora mandado pelos reis. Esto lhis foy grane de fazer pelo aficamento grande dos mago~ 

t.es. Ali se reuouou a lide muy doorida de crueza e de sanha, ali scsmalhauam fortes lorigas e britauam e espe

ccauam e talhauam escudos capilinas bacinetes per os grandes e duros golpes que se dauam. As chagas eram 

muytas de que se uertia muyta sangue. Os portogueeses asi forom durando e sofrendo sa hatalha. em 1al présa 

e coita corno ounides, mais todo seu trabalho nom lhis ualia rem porque hu tiinham mal treitos os mouros, rc

frescauamse cada uez dos que estauam folgados. Aquela hora foy irada de coita e de présa aos que estauam em 

tal batalha, ca a sa coita dos christaãos era tam grande com o gram trabalho que baniam que home nom o po

deria contar. Con toda esta présa seu feito deles era auerem maãos e língua esforçandose huuns a outros di

zendo, •Senhores nenbradcuos como ihesu christo recebeu morte por nos saluar, esto deuemos nós fazer por el 

'·todos prender mor1e oie dia por saluar a sa fé. E os que moreremos oic seeremos com el no seu reino celestial 

hu ha moradas tam nobres que se norn podem dizer por linguas. Os que daquy sayrmos seeremos louuados 

1lonra de uitoria de prez de bondade de toda a cristaidade que estam cm gram coyta e tormenta com muytas la

grimas por sas faces esperando que por nós e por os noLles caualeiros de castella seer~m oie saluos». Estando 

em este aficamento qual ouuides os nembros com que auiam de ferir lhis enfraqueciam assi que os nom podiam 

1 Respançado on1le apenas se não póde ler uma palavra. 
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reger senotn tnuy grauernente. As nozes deles eram hayxas e fam mudadas que se nom entendiam huuns a ou
tros, corno aqueles que começaram a lide a ora de prima e estauam pasanle mcyo dia. Os mouros refresrauamsc 
cada uez rnays e mais dos que estauam folgados. E os gritos deles e das trombas e anafiis e daltancaros e ataua
ques e gaitas asi reteniam que parecia que as montanhas se areygauam de todas partes. Esta hora foy aos cristaãos 
descoridooe damargura de gim idos. E diziam contra ihesu christo •senhor porque entraste no uentre da uirgem 
Maria e naceste della e foy uirgem ante parto e depois parto, Senhor porque te prouue de receber morte por sal
uaçorn dos christaaos; Senhor porque resurgiste ao tercer dia a tirar os que iaziarn en trenas e em coita, Senhor 
porque nos mostraste caminho de saluaçom pelos sagramentos que nos diste, Senhor porque nos mostraste em 
como fezesemos egrejas em que te louuasemos e seguiscmos pois de todo esto oie faleces a toda a cristaidade?• Es
tando os cristaãos em esta présa e coita e aucntuira scn esperança chegarom Ires caualeiros ao priol dom aluaro 
de pereira e diseromlhi; •Senhor que fazedes? os cristaãos estam en perdiçom asi como ueedes si deus hi nom pom 
outra saluaçom, as azes de coinha e do coral e cinquc mogotcs estam folgados e nom he cousa que como ueerem 
a lidar que os posades sofrer. A uera cruz nom teedes aqui!, O priol foi dcsto mui coitado polo que el disera a 
el Rey dom afomso que por a bem auenturada santa uera cruz auia de ucnccr primeiro. E disc a gram uoz •ai 
deus podermiades dizer hu ficou?• E os caualeiros lhi diseron, ·Senhor si, ca nós ui mos ficar o crcrigo em este 
uale, . ................................................................................ . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 E os x mil caualeiros dalaraúes da huma aaz da coinha que estauam folgados 
entrarom per àntre os christaãos, e fendcronnos que os huuns partirom a huma parte e os outros aa outra, ali se 
renouou a lide muyto aficada a~i que as muyto aluas lorigas e as eruas do campo eram naquel Jogar coloradas 
del. Os cristaãos eram tam fóra de força por o gram trabalho que receberom aqucl dia e por o muyto sangue que 
perderom que os nemhros nom podiam reger, pero os seus corações eram tam fortes e esforçados cm fazer o que 
cada huum podia que bem he dentender os fez estremados em beldade de caualaria sobrelas gentes do mundo 
pera o seu nome per eles auer de seer louuado. Quem poderia contar quanto mal sofrerom e ouueron aquela 
ora cristaãos? Estando em esta présa e esta coita chegou o caualeiro que foy em busca da uera cruz com seus 
tres criados bem armados eles e seus caualos e tragia a ucra cruz antrc seus braços em grande asta, e os trcs 
caualeiros ant el e hu ui iam a mayor cspcsura dos mouros ali entraua com a uera cruz 2 

••••••••••••••••••• 
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que estauam iá muyto esmahados por a força que perderom olharom. por ela e uironna andar antre os mouros, 
e logo en si sentiron que a graça de deus era com eles porque se acharom aquela ora uaJentcs e esforçados come 
en começo da lide, e diserom a grandes nozes, •Senhor ihesu christo Jouuado he o teu nome ca asi praz a ti. 
Senhor piadoso que acores a quem te praz mantemnos cm estas forças que nos déste, ca oie o teu nome seerá 
espargudo e nomeado antro todas as ge.ntes do mundo•. Ali se mudou a auentura que estaua de choro •e de 
Jagrimas e de gran lastima 3 , e amargura a toda a cristaidade e tornóse em toda ]idice e em todo goyuo, os cri
staãos seguirom a uera cruz per hu ya. Os nn mogotes dos 1111 mil caualeiros que estauam folgados pera pren
der os cristaãos como uos iá ei mostrado uirom que os cristaãos yam pera mal, e que a az da coynha andaua 
destroindo em eles, pensarom que a lide era fiida e os cristaãos uençudos, ueerom ferir em eles a lançar muyto 
aficadamente sas azagayas pera os prender, dando grandes algaridos e poendo sas espadas de toda sa força, e di
ziam a grandes nozes • catiuos catiuos., Mays todo esto nom lhis ualia rem ra os cristaãos crecialhis mays e 
mais as forças, entendiam que andauam cobertos da graça da uera cruz em que tragiam os olhos, e andauam 
per a lide deribando e matando e estroindo a sa uoontade como fidalgos que estauam muy mazelados de muyto 
mal que pasarom, e andauam per a lide como leões brauos, as espadas que tragiam eram muyto aluas, ali se 
tornarom uermelhas com sangue, •e coría pelos manípulos dêlas lorigas ataa os cotouelos pelos muy grandes 
golpes que se ali faziam. 4 , Os mouros uirom que seu feito ya pera mal de todo, diserom que seu mafomedc nom 
auia poder pera os defemler. Ali começarom de fugir e gram parte deles pera a aaz do coral que estaua contra 
a ribeira do mar que ainda estaua folgada. Aqui se compriu o que dise o priol dom aluaro de pereira a el Rei 
dom afonso que el pela santa uera cruz e pelos nobres fidalgos auia de uençer primeiro. 

Os castellaãos ouueram sa contenda grande com os mouros em pasar a ribeira do salado que era em riha do 
mar. Esto durou gram dia antre eles porque as azes dos mouros se refrescauam e hy moreo grandes gentes. Mais 
porque os caste1laãos eram boõs caualeiros ouueromnos de forçar e pasarom.a ribeira. Ali foi a lide tam grande 
antre eles que todo home que os uise caualeiros castellaãos bem poderia dizer que melhores caualeiros nom auia 
no mundo. Os mouros se referscanam mais e mais, e porque uiinham folgados feriam nos de toda força. E estando 
em esta présa os mouros uirom em como os da sa ley eram ucnçudos por os portugneeses, e cm como os ja seguiam 
dultarom que se mais durasem na lide que os portugueeses lhi dariam nas costas, e começarom de fugir, pero esto 
nom lhis ualeo muyto, ca os portugueeses Jhis sairom adeante. Ali foy a morte deles grande porque os castellaãos 

1 Passagem respança1la onde não é possivel ler palavra alguma. 
2 Segue um longo espaço respança1lo illegivel. 
3 Respançado. 
• R6spa11çado. 
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os lcuaunm cm encalço e hyam ferindo e deribando cm eles. El Rei almofaccm quando uyo os seus sayr do campo 

dise muyto alta uoz os olhos contra. o ceo, ·Ay deos poderoso, ay deos ucnccdor, porque desemparasti este uclho 

coytado de préso. de mczquiidade, coberto de mingua de uergonha sobre todo los Reis do mundo? Ay uelho, oic 

perdistc o teu nome que auyas cm toda eyropa em toda africa e em asia.• Lançaua as maãos da barua que tiinha 

muy longa e caã e mesauaa toda e daua grandes feridas cm seu rostro. En aquel tempo chegou alcarac a el e di

scllii, «Senhor esto nom uos compre porque quando a sanha e a yra de deos uem hu lhe praz todolos conselhos e 

saberes nom ualem rem. Y dcuos áaz do curai que eu mandei que uos guardasem e per ela chegarcdes a aliazira 

cm saluo e partircdcs uosa morte, que está mnyto acerca, ca poderá seer que desmanharam os caualciros que cm 

ela estam e nom uos atenderam.• Dise cl Rei almafaccm « dimc que caualeiros teens em ela.• Respondeulhi alca

rac, •Senhor eles forom x1111 mil cm começo e mandcy cu os v mil cm refrescamento das lides quando ui que todalas 

algazunas eram iá a lidar e tardauam que nom uenciam e asi ficarom 1x mil.» Dise el Rei, « dime alcarac escs IX mil 

t)UC dizes que ficarom soom bons caualeiros ?• •si senhor, disc alcarac, ca eles todos som alarabes. » Disc el Rei 

·Alcarac sabe que as costulaçoões do ceo se mudam muy toste segundo o corimcnto do eco das pranetas, e as 

Loõas uentuiras e as maas destas costulações nacem pelo poderio que lhis deos ordinhou. E se ora ouuemos maa 

costalaçom auelaemos boõa. Estes cristaãos uecm desacaudclhados e tcem que iá nom podemos tornar a elesj se

gucme akarac e nom me desempares e tornemos aa lide.» En esto entrou antre estes IX mil caualeiros e tornou 

o rostro contra hu uiinham os cristaãos, e dise a grandes uozes, «Senhores nenbreuos que eu só o uoso Rei al

mafaccn aucnturado e ucncedor de todalas lides que fiz, sabedcs que eu uenci e soioguey os Reis de soioro· 

meça e de trcmeccm, e as grandes gentes •dos alaraues 1» e pasci as montanhas e corí todalas arêas e a gram terra 

de puscoa e de almadia, saLcdes que a espanha foy de uosos auoos, estes cristaãos péros que uola teem forçada 

nom parccerom oic em canpo xm mil caualeiros, e muytos deles som mortos e som fóra de força por o gram traba

lho que oie ouuerom, nom percades as famas <le bondades de caualcria que sempre ouuest-cs e os filhos e as filhas 

e as molhcrcs fremosas, e as grandes requczas que aqui trouucstes. » E dise rnuyto alta uoz • mafomcde mafo

mede, nom desampares os teus.• Deu <las esporas ao caualo muy rigamcntc contra os cristaãos que yam por seu 

encalço e dise 'marim marim que eu sô o Rei almofacem uence<lor de todo o que cometi.» E indo a todo seu poder 

pera ferir da espada, dom alcarac o turco e o Infante Lazayne seu filho dei Rey encalçaronno e filharonno pela 

re<lca do caualo <liseromlhi «senhor nom he oic o dia uoso, aucdeuos por preso, ca nom queremos que aqui moi

ra<lcs, porque se os cristaãos cm uós topam.asi como todos uccm em tropel nom auedes dcfensom.» Alcarac entre

gou el Rei aaquel Infante seu filho e a xx caualeiros e mandou que se fosem indo com el em meyo da az do 

comi. Alcarac ficou na çaga com dous mil caualciros os milhores que achou na az do coral e colhia asi todolos 

mouros que uiinham desbaratados e enuiauaos adeante a aza do coral e yase muyto a paso com grande aroído 

dataua:iues e danafiis, e os cristaãos que yam per o encalço que em el topauam afastauaos de si fazendo sas es

poroadas contra eles muy fremosamcnte, asi que todos aqueles que em el topauam nom guanharom com el prez. 

Asi foy defendendo sua çaga que todos os que se colherom á az do coral fo~om en saluo. 

Alcarac depois que entendeu que a az do coral era em saluo dise a cl Rei albofacem; •senhor senhor nom 

filhedes tresteza nem esmanhedes ca tempo aueredes pera filhardes uingança, • diso el Rei • nom pode filhar uin

gança o que com pesar more, cu a esta morte nom poso escapar por a nobre caualaria que perdi que cu aporei 

antre as gentes dafrica e <lasya, e me tu prendiste em tempo que ainda eu podera uingar e cobrar mea oura. 

E por mais pouco talhei eu poucos dias ha as cabeças aos que forom com o infante abomelique meu filho en a 

lide que fez com os andaluzes porque nom morerom com cl. » Respondculhi alcarac •senhor se tu a mim talhas a 

cabeça cu nom recebo gram perda porque a mea uilhice he grande e tenho pouco de uiucr. E mais me praz da 

morte ca ueer eu a tua que oie nom se podera escusar.» Disc cl Rei •como sabes tu que cu recebera morte?» Dise 

cl •senhor si porque cu ui cousas estranhas e tam marauilhosas que por homees nom se poderia pensar.• •Que 

cousas forom esas tam estranhas?» <liso el Rei ·dizedcmco.» Respondeu alcarac, disc •senhor eu andando par

tindo e rcsfrcscando caualeiros en as lides hu entendia que faziam mester uy un mil caualeiros portuguccses fazer 

por guanliar prez e honra de caualaria sobre todolos que cu uy e ouuy falar. Ca a huma meya lcgna das aazcs 

tcn<lu<las os mandei cometer pela deanteyra e costaneyras e çaga ha oito mil caualeiros de genetes e darquciros, 

e bem tiinha que aqueles acabariam a lide a gram présa e que como fosem uençudos que logo uos acoresem com 

todalas outras gentes que cstauam antre as montanhas e o campo, e eles en lidando com cslcs vm mil uiinham 

quanto podirnn e fcrirom nas u11 aazes tcndudas. E porque estas nu azes eram destremados caualeiros, tirei 

afóra <los nn mil mogotes que ali ueerom os v mil pera uolos mandar. E uy estes portogueescs asi rcuolucr a lide e 

ferir tam estranhamente que semclauam dialioos do inferno. Estes v mil que tirei afóra, e seis mil que tiinba folga

dos todolos mandei cometer. A lide era tam dura e tam cspcsa dos muitos que nós eramos, que parecia que os cri

stãos non podiam iá reger os nembros. E por a lide aucr de uiir mais aginha ácahamcnto por acorcr a nós, man

dei a az da coinha que estaua naquel direito que fcriscm cm eles. E como esta aaz <la coinha entrnu antre eles 

partios os huuns a lmma parte e os outros aa outra, e com o gram alicamcnto que lhis fozcrom vyos tam cansa-
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dos eles e os caualos como quer que lhis os corações nom falecesem, ,que mandei por os 1111 mil mogotes que da 
primeira posera pera os matar e catiuar. E quisera-os poer com eles pera os estroyr e yrme pera uós com toda 
a outra companha. Estando asi desbaratados como nos mostro, entrou per antre os uosos huum gram caualeir.o 
antresinado de sobresinaaes uermelhos el e o caualo ......... 1 de prata. E tragin em sas maãos huma muy 
fremosa e grande asta, en cima dela huma cruz que esprandecia como o sol e lançaua de si rayos de fogo. Esta 
foi mazelada de coita de door e de présa descorodoe a todas uosas gentes, ca en como nos foi mostrada, esa 
ora forom os portugueeses em toda sa força, e seguirom aquel caualeiro por hn ya. Os caualeiros eram tam uiuos 
e tam esforçados e os caualos tam ligeiros que hu queria chegar e ferir logo hi eram. Os golpes deles eram taaes 
que o poynham sas espadas nom auya hy mais mester meestre. Eramos os que lidauamos com eles xxxvm mil, em 
pequena ora nom sarom do campo xu mil, os quaes os cristaãos yam seguindo e destroindo alen da gram montanha 
que estaua encima de nós, quando quiserades tornar a lidar. E porque senhor eu uy estas cousas todas temendo• 
me se fosedes lidar asi como quiscrades que ueescm os portugueeses da outra parte a que uós nom poderades 
auer defensom, metiuos cm poder de uoso filho. E se eu crei aqui teedes meu corpo fazede como uos prouuer.• 
Diso el Rei almofacem, ·Alcarac nom poso creer taaes cousas como me dizes ca som contra natura, quatro mil 
caualeiros manteer lide a tantos e tam boos como os meus eram 1 En acabamento per huum paao auerem de uen .. 
cer I• Respondeu alcarac, •Senhor nom douidedes na uerdade, e ainda mais sabede que como aquel caualeiro 
pareceu coin aquela grande asta en o cabeço que cstaua acima donde lidauades á uista dos uosos, que logo a esa 
ora forom uençudos, e deus uos quis bem porque nom deceu a fondo, ca sy asi acontecera, forades perdudo uós 
e a aaz do coral. E ainda mais sabede que os caualeiros pareciam grandes gigantes e os caualos mayores que 
grandes camelos. E se douidades <lesto perguntat estes cauàleiros muytos que aqui estam que pasarom todo.• E 
os canaleiros diserom que aquela era a ucrdadc. Dise el Rei albofacem • alcarac, asoluote esa cabeça porque uecste 
de longas terras a meu seruiço com gram poder de caualaria que oie perdiste.• Nembrouse cl Rcy albofacem de 
sas molheres e de seus filhos e da caualaria e donas e donzelas e auer sen conta que trouuera pera conquerer a 
espanha. E deceu de seu caualo e pos os geolhos cn terra e o alcoram ante si e os olhos ao ceo, e dise a gram 
uoz que o ouuyam todos, «Senhor deus poderoso do ceo e da terra e nom ay outro sinon tu soo, Senhor deus que 
per ti foy escrito este alcoram que deste a mafomedc teu meseieyro que nos mostrase por cl a nosa uiuenda e o 
seruiço que te auiamos de fazer, porque desemparaste e mouiste mea nobreza mea honra que cu auia sobrclos 
Reis dafrica 1 Senhor porque desemperaste o meu senhorio que era tcmcdo e guardado e todos meus Reinos e 
prouincias e principados! Senhor porque dcsempcraste a mea boa uentura que sempre por ti ouuc rm todalas 
lide~ que fiz 1 E porque desemperasti meus filhos que me escusauam nas fazendas que eram iá melhores que mim i 
e a mea nobre caualeria que cu auia prouada em muytàs fazendas, e partiste de mim mcas mulheres e meas 
filhas que eu mtiyto arnaua sobre todalas cousas 1 E senhor por se csto perder por alguum pecado que tu tccs 
que te cu fiz nom ouuera~ tu porque estroyr tam altas donas e donzelas de sangue e tam alta frcmosura e me
terias em poder dos cristaãos 1 Ora me farás uiuer cm présa em coita em trestcza em pesar, pcçolc pois cu tanto 
mal recebi que me des conselho e esforço como cu esto posa uingar.• O seu doo e a sa manzela e coyta era tam 
grande que todos aqueles que o uirorn ouucrom por estranho como aquela ora nom moreo. E o porque se mais 
manzelaua si era por a lide que lhi partira alcarac e o infante boçaynne seu filho quando o prenderom ca cl hi 
quisera morer, logo cm a11ucla hora ouuc conselho com os seus altos hornees que lhi ficarom e forom todos cm 
acordo que se pasase alem mar a demandar caualarias e se uiir com elas outra uez sobre a espanha por se uin
gar. El fezeo asi foise aaJem mar e juntou cento e xx mil caualeiros e grande auer que pos~rom que secria nu 
centos e L camelos caregados douro. Estando em e5to uecromlhi meseieiros que aboemar Rei de tunice e da bcr
beria lhe filhara uilhas e castellos e que profaçaua dcl porque fora uenç,udo de tam poucos cristaaos. El filhou 
desto gram sanha e daqueles caualeiros que tiinha pera uiir sobre la espanha, apartou deles cinquoenta mil dos 
melhores e foise a el. E de tremecen hu el era ata hu era el Rei aboamar ha melhor de quatrocentas legoas, e 
fez com cl sa lide e uenceo e filhoulhc o reino de tonixe e gram parle "da bcrberia e moreu hv el Rey aboamar. 
E tomandosc albofac(•m pera seus reinos com gram prazer pera uiir conquercr a espanha e mandara iá gram 
parte dos seus pera sas terras pera os achar folgados, huum senhor dos alaraues que chamaron anza a que el fc
zcra muito descrdamento sôbe como uiinha e ouue seu conselho com os boos daquela terra que estauam dei man
zelados porque os tiinha soiogados e per muytos dos seus parentes que lhi desperecerom cm esta gram lide de 
tarifa. Forom cm acordo que lidasem com eL E juntarom gram companha e sairom a el e uenccrono. E ali se 
perderom todos os seus que com cl uiinham. El Rei albofaccm uiose malandante entrou no mar em tres galccs 
e portou em huma uila sua que chamam almadia, en a uila estauam gentes do Infante aboanem seu filho que 
el leyxara cn seu logar por guarda dos reinos. E aquelas gentes pelciarom com cl e mataromlhy huum seu filho 
que auia nome o Infante nazar. E uyndose cl Rey albofacem sem ucntura com companhas poucas que podo auer 
ca as outras eram iá tornadas com seu filho o Infante boancm chegou ao ·Rio de marce que he no Reyno de suiu
rumeça que el guanhara. E sayo a cl este cnfanlc aboenem seu filho e lidou com el e o padre foy ucnçudo. E co-

1 Respanr-ado illegivel. 
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Jhouse aa gram montanha de aazayra de que era senhor cecio que cl nunca podera conquerer. E cecio lhi fez hy 
muyta honra, e uiose muy desbaratado de todo e dos Reinos e moreu com pesar. E asi mostra ihezu christo seus 
milagres contra os que querem yr contra a sa fe. Dos que acharom mortos e catiuos dos mouros en os campos e 
seras destas grandes lides de tarifa forom LVII mil e trezentos. 

Aqui nom falamos dos fidalgos castellaãos e portuguecses ca os feitos estremados fezerom polos corpos em 
estas lides, porque todos faziam tam bem e tam ygual o que a cada hunm perteccia, ca fea cousa semelharia de 
louuar os huuns e outros nom, e se alguns ouuesem contar as marauilhas e bondades que faziam seeria o liuro 
1am grande que os que o leesem com a grande escritura se anoiariam, e os outros de que aqui nom falasem ficariam 
reprehendudos. Dês i porque este liuro hc de linhagces nom faz mester de cn el falar de todo saluo dalgumas cousas 
marauilhosas estremadas cm brcue que pasarom estes linhagecs. Este priol dom aluaro de pereyra que uem deste 
linhagem de que falamos ante do começo destas lides, foy o que pasou alem mar hu está o gran meestre da ordem 
da caualaria de san ioham do espital com caualciros e outras gentes muytas pera a guera que os espitaleres ham com 
os turcos e com soriaos e barbaros e daleyxadria. E recebeu grande onra do gram mcestre e de toda a caualaria por
que se ouuerom del por hem serui<los. El uco <laló muy bem-andante e com gram louuor. Este fez muytas fortalezas 
e logares no Reino, e foy amado dos portugueses, e jaz cm hurna capela que cl fez por o seruiço de dcos que ha 
nome santa maria de flor de rosa. Aly iazem a redor <le seu moymcnto os trcs caualeiros que se com el criarorn, 
e forom com el na bm~ca da uera cruz por saluamcnto da fo de ihczn cl1risto e de toda a cristiidade asi como 
auemos mostrado. 

TITULO XXII.º 

Dos sousaãos 

O primeiro foy dom soeiro helfager que foy casado com dona e fez cm ela a hufo soarcz bclfager. 
E hufo soarez Lelfager foy casado com <lona eomedola e fez em ela a lmfo ahufcz. E este dom ahufo ahufez foy 
casado com dona Tereza e fez em ela o conde dom goeyçoy aúfcz que chamarom o nonnado e sancta senhori
nha de basto. E este conde dom goyçoy foy o que matou frade balderique visauoo de dom Cernam anos de 
montor e trasauoo de dom paay ca ... de toronho filho deste dom fernam cancs de montor ca deste balderique 
sayo Ramiro frade e de ramiro frade sayo dom ioham ramirez padre de dom fernam ancs de motor. E o sobre
dito conde dom goyçoy foy casado com dona mona e fez cm ela dom nechigi gicoi. Este dom nechig1 gicoi foy 
casado com a condesa dona aragunle soarcz que foi filha del conde dom soeyro de noue1las e de dona mayor 
diaz filha dcl conde dom diego que pobrou burgos. E este conde dom echigi gicoy auia contenda com o conde 
dom mcem soarez de nouellas que era yrmaão desa molhcr dona aragunte sobre nouellas em que auiam ambos 
parte que lhis ficara do conde dom soeiro seu padre. E andan<lo ambos en sa contenda pera pcleiar cada dia 
foise el conde dom meem soarez de noucllas a leom e fezco cl Rcy seu adeantado en portugal. E ueose el 
conde dom meen soarez pera sa terra. E estando c1 conde dom rchigi gicoy e el conde dom pero paaez de be
gunte e el conde dom ucya de tamhal e outros quatro condrs com eles cm nouellas ucco a eles el conde dom 
meen soarez huma noite comme cm deitando nom se guardando eles dcl e çcgou dom echigi gicoy e os outros seis 
com el. E eslos condes todos sete jazem em sam pc<lro daatci. E este conde dom mcen soarcz de nouellas andando 
corendo monte huum dia na portela de uaade clwgou a cl huum caualeiro que auya nome Soeyro da uelha 1 e ma
tou el conde dom meen soarez porque cegara el conde dom pero paaez da begunte cuio uasalo soeyro da uelha era. 

II. ·E depos a cabo <le gram tempo quando cl Rey dom afomso filho ... conde dom anrrequc rcynou em 
portugal foy hospede dhuum home boom que auia nome dom Gonçalo de souza na quintaa d'unhom. E enquanto 
lhe .... adubando de comer foy el Rey a uer sua molher que auia nome dona Sancha aluarez filha del conde dom 
aluaro dastuiras e comcçolha ...... E dom Gonçalo de sousa entrou pola porta e uyo asy seer e pesoulhe ende 
muito e disclhe «senhor leuantadeuos ..... ca adubado o tccdcs.• E c1 Rey ..... e foyse ascntar a comer .... seendo 
comendo filhou dom gonçalo sa molher e trosquioua e ...... huma JJCllc a auesas e posca en cima dhuum sendeiro 
dalbarda o rostro contra o rabo do smdciro e huum homc com ela e nom mais e ...... pera sa terra per ante hu 
el Rei estaua com rnuytos ...... que lhi danam ..... e el Rey teuese por desonrado destoe disclhe «dom gonçalo por 
mais pouco ca csto cegou em .. atei huum a<lcantado de meu auoo sete condes• e el lhi disc 1 Senhor cegôos a torto 

e morreu porem. 21 

00111 eeltlgl gleoy 

E o sobredito conde dom echigi gicoi ouue desta sa molher dona araguntc soarez huum filho que ouue 
nome dom gomez echigiz. 

l Á margem em letra mai.1 moderna e era natural de ncg-relo" 
2 Respa11ça1/o 1/e que ainda se podem ler as palavras que vào no texto. 
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De dom gomez eehlglz 

III. Este dom gomez echigiz foi casado com dona gontrode moniz filha de dom moninho fernandez de 
touro. E este dom moninho fernandez foy filho del Rei dom fernando que foy par (sic) demperador de gaança. E 
este dom gomez echigiz suso dito ouuc desta dona gontrodc moniz sa molher huum filho que ouue nome dom 
egas gomez de sousa e huma filha que ouue nome dona sancha gomez. 

De do1n egas gomez de sousa 

1111. Este dom egas gomez de sousa foy casado com dona gontinha gonsaluez filha de dotn gonsalo tneén· 
dez o lidador como se mostra no Titulo xx1 de Rei Ramiro parafro v.º E fez en ela dom meen neegas. 

:;.' 
1 1;: 

De dona saneha gomez de sousa • ' l ~ :. . ' i < • •. 

Esta dona sancha gomcz 1 foy casada com o conde dom nuno de celanoua yrmaão dei conde dom afomso 
e de sam roosendo e ouuerom estes filhos, el conde dom gomez nunez que iaz em pombeiro na galigee aa parte 
dereita quando home uem de fora, e outro filho que ouue nome dom sancho nuncz onde descenderom os de 
haruosa como se mostra no Titulo xxxvn do conde dom nuno de celanoua parafro II. Este conde dom gomez 
nuniz de poomhciro foy eyxerdado por merecimento que el fez e foy casado com dona eJuira perez filha do conde 
dom pero de traua asi como se mostra no Titulo xm deste dom pero de traua parafro II.º E fez em ela quatro 
filhas, a primeira ouue nome dona loba gomez que foy freira, e a segunda filha ouue nome dona chamoa gomez, 
e a terceyra ouue nome dona Maria gomez, e a quarta ouue nome dona oraca gomez. . .·, ;."') 

De dona ehamoa gomez filha dei conde dom gomez nunlz de poo1nbelro 
e de dona elulra perez 

V. Esta dona chamoa gomez foy casada com dom meem rodrigues de tougez filho de dotn Rodrigo froyaz 
de trastamar donde ueem os de pereyra como se mostra no Titulo xx1 de rei ramiro parafro x. E fez em ela dom 
soeyro meendez facha ao que diserom rnaãos daguya como se mostra no Titulo xxm1 deste meem ro<lrigiz. E 
<lesqne rnoreo este rneen rodrigiz de touges casou depois esta dona chamoa gomez com dom paay soarez çapata 
filho de dom soeyro meendez o boorn. E fez cm ela dom pero paaez o alforez e dona eyxamea paaez. E estes fo. 
rom casados e ouuerom semel como o liuro conta no Tilulo xn de dom soeyro meendez o Loom parafro xn. 

De dona Harla goinez ftlha dei conde dona go1nez nunlz de poombelro ·· ; . •' 
e de dona ehdra perez ·' , .. :·. 

Esta dona maria gomcz foy casada com dom Lourenço uecgas o cspadeiro e nom ouerom scmel. 

VI. E o sobredito dom egas gomez de sousa filho de dom gorncz echigiz fez em esta sa moJher dona 
gontinha filha de dom gonsalo meendez da maya huum filho que ouuc nome dom meen ueegas. 

De 1lom 111ee1n ueegas filho tle clona egas gon1ez de sousa 
e de dona godlnha 1neendez 

··:·: 

Este dom rneen ucegas de sousa foy casado com dona eluira fcrnandcz 2 filha. de dom Cernam afonso de to· 
ledo que uos diremos que foy mouro e fezeo el Rcy dom afomso cristaão porque era home honrado e de gram 
companha e foy seu padrinho e casôo com dona oraca gonsalucs filha de dom gonsalo ueegas de mamei. E este 
dom meen ueegas suso dito fez em esta dona eluira fernandez sa molhcr dous filhos e quatro filhas, o primeii'o 
filho ouue nome dom gonsalo meendez dom gonsalo de sousa, e o segundo ouue nome dom soeiro meendez o 
gordo. E as filhas forom estas, dona ouroana meendez, e dona chamoa meendez, e dona moor mcendez, e dona 
oraca rneendez. E estas todas fororn casadas e ouuerom semel como o liuro conta adeante. 

Esta dona ouroana mecndez foi casada com dom meen moniz onrado de riba de doiro corno se mostra no 
seu Titulo xxx1 desta dona ouroana. E dona chamoa rneendez foy casada com dom gomez mecndez gedeam como 
se mostra no Titulo xxx. E dona oraca rneendiz foy casada com dom egas fafez de fan hrnm. como se mostra no 
Titulo xxx11 desta dona oraca mecndez. 

1 Á margem E desta dona sancha gomez fala no Titulo xxxv11 deste conde dom nu no de celanoua par afro primo, 2 A margem Esta dona eluira fernandez ouue huum ermaão a que chamarom dom anrcqucz fcrnandez magro. E deste uccm os de pereyra da buma parle e os de porto careiro e oulros muytos e boons fidalgos como se mostra no Titulo n111 dos de porto careiro parafro 11 e no Titulo xxr.0 de Rei ramiro parafro x. 
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De dom gonsalo meendez dom gonsalo de sousa Olho de dom n1eendo o sousaiio 
e de dona elulra fernandez 

VII. Este dom Gónsalo de sousa foy casado com dona oraca sanches filha de dom sancho nunez 1• e da 
infante dona Tereza afomso filha del Rei dom afomso o primeiro rei de portugal filho del conde dom anreque e 
da Rainha dona Tereza e fez em esta oracha sanchez el conde dom mcendo de sousa. E depois que lhe esta mo
lher moreo casou depois com dona dordia ucegas filha de dom egas moniz de riba de doiro o bem auenturado. 
e da minhana dona Tereza afomso que fez o moncsteiro da çalzeda como se mostra·no Titulo xxxv1 dos de riba 
de doiro parafro xv e fez cm ela duas filhas, a condcsa dona eluira da faya que foy casada com dom soeiro meen
dez maãos daguya como se mostra no Titulo xxm1.º de dom mecn rodriguiz de tougcs, e dona Tereza gonsaluez 
que foi casada com dom fernam gomez como se mostra no Titulo xxv desta dona Tereza gonsalvez, depois er foy 
casada com dona sancha aluarez filha de dom aluar dastuiras. '· .............................. cnuioua 
pera sa terra .......................... 2 ~ 

Dei eonde do1n meenclo e cios que dei deeenderom 

VIII. Este conde dom moendo o sousaão foy casado com dona maria rodriguez filha do conde dom Ro
drigo o uelhoso 3 e de dona meniha froyaz. E fez cm ela dom gonsalo meendez e dom garcia meendez, e dom 
Vasco mcendez, e dofn llodrigo meendez, e dona guyomar meendez que se uê casada com dom ioham percz da 
maya como se mostra no Titulo xv1 de dom soeiro meendez parafro xx, e dona oraca meendez que foi casada 
em castella com dom nuno perez de gozmam o boom, e fez em ela huum filho que ouue nome dom pero nunez 
asi como se mostra no Titulo xvn parafro 1111.º 

De tlo1n Gonsalo 1neendez de sousa e de seus yrmaiios 

IX. Este dom gonçalo mccndez filho de dom meendo o sousaão foy casado com dona Tereza soarez filha 
de dom soeyro ueegas de riLa de doyro e de dona sancha uermoyz filha de dom uertnuu perez de traua e da 
enfante dona Tereza anrequez filha do conde dom anreque. como se mostra no Titulo xm de dom pero fornan
dez de traua parafro m. E fez cm eJa dom meendo gonsaluez e dona moor gonsaluez e dona maria gonsaluez e 
dona sancha gonsaluez. E dom mecn gonsalucz foi casado com dona Tereza filha de dom afomso telez o uelho 
que pobrou alboquerque e de dona cluira rodriguez girooa e fez em ela dona Maria mecndez. E esta dona Maria. 
meendez foy casada com dom Martim afomso filho dcl Rey de leon e de dona Tereza gil e nom ouuerom semcl. 
E dona moor gonsaluez e dona maria gonsaluez e dona sancha gonsaluez yrmaãs d~ste dom meen gonsaluez 
filhos deste dom gonsalo mccndez filho del conde dom moendo o sousaão nom ouuerom semel. 

De do1n Garcia 111eendez de sousa e dos que dei deeenderom 

X. Este dom garcia meendez foi casado com dona cluira gonsaluez 4 filha de dom gonsalo paaez de toro
nho fi1ho de dom paay curuo como se mostra no Titulo E fez o conde dom gonsalo garcia, e dom meen 
garcia e dom ioham garcia o pinto,' e dom fernam garcia esgarauhunha o que trobou bem, e dom pero garcia 
albouya e dona Maria garcia. E este conde dom gonsalo sobredito foy casado com a condesa dona feonor filha 
dei Rey dom afomso de portugal de gaan~,a. E üliue dela semel. E ouue huum filho de gaança que ouue nome 
dom ioham gonsaluez e este dom ioham gonsaluez fez filhos, e gonsalo garcia, e aluar eanes. 

De clo1n mee1n garela ele sousa e dos •1ue tlel deeende1•01n 

Ora leyxemos a falar do conde dom gonsalo garcia que moreo sem scmcl liidima e tornemos a dom meen 
garcia seu yrmaão. 

XI. Este dom mccn garcia de sousa foy casado com dona Tercza anes filha de dom ioham fernandcz de 
limha e de uona maria paacz ribeira como se mostra no Titulo XII do conde dom pero fernandez de 1raua para
fro m.º E l1:,L em ela gonsalo meendez e iohanne meendez e maria meendez e costança meendez e tereia meendez. 
E gonsalo meendez e iohanne meendez nom ouuerom semel. E Tereza meendez foi freyra. E Maria meendez rousoua 

l Á margem E deste dom sancho nunez fala no Titulo xxxv11 do conde dom nuno de cclanoua parafro 11.º 
2 Respançado onda só se podem ler as palavras que vão no texto. 
3 Á margem Este conde dom Rodrigo o ueloso foi neto do rei ramiro do leom o 1111.º como so mostra no seu Titulo XII donde ueom os de cabreira 

e os Infantes dom iobam e dom donis filhos i!el Rey dom pedro de portugal. 
4 No fim da pagina Esta dona eluim gonsalucz foi bisneta de dom soeyro mcondoz o boom yrmallo de dom gonçalo meendez o lidador como se mostra 

no Titulo n1 do dom soeyro meendez parafro x1x. 
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seu yrmaão gonsalo meendez. E depois casou ella com Lourenço soarez de ualadares 1 e ouue dela huuma filha que 
ouue nome dona ynês lourenço. E esta dona ynês lourenço foy casada com martim afomso que chamarom por 
sobrenome chichoro. E este Martim afonso chichoro foy filho del Rey dom afomso de portugal de. gaança e dhuma 
moura. E ouue em esta sa molher dona ynês lourenç.o huum filho que ouue nome Martim afomso chichoro e 
huma filha que ouue nome dona maria afomso e foy casada com dom gonsalo anes de briteiros e ouuerom semel 
como se mostra no Titulo xxxm de dona eluira anes parafro 11, e outras que forom freiras e morerom sem semel. 
E este Martim Afomso filho de Martim Afomso nom ouue semel liidima mais ouue huum filho em huma dona que 
era abadesa darouca que hauia nome dona aldonça anes de briteiros e o filho ouue nome Vasco martins. 

De dona eostan~a meendez Olha de dona meen garcia de sousa 
e dos que dei decenderom ~ :; .. 

Esta dona costança meendez foy casada com dom pero ancs portcl 2 filho de dom ioham dauoym e de dona 
marinha afomso darganil. E fez cm ella ioham pcrcz, e outro ioham pcrcz e dona. branca pcrcz e <lona Maria ri
beira. E ioham perez e ioham pcrez nom ouuerom semel. .. ;.: 

Do conde dom Pedro 
·'•! 

:~·. 

Esta dona branca foi casada com dom pero que depois foi conde filho dei Rey dom donis de portugal. E ouue 
dela huum filho e moreo esta dona branca perez e depois moreo o filho e herdou o conde os seus bcens. E depois 
que lhi moreo esta molhcr a dias casou com a condesa dona Maria xamcnez filha de dom pero coronel e de dona 
oraca artal .naturaaes daragom e nom ouuerom semel. 

XII. Este conde dom pedro foy o que fez moilo bem a fidalgos em portugal e o que os pôs nas moy gran
des contias, ca mais forom per ele postos e feitos cm muy grandes contias ca polos melhores quatro homees boons 
que forom em portugal saluando se forom emde reis. E este foy o que herdou alguuns filhos dalgo nas sas her
dades e que ouue os melhores uasalos que puue outro conde nem homens boõs dos que dante forom. E este 
conde dom pedro quando ouue guera antre portugal e castella logo do começo esteue em ri.La de minho per 
mandado del rey de portugal. E estando este conde no mocsteiro de ganfei, e o arçobispo de santiago iuntou as 
mais companhas que pode auer, e o pen<lom de santiago, e roi paaez de bemha que ueínha hy com el que era 
adeantado del Rcy de castella em galiza com aqueles que pode auer. E queria pasar o minho pera acó hu o conde 
estaua. E o conde soubco e iuntou aqueles que tinha e pasou aalem do minho, ca dise que era melhor de o aten
der na sa terra ca em portugal. E cntom pasou o rio aalem e parousc nos caminhos dos uaaos todos porque 
nom sabia por qual uaao queria pasar, nem per qual caminho uiinha. E atendeo hy dous dias. E ao segundo 
dia diseromlhi que uiinha y o arçobispo com seu pendom tendudo coidandoos aachar no areal desarmados e sem 
sospeita e por eso andara huma peça da noite_. E o conde soubeo muy cedo pela manhaa e fez armar todos os 
seus e mouco contra el. E o arçobispo com todos os seus com o pendom de santiago tendudo aaquem do castello 
d'Enten~a coidando achar o conde sem sospeita, el uiindo asi uyo asomar o conde e o seu pendom com todos os · 
seus a l).uum oteiro. E quando o uyo uolueose com o pendom de santiago e com todos os seus pera o castello 
d'Entença. E o conde enuioulhi dizer a que uiinha asy si queria lidar, e el dise que nom uiinha rezar outras ma
tinhas. E entom moueo o conde e foise chegando contra el, e el colhouse bem acima dhuum castello iuntou 
com o muro e aló tras as bareiras meteo o pendom e teendo moito mais que o conde, tambem de caualo come 
de pec. E asi o teue o conde cercado tres dias que nunca sayo do castello nem de aredor del demandando cada 
dia ao conde tregoa, tambem o arçobispo come o adeantado del Rey. E o conde mandoulhi cada dia roubar e 
filhar o que eles auiam mester e queimar a terra e nunca el y ousou a tornar. 

'., • .. '• 

De dona Harla ribeira e dos que dela deeenderom 

XIII. Esta dona Maria ribeira foi casada com afomso donis filho dei rei dom afomso de portugal de ga.ança 
e yrmaão dei Rey dom donis de portugal e fez em ela pero afomso e Rodrigo afomso e diego afomso; e dom 
garcia meendez priol da alcaçaua, e outro filho íJUe ouue nome gonsalo meendez que morco sem semel. Pero 
afomso foi casado com dona eluira anes filha de ioham perez de nouoa e ouuerom filhos. E este Rodrigo afomso 

t Á margem E dn quaes ucm este Lourenço soarez acharccs no Tilulo xi. de dom arnaldo de bayam parafro 111." 
2 Á margem E de quaes uem este dom pero eanes mestrasc no Titulo xxxv1 de dom moniho ueegai< parafro v111. 

M. ll. TOM. 1. 
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foi casado com dona uiolante ponço filha de Martim anes de briteiros e de dona branca lourenço de qaladares. 
Este dicgo afomso foi casado com dona uiolante lopez filha de lopo fernandez pacheco senhor de foreira, e de 
dona Maria gomez taaueira 1• E ouuerom filhos, aluar diaz, e lopo diaz, e diaz. 

De dom reroam garcia yrmaão do conde dom Gonsalo garcia 
e de dom meen garcia 

Este dom fcrnam garcia foi casado com dona oraca abril filha de dom abril perez de lumeares e de dona 
sancha nunez e nom ouuerom semel. 

De dom loha1n garcia yrn1aão cio conde don gonçalo garcia e de seus yr1naãos 
suso ditos 

XIIII. Este dom Joham garcia que chamarom por sobrenome o pinto e foi senhor dalegrete foi casado 
com dona oraca fcrnandez filha de dom fernam perez pclegrim como se mostra no Titulo xxxvm de dom meendo 
alaão parafro m.º E fez em ela dom steuam anes que moreo sem semel, e dona aldara anes e dona eluira anes, 
e dona sancha anes. E esta dona aldara anes filha de dom iohan garcia de sousa suso dito foi casada com dom 
gomez gonsaluez girom, e fez cm ela <lona iohana gomez. E esta dona iohana gomez foy casada com dom nuno 
gonsaluez de Iara filho de dom nuno o boom e de dona Tcreza afomso e nom ouue dela semel como se mostra 
no Titulo 

De clona elulra anes ftllta de dom lol1am garcia de sousa e dos que 
dei deeenderom 

XV. Esta dona cluira ancs foi casada com dom guter soarez que chamarom por sobrenome dom gotcr 
soarez moucho. E fez em ela semel como se mostra no Titulo xvr de dom soeiro meendez o boom parafro v1.º 

·,;! E a sobrcdita dona sancha anes filha de dom iohan garcia de sousa o que chamarom por sobrenome o pinto 
e de dona oraca fernandez (sic), e esta dona sancha anes nom foi casada nem ouue semel. E pero garcia e dona 
Maria garcia yrmaãos de dom gonçalo garcia e de dom meem garcia que iá disemos. 

De dom Rodrigo meendez Olho dei conde doo meendo de sousa o sousaão 
e yrmaão de don1 gonsalo meendez e de dom garcia meendez 

Este dom Rodrigo meendez nom ouuc filho liidimo mais ouue huum filho em huma dona que auia nome 
dona Maria ueegas de regalados, e este filho ouue nome garcia rodriguez dargyxo, e moreo sem semel, e ficou 
toda a sa herdade a dom meen garcia seu primo. 

De don1 '7 asco meendez Olho ele dom n1eendo donde ueem os de tauara 

XVI. Este dom Vasco meendez nom ouue semcl liidima, mais ouue huum filho que ouuc nome Roy uaas
quez de panoyas de gaança. E o porque o chamarom de panoyas foi que lhi leysou seu padre huma pouca der
<lade y em panoyas, ca a outra herdade que auia toda a leixou a dom meen garcia seu primo. E este roy uaas
quez foi casado em panoyas com dona e fez em ela huma filha que ouue nome dona Tereza rodriguez. 
E esta dona Tereza rodriguez foi casada com Steuam rodriguez dafomscca e fez em ela dona moor steuez que 
foi casada com roi paacz <lagares, e fez em ela guiomar rodrigucz que foi casada com Lourenço perez de tauara, 
e fez em e1a dous filhos e huma filha, o huum ouue nome Lourenço perez, e o outro Lourenço perez que cha
marom por sobrenome coruo, e a filha ouue nome Lourença perez. 

1 No (tm ela payi11a Esta clona Maria gomez taaueira foy fllha de dom gomez lourenco taaucira que foi neto de dona sancha anriquez que foi casada 
com dom Rodrigo gousalucz 1londe ueum os purcirallos, como se ruoslra no Titulo xxi de llei Ramirn parafro x. E esla dona snncba anriqucz foi depois ca
Rada com dom paay soarez romeu donde descende esta dona Maria gomez, como se mostra no Titulo xxxx11 de dom goido araldcz parafro 1x. E asi bam gram 
deuedo estes dom aluar diaz e dom lopo diaz com os do pMcira desta parlo e outros deuodos moyto~ que estes sousalto~ an com estes do pereira segundo 
se mostra no Titulo xx1 de Rei Ramiro por alega~oões 11uc ha 
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TITULO XXIII. º 

De dona elulra aues Olha de loham perez da maya e de dona guyomar meendez 
Olha dei eonde dom meendo o sousaão 

Esta eluira anes 1 rousoua Roi gomcz de briteiros que era infançom e depois casou com ela. E depois fez 
el Rei dom afomso este dom Roi gomez 2 ricome e deulhi pendom e caldeira. E esta dona eluira anes e dom 
Roi gomez fezerom filhos dom meen rodriguiz que chamarom de briteiros e dom ioham rodriguiz de briteiros, ·e 
outro filho que ouue nome gonsalo rodriguiz, e este gonsalo rodriguiz foi sandeo e moreo sem semel, e duas 
filhas a huma ouue nome dona lucas rodriguiz que foi abadesa darouca, e a outra ouuc nome dona sancha ro~ 
driguiz. E esta dona sancha rodriguiz foi casada com dom pero ponço de bayam e nom ouuerom semel. 

De dom meen rodrlguyz de brltelros e dos que •lei deeenderom : •> 

Este dom meen rodriguiz foi casado com dona Maria anos filha de dom iohan percz da ueiga e de dona 
Tereza martins filha de dom martim paaez ribeira, como se mostra no Titulo 111 dos dazeuedo parafro n. E fez 
em esta dona Maria anes huum filho que ouue nome Martim meendcz de briteiros que moreo sem semel, e fez 
em ela outro filho que ouue nome iohan mcendcz de briteiros, e quatro filhas, a huma ouue nome Maria meen~ 
dez, e a outra Maria meendez ribeira, e Tereza mcendcz, e guio mar mcendez, e estas todas quatro forom freiras 
e nom ouuerom seme1. 

De dom lohanue meeudez de brltelros e dos que dei deeendero1n 

Este dom iohanne mecndcz de briteiros sobrcdito foi casado com dona oraca afomso filha dei rei dom 
afomso de portugal de gaança e fez cm ela huum filho que ouuc nome fernan canos que moreo sem semel e 
outro filho que ouue nome gonsalo anes de Leredo, e fez duas filhas a huma ouue nome dona guiomar que nom 
ouue semel, e a outra ouuc nome dona leonor. E esta dona leonor foi casada com Martim anos de briteiros filho 
de Martim anos e de dona branca lourcnço e ouucrom huma filha que ouue nome dona e partios a 
sancta cgreia per sentença porque eram segundos coyrmaãos e siiam em pecado. 

. :,' 

De dom Gousalo anes de beredo Olho de dom lohanne meendez de brltelros 
e de dona oraea 

Este dom gonsalo anes de bercdo foi casado com dona sancha filha de pero nuniz de gozmam e de dona 
ynês fernandez, e fezcrom dona maria que foi casada com dom Roy uaasquez pereira, e ouucrom filhos como 
se mostra no Titulo xx1 de Rei ramiro parafro xnu. 

De dom loha1n rodrl~ulz de brltelros e tios que dei deeeudero111 

" 
II. Este dom ioham rodrigucz foi casado com dona guiomar gil filha de dom gil uaasqucz o que moreo 

na lide de gouuea, e de dona aldonça anes da maya, e fez em ela dom Martim anos de briteiros, e dom gonsalo 
anes de briteiros, e dona aldonça, e dona froylhi eanes. E esta dona aldonça anes foi abadesa darouca. E en 
secndo abadesa ouue huum filho de martim afomso chichorro como iá disemos. E dona froilhe eanes foi casada 
com dom fernam sanchez filho dei Rei dom donis de portugal de gaança, e nom ouuerom semcl. 

De dom Hartlm anes de brltelros Olho de dom loham rodryguez 
e dos que dei deeeudero111 

Este dom Martim anes de briteiros foi casado com dona branca lourenço de ualadares, e fez cm ela hunm 
filho e huma filha, e o filho ouue nome Martim anes, e foi casado com dona leonor sa parenta filha de dom io
hane meendez de briteiros, e ouuerom semel como iá disemos. E a filha ouue nome dona uiolante ponço, e esta 
dona uiolante ponço foi casada com dom Rodrigo afomso de sousa filho dafomso donis e de dona Maria ribeira 
e ouuerom semel. 

1 No fim da pagina Como esta dona eluira anes loy filha de dom ioham perez mostrase no Titulo xvr. 0 de dom soeyro mcendez parafro xx.º 2 No fim da pagina De quaes uem este dom Roy gomez acbaloedes no Titulo xxx d~ dom gomez meendcz gedcaão parníro xvr.º 
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De tlom gonsalo anes tle brltelros 81110 tle tlom lohan1 rodryguez 
e dos que dei tlecenderom 

Este dom gonsalo anes casou com dona Maria afomso filha de Martim afomso chichoro e de dona ynês 
lourenço de ualadares e fez em ela duas filhas, dona Maria que foi casada com Martim Lourenço de cunha, e 
dona margarida que foi casada com Roi uaasquez rihciro. 

TITULO XXllll. º 

De dom meen roclrlguez tle 'touges 1 

Dom mcen rodriguiz de touges foi filho do boom de dom Rodrigo froyaz donde ucem os percyraãos como 
se proua no Titulo xx1. 0 de Rey ramiro de lcon parafro LX. Este dom meen rodriguiz se uê casado com dona cha
moa gomez filha do conde dom gomcz que iaz em poombeiro como se proua no Titulo xxn dos sousaãos para
fro v.º e fez em clla dom socyro mcendcz facha que chamarom maãos daguya. Este dom soeiro meendez facha 
que diserom maãos dagnya, foi casado com a condesa dona eluira gonsalnez da faya filha de dom gonsalo de 
sousa, como se mostra no Titulo xxn dos sousaãos parafro v1.º e fez em ela dom gomez soarez padre de dona 
chamoa gomez e dom pero soarcz carnes maas que nom ouue geeraçom, e dona gontinha soarez molher de · 
dom garcia perez 2 de bragança, e Maria soarcz que rousou pero rodriguiz de penela. E aqueste gomez soarez. 
foi casado com Tereza rodriguiz, e fez cm ela dom Vaasco· gornez e dom soeyro gornez, e dona chamoa gomez. 
E destes norn ficou semel liidirna. 

De dona gentinha soarez filha tle dom soelro 111eenclez 111aãos daguya 

II. Esta dona gontinha soarez foi casada com dom garcia pcrez de bragança que ouue nome ladrorn e foi 
filho de pero fernandcz braganç.aão como se mostra no Titulo xxxvm dos bragançaãos para.fro n e ouue filhos, 
dom fernam garcia e dom pero garcia, e dona Tercza garcia e dona cluira garcia e dona moor garcia. E esta 
dona eluira garcia foi casada com dom ordonho aluarez dastnras, e fez em ela dom aluar diaz, e dom airas diaz 
e dom sancho or<lonhcz, e dona rnoor aluarez madre de pero diaz e de nunho diaz de castanheda asi corno se. 
mostra no Titulo xim.º de dom gotere donde uecm os de castanhcda parafro n.0 

III. Este dom aluar diaz foi casado com dona Tereza pcrcz filha de dom pero rodriguiz girorn e de dona 
sancha perez 3 yrmaã de dom abril percz de lurneares, e fez em ela dom pero aluarcz, e dom ordonho aluarez o 
que foi cardeal, e afomso aluarcz de nhoronho e aluar diaz, e dona moor aluarez que foi cagada com ioham 

• diaz de fenoiosa. E fez cm ela o bispo dom Garcia de burgos, e dom diego martins de fcnoiosa, e dona 
rnayor airas que foi casada com loy diaz el chico, e fez em ela sernel como se mostra no Titulo IX dos de bizcaya, 
parafro x, e oatra que se ''ê casada com diego froyaz. Este aluar diaz foi casado com dona iohanna perez filha 
de dom pero aznarez, e ouue huma filha que ouue nome dona diaz que foi casada com ioham gonsaluez 
rapouso. Este afomso aluarez ouue huma filha 'que ouue nome dona Tereza afonso que se uê casada com dom 
Roí gil de uil~~.lobos corno se mostra no Titulo xvm dos de uilalobos parafro n.º 

De tlo1n pero ah1arez das esturas e tios que dei deeenderont 

Este dom pero aluarcz foi casado com dona sancha rodriguez filha de dom Rodrigo aluarez e de dona san-· 
cha diaz. E este dom Rodrigo aluarez foi filho do conde dom aluaro de Iara de gaança, e foi ri comem muyto 
honrado como se mostra no Titulo x dos de Iara parafro VI. E este dom pero aluarez ouuc cm esta sa molhcr 
dom Rodrigo aluarcz, e dona Tereza alnarez. Este dom Rodrigo aluarcz foi casado com dona iohana fcrnandez 
filha de dom fernam rodriguez de saldanha e de dona iohanna rodriguez filha de dom roy gonsaluez de sisneiros 

e ouuerom semcl como se mostra no 
Esta dona Tereza aluarez foi casada com dom Affonso de molina yrmaão da Ra.ynha dona Maria rnolher 

que foi del Rei dom sancho de castella como se· mostra no Titulo x.v1 de dom soeiro meendez parafro primo 
e fez cm ela dom telo que foi casado com dona Maria filha do infante dom afornso de portugal, e de dona uyo
lan le filha do infante dom manuel e de dona costança daragom, c fez em ela dona ysabcl que casou com dom 

1 ~ margera cm letra inais moderna irmaão tle tlom Gonçalo rotlrigit tle palmeira 
2 A m11rgem De <1uaaes uem este dom garcia pcrez moslrnse no Titulo xxvm dos bragançailos parn(ro 11.• 
J iYo fim lia payfoa De quaaes uem e~ta dona sancha perez mostrasc no THulo xxxv11. º de tlom moninho 1iecgas parnfro xv .• 
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ioham afomso o boom que chamarom dalboquerque o que trouuerom morto no atande, com que se conselhauam 
os infantes e os outros muy boõs como se mostra no Titulo xxI de rey Ramiro parafro xn. 

De dona moor garcia ftlha de dom garcia perez lad,rom de bragança 
e de dona gontlnha soarez filha de dom soelro meendez tacha 

e da eondeça dona elulra gonsaluez da faya , 1..; . 

Esta dona moor garcia nom foi casada mais rousoua seu yrmaão pero garcia, e fez em ela Martim tauaya 
que ouue semel como ouuiredes em este liuro, no Titulo i.xxvm.º dos bragançaãos parafro n.º .,,,, .. ,.,, ,.,.,, 

De dom pero garcia filho de garcia perez ladrom e de dona gontlnha soarez 
filha de don1 soelro meendez faeha e da eonde•a dona elulra go11saluez 

iIII. Este dom pero garcia foi casado com dona e fez em ela dona Tereza perez de bragança. 
E esta dona Tereza perez foi casada com dom ioham martins auana, como se mostra no Titulo XVI de dotn soeyro 
meendez o boo parafro xv1. E fez em ela dona aldonça anes que foi baragaã dei Rei dom afomso e depois foy 
casada com dom gil uaasqucz o que mataram na lide de gouuea, e fez em ela dona marquesa gil. E esta dona 
marquesa gil foi casada com eytor nunez de chacim e nom ounerom semel. E ouuerom outra filha que ouue nome 
dona guyomar gil. E csla dona guiomar gil foy casada com dom iohan rodryguez de briteiros e ouuerom semel 
asi como se mostra no Titulo XVI de dom soeyro meendez o boo parafro xv e no Titulo xi.m de dona eluira anes 
parafro n, . , .. .. ,. · . " . 

TITULO XXV. º 
'· 

''!: 

De dona Tereza gon•aluez Olha de dom gont:alo de sousa e de dona dordla ueegas 
yrmaã do eonde do1n meendo e dos que dela deeenderoni 

# ·11 ,. 

Esta dona Tereza gonsaluez foi casada. com dom Vasco fernandez filho de dom fernam gomez por sobrenome 
catino que foi filho dei conde dom gomez de sobrado e onuerom huum filho que ouue nome dom gil uaasquez 
de souerosa, e outro filho que ouue nome dom martim uaasquez que matarom os mouros em prasença, e duas 
filhas a huma ouue nome dona aldara uasquez e a outra dona. eluira uasquez. E este dom gil uasquez de souc
rosa iaz em poombeiro e foy trcs uezes casado. A primeira casou com dona Maria ayras de fornelo. E ouue ante 
el Rei dom sancho de portugal dela seus filhos, dom Martim sanchez que foi moy boom filho dalgo e moito·hon
rado, e dona oraca sanchez. E este dom Martim sanchez foi o que lidou com o poder dei Rei de portugal tres 
uezes e os uenceo cada uez asi como nos depois diremos adeante em este Titulo. E dom gil uasques sobredito 
ouue desta dona Maria airas sobredita huum filho e huma filha, o filho ouue nome dom Martim gil, este dom 
Martim gil foi o que uenceo a lide do porto, e a filha ouue nome dona Tereza gil. E esta dona Tereza gil ouuea 
el Rei dom afomso de lcon, e fez em ela huum fiJho que ouue nome dom Martim afomso, e dona Maria afomso, 
e dona sancha afomso, e dona oraca afomso. E este Martim afomso suso dito foi casado com dona Maria meen· 
dez filha de dom mcen gonsaluez de sousa, e nom ouuerom semel. E moreo a sobredita dona Maria ayras, e casou 
dom gil uaasqnez com dona sancha gonsaluez doruaneia, e ouue dela dous filhos e huma filha, e o huum dos 
filhos ouue nome dom Vasco gil, e o outro ouue nome dom manrique gil, e a filha ouue nome dona guio
mar gil. E morco esta dona sancha gonsaluez doruaneia sobredita, e casou dom gil uasques com dona Maria 
gonsaluez giroa; e fez em ela tres filhos e duas filhas, o huum dos filhos ouue nome dom iohan gil e o outro 
dom fernam gil, e dom gonsalo gil, e a huma das filhas ouue nome dona sancha gil, e dona dordia gil. E a so
bredita dona sancha affonso yrmaã de dom Martim afomso filha dei Rei dom afomso de leom, foi casada com 
dom simon rodriguez dos cameyros, e nom ouuerom seinel. E a sobredita dona oraca afomso yrmaã de dom Mar
tim afomso, foi casada com dom garcia romeiro daragom, e depois casou com dom pero gozmam, e de nenhuum 
deles nom ouue semel. E dona Maria afomso yrmaã deste Martim afomso filho dei Rei dom afomso de leom foi 
casada com dom aluar fernandez filho do conde dom fernando de Iara que iaz em fiteiro, e nom ouuerom semel, 
e depois ouuea el Rei dom afomso de castella seu sobrinho, e.fez em ela dona bringueira que moreo sem semel. 
E esta dona -Maria afomso yrmaã de dom Martim afomso foy depois casada com dom soeyro ayras, e foz em ela 
dom pero soarez saraça, e dom afomso soarcz. E dom pero soart'z foy casado com dona eluira nunez maldoada 
o ouuerom semel. E dom afomso soarez foi casado com dona Tereza anes de çaz, e fez em ela fernam afomso, 
e dona moor afomso. E fernam afomso foi casado com dona e nom ouuerom semel. E dona moor 
afomso foi casada com dom gomez anriquez de pobraaos de terra de uendos. 

M. H. Tm1. 1. 50 
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Ora uos queremos tornar a dom .llartbn gil o que ueneeu a lide do porto 
que foi o primeiro que ouue dom gil uasques de souerosa 

em dona .llarla.ayras de torneio sa molher 

II. Este dom Martim gil o que uenceu a lide do porto foy casado com dona ynês fernandez de crasto filha 
de dom fernam goterres de castro e de dona milia de mendoça como se mostra no Titulo XI dos de crasto pa
rafro x1, e fez em ela dona Tereza mattins. 

De dona Tereza 1nartlns Olha de dom .llarthn gil e de dona ynês de erasto 

Esta dona 'rereza martins foy casada com dom Rodrigo anes tello, filho de dom iohan afonso tello, e fez 
em ella o conde dom iohan afonso, asi como se mostra no Titulo LVII dos tellos parafro v .º 

De dom .llarthn sanchez filho dei Rey dom saneho de portugal o uelbo 
·: . e de dona lllarla ayras de fornelo de gaança, e falaremos 

de seus feitos 

· .·· III. Este dom Martim Sanchez foy casado com a condcsa dona ollalha perez filha de dom pero fernandcz 
o c.astellaão filho de dom fernam rodrigucz o boom de castro, e filho da sa molher dona Maria sanchcz filha do 
infante dom sancho o que mancou ho uso cm canameyro, e nom ouucrom scmel. E este dom martim sanchez suso 
dito en secndo adeantado cm terra de lcom por el Rey dom afonso de leon cuio nasalo era, en scendo asi adean
tado, conpanhas del Rey dom afonso de portugal o que chamarom o gordo, forom fazer penhora a galiza· a terra 
de limha nom scendo na terra dom martim sanchez. E el quando ueo na terra e o soube cnuiou dizer a el Rey 
dom afonso de portugal cuio yrmaão ele era que lhi mandase entregar a penhora que lhi fezeram os da sa terra 
sem razom, e cnuiolho dizer per duas uezes, e el Rey deulhi sempre pasada, e entom iuntou dom Martim sanchez 
quantos achou e po<le aucr da terra de toronho e de limha e do uai de baroncelhy, e entrou a portugal, e che· 
gou a ponte <lc limha. E el Rei dom afonso de portugal era hy entom com todo o poder dantre doiro e minho, 
e outros <laaqucm douro, porque lhi dixerom que dom Martim sanchez iuntaua muy grandes companhas e queria 
entrar cm portugal, fazer penhora. E dom Martim sanchez quando entrou em portugal soube que el Rei estava 
da outra parte, e cnuiolhi dizer que se tirase e que lidaria com o seu poder, ou se nom que se ti rase af6ra mais 
d'huma legoa que nom parecesc o seu pendon, e que lidaria com todos aqueles que el hy tiia. E al Rei conselha· 
ronno os seus que nom esteuese hy mais que se fose a gaya, e eles que uerrian a lidar com dom Martim ~anchez 
e com sas companhas, e se o ucncesem que seeria mais sa honra, ou se er ficasem uencudos ca lhi nom sccria 
tam:.lnha mcngua, e el Rey ouueo asi a fazer, e enquanto eles forom com el Rey ata santo tiso, e que se cl Rei 
foi outro dia a gaya, tornaronsc eles e forom pousar no moesteyro de uarzca de Riba de cadauo huma legoa de 
barcclos. E entom chegou dom Martim sanchez a barcelos e nom achô i ninho e perguntou hu o achariam, e dise
romlhi que o nom acharia senom em uarzea, e el enuiou a ló que lhy enuiasem daquel uinho. Aqueles homees 
lioons que hy estauam com o poder del Rey, diserom que lho nom cnuiariam, mays que se el hy quisese uiir que 
o partiriam com cl aos ferros das lanças. E estes homees boons que lho enuiarom dizer eram huum, dom mcem 
gonsalucz <le sousa, filho de dom gonsalo meendez, e neto dei conde doom meendo, e outro era dom ioham pcrez 
da maya, filho de dom pero paaez o alfcrez, e outro foy dom gil uaasquez de souerosa e outros ricos homccns 
muytos. E dom martim sanchez dise que ante o per aquela guisa queria ca per outra. E entom mouco com todas 
sas companhas pera ló. E os outros souberomno e foromno atender a huum campo apar de uarzea, e ouuerom a 
lidar huuns com os outros. E dom ioham perez da maya foy muy ualente e moy boom caualeiro darmas, e deri
bou sete caualeiros em huma agra de linho de senhas lançadas que lhis deu. E a lyde nom duró moyto. E dom 
Marlirn sanrhcz uenceo os de portugal, e yndo pelo encalço deles contra bragaa seu paso e paso alcançou dom 
gil uaasquez de souerosa com sa espada en maão que se ya detecndo seu paso e paso, e trauoulliy no braço e 
filhoulhi a espada da maão e diselhy • iá padre ii ca asaz lidastes•. Entom ho enuiou após os seus ca o nom quis 
prender. E depos que todos forom arancados e que nom pareceu nenhuum, tornouse pera uarzea, e eles cnuia
romlhe dizer que em outro dia queriam lidar com el antre bragaa e uarzea. E el diselhis que lhi prazia, e en 
outro dia gram manhaa mouco pera ló, e achô estar aqueles homees boos com aquelas companhas aalem das con
gostas de Lragaa contra ornl'el uiinha. E cr metcrom maão a lidar e uenceeos dom Martim sanchez, e per aquelas 
congostas dapar de bragaa se hyam dando muJtas e Loas feridas, e recebendoas tambem huuns como os outros, 
atá que chcgarom na porta oucidental da sce de bragaa. E aali só aquel portal que hy está se derom moitas e 
boõas f e1·idas, e foy a~;i que os ouue dom Martim sanchez a leuar e pasar pela portela do espinho contra guima
raães mal a seu grado. E en outro dia foy a eles a guymaraães e lidou com eles e uenceeos outra uez e encerôos 
tras os muros de gnimaraacs. E esteue hy outro dia e uio que nom queriam tornar mais. E partiuse ende e tor· 
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nouse pera galiza tnoyto honrado e moy bem andante com muy grandes roubos bem quantos se el quis leuar, 
e moi gram peça de caualeiros que leuauam presos de portugal, soltôos. E este dom Martim sanchez era boom e 
moito honrado, e foy na lide de telhada com o poder dei Rey, e uenceeo el Rei a lide de telhada com todolos seus. 
E quando forom cercar dom aluar perez de crasto em paredes, e que el pos as bareiras de sirgo, a Raynha dona 
mecia lopez de portugal, que fora molher dei Rey dom sancho capelo de que el entom andaua muy namorado, 
iazia de fóra do cerco com esas outras companhas, e huum dia siia en sa tenda, e tiinha as faldras da tenda al
çadas contra a uila, e siia iogando com este dom Martim sanchez o acedrenche. E dom martim sanchez siia en 
manto e en saya. E dom aluar perez armouse e colhouse a seu caualo, e fez huma esporoada em guisa que chegô 
haa tenda hu Martim sanchez siia con a raynha, e quando o uyo uiir leuantouse muy toste e filhou huum egcudo 
e huma lança que siia acostado a huum estco da tenda hu eles siiam, e deu huma tam gram lançada a dom aluar 
perez que lhi pasou o escudo e o perponte e a loriga, e a.cheguou na carne. E dom aluar perez porque o uyo des
armado non lhe quis dar com o ferro da lança, e tornou o conto e deulhi com ele no escudo, e tornouse muy 
paso contra a uila. E asi fazia cada huum o que deuya. E este dom Martim sanchez tcue dei Rey quatro conda
dos, e foy sempre adeantado em galiza em toda sa uida. E teue dei dom Rodrigo gomez de trastamar o condado 
de trastamar que el tiinha dei Rei en teenc;a em toda a S'a. uida. E desque este dom Martim sanchez moreo nunca 
dom Rodrigo gomez quis dar o condado a el Rey dom fernando pero lho muitas uezes enuiou pedir ata que o cl 
Rei ouue a mandar cmprazar e chegou a el a seuilha. E quando a cl Rei chegou diselhi el Rei porque lhi non 
daua o condado de trastamara que dei tiinha. E el disse que lho non dera el mais que lho dera dom Mar
tim sanchez que o dei tiinha e que por esto lho non daua. E el Rei dise que tam boom fora dom Martim sanchez 
e que tanto seruiço lhy auya feito, que cousa que clle dése do que <lei tiinha que lho non deuya cl a tolher. E cn
tom lhy otorgou o condado por onra de dom .Martim sanchcz cn toda a sa uida, como quer que dom Rodrigo go
mez depois nom uiuese muyto. E este dom marlim sanchez iaz soterado muy beem e muy honradamente cm çofi-
nos em huma uila da ordem do espital cn terra de campos. . . , . 

De dom 111anrlque gil Olho de dom gil ua8ques de 8ouero8o. 
e do8 outro8 8CU8 yrmaãos 

. , 
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1111.º Este dom manrique gil suso dito nom ouuc scmel. E dom Vasco gil seu hyrmaão de manriquc gil foy 
depistola e depois casou con dona froylhi fernandez filha de dom fernam anes cheira, e fez cm ela <lom gil uas
qucs o que moreo na lide de gouuea, e dona cluira uaasqucz e dona sancha uaasquez que casou com dom fcr-
11am fornandez pamcenteo. E ouncrom semel como se mostra no Titulo xv1.º de dom sociro mcendez o boom pa
rnfro xx. E .o sobredito dom gil uasques que moreu na lide de gouuea foy casado com dona aldonc;a anes filha de 
dom ioham martins auana da maya, e <le dona Tcreza pcrcz de bragança, e ouuerom gccraçom, como se mostra 
no Titulo xvi de dom soeyro meendez o boom parafro xv1.º E esta dona aldonc;a anes ouuca primeiro el Rei dom 
afomso de portugal por baragaã. E dona alda uasques nom ouuc semel. , , . ·' , 

De dona elult•a ua11q11e8 yrmaã de dom gil uasc1ues ele soue1•osa o 1n•lmelro ' 

V.º E dona eluira uasques foi casada com dom paay soarez de uala<lares filho de dom soeiro airas de uala
dares e de dona moor perez de fornellos, e fez em clla dom soeiro paacz e dom Rodrigo paaez, e dona Maria paaez. 
E este dom soeyro paaez foy casado com dona steuaynha ponço de bayam, e fez em ela filhos como se mostra no 
Titulo XL de dom arnaldo parafro 111.º e fez em ela Lourenço soarcz de ualadarcsj e dom paay soarez de ualadarcs, 
e dom Roy paaez. E este dom Roy paaez foy casado com dona Tereza gil, e fez em ela paay rodrigucz souela, e 
ioham rodriguez, e gil rodriguez. E ante que casase este dom Roy paacz de ualadares com esta dona Tercza gil 
casou com dona maria perez dazeuedo, e fez em ella Lourenço rodriguez espadeiro, e eluira rodrigucz, e dona 
loca rodriguez. E esta dona luca rodriguez foy abadesa darouca. E esta dona eluira rodriguez foi casada com dom 
fernam eanes de crasto de fornelos, e fez em ela ioham fernandez, e pero fernandez de crasto, e dona Maria fer
nandez. E esta dona Maria fernandez nom ouue semel. E ioham fernandez de crasto foy casado com dona rica 
filha de dom fernam gonsaluez churuchaão, e fez em ela dona ynês. E esta dona ynês foi casada com aluar paaez 
filho de pero aluarez de souto rnayor, e ouuerom filhos, fernam anes de souto mayor, e outros como se mostra no 
Titulo Lm dos dazeuedo parafro u.º E o sobredito paay rodriguez souela foy casado com dona aldonça rodriguez 
de telha, e fez em ela huma filha que ouue nome dona ynês paaez. E esta dona ynês paaez foy casada com mar
tim perez daluarenga, e ouuerom filhos, pero paaez, e nuno martins que moreo sem semel, e ynês martins que 
casou com martim meendez de uasconcelos, e fora iá ela casada com egas baroso. Este ioham rodriguez foy ca
sado com dona Maria fernandez filha de fernam percz pintalho. E fez cm ela steuam ancs de ualadares o troba.
dor, e Martim anes que moreo sem semel. O gil rodrygu<'z sohredilo yrmaão de ioham rodryguez soueJa nom 
ouue semel. 

! 
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VI. E a sobredita dona Maria paaez filha dom paay soarez de ualadares e de dona eluira uasques foy ca

sada com dom gonçalo gonsaluez de palmeira, e norn ouue dela sernel. E rnoreo dom gonçalo gonçaluez de pal

meira, e casou ela depois com dom Martim paaez ribeira, e fez em ela dona Tereza martins. E esta dona Tereza 

martins foy casada com ioham perez da ueiga, como se mostra no Titulo Ln dos dazeuedo parafro n.º E este io

ham rodriguez desque lhi moreo a primeira molher, foy casado outra uez com dona Tereza annes marinha filha 

de ioham marinho, e fez em elJa pero anes marinho. 
E este dito paay soarez de uala«hres foy casado com dona s:mcha fernandes delgadiclha, e fez em ela dona 

estauainha paaez que foi casada com dom pero afomso darganil, e fez em ela semel corno se mostra no Titulo 

E dom Lourenço soarez foy casado com dona sancha nunez filha de dom nuno martins de chacim, e fez 

em ela semel como se mostra no Titulo Lvn.º dos tellos parafro v11.º 

Este dom afonso soarez foy ante casado con dona Maria mecndez, e depois casou com dona sancha nuncz 

filha de dom nuno martins de chacin como se mostra no Titulo de dom meen garcia de sousa e foz em ela dona 

Maria Lourenço que foy casada com dom Martim afonso chichorro como se mostra no Titulo xxn dos sousaaos 

parafro x1. º 

De dona elulra uasques de souerosa, de tlom gil uasques de souerosa o uelho 

VII. Esta dona eluira uasques de soucrosa foy casada com dom paay soarez de ualadares o uelho desque 

lhi moreo a outra molher, e fez cm ela geeraçom como dito he no titulo dos de ualadares, e en dias deste seu ma

rido foz huum filho em drudaria com uasco martins monudo de sandim que ouue nome Martim uasques barua 1 

e depois que moreo este dom paay soarez seu marido casou ela com este uasco martins monudo de que àuya o 

filho a furto. E este uasco martins monudo foi nasalo deste dom paay soarez de ualadares. 

VIII.º E este Martim uasques Larua foy casado com dona oraca rodryguez yrmaã de fernam rodryguez pa

checo filho de roy perez de ferreira. E fez em ela pero martins botelho e ioham martins botelho, e dona a]da 

martins botelha. E este pero martins botelho foy casado com dona dordia martins filha de domingos martins ci· 

dadaão honrado de lixboa, e fez em ela Martim pcrez botelho, e dona cluira perez botelha que foy casada com 

gomcz gonsaluez peyxoto, e fez em ela Martim romeu, e dona moor gomez que foy frcyra daronca. E este Mar .. 

tim perez botclho suso dito foy casado com dona iohanna martins filha de duram martins de parada e de dona 

maria dorninguez de lixboa filha de domingos ueegas, e foy yrmaã de ioham dominguez dos contos, e fez em 

ela afonso botclho e Martim barua. Este afonso botelho foy casado com dona mecia uasques filha de uasco paaez 

dazcucdo e de dona Maria rodriguez de uasconceBos, e fez cm ela diago afonso, e Martim afonso. E diego afonso 

foy casado com dona Maria fernan<lcz filha de fernam gomez de carualho. 
E o sobredito Martim barua yrrnaão deste Affonso botelho foy casado com dona ynês uasques filha de Uasco 

martins de rcesende e de dona Tereza rodriguez filha de Rodrigo afonso ribeiro e de dona oraca godiiz, e fez 

cm ela roy martins barua, e uasco martins barua, e beatriz martins. 
Este ioham martins botelho foy casado com dona Maria gomez filha de gomez martins, e fez em ela gon

çalo ancs botelho 1 e dona aldonça anes rnolher que foy de lourenço rodriguez dafonseca, e de dona oraca aneis 

haragaã que foy de uasco gonsaluez peixoto, e gonsalo anes botelho foy casado com dona Maria fern~ndez filha 

de ioham fernandez de caambra por sobrenome horne catiuo, e de dona steuaynha -rodryguez filha de Rodrigo 

anes de leirca e fez em ela 
Esta dona alda martins botelha foy casada duas uezes, a primeira uez com fernam reymondo de canedo, 

e fez em ela dona oraca fernandez que foy molher de ioham esteucz de ueeyre, e fez em ela gonsalo anes, e Ro. 

drigo anes, e ioham carapeços, e Martim anes, e afonso anes que foy clerigo, e dona alda anes, e dona aldonça 

anncs que forom freyras das cellas de guymaraães dapar de coimbra. 
E o sobredito gonçalo anes foi casado com dona costança martins de guirnataães, e fez em ela ioham cara

peços, e iohanna gonsaluez molher de uasco lourenço que chamarom da cooniga filho de lourenço uasqucs da

fonsecçi. E o sobredito Rodrigo ancs nom ouue semel. E o sobredito ioham carapeços foi casado con dona Ma

ria martins de carualho, filha de Martim carualho caualeiro de terra de basto, e fez em ela gonsalo anes, e outro 

gousalo anes, e dona aldonça anes. E esta dona aldonça anes foi casada com ioham martins filho do abade da

raaes. E este martim ancs de ueeyre foi casado com dona de terra de panoyas, e fez em ela uasco 

martins, e afonso martins. E morto o sobredito fernam reymondo de canedo que iá disernos marido de dona 

alda martins botelha, casou esta dona alda martins botelha que iá disemos com iohan perez tenro, e fez em ela 

Lourenço anes carnes, e dona moor anes molher que foy de uasco gonsaluez peyxoto, e dona eluira anes que 

foi casada com giliancs de uilclla. E lourenço ancs carnes moreo :;em se mel, e moreo per iustiça. E dona moor 

anes ouue de uasco gonsalucz peixoto estes filhos, iohan uasques e fernam uasques, e gil uasques e dona sancha 

uasques que foi casada com pero steuez de uilla mayor. E fez em ela huma filha que ouue nome perez 

que foi casada com roy gomez dazeuedo. · 
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Esta dona eluira anes foy casada com gilianes datayde que chamarom de uilella, e fez em ela Martim gil, 
e Martim gil o que chamarom feo, e outro Martim gil que moreo no rio de marnel apar de ueuga, e outra dona 
Maria gil que foy casada com pero da iuya. E este Martim gil foy casado com dona Maria fernandes filha de 
fernam leytom, e de dona Maria martins, filha de Martim soarez de canellas, e fez em ela uasco martins e anri
que martins que forom freyres da ordem de ihesu christo. Item Martim gil o feo 

TITULO XXVI. º 
De do111 soelro meendez o groso yrmaão de dom Gonsalo de sousa 

Este dom soeyro meendez o gordo nom ouue semel liidima, mais houue huma haragaã que ouue nome 
e fez em ela huma filha que ouue nome dona Maria soarez. E esta dona Maria soarez herdoua el muy 

hem e muy compridamente em seus heens, e casoua com dom ioham fernandez de riba dauizela. E este dom 
ióham fernandez fez em esta dona Maria soarez sa mollier dom Martim anes, e dona Tcreza anes e dona Maria 
anes. 

De do1n Hartlm anes de rlba daulzella 

Este dom martim anes de riba dauizela foy casado com dona sleuaynha paaez filha de dotn paay gomez 
gaberi filho de gomez paaz de piscos. E o meestre dom galdim paaez do tempre e seu irmaão forom naturaaes 
dapardar (sic) de braa. E este Meestre dom galdim paaez do tempre fez muyto bem e deu grandalgo a este dom 
Martim anes de riba dauizela quando casou com esta dona steuaynha paaz sohredita. E este dom Martim anes 
fez em esta sa molher dom gil martins,· e dom ioham martins chora, e ouue outra filha de gaança que ouue nome 
dona Tereza martins que foy casada com fernam perez dulgeses como se mostra no Titulo xux.º de dom Grasco
nho eraldez parafro n.º E ouue este dom Martim anes esta filha ante que casase. E dom Martim anes de riba da
uizela que iá disemos foy muy priuado dei Rei dom afonso de portugal, filho dei Rei dom sancho o uelho. E este 
Rey dom afonso de portugal ouue queyxume da sa yrmaã a Raynha dona Tereza que era senhora de monte moor 
o uclho, e mandou de coynbra onde estaua a este dom Martim anes de riha dauizela que a fose cercar a monte 
moor o uelho hu iazia com seu poder. E en iazendo asi cercada, soubeo dom Gonçalo o sousaão filho do conde 
dom meendo em crasto tarafe hu estaua, e endereçou com xxv.º caualeiros que tiinha, e andou quanto pode e che
gou a monte moor o uelho e entrou dentro huma noite. E este dom Gonçalo meendez era ent.om nasalo dei fü~y 
dom afonso de leon que fora marido desta Raynha dona Tereza, e querialhe muy gram hem, e desque lhe fol
garom os caualhos tres dias, dom gonçalo meendez com aqueles que trouue e com outras companhas muytas e 
bõas que esta raynha dona Tereza tiinha comsigo, moueu pera dom Martim anes hu estaua em cima de huum 
monte muyto alt.o contra coynbra, e lidou com el, e uenceo e desharatôo el e todo o poder dei Rey dom afonso que 
consigo tiinha, e deu com el em huuln paul que he antre coynbra e monte moor, en tal maneira que quando o ende 
el Rey ouue ende fóra daquel paul nom se pode sofrer que nom morese do sangui que dei tirarom as çameçugas. 

E este dom gil martins sob redito foy casado com dona Maria anes filha de dom ioham perez da ma ya e de 
dona Maria meendez filha dei conde dom meendo o sousaão, e fez em ela geeraçom corno se mostra no Titulo xv1.º 
de dom soeyro meendez o boom parafro xx. 

De dom lohant martins chora 

Este dom ioham martins chora foy casado com dona oraca abril filha· de dom abril perez de lumcares e de 
dona sancha martins de baruosa, e fez em ela huum filho que ouue nome dom pedrn anes gago que foy peco. 
E este dom pedre anes foy casado com dona oraca afonso filha dei Rey dom afonso de portugal, de gaãça. E on
uerom huma filha que ouue nome dona aldonça perez que foy casada com ioham perez portei que disemos, e 
nom ouuerom semel. 

De dona Maria anes Olha de dom loão fernandez de rlba daulzela 
e de dona Harla soarez 

II. Esta dona Maria anes filha de dom ioham fernandez de riba dauizela e de dona Maria soarez filha de 
dom soeiro meendez o gordo de gaança, foy casada com ioham soarez 1 de pauha o trohador, e fez em ela pero 
anes, e rodrigo anes, e soeyro anes, e ioham eanes, e tereza anes que foy moia de loruaão. E o dito ioham eanes 
foy casado com dona Marya reymondo de porto careiro,_ e fez cm ela steuam anes e Maria anes. E esta dona Ma-

1 Á margem Este dom iobam soarez uem de dom goydo aralde& como se mostra no Titulo seu XLll paralro 1x.• 

M. H. Tm1. 1. . 
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ria anes foy casada com lope lopez gato, e fez em ela Martim lopez. E o sobredito pero anes foy casado com 
dona sancha gil de golha, e fez em ela sancha perez. E esta sancha perez foy casada com Martim anes do ni
nhal, e fez cm ela gonsalo martins e moor martins e Maria martins. E este gonsalo martins foy casado com cos
tança perez filha de dom pero afonso de çamora, e de dona steuaynha paaez, e nom ouuerom sem~l. 

De dona moor martins Olha de lllartl111 anes do ulnltal yrntoã de gonçalo martins 
e de 1noor 1nartlns suso ditos 

Esta dona moor martins filha de dom Martim ancs _do ninhal, foy casada com roy meendez de merloo, e fez 
em ela lconor rodrygnez que casou com Martim redondo, e depois morte de roy mccndcz casou esta moor martins 
com gonçalo coreya, e fez cm ela huum filho que ouue nome gonçalo coreya, como o padre, e foy gafo e moreo 
sem scmel. 

De dona lllarla martins Olha tle lllarthn anes do ninhal e de dona Saneha perez 
yr111aã de gonsalo naortbas 

Esta Maria martins do ninhal foy casada com dom gomez Lourenço de coynha e nom onue dela semel, e de
pois casou esta dona Maria martins com roy paacz guedaz. 

De •oeyro anes Olho de lohaan soarez e de dona :lla1•la anes Olba de don1 loham 
fernandez de rlba dau:lzela 

Este soeiro anes foy casado com dona marinha e fez em ela ioham soarez e pay soarez, e vasco 
soarez que foy frade de san francisco, e dona costança soarez que foy abadesa de loruaão. 

De paay soarez de pauha Olho de soelro anes 

Este paay soarez foy casado com dona moor gonsaluez de porto careiro e ela ouue maao preço e colheuse 
com medo deste paay soarcz seu marido a arouca, e filhou áuyto, e depois casou este paay soarez com dona ynês 
rodriguci filha de Rodrigo afonso ribeyro e de dona oraca godiiz filha de dom godinho que foy do linhagem dos 
moadeiros de coynbra, e foy moyto honrado e tnoy rico, e moy priuado dei Rey dom afonso de c'astella. E huum 
filho que ouue este dom godinho que ouue nome afomso godiiz que er foy muy boom priuado dei Rey dom san
cho de castella filho deste Rcy dom afonso. Este paay soarez de, pauha suso dito ouue em esta sa molher dona 
ynês ro(lrigucz filha de Rodrigo afonso ribeiro e de dona oraca godiiz tres filhos. O primeiro filho ouue nome 
Stcuam paaez, e o outro ouue nome roy paaez, e o outro aluaro paaez. E esteuan paaez foy casado com dona 
guyomar garcia filha de garcia martins do casal e d'huma bona dona de santarem que foy sa molher deste garcia 
martins, e ouue nome dona E este esteuam paaez de_ pauha nom ouue em esta sa molher dona guyomar 
garcia scmel. E Roy paaez foy casado com dona saucha perez filha de perez cacho que foy boom caualeiro. E de
pois foy Mestre da ordem de santiago en portugal. E foz em ela huma filha que ouue nome dona Tereza rodriguez 
que foy casada com Aluar rodryguez filho de Martim rodriguez de leyrea e de dona de lixboa sa 
molhcr. 

De lohaan soarez de pauha yr111aão de pay soarez que dlsémos 

Este ioham soarez de pauha foy casado em lixbooa com dona. margarida que foy cidadaã, e fez em ela dona 
crara anes que foy casada com afomso perez ribcyro, e ouuerom filhos, pedra.afonso, e afonso perez, e senhorinha 
afomso. E esta senhorinha afonso foy casada com esteuam coelho. E ante fora esta dona crara anes casada com io
ha.m rodryguez ccnoyra que foy natural de uera, e foy boom caualeiro, e sobrinho do arçohispo dom Martim. E fez 
em esta dona crara anes huum filho que ouue nome rodrigue anes cenoyra como o auoo, e por sobrenome bu-
çalfon. E esta dona crara anes deste ioham rodriguez cenoyra ouue outro filho que ouue nome anes. 

De Rodrigo anes de pauha yr1naão de soeyro anes Olho de doan loham fernandez 
e de dona 1narla soarez Olha de dom soeyro meendez o gordo 

Ili.º Este Rodrigo ancs de pauha nom foy casado mais ouue huum filho de baragaã que ouuc nome lopo 
rodriguiz, e foy casado com dona Tcrcza martins filha de Martim xira caualeiro boom e rico, e fez em ela ste
uaynha lopez que foy casada com ioham fernandez pacheco, e fez em ela filhos como se mostra no Titulo Lili 

dos pachecos parafro 11." 
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De dona Tereza martins Olha de •artbn xlra e de dona Tereza anes Olha de dom 
loham fernandez de rlba daulzela e de dona •arla soarez Olha 

de dom soelro meendez o gordo 

Esta dona Tereza anes foy casada com dom paay ueegas daluarenga filho de dom egas afonso, que foy neto 
de moço ueegas e fez em ela pero paaez curuo, e Lourenço paaez daluarenga, e dona sancha paaez que foy casada 
com dom fernam gomez bareto. 

Este pero paaez curuo foy casado com dona guyomar afonso gata filha de dom afonso perez gato. E fez em 
ela Martim perez qne chamaron daluarenga, e dona steuaynha perez que foy casada com meen rodriguez rebo· 
tim. E ouuerom huum filho que ouue nome Martim meendez rebotim que moreo sem semel. E martim perez foy 
casado com dona ynês paaez filha de paay rodriguez de ualadares que chamarom paay souela, e de dona aldonça 
rodriguez de telha, e Jez em e]a hum filho que ouue nome pero paaez, e outro filho que ouue nome afonso mar
tins que era o melhor deles, e outro que ouue nome nuno martins. E afonso Martins e nono martins morerom 
sem semeJ. E outra freyra que ouue nome dona ynês martins, e outra filha que ouue nome dona aldonça martins. 
E esta dona aldonça martins foy casada com Martim mcendcz de uasconcelos, e ouuerom semel. E pero paacz 
suso dito foy casado com dona iohanna rodriguez filha de roy martins de nomaães e ouuerom geeraçom. 

De l..touren-:o paaez daluarenga Olho de paay ueega11 

Este Lourenço paaez daluarenga foi casado com dona mafalda perez filha de dom pero fernandez de portu
gal e de dona froylhi rodriguez de pereira, e fez em ela huma filha que foy freira darouca. 

L 

De dona saneha paaez filha de paay ueegas e de dona Tereza anes Olha de loba1n 
fernandez de rlba daulzela 

IIII.º Esta dona sancha paaez 1 foy casada com dom fernam gom('z bareto. E de quaes uen este fernam 
gomcz bareto achaloedes no Titulo xxxxu de dom goido aldarez parafro m.º e fez em ela Martim fcrnandez, e gil 
fcrnandez, e estcuam fernandez, e stcuaynha fcrnandez. E este Martim fernandez bareto suso dito foy casado com 
dona Maria rodriguez filha de roy nuniz de chacim e de aldonça martins filha de Martim tauaya, como se mostra 
no Titulo xxxvm.º dos bragançaãos parafro vm.º E este roy nuniz de chacim foy filho de nuno martins de chacim 
e de dona Maria gomez de briteyros que foy freira darouca. E este Martim fernandez bareto que <lixemos fez em 
esta Maria rodriguez sa molhcr Nuno martins bareto, e gil martins, e afomso martins bareto, e aluaro martins ba
reto, e dona sancha martins bnreta que foi casada com dom ioham perez portei, e noin otmerom Semel, e dona 
costança martins bareta que foi casada con roymondo anes, que foy filho de dom ioham perez bochardo, e de 
dona beatriz martins que foy casada com uasco afonso alcoforado. 

De nono martins bareto Olho de lllartbn fernandez bareto e de dona lllarla 
rodrlguez de ehaelm 

Este nuno martins foy casado com dona Maria anes filha de ioham esteuez da aldeya do alcayde, e de dona 
froylhe lourenço filha de dom Lourenço soarez de ualadares, e de dona sancha perez de meezelos de gaança, 
que foi filha de pero martins tafaron caualeiro de te~ra de santa Maria, e de dona Maria de queyda sa molher. 
E este nuno martins fez em esta sa molher dona Maria anes suso dita huma filha que ouue nome dona Lrin
gueira nunez. E esta dona bringueira nunez foi casada com dom roy gonsaluez pereira, que foi filho de dom gon
salo pereira de gaança, e de marinha uasques, e ouue semel cotno se mostra no Titulo xx1 de Rei ramiro para
fro xun.º E este nono martins bareto suso dito filho de Martim fernandez bareto e de dona Maria rodriguez de 
chacim desque lhi moreo dona Maria anes a primeira molher, casou com dona bringueyra rodriguez filha de roy 
gonsaluez raposo, e de dona nuniz <laça, e fez em ela dous filhos, o huum ouue nome gomez nuniz 
e o outro aluar nuniz. 

De 811 martins bareto Olho de ?tlartlm fernandez bareto e de dona Harla 
rodrlguez de ehaelm 

Este gil martins bareto foy casado com dona alda rodriguez filha de pero rodrignez, alcayde da azambuja, 
e de Tereza rodriguez de nhouegra, e fez em ela huma filha que ouue nome dona beatriz gil. E esta beatriz gil 

1 A margem E de quaes vem esla dona Sancha paaez de parle do padre mostraso no Titulo xnv1 de dom moninho veegas pararro xs.111. 
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foy casada com paay rodriguez nouaaes, filho de roy nouaaes e de dona.Maria perez cerneira. E desque moreo 
esta molher a gil martins· bareto casou el com dona eluira gonsaluez filha de gonsalo meendez daluelos, e nom 
ouue dela semel. 

Dafomso martins bareto filho de Harthn fernandez bareto e de dona lllarla 
rodryguez de ehaelm 

Este afonso martins bareto foy casado com dona leonor fernandez filha de fornam rodriguez bugalho. 

Daluaro martins ba1•eto Olho de Harthn fernandez bareto e de clona lllarla 
rod1•lguez de ehaelm 

Este aluaro martins bareto foy casado cm seuilha e nom ouue semel. 

De dona beatrlz martins bareta Ol11a de marthn fernanclez bareto e de dona maria 
rodryguez de ehaehn 

Esta beatriz martins foy casada com uasco afonso alcoforado, e fez em ela huum filho que onue nome afonso 
uasqnes, e huma filha que oune nome aldara afonso. E esta aldara afonso foy casada com iohane meendez de 
uasconcelos, e ouuerom semel como se mostra no Titulo xxxm1 de dom pero rodriguiz de pereira parafro 11. 

De clona eostança martins bareta Olha de martlm fernandez bareto 
e de dona maria rodryguez de ehaclm 

Esta dona costança martins barcta foy casada com rcmondiancs filho de dom ioham perez bochardo, e fez 
em ela dona beatriz martins que foi casada com gomez lourenço de beia •uogado e uilaão. E este gomez lou
renço de beia foy o que meteo quanto mal e quanta ........ pode ante cl Rey dom donis de portugal a que deus 
perdoe e o infante dom afonso seu filho que depois foy rei. 1

, 

De steuam fernandez bareto e de gil fernandez seu lrmaão filhos de do1n fernam 
go1nez bareto e de dona Saneha paaez 

Este gil fernanqez foy freire do. tempre e nom ouue semcl. E esteuam fernandez foy casado em santarem 
com iohana steuez filha de steuam bartolomeu de santarem, e de sancha tomás, e nom casou como deu era, e fez 
em esta sa molher ioham bareto que foi freire do tempre, e paay bareto que foy gafo, e gomez barcto, e froylhy 
hareta e Maria reimondo que foy freira dalmoester, e outra que foi freira de santos, e costança bareta que foy 
casada com egas lourenço moordomo que foy de dom fernan perez de baruosa. 

De dona steua7nha fernandez filha de dom fernam gomez bareto e de dona 8aneha 
paaez daluarenga 

Esta dona stcuaynha fcrnandez ·foi casada com dom .Cernam perez de barnosa e nom ouuerom semcl. 

TITULO XXVll.º 

De gil guedaz Olho de gueda go1uez e de dona oraea anrlquez de porto careiro, 
yrmaã de do1n loha1n aurlquez e de do1n egas anrlquez e de dona saneha 

anrlquez 1uolher de dom Roy gonsaluez pereira 

Este gil guedaz2 foy casado com dona Maria fernandez filha de dom Cernam gonsaluez e de dona Tereza 
perez gata. E este dom fernam gbnsaluez suso dito foy filho de dom gonsalo de sousa e de dona goldora goldorez 
de refrenteira de gaança, e fez em ela Martim gil darões, e gonçalo gil, e dona Tercza gil e por sobrenome dona 
Tereza gilidarões. 

1 ~assagem rcspanfada de que 1ó se rnlo póde ler uma palavra . 
.a A margem De quaes uem este dom gil guedaz moslrase no Titulo xxx de dom gomez meendez gedeam parafro xv11. 
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De •tarthu ~li dar6e111 

~ste Martim gil foi casado com dona toda lourenço de gundar 1, e fez cm ela Lourenço martins que cha
mal'on ganso por sobrenome, e gil martins que foy sandeu e morco sem scmel. Este Lourenço martins foy casado 
com dona moor perez filha de pero martins eruilhom 2 e de dona eluira perez filha de dom pero rodriguiz de pe
reira como se mostra no seu Titulo xxx1111, e fez em ela steuam lourenço. E este steuão Iourenço casou com Tc
reza gomez filha de gomez paaez dazeuedo e de costança rodriguez filha de Rodrigo anes de uasconcellos e de 
dona mecia, e ouuerom huum filho que ouue nome Lourenço martins •ganço 3

• e moreo sem semel, e outro que 
ouue nome gomez paaez e foi coonigo de bragaa. E depois que a Lourenço martins ganso suso dito moreo esta 
moor perez filha de pero martins eruilhom que foy a primeira sa molher, casou con marinha fernandez filha de 
fcrnam gonsaluez chacinho e de dona moor afonso que foy filha de dom afonso anes de caanbra e de dona oraca 
perez. E este Lourenço martins ganso suso dito ouue em esta sa molher marinha fernandez huma filha que ouÚe 
nome dona moor come auóó. E esta dona moor foy casada com Lourenço anes redondo, e nom ouue semel. E 
depois que moteo este Lourenço anes marido desta dona moor, casou ela com Martim Lourenço de cuynha e 
nom ouuerom semel. 

Esta dona Tcreza gil foi ca~ada com dom gomez lourenço de coinha 4, e fez en ela vasco gomez e gonsalo 
gomez, e dona alda gomcz, e dona maria gomez, e dona sancha gomez, e dona mccia gomez, e esta dona mc
cia gomez suso dita foi casada com ioham eanes redondo e nom ouucrom semel. 

II.º Esta sobredita dona alda gomcz foi casada com martim martins zote. Este Martim martins zote he 
bisneto de dom pero rodriguiz de pereira como se mostra no Titulo xxx1111.º deste _dom pero rodriguiz parafro 11.º 
e fez cm ella Martim martins que foi dayam de bragaa, e gil martins zote, e- vasco martins zote \ e dona guyornar 
martins e dona maria martins. E dona moor martins suso dita foi casada com afonso vasques pimentel. 

III.º E dona Maria martins yrmaã de dona moor martins suso dita foi casada com Martim de baruosa e 
fez em ela nuno martins, e sancho martins, e Martim de baruosa. E dona guyomar martins suso dila foi casada 
com fernam fernandes dalmeyda, e nom ouuc dela semel. E gil martins zote suso dito foi casado com dona al
dara martins filha de Martim afonso alcoforado, e fez em ela dona Tereza gil. E esta dona Tereza gil foi casada 
com vasco martins pimentel filho de stcuam Vasques e de dona Maria gomcz yrmaã de dona sancha gomez e de 
dona mecia gomcz suso ditas foi casada com fcrnam gonsalucz de moreira (sic ); e fez cm ela huma filha que ouue 
nome margarida fernandez. E esta margarida fernandez foi casada com ioham rodryguez de porto careiro, e fez 
em ela huum filho que ouuc nome fernam eanes de porto careiro. E este fcrnam eanes de porto careiro foi ca
sado com dona maria rodryguez filha de vasco martins de rcczende e de dona mecia yasques dazcucdo, e fez cm 
ela huum filho que chamarom iohan rodrigniz. 

TITULO XXVIII.° 
De dona beatrlz perez filha de dom pero rodrygulz de pereyra e de dona sCeuaynha 

ermlglz da teyxelra 

Esta beatriz perez foi casada com pcre anes do monte filho de ioham martins de fornclo e de dona oraca 
fafez filha de dom fafez godiiz como se mostra no Titulo xxx1x de dom fafez luz parafro nn.º E fez em ela huum 
filho que ouue nome Martim do monte e foi abade de toloões e outro filho que ouuc nome paay de monte. E 
este paay de monte nom ouuc semcl liidima mays ouue huum filho que chamarom vasco paacz e foi freire do 
spital. E esta dona bcatriz percz depois que lhi morcu este marido casou com paay de mollcs, e fez em ela ste
uam paacz de molles, .e martim de monte abade de tolloões, e ouue huum filho que chamarom gomez martins; 
e outro filho que chamarom gonsalo de monte que foi freire do espital, ~ filhas outras. · 

De steuam 11aaez de molles Olho de paay de molles e de dona beatrlz 
perez de pereyra 

Este stcuam paez de molles foi casado com dona Tereza martins filha de Martim anes de cuynha e de dona 
sancha gomcz da silua, e fez em ela Martim steuez e gonsalo steuez de molles. 

t Á margem De quacs uem esta dona toda lourenço de gundar mostrase no Titulo LX dos de gundar parafro 
2 Á margem De quaes uem este pero martins el'llilhom mostrase no Titulo XLVI dos de sandim parafro 11.• 
3 Em entrelinha por letra mais moderna. Á margem pela mesma letra Este Lourenço martiiz foy casado e fez em ela Martim garcia freire de santiago'. 
4 No alto da pagina De quaes uem este gomcr. lourenço achaloedes no Titulo LV dos de coinha parafro 11.• 
ã No ~m da pagina E este dom vasco martins foi casado com dona Maria meendez filha de dom meen rodriguiz de uasconcelos como se mostra no 

Titulo parafro 

M. H. ToM. L 
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De martlm steuez de 1nolles Olho de steuam paaez de molles e de dona Tereza 
martins de cunha Olha de 111artlm anes e de dona saneha gomez da sllua 

Este Martim steuez de molles foi casado com dona moor fernandez filha de fernam rodriguez bogalho e de 
dona Maria afomso filha dafomso guilherme de santarem. Este Martim steuez foi o que matou os xn melhores 
homees que morauam na ui]a dalter do chaão per desonra que lhi fezerom corendo com el. El querelhouo a el 
Rey dom afomso o quarto, e nom o quis estranhar, el filhou ende uingança, e o suso dito vasco paaez ante que 
entrasc en ordem ouue dous filhos. 

TITULO XXIX. º 

Do linhagem dos peyxotos vnde deeendero1n 

Gomez pcyxoto ·o uelho foi casado com dona Maria rodriguiz filha de dom roy gonsaluez padre de dom 
pero ro<lriguiz <le pereira, e fez em ela gonsalo goqiez peyxoto. 

De gonsalo gon1ez peixoto 

Este gonsalo gomcz peyxoto foi casado com dona ousenda anes de guymaraães yrmaã de domingos anes 
mouro, e fez cm ela vasco gonsaluez peixoto, e gomez gonsaluez peyxoto, e gonsalo gonsaluez peyxoto que foi 
abade de Loloões de uilacoua e dona Sancha gonsaluez e dona oraca gonsaluez. 

De vaseo gonsaluez peyxoto 

Este vasco gonsaluez pcyxoto foi casado com dona moor anes filha de ioham perez tenro e de dona alda 
martins asi como se mostra no Titulo xxv de dona Tereza. gonsaluez yrmaã de dom gonsalo de sousa parafro vm.º, 
e fez em ela ioham vasques peyxoto, e fernam vasques peixoto, e gil vasques peixoto, e dona sancha vasques 
peixota que foi casada com pero steuez de ui1amayor de terra de santa Maria, e fez em ela dona guyomar perez 
que foi casada com roy gomez dazeuedo. 

De lol1a1n vasques peyxoto 

Este ioham vasques peyxoto foi casado com dona guymar anes 1 filha de ioham garcia espinhei e de dona 
oraca meendez filha de meen crauo o que deu o castello de lanhoso, e fez cm ela gonsalo anes peyxoto, e vasco 
anes peyxoto, e Maria anes peyxota que foi casada com pero a1uello, e outras duas que forom dordem. 

De fernam va&ques 

Este fcrnam vasques foi casado com dona e non ouue semel. 

De gll vasques peyxoto 

II.º Este gil vasques peixoto foi casado com dona salustrina rodrygnez filha de roy martins do casal e de 
dona aldonça martins de recsendi que foi abadesa de tarouque]a, e fez em ela dona costança gil que foi casada 
com meen rodryguez dafonseca, filho de roy vasques dafonseca e de dona Maria gonsaluez de moreira, e ouue
rom seme1. 

De saneha gonsaluez , 

III.º Esta sancha gonsaluez foi casada com vasco martins da grania, e fez em ela fernam vasques, e ioham 
"\Tasques, e afomso vasques, e gil ·vasques que foi clerigo, e aldonça vasques que non foi boõa dona. 

De fer11a111 vasques da granla 

Este fernam vasques da grania foi casado com enês lourenço filha de Lourenço martins carualho, e ouve
rom semel. 

l No ~m da pagina E donde decendeo esta dona Guyma1· anes mostrasc no Titulo xxxxvn dos dcspinhel parafro 1.• 

' t';' - "'~ I,. < 
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be loham vasques da 8ranla 

Este ioham .vasques foi casado com dona guyomar rodryguez 1 filha de roy martins' de moraaes e daldonça 
gonsaluez, e ouuerom semel, e afomso vasques nom ouue semel. 

TITULO XXX. º 
De dom gomez meendez que foi o primeiro dos ~uedãos e donde 

deeenderom os outros 

Este dom gomez mendez guedaão foi casado com dona chamooa mendez yrmaã de dom gonsalo de sousa 
de padre e de madre, e fez em ela dom egas gomez baroso, e dom gueda gomez. E este dom gueda gomez se 
uê casado com dona oraca. anriqu_ez de porto ca •.••.............•.......••.•..................... 

••••••••••••••.•••.••• O.lha de don egas gomez baroso 
e de dona oraca vasques dambya 

Este Lourenço soarez freyre foi casado com Maria rodryguez 2 filha de roy fafez e de dona Teréza perez al
coforada, e fez em ela dous filhos e duas filhas, huum dos filhos ouue nome roy lonrenço e o outro ouue nome 
pero lourenço, e a huuma das filhas ouue nome guyomar lourenço, e a outra Tereza lourenço. E a sobredita 
guyomar Iourenço foy casada com ioham eanes redondo, e fez em ela Lourenço anes redondo. E roy Iourenço 
e pero lourenço suso ditos non ouuerom semel. E Tereza lourenço yrmaã de guyomar Iourenço e de seus yr
maãos suso ditos foi casada com ioham martins trobador. 

De gentinha soarcz O.lha de dom soer rcymondo 1le merloo 
e de dona oraca ueegas 

VI. Esta gontinha soarcz de merloo foi casada com dom ioham perez redondo 3
, e fez em ela dona Maria 

anes e dona Tereza anes, e dona beatriz anes que foi casada com dom roy martins de nomaes como se mostra 
no Titulo xxxm de dona eluira gonsaluez de palmeira parafro primo, e dona guyomar anes, e dona oraca anes. 
E esta dona ·Maria anes suso dita foi casada com meen perez comei, e fez em ela huum filho. E moreo meen pe· 
rez comei, e depois moreo o filho, e erdou por esta razon dona Maria anes os heens do marido. E depois casou 
esta ílona. Maria anes com gomez coreya. 

De gomcz coreya e de clona maria anes e tios que dele• decenderom 

VII. Este gomez coreya ouue em esta dona Maria anes sa molher estes filhos, Martim gomez, e vasco go~ 
mez, e Maria gomez. E Martim gomez foi casado com dona steuaynha perez daluarenga que iá disemos, e nom 
ouuerom semel. 

De vasco gomez O.lho de gomez coreya e de dona maria anes 

Este vasco gomez foi casado com dona bõa de pompolona filha d'huum carniceiro, e fez em ela afomso co
reya e ynês vasques coreya. E este afomso coreya foi casado com dona Tereza martins filha de Martim anes rey
mondinho e de dona Maria vasques filha de vasco martins da chamusca, e fez em ela gonsalo afomso coreya, e 
pedrafomso coreya, e diogo afomso coreya, e Martim afomso, e dona afomso que foi casada com Martim 
feriz. E dona afomso que foi casada com pedraafomso sobrinho do bispo dom Reymon de coynbra 
natural de corooroz. 

l No fim da pagina E donde 11em esta dona guyomar rodriguez mostrase no Titulo xuxv111 de dona eluira rodrigiz parafro n .0 donde ueem os datayde. 
z No fim da pagina E de quaes uem esta dona Maria rodrigucz mostrase no Titulo xxux de dom rarez luz parafro 11.• · 3 No fim da pagina Este ioham perez redondo foi depois ca~ado com dona moor perez de pereyra, e ouue hi goeraçom como se mostra no Titulo xxxnn de dom pero rodriguiz de pereira parafro 11. 0 

•: 
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De dona Tereza gomez Olha de gomez eoreya e de clona Harla anes redonda 
Olha de dom loham perez redondo 

VIII. Esta dona Tcrcza gomez coreya foi casada com paay soarez dazeuedo como se mostra no Titulo LH 

dos dazeuedo parafro n.º, e fez em ela steuam paaez, e gomez paaez, vasco paaez, e aluaro paaez que moreo 

sem semel. 

De steuam paaez Olho de paay soarez dazeuedo e de dona Tereza gomez eoreya 

. Este steuam paaez foi casado com dona guyomar rodryguez de va.sconcelos filha de Rodrigo anes de ua.scon
celos, e fez em ela duas filhas, a huma ouue nome dona ynês csteuez, e dona Tereza coreya. E esta dona ynês 

steuez foi casada com roy de coynha filho de ioham martins de coynha e de dona sancha vasques como se mos

tra no Titulo LV dos de coynha parafro v.º E esta dona sancha vasques yrmaã de dona oraca vasques que se uê 

casada com dom gonsalo pereyra, padre do arçobispo dom gonsalo pereyra, e fez em ela este roy de coynha, e 

ioham de coynha, e vasco rodryguez, e pay rodryguez, e outros. 

De dona Tereza steuez Olha de steuani. paaez dazeuedo e ele dona guyomar 
rodryguez de uaseoneelos 

Esta Tereza steuez foi casada com Lourenço gomez daaureu, e ouuerom semel 

De go111ez paaez dazeuedo Olho de paay soarez e de dona 'l,ereza gomez 

Este gomez paaez foi casado com dona costança rodriguez filha de Rodrigo anes de uasconcelos, e fez cm 
ela diego gomez coonigo de braga..1 e abade de uilacoua, e roy gomez, e gonsalo gomez, e leonor gomez que foi 

abadesa de riotinto, e mecia gomcz, e dona Tcrcza gomez. 

De roy gomez Olho ele gomez 11aaez dazeuedo e de dona eostança rodryguez 

Este roy gomez foi casado com dona guyomar pcrez filha de pero steuez de uilamayor, e. de dona sancha 

vasques filha de vasco peyxoto, e ouuerom semel. 

De gonsalo gomez Olho ele gon1ez paaez dazeuedo e de dona eostança rodrygue• 

Este gonsalo gomez foy casado em euora com huma filha d'huum caruoeyro na estremadura e ouuerom semel. 

De meela gomez Olha ele gomez paaez dazeuedo e de dona costança rodryguez 

Esta mecia gomez 

De dona Tereza gomez Olha de go1nez paaez dazeuedo e de dona costança 
rodryguez de uasconeelos 

Esta dona Tereza gomez foi casada com esteuam lourenço ganso, e fez em ela lourenço martins ganso, e 

gomez paaez que foi creligo, e dona costança stcuez que foi casada com esteuam mafaldo de beia, filho de steuam 

mafaldo o uclho. E dona steuez que foi casada com rodryguez filho de roy lourenço 

escola, e outras filhas que forom en ordem. 

De vaseo paaez Olho de paay soarez clazeuedo e de dona Tereza ,r;omez eoreya 

Este vasco paaez foi casado com dona Maria rodryguez filha de rodriguyanes de uasconcelos, e fez em ela 

gonsalo vasques, e· roy vasques, e dona mecia vasques, e dona Teresa vasques que foi monia de loruaão. 
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De roy vasques dazeuedo Olho de vaseo paaez e de dona Daria 
rodryguez de uaseoneelos 

209 

Este i'oy vasques foi casado com dona iohana vasques filha de vasco martins de coynha e de dona senhori
nha fernandez filha de fcrnam gonsaluez chancinho, e de dona moor afonso de caambra, e ouuerom semcl. 

De gonsalo vasques Olho de vaseo paaez e de dona Daria rodrlguez de uaseoneelos 

Este gonsalo uaasquez foi casado com dona bringueyra vasques filha de vasco martins de coynha. E desta 
senhorinha fernandez ouue filhos. 

De mecla vasques Olha de vaseo paaez dazeuedo e de dona Daria rodryguez 
' • ; • : "'1 •• ~ ~ i .' • { : ' ' 

Esta dona mecia vasques foi casad.a com afomso botelho, e fez em ela dous filhos, o huum ouue nome Mar
tim afomso e o outro diego afomso. E este afonso botelho matarom em agyar de campos, e depois casou esta 
dona mecia vasques sa molher com vasco martins de reesende. 

De vaseo niartlns de reesendl e desta nieela vasques sa 1nolher 

Este vasco martins de reescnde foi casado com esta mecia vasques suso dita, e foz em ela filhas, a huma 
ouuc nome Maria rodryguez que foi casada com fernam anes de porto careyro, e a outra ouue nome Tercza vas
ques e foi casada com gil martins dataydc filho de Martim gonçaluez datayde, e outra foy que ouue nome dona 
iohanna vasques que foy freyra de tarouquela, e a outra ouue nome dona leonor vasques que foy freyra cm 
auroca. 

Dayras paaez Olho de paay soarez dazeuedo e de dona Tereza gomez .:·i 
' ' •• ' ,' ', ~ e ' ·' 

Este ayras paaez foi coonigo de bragaa e abade de sam pedro de caluelo. 

Dafo1nso nieendez de 1nerloo Olho de 111een soarez de 1nerloo e ele dona Tereza 
afomso gata 

IX.º Este :ifomso meendez de merloo foi casado com dona ynês vasques filha de vasco lourenço de coy
nha e de dona Tereza perez filha de pero fernandcz pero portogal e ele dona froylhe rodryguez filha de dom Ro
drigo· gonsaluez donde ueem os de pereira, e fez em ela huum filho que ouue nome Martim afomso de merloo, 
e outro filho que ouue nome pero portogal, e este pero portogal mataronno per iustiça e non ouue semel, e 
outro filho que ouue nome lopo afomso. E e&te Martim afomso suso dito foi casado com dona ynês perez filha 
de dom pedrafomso darganil e de dona steuaynha paaez de ualadares, e nom ouue dela semel. E depois que mo
reo esta dona ynês perez casou este Martim afomso de merloo com dona ~arinha vasques filha de steuam soarez 
senhor dalbergaria de paay delgado e de dona Maria rodryguez coreesma, e fez em ela Martim afomso de merloo 
que ouue nome como o padre, e outro filho que ouue nome steuam soarez come o auóo, e outro que ouue nome 
vasco martins, e outra filha que ouue nome dona iohanna martins que foi casada com gonsalo martins dafonscca, 
e ouuerom semel, e outras duas filhas que forom freyras, a huma em santa crara de lixboa e a outra em santa 
crara de santarem. 

De lUarthn afomso de 1nerloo Olho de 1Uartb11 afomso de 111erloo 
e de dona 1narlnha vaasquez 

Este Martim afomso de merloo foi casado com dona mecia vasques, filha de vasco martins de recscnde e 
de dona guyomar martins filha de Martim anes dauôo e neta do arçobispo dom iohanne, e ouue cm ela dona 

que casou com Martim vasques de gooes e ouuerom filhos. E este vasco martins de reescndc era primo 
coyrmaão do arçobispo dom gonsalo pereyra asi como uceredcs no Titulo 

De ste11a111 soarez Olho de lUartlm afo111so e de clona n1a1•h1ha vasques 

Este steuam soarez nom ouue filhos. 

M. H. ToM. 1. 
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De vaseo maríh1s Olho de martlm afo111so de merloo 8U8o dite 
e de dona lllarlnba vasques 

Este vasco martins se uê casado com dona filha de Martim afomso o brito e de dona affonso 

fi1ha de Affonso marlins froyam que uem de dom pero rodriguiz de pereyra CQmo se mostra no Titulo xxx1111 
deste dom pero rodriguiz parafro v. º 

·~ ~' '· .. ' 

De lopo afo1nso de n1erloo Olho dafo1nso 1neendez de merloo 
e de dona enês vasques 

Este lopo afomso de merloo foi casado com dona guyornar gil filha de gil nuniz de chacim e de dona Maria 

martins filha de Martim percz zote, e fez em ela huma filha que ouue nome dona Tereza afomso que foi freyra 

de santa crara de coynbra. 

De gonsalo ueegas ilibo tle dou egas go111ez ba1•oso e tle dona oraea 
vasques dan1bla 

X.º Este gonsalo ueegas foi casado com dona Maria fernandez yrmaã de roy fernandez das maãos o uelho 
de limha, padre de gonsalo rodrygucz das maãos, e fez em ela gonsalo gonsaluez, é dona maria gonsaluez, e dona 

oraca gonsaluez, e dona sancha gonsaluez. 

De gonsalo gonsaluez Olho ele gonsalo 11eegas 01110 «legas gomez baroso 
e de dona Jllarla fe1•nandez yrn1aã de roy fernandez das maãos 

Este gonsalo gonsaluez foy casado com dona Maria soarez filha de socyro fafez, e fez em ela egas gonsaluez 
baroso e dona constança. gonsaluez e dona maria gonsaluez. 

De egos gonsaluez baroso Olho ele gonsalo gonsaluez baroso 
<,:. " .:;:,: e de dona llla1•la soarez 

Este egas gonsaluez baroso foi casado com dona guyomar gonsaluez filha de gansalo rodrygucz de moreira 
e de dona moor martins filha de Martim fernandez de Icyrca, e fez em ela vasco gonsalnez e dona sancha gon
saluez. E esta dona sancha gonsaluez foi casada com ioham macia de reureda, e fez em ela gecraçom. E este 
ega.s gonsalucz suso dito depos morte desta sa molhcr primeira dona. gnyomar gonsaluez casou com dona ynês 
martins filha de Martim pcrcz daluarcnga e de dona ynês paacz filha de paay rodrygucz soucla e de dona aldonça 
rodryguez de telha, e nom ouncrom scmel. 

De vaseo gonsaluez Olho clegas gousaluez baroso e ele dona guyomar .v;onsaluez 
Olha ele gonsallo roclryguez de morelra 

Este vasco gonsaluez foi casado com dona mecia rodrygucz filha de mcen rodryguez de uasconce]os e de 
dona costanca afomso. 

De dona oraea gonsaluez Ol11a tle gousallo ueegas e de tlona lllarla fernandez 
das maãos 

Esta dona oraca gonsaluez foi casada com pctarinho e foz cm ela huma filha que ouuc nome dona Maria 
a petarinha. E esta dona Maria a pctarinha foy casada com pero nouaaes, e fez cm ela huum filho que ouue 
nome gomez perez que morco sem semcl. 

De dona lllarla ,;ousaluez Olha ele 80nsallo ueegas J1a1•oso e ele dona lllarla 
fe1•nandez das Hlaâ.os 

Esta dona lllaria gonsaluez foi casada em monte amam apar de çamora com huum caualeiro que auya nome 
afomso e fez em ela dona Maria afomso e dona marinha afomso. E esta dona marinha afomso foi 
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casada com roy martins de monte amarta, e fez em ela dona 
guez. E dona Maria rodryguez foi casada com fernam vasques pimentel, 
dona ysabel. fernandez; 

rodryguez, e outra dona Maria rodry
e ouuerom huma filha que ouue nome 

De dona ysabel fernandez 

Esta dona ysabel fernandez foi casada com fernam nuniz cogominho filho de fernandez cogomi-
nho, e fez em ela huma filha que ouue nome dona beatriz fernandez. E esta foi casada com gonsalo nuniz ca
melo. 

De dona eostan~a ~onsalue• 
''; 

Esta dona costança gonsaluez foi casada com gomez perez de seela, e ouuerom semel. 

De dona •arta gonsaluez Olha de gonsallo gonsaluez haroso 

Esta dona Marià gonsaluez foi casada com gonsallo meendez dambya, e fez em ela nuno gonsaluez e fer
nam gonsaluez e outro filho que ouue nome nono gonsaluez de paradela, e huma filha que ouue nome dona 
sancha gonsaluez. E esta dona sancha gonsaluez foi casada com Martim fernandez dentre as uinhas, e fez em 
ela ioham fernandez, e afomso fernandez dantre as ninhas de terra de limha. 

De pero ueegas Olho de dom egas gome.z guedaão e de dona oraea vasques dambla 
Olha de dom -vaseo ieuedelha 

XI.º Este dom pet'o ueegas foi casado com dona e fez em ela ayras perez que chamarom por 
sobrenome farpas de burel, e dona Maria rerez de uides, e pero perez de uides. 

De ayras pere.z Olho de pero neegas e de dona 

Este airas perez faripas de burel hom foi casado mais teue huma baragaã que ouue nome e fez 
em ela huum filho que ouue nome ioham ayras por sobrenome de souto uermuu. E este ioham ayras foi casado 
com dona filha de steuam uoreya de chaues. 

De dona saneha gonsalue.z Olha de gonsallo neegas e de dona maria 
fernande.z das maãos · . ·. 1• 

Esta dona sancha gonsaluez foi casada em çamora com afomso uelho, e fez em ela pedrafomso e Rodrigo 
afomso e fernam afomso coonigo de çamora, e dona marinha afomso que foi casada com pedrafomso de çamora 
o que el Rey dom sancho de castella mandou cortar a maão por iustiça. 

De paay gome.z de basto Olho de gome.z ueegas e de dona moor rodryguez 
de eandarey 

Este paay gomez de basto foi casado com dona 
paaez de basto que foi casado em limha. 

e fez em ela huum filho que ouuc nome roy 

De dona •arfa perez de uldes Olha de pero ueeg&.8 baroso 

Esta dona Maria perez de uides foi casada com roy vasques coreesma, e fez em ela lopo rodryguez e afomso 
rodryguez coreesma e dona Maria rodryguez coreesma que casou com steuam soarez dalbergaria de paay delgado 
de lixboa. 

Dafomso rodrygue.z corees1na 

Este afomso rodryguez coreesma nom foi casado, mays ouue huma baragaã em que fez muytos e maaos filhos, 
e recebeoa depois por molher, e nom ualeu nenhuum deles rem. 
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De dona llarla rodryguez eorees1na 

Esta dona Maria rodryguez coreesma foi casada com steuam soarez senhor dalbergaria de paay delgado de 
lixboa, e fez cm ela hum filho que ouue nome steuam soarez come o padre e huma filha que ouue nome dona 

marinha vasques. 
De steuam soarez senhor da alberguerla 

Este steuam soarez foi casado com Maria lourenço filha de Lourenço martins yrmaã do arçobispo dom io
hanne de bragaa, e de dona perez yrmaã de dom Martinho que foi arçobispo de bragaa ante deste 
dom iohanne, e fez em ela huum filho que ouue nome lopo soarez, e outro filho que ouue nome diego soarez, e 
outro que ouue nome afomso soarez, e dona branca steuez que foi casada com stcuam mafaldo. 

De topo soarez da alberguerla 

Este lopo soarcz foi casado com dona mecia rodryguez filha de paay de mcira e de dona lconor rodrygucz 
de uasconcelos, e fez cm ela huum filho que ouue nome afomso soarez e duas filhas, a huma ouue nome dona 

e a outra ouue nome dona 
De 111arlnha 'Vaasquez 

. ·;.·. ::.. ' 

E a sobredita dona marinha vasqucs filha de steuam soarez o primeiro e de dona Maria rodryguez coreesma 
soLredita foi casada com Martim afomso de merloo, e ouuerom semel como o liuro conta. 

De dona lllarla pe1•ez de nicles 

XII.º E a sobrcdit.a dona Maria pcrez de uydes que iá disémos dcsque lhi moreo o primeiro marido que 
ouue nome roy vasques corcesma casou em castclla entre uinho riba de pisorga com diego gomcz de sandoual e 
fez em ela guter diaz de sandoual e outros. 

De guter •llez de sandoual Olho de tllego go111ez de sandoual e tle •lona lllarla 
perez de uldes 

Este gutcr dicz de sandoual foi casado com dona e fez em ela roy gutcrcz de santloual e outros. 

De 1•oy guterez de santloual 

Este Roy guterez de sa.ndoual foy com o Infante dom Joham aalem mar. E quando se o Infante daló tornou 
despôs morte dcl Rcy dom sancho chamouse o Infante dom ioham Rcy de leom e foi seu alfcrez este roy gute
rcz, e foy mui Loom caualciro, e auya huma casa cm Riba de pisorga que auya nome uilla de sarcz, e foy casado 
com dona e fez cm ela guter diaz de sandoual e ioham rodryguez de sandoual. 

De guter dlaz de sandoual flll10 ele i•oy gute1•ez 

Este guter diaz de sandoual nom ouue semel e moreo na ueiga de graada ante o Infante dom ioham cuio 
nasalo era cse dia que o Infante dom ioham morco. 

De loha111 rodryguez de sandoual Olho de roy guterez 

Este joham rodryguez de sandoual foi casado com dona e foz em ela filhos. 

Hora uos que1•emos tornar a dont pero go111ez baroso filho de go111ez ueegas que no1n 
foi llclhno, e ouue este go111ez ueegas hu1na filha d'huu1n escudeiro ante que 

fose easaclo eon dona 111001• 1•od1•yguez de candarey sa n1olher 

XIII.º Este dom pero gomez foi muy boom e muyto honrado e foi casado en toledo com dona chamoa fer
nandcz filha de dom fernam pcrez dazcucdo yrmaão de dom fernam percz dazeuedo, yrmaãos de padre e de madre 
como se mostra no Titulo LII dos dazeuedo parafro u.º E este dom fernam pcrez dazeuedo foy casado en toledo 

.·-
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honradamente, e ouue em esta sa molher huma filha que ouue nome dona chamoa fernandez que foy casada com 
o dito pero gomez baroso, e fez em ela fernam perez, e gomez perez que moreo sem semel, e dona oraca perez, 
e dona sancha perez, e dona Tereza perez, e dona moor perez que foy freyra no moesteiro de san cremeynte de 
toledo. 

De fernam perez ftlho. de dom pero gomez baroso e de dona cham6a.fernandez 

Este fernam perez foi casado com dona mecia perez filha de dom pero meendez de souto mayor, ·e fez em 
ela garcia fernandez. E este pero meendez ouue outro filho que ouue nome garcia meendez, e este nome lhe pôs 
seu padre por amor de seu yrmaão que auya asi nome. ·, ~ ·.1 • : ; 

De garcia fernandez 01110 de fernam perez e de dona mecla garcia 
Olha •le garcia meendez de souto 

Este garcia fernandez foy casado com dona Tereza fernandez de saauedra morador em toledo, e ouucrom 
semel. ;'.,. 

De garcia meendez Olho de pero n1eendez de souto mayor e de dona oraea perez 

Este garcia mcendez foi casado en toledo con dona e fez huum filho em ela que ouue nome afonso 
garcia que foi casado em toledo com dona oraca perez filha de· dom pero gomez baroso, e fez em ela garcia meen
dez de xodar. 

De dona 01•aea perez Olha de dom 1•ero gomez baroso e de dona eham6a fernandez 
Olha de ferna1n perez 

Esta <lona oraca perez foy casada com afomso garcia. E este afomso garcia fez em esta dona oraca perez sa 
molher huum filho que ouuc nome garcia mecndez que foi senhor de xodar, e teue o castelo e a uila dalcalá de 
bcnçayde por cl Rey dom afomso que a gaanhou aos mouros, e fez outra filha que chamarom dona marinha 
afomso. 

De garcia meendez Olho dafomso garcia e de dona oraea perez 

Este garcia mccndcz de xodar foi casado com dona iohanna rodryguez filha de dom sancho perez o que 
gaanhou xodar aos mouros, e por este casamento foi este garcia mcendcz senhor de xodar, e ouue este garcia 
meendez de xodar em esta dona iohanna rodryguez sa molher filhos. 

De afomso garcia Olho de garcia 1neendez e de •lona oraca 1•erez, Olha de dom pero 
go1nez baroso e de dona ehamoa fernandez 

E o sobrcdito afomso garcia que uos iá disémos ouue cm esta dona oraca perez sa molher huma filha que 
ouue nome dona marinha afomso. 

De dona marinha afomso Olha dafomso garcia de souto mayor e de dona oraea 
perez Olha de dom pero gomez baroso 

Esta dona marinha afonso foi casada com nuno martins do uinhal filho de dom Martim anes do uinhal e de 
dona oraca nuniz filha de dom nuno martins de chacim e de dona Tcreza coreya yrmaã do Mestre dom pay co
reya de padre e de madre. E este nuno martins do ninhal 1 fez em esta dona marinha afomso sa molher huum 
filho que ouue nome afomso nuniz. 

Dafomso nunez Olho de nono 1nartlns do ninhal e de dona marinha afo1nso 

Este afomso nuniz foi casado com dona Maria sanchcz filha de Martim sanchez de ualasco e de dona Tcreza 
afomso filha dafomso rodryguez carilho e de dona sancha pcrez filha de lopo perez duque, e ouuerom este afomso 
nuniz e dona Tereza afomso filhos. E o sobredito Martim sanchez de ualasco foi yrmaão de dom ioham sanchez 

1 No ftm da pagina E de quaos uom este Nuno mal'tins do uynhal mostrasc no Titulo xxxvm dos bragançano·s parafro v1.• 

M. H. ToM. 1. H 
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de ualasco, e de fernam sanchcz de ualasco, filhos que forom de dom sancho de ualasco e <le dona guyomar fernan
dez filha de fernam perez de crasto. E este fernam perez de crasto foi filho de dom pero fernandez de crasto que 
chamarom o castelaão de gaança. 

Dafomso rodryguez earllho 

E o sobredito afomso rodryguez carilho que uos iá disémos ouue desta dona sancha perez duquesa molher, 
filha de lope perez duque, huum filho que ouue nome ioham afomso carilho, e ouue outras duas filhas, a huma 
filha ouue nome dona marinha afomso que foi casada com nuno martins do uinhal asi como iá disémos, e a ou
tra filha ouue nome dona iohanna rodryguez que foi casada com diego ramirez dalmança, e fez em ela huum filho 
que ouue nome loy diaz dalmança. 

De loy cllaz dalmança 

Este loy diaz dalmança foi filho de diego ramirez dalmança filho de dom Ramiro diaz e de dona iohanna ro
dryguez, filha dafomso rodrygucz carilho e de dona sancha perez duque filha de lopo pei'ez duque, e este loy diaz 
foy 

De dona Saneha 11e1•ez Olha ele do1n 1•ero go1nez baroso e de dona chamõa 
fernandez 

Esta dona sancha perez Larosa foi casada com paay perez de souto mayor que foi filho de pero meendez 
<le sou lo mayor, yrmaão de dom paay meendcz sorcdca e de dom garcia meendez, e fez em ela huum filho que 
ouue nome fcrnam paacz. 

De fernam paaez Olho ele paay perez de souto 1nayor e ele dona sancha perez 
filha de clom pero gomez 

Este fcrnam paacz foy casado com dona oraca fcrnandez que foi da huma parte dos de ualboa, e fez em ela 
huum filho que ouuc nome dom pero fcrnandez qnc foi arçobispo de santiago, e ouue dela outro filho que ouue 
nome paay pcrcz come o auôo. 

De 1•aay perez Olho ele fer11a111 paae.z de souto 1na,-or 

" 
Este paay percz foi casado 

'; '' De clona Tereza pe1•e.z flll1a de clo1n pero gome.z baroso 

Esta dona Tcreza pcrez foi casada com afomso mccrnlez de toledo, e foz cm ela afomso meendez e dona 
oraca gonsaluez. 

De dona oraca gonsalue.z Olha ele gonsalo 1nee111le.z de toleclo e tle clona Tere.za 
perez Olha ele dom pero go1ne.z baroso 

: ·,·• 

Esla dona oraca gonsalucz foi casada com afomso martins da tcyxcira filho de Martim steucz da teyxeira e 
de dona hcrmcgonça soarez corcya, e foz cm ela gonsalo meen<lcz como o auôo. 

De gonsalo meenclez 01110 dafo1nso 1nartlns da telxelra e de dona oraea gonsaluez 

Este gonsalo mecndez que ouue nome come o auôo foi casado com dona 

Dafomso 1nee11de.z 01110 1lafon1so n1ecn1lez de toledo e de dona 
Olha de do1n pero gomez baroso 

pere.z 

Este afomso meendcz foi casado com dona Tereza afomso de toledo, e fez em ela huum filho que ouue nome 
gonsalo mcendcz. 

XIIII.º E dom gomcz mccndez gucdaão, filho de dom mcen guedas o uclho e de dona sancha, foi casado 
com dona chamoa meendcz hermaf~ de dom gonsalo de sousa, e ouuc em ela semel asi como iá disémos. E de· 
pois que morco esta chamoa mccndez casou depois este dom gomez meendez gucdaão com dona moor paaez filha 
de dom paay romcu o prcstumciro e de dona sancha anriquez. de porto careiro, e fez cm ela semel como se 
mostra no Titulo xx1 de Uey ramiro parafro xv1." 
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De dom peda 8•mez Olhe de dem ••mez meendez pedeaãe 
e de dena eham6a meendez 

2t.5 

.. ' 

XVII.º Este dom gueda gomez foi casado com dona oraca anrequez 1 filha de dom anrique fcrnandez ma
gro como se mostra no Titulo xLm dos de porto careiro parafro 11.º, e fez em ela dom fernam guedaz, e dom al
uite guedaz, e dom gil guedaz. E deste dom gil guedaz fala no seu Titulo xxvu.º 

De dem fernam gueelaz Olho ele elon1 gueda gomez 
~ :. .: ... , . : . 

Este dom fernam guedaz foy casado com dona Maria fogaça, e fez em ela dom fernam fernandez cogominho 
que foy muy boom e muyto honrado. E foi dei Rey dom afomso de portugal padre dei Rey dom donis de 
portugal. 

De dom ferna1n fernandez eogemlnho Olho de dem fernam 5uedaz e de dona 
lllarla fo5aça , , 

, i•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
. . . . • . . . . . . . . . . . . e de dona oraea paaez 

Este Lourenço paacz gucdaz foy casado com dona Maria martins filha de Martim cabeça filho de dom pero 
herrnigcz de paredes, e foz em ela huurn filho que ouue nome vasco lourenço guedaz. 

De "Vasco Iourenço guedaz Olho ele Lourenço paez gueda.z e de clona lllarla 
n1a1•tlns Olha ele lllarthn perez cabeça ". '!~ .':: 

Este vasco lourcnço guedaz foy casado com dona filha de 
., , ;, ~ ' 

TITULO XXXI. º 
De clona ouroana 111eendez yrmaã de do1n gonsalo de sousa 

Esta dona ouroana meendcz yrrnaã de dom gonsalo de sousa, asi como se mostra no Titulo xxn .dos sou
saãos parafro v1.º, foi casada com dom rneen moniz de riba do doiro yrmaão de dom cgas moniz asi como se 
mostra no Titulo xxxv1 do linhagem de Riba de doiro parafro n.º, e fez em ela dona gontinha meendez e dona 
Tercza rneen<lcz de baruosa que foi casada com dom sancho nuniz, e dona sancha meendez que foi casada com 
dom gueda meendiz gucdeaão o uelhq e nom ouue dela scmel, e outra filha de dom meen moniz que ouue nome 
dona cluira meendez. E esta dona cluira meendez foi casada com dom nuno perez de bragança como se mostra 
no Titulo xxxvm dos bragançaãos parafro m. º 

De dona 5ontlnl1a 1neendez Olha de dona 1nee11 monlz de rlba de doyre e de dona 
ouroana meendez yr1naã de dom gonsalo de sousa 

Esta dona gontinha meen<lez foi casada com dom godinho fafez o uelho filho de dom fafez luz corno se 
mostra no Titulo xxxrx de dom fafez luz, e fez em ela dom fafez godiiz e dona usco godiiz, que se uê casada 
com dom fernam perez guymaraães corno se mostra no Titulo XLV dos de guirnaraães parafro primo, e dona 
gontinha godiiz, e dona guyornar godiiz. 

1 ~ : .... :1 :.: .•:?' oi;,','~·' 

De dona gontlnha godllz Oll1a de 1lom godlnho fafez e de dona gontlnh~ 1neendez 
Olha de dona 1nee111 1nonlz de rlba de cloyro 

Esta dona gontinha godiiz foi casada com dom paay soarez coreya 2 o uelho, e fez em ela dona ouroana 

1 No (ttn da pagina Esta dona oraca anriquoz ho yrmaã de dona sancha anriquez que se uô casada com dom Rodrigo gonsaluez donde ueem os pc-reyraãos, como se mostra no Titulo xx1 de rcy ramiro parafro xi.• · 
2 Á margem Este dom paay coreya ouuc huma yrmaã que chamarom dona gontrodc soarcz e so uô casada com ·paay ramircz como se mostra no Titulo LVI de dona ouroana soaroz parafro 11. 0 

'I 
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paaez corcya, e dona sancha paacz que se uê casada com dom Reymon pcrez de riba de uizela como se mostra 
no Titulo xxx1x. de dom fafez luz parafro v1.º E esta dona ouroana paaez coreya foi casada com pero perez gra
uel, e fez cm ela dona .Maria perez, e dona sancha perez da ueyga, e dona ouroana perez da ueyga. E esta dona 
Maria perez da ueyga foi casada com dom pero rodryguez de pereyra. 

De dona lllarla perez Olha de dom pe·ro perez 8rauel e de tlona ou1•oana 
11aaez eoreya 

II.º Esta dona Maria pcrcz granel foi casada com dom pero rodryguez de pereyra 1, e fez cm ela filhos 
como se mostra no Titulo xxx1m deste dom pero rodriguyz parafro primo . 
. '; " \. 

De dom gonsalo uee8a8 que ehamaro1n alfeyram de 11orto eareyro e de dona saneba 
perez Olha de dom pero perez 8rauel e tios que deles deeenderom 

III.º Este gonsalo uecgas alfeiram foi casado com dona sancha perez filha de dom pero perez grauel e de 
dona ouroana paaez coreya que ante disémos, e fez em ela pero gonsaluez, e gonsalo gonsaluez. E ioham gonsal
uez, e roy gonsaluez bifardei, e dona oraca gonsalucz, e dona Maria gonsaluez. E pero gonsaluez suso dito filho 
de gonsalo ueegas e de dona sancha perez suso dita foi muy boom caualciro, e moreo sem semcJ. E ioham gon
saluez irmaão deste pero gonsaluez suso dilo foy muy boom caualeiro e morreo freyrc e nom ouue scmel. 

De elo1n 1•oy gonsaluez Jtlfa1•del 81110 ele gonsalo ueegas ele porto eareyro 
que ehamaro111 olfelra1n e ele dona Sanella pe1•ez Ollla ele elont pero 

11erez 8••auel 

Este roy gonsaluez bifardei foi casado com dona senhorinha fcrnandez filha de fernam gonsaluez chanci
nho e de dona moor afomso <lc caambra, e fez em ela senhorinha rodrygucz. 

De dona senltorlnha roclryguez Olha de roy gonsaluez blfarclel e ele dona moor 
afo111so ele eaan1bra 

IIII.º Esta dona senhorinha rodryguez foi casada com roy martins de nomaães, e fez em ela dona iohana 
rodryguez e dona lconor rodryguez. 

De clona loltanna 1•otlryguez Olha de 1•oy 1nart.lns de no111aães e de dona senhorinha 
· · roclryguez Ollta ele roy gonsaluez blfartlel e de clona senhorinha fernandez 

· Esta dona iohanna rodryguez foi casada com pero paaez daluarenga e ouuerom semel. 

De dona leonor roclryguez Ol11a de 1•oy 111a1•tl11s ele no111aães e de dona senhorinha 
rodryguez suso dita 

Esta dona ]conor rudrygnez foi esposada com roy percz filho de 1rnro rodryguez dafonseca e de dona moor pe
rez filha de pero steuez de beia que foi priuado dei Rey dom <lonis de portugal e merinho dantre doyro e minho. 

De clona oraea gonsaluez de 11orto earelro Olha de gonsalo ueegas o alfeyram 

V.º Esta dona oraca gonsaluez foy casada. com fernam afomso gato, e fez em ela roy fernandez gato, e 
dona sancha fernandez gata. 

De roy fernandez gato Olho de ferna111 afo1nso gato e de dona oraca gonsaluez 
· '·'"''~"'' filha ele 80Dsalo ueegas de porto eareyro o alfeyram 

Este roy fernandez gato foy casado com dona ynês martins filha de martim afomso de caambra e de dona 
e fez cm ela dona Maria rodryguez que foi casada duas uezes e pose as comas aos maridos ambos. e foi 

muy puta e de nenhum deles nom ouue semcl. 

t Á margem Este dom 11c1·0 .rodrigiz foi outra ucz casado eom dona cstcunynha crmigcz da tcixcirn como se mostra no Titulo xx de rcy ramiro 
parafro 
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De dona saneha fernandez gata Olha de reruam afonso gato e de dona oraea 
gonsaluez filha de gonsalo ueegas alfelram 

217 

Esta dona sancha fernandez gata foy casada com ioham steuez de taauares, e fez em ela gonsalo annes e 
pero annes orualhuz que matarom em fornos daJgodres com pero steuez da taauares seu tio companhas dafomso 
coreya, e ouucram esta dona sancha fernandez gata, e ioham steuez de taauares, e outro filho que ouue nome steue 
annes que foy casado com Teresa rodryguez, filha de Rodrigo afomso ribeyro e de dona oraca godiiz filha de dom 
godinho fafez, e nom ouue dela semel. E este steuam annes suso dito moreo em pinheiro antre fornos dalgodres 
e taauares, e matôo Martim afomso de merloo o uelho. 

De clona ouroana perez Olha ele clo1n pero perez granel e de dona ouroana 
paaez eoreya 

VI.º Esta dona ouroana perez filha de dom pero pcrcz granel foi casada com Rodrigo afomso de meyra, e 
fez em ela paay rodryguez, e pero rodryguez, e steuam rodryguez, e fernam rodryguez, e dona Tereza rodry-
guez, e dona oraca rodryguez. . , ., ,, 

De don1 paay rodryguez Olho ele Roclrlgo afomso de n1eyra e de dona ouroana perez 
Olha ele elom pero perez granel w :1_,; :• · 

Este dom paay rodryguez foi casado com dona Tereza fernandez filha de fernam lopez dulhóo 1 e fez em ela 
dona costança paacz. 

De do1n steua111 roclryguez Olho ele Rodrl~o afomso de meyra e de dona ouroana 
pe1•ez sobredlta . i • , •. · 

Este steuam rodryguez foi casado com dona maria afomso filha dafomso pcrcz darganil e dona uasquida de 
çamora, e fez cm e1a dous filhos, cstcuam da meyra e paay da meyra. 

De pero roclryguez Olho ele Roclrlgo afomso ele 111eyra e ele dona ouroana 
11erez suso elita i.· .: 

Este pero rodryguez foy 

De clona Tereza roclryguez Olha ele Roclrygo afomso ele n1eyra e ele clona ouroana 
pe1•ez suso elita 1 , : •. : 

Esta dona Tcrcza rodryguez foi casada com afomso nouaaes o uelho, e fez em ela roy nouaaes, e Martim 
nouaes, e pero nouacs, e dona beatriz nouaaes. 

De dom roy nouaaes Olho de afomso uouaaes o uel110 e de dona Tereza rodryguez 
Olha ele Roch•lgo afo1nso ele melra 

Este roy nouaaes foy casado com dona Maria fernandcz filha de fernam gonsaluez churichaão, e fez em ela 
afomso nouaaes, e paay <le meyra, e roy nouaaes. 

De clo1n afomso nouaaes Olho ele Roy nouaaes e ele clona Daria fernandez 
Olha ele fernam gonsaluez ehurlehaã.o 

Este dom Afonso nouaaes foi casado com dona leonor rodryguez de telha filha de roy gomez de telha e de 
dona Tercza gonsaluez de saz, e nom ouuerom semel, e depois casou este afomso nouaaes com dona Maria afomso 
filha dafomso martins froyam e de dona ynês dade, e nom ouuerom semel. 

M .. H. ToM. 1. 
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De dom paay de melra Olho de roy nouaaes e de dona maria fe•nandez 
filha de fernam gonsaluez ehurlehaão 

Este dom paay de meyra foi casado com dona leonor rodryguez filha de Rodrigo anes de uasconcelos e de 
dona mecia rodryguez de penela, e fez em ela huum filho que ouue nome afomso nouaaes que moreo sem semel, 
e outro filho que ouue nome gonsalo paaez. E ouuerom estas filhas, dona Tereza nouaaes, e dona mecia rodryguez, 
e dona Maria rodryguez. 

De dom Roy nouaaes 01110 de Roy nouaaes e de dona •arla 
ferna1ulez el1urlehaã 

Este dom roy nouaacs foi casado com dona Maria perez cerucyrn filha de pero rodryguez cerneira e de dona 
Tereza rodryguez filha de Rodrigo ancs de uasconcelos, e fez cm ela paay nouaaes e huma filha que ouue nome 
dona Tereza nouaaes. 

De paay nouaaes Olho de Roy nouaaes e de dona Daria perez de eerueyra 

·. '· .. Este paay nouaaes foi esposado com dona beatriz gil filha de gil martins e de dona alda rodryguez, filha de 
pero rodryguez alcayde da azambuia. 

\ De dona Tereza nouaaes Olha de roy nouaaes e de dona Daria 
perez eerueyra 

Esta dona Tereza nouaacs foi casada com gil nuniz filho de nuno gonsaluez daaureu e de dona Maria ro
dryguez, filha de Martim gomez da silua e de dona Tereza garcia de seaura. 

> "····' :·: De gonsalo paaez Olho de paay ele melra e de dona leonor rodrlguez 
Olha de Rodrigo anes de uaseoneelos 

Este gonsalo paaez foi casado com dona leonor filha de meestre de christus dom Martii;n gonsaluez e de 
dona guyomar martins farazom abadesa de iazente, e fez em ela paay de meira. 

De dona 1neela rodrlguez Ol11a de 11aay de melra e de dona leonor rodryguez 
de uaseoneelos 

Esta dona mecia rodrygucz foi casada com lopo soarez filho de steuam soarez senhor dalbargaria de paay 
delgado em lixboa e de dona Maria Jourcnço filha de Lourenço martins yrmaã do arçobispo dom ioham de bra
gaa e de dona perez yrmaã de dom Martim perez da oliueyra que foy arçobispo de bragaa ante ca 
este outro, e ouuerom semel. 

De dona Daria 1•och•yguez Olha ele l•aay ele n1eb•a e de clona leonor roclryguez 
ele uaseoneelos 

Esta dona Maria rodrygucz 

De dona 'l'ereza nouaaes Olha de paay nouaaes e de dona leono1• rodryguez 
de uaseoneelos 

Esta dona Tereza 

De llartlm nouaaes e de pero nouaaes e de dona beatrlz nouaaes Olhos 
e de dona Tereza rodryguez de meyra 

o uelho 

Este Martim nouaaes e pero nouaaes forom frades meores da ordem de sam francisco, e dona beatriz no· 
uaaes que filhou panos de segurança e moreo nas olgas de burgos uirgem e sem semel. 
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De dona oraea rodryguez Olha de Rodrigo afomso de melra e de dona ouroana 
perez grauel 

Esta dona oraca rodryguez foi casada com fernam rodryguez pingeelo, e fez em ela roy perez de folhete e 
dona sancha perez. E esta d~na sancha perez foy casada com afomso lopez de çamora. 

TITULO XXXII. º 

De dona oraca meendez yrn1aã de dom gonsalo de 11ou11a 

Esta dona oraca meendez foi casada com dom egas fafez de lanhoso filho de dom fafez luz como se mostra 
no Titulo xxx1x parafro 1.0 E fez em ela meem ucegas, e dom gonsalo neegas o primeiro mestre dauís, e dona froy
lhi uecgas. 

De dom meen ueegas Olho de dom egas fafez de lanhoso e de dona oraea meendez 
yrmaã de dom gonsalo de sousa 

Este dom meen ueegas foi casado com dona Tereza perez filha de pero ueegas, pero paay por sobrenome, de 
riha de doyro, e fez em ela hermigo meendez. 

De dom ermlgo meendez da teyxelra Olho de dom meen ueegas e de dona Tereza 
perez Olha de pero ueegas, pero paay por sobrenome, de rlba do doiro 

II.º Este ermigo meendez foi casado com dona Maria paacz filha de paay nouaaes e de dona moor soarez, 
e fez em ela lopo ermigo, e esteuam hermigiz, e afomso hermigiz, e dona steuaynha hermigiz que foi casada com 
pero rodriguiz de pereira como se mostra no Titulo xx1.º de rei ramiro de leon parafro x.° E este hermigo meen
dez suso dito ouue huma filha de gaança que ouue nome dona Tereza hermigiz. E esta dona Tereza hermigiz foi 
casada com pero afomso de baroso, e fez em ela roy perez rebotim como se mostra no Titulo xxxxu de dom 
goydo araldez parafro xn. 

De roy perez rebotlm Olho de pero afomso baroso e d·e dona Tereza ermlglz 
de gaança filha de ermlgo meendez __ , 

III.º Este roy perez rebotim foy casado com dona Maria martins, filha de Martim perez de chacim e de 
dona froylhi nuniz que foy filha de nuno perez de bragança e de dona Maria fogaça, e fez em ela meen rodry
guez rebotim e dona aldonça rodryguez. E esta dona aldonça rodryguez foi casada com ioham perez de lourigos. 
E desque lhi moreo esta molhcr a roy perez rebotim suso dito casou depois com dona Maria martins filha de Mar
tim Condeixa e de dona Maria rodryguez yrmaã de fernam rodryguez pacheco, e fez em ela ioham rodryguez royuo, 
e dona Maria rodryguez. 

De dona lllarla rodryguez Olha de Roy perez rebothu e de dona Harla martln• 
Olha de Uartlm condelxa e de dona Daria rodry8uez yrmaã de fernam 

ro1lryguez pacheco 

Esta dona Maria rodryguez foi casada com fernam branco, e fez em ela huum filho que ouue nome este
uam branco. 

De dom lopo hermlgbi: Olho de hermlglz meendez e de dona Harla paaez 
Olha de paay nouaaes e de dona moor soarez 

Este lopo ermigiz foi casado com dona ouroana perez de pereira 1 filha de dom pero rodryguez de pereira e 
de dona Maria perez grane], e fez em ela dona Maria lopez e Martim lopez. 

t No ~m da pagina Esta dona ouroana perez de pereira foi depois casada com dom roy gomez de bnslo como se mo~lra no Titulo xxx de dom g~ nwz meendez gedeam. 
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De dona sieua,n hermlglz Olho de ermlgo meendez da ieyxelra e de dona •arta 
paaez Olha de paay nouaaes 

1111. º Este steuam ermigiz foi casado com dona oraca gomez zagonba, e foz em ela Martim steuez da tey
xeira. E este stcuam hermigiz depois que lhi moreo esta molher dona oraca gomez zagonba casou depois com 
dona oraca fcrnandcz filha de fernam louredo, e fez em ela afomso steuez, e ioham steuez da. teixeira, e dona mar· 
garida steuez, e dona bringueyra steuez, e dona Maria steuez. E esta dona Maria stcuez suso dita foi abadesa da
rouca. 

De 1lo1n afonso 8teuez 01110 ele 8teua1n er11tlglz e ele dona oraea fernandez 
Olha ele fernan1 loureelo 

Este afomso steucz foi freire do spital e comendador de tauara e de baróo, e nom ouuc semel. 

De dom .Joham sieuez Olho de steua1n er1nlglz da ielxelra e de oraea fernandez 
·.·--· ·.·.. Olha ele ferna1n louredo 

Este ioham steuez foi casado com dona guyomar lopez filha de lope gato, e fez em ela gonsalo anes que foi 
freire do spital 1 e dona Maria anes da teyxeira que nom ouue semel como quer que ela muyto fezese pera auer. 

De clona 111argarltla steuez Olha ele 8teuan1 e1•ntlglz da teyxelra e ele dona oraea 
fe1•nanclez suso dita 

''"·' 

V.º Esta dona margarida sleucz foy casada com pero anes coelho 1, e fez cm ela steuam coelho. 

De 1lom steua1n coelho filho 1le pero ane8 eoelho e de dona margarida sieuez 
Oll1a de steua1n erntlglz da teyxelra 

Este stcuam coelho foi casado com dona Maria mccndez filha de soeyro meendcz petite e de dona Maria 
anes filha de ioham pcrcz bochardo e de dona Maria dadc, e fez cm ela estes filhos, joham coelho, e soeyro coelho, 
e stcuam coelho, e pero coelho, e dona branca perez coelha·. 

,r \ ·,, • ~~ r i . ' 

De 1lon1 .Joha1n eoell10 01110 de steua111 eoelho e ele dona lllarla naeendez 
Olha de soelro 1nee1ulez petlte e ele dona 

Este dom joham coelho foi casado com dona iohanna percz filha de Martim pcrez daluim e de dona marga
rida perez filha de pero afomso ribeiro, e fez cm ela huma filha que ouue nome dona Maria coelha. 

De elo111 soeb•o eoel110 01110 de steua111 coelho e fie dona rtlarla meendez petlte 
Ollta de soelro 1ncenelez 11etlte e ele clona 

Este soeiro coelho foi casado com dona afomso filha dafomso diaz e de dona E este 
afomso diaz foi filho de dom diego lopez de bayam de gaança. 

De 1lom steua111 coelho Olho de steua1n coelho e de dona Daria mee111lez petlte 
8080 dita 

Este stcuam coelho foi casado com dona senhorinha afomso filha dafomso perez ribeiro e de dona crara anes 
de panha como se mostra no Titulo xxxx1 dos coronees parafro m.º ,,:·.: 

t A margem E donde dcccndcm os coelhos achalocdcs no Tilulo xxxv1 de dom moniuho uccgas o gasco parctfro 111. 
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De pero coelho ftlho de •teaam coelho e de dona maria meendez peil'te 9080 dita 

Este pero coelho foi casado com dona aldonça vasques filha de vasco pereira e de dona ynês lourenço de 
coynha. E este pero coelho matouo el Rey dom pedro porque o culpou na morte de dona ynês de crasto que 
matou el Rey dom afomso seu padre. Este pero coelho mostrou grande contriçom á sa morte dizendo que ele 
perdoaua a todos aqueles que o sentençarom e derom hi conselho e aiudoyro, que deos perdoase a el. 

De dona branea perez coelha ftlha de steuam eoelho e de dona Barla meendez 
petlte suso dita · ·. :,11 

Esta dona branca perez coelha foi casada con ioham perez filho de Martim perez daluim, e ouuerom semel. 
E a· sobredita dona maria meen<lez filha de soeyro meendez petite suso dito depois que lhi moreo steuam 

coelho suso dito seu marido casou depois com o dito MartiD} perez daluim, e nom ouuerom semel. . . 

De dona brlnguelra steuez da teyxelra ftlha de steaam herml81z e de dona oraca 
fernandez ftlha de fernam louredo e de dona , .1 ·:: ,fü:ltJ.'fi., ···;i 

Esta bringueira steuez foi casada 

De dona frollhl ueegas ftlha de dom e~as fafez de lanhoso e de dona oraea n1eendez 
yrmaã de don1 gonsalo de sousa 

{,·,,,, 

Esta dona froylhi ueegas foi casada com dom soeyro pcrez escacha 1 filho de dom pero escacha de tiuaães, 
e fez em ela o arçobispo dom steuam soarez, e dona steuainha soarez, e dona Tereza soarez que foi casada com 
dom pero martins ducore (sic) como se mostra no Titulo Lm do conde dom osoyro de cabrera parafro 11. "'.l'':• 

De dona steuaynha soarez Olha de do1n soelro perez eseaeha e de dona frollhl 
ueegas Olha de do111 egas fafez de Ianhoso 

VI.º Esta dona steuaynha soarez foi casada com dom Martim fernandez 2 de riba dauizela, e fez em ela 
dom duram martins, e dona Tereza martins, e .dona sancha martins, e dona moor martins, e outra filha que ouue 
nome dona moor martins. E esta dona moor martins foi abadcsa darouca. 

TITULO XXXlll. º 
':' ! 

De dona meana elulra gonsaluez de palmeira Olha de gonsalo rodrlgulz 
de palmeira . , [~ 

Esta dona meana eluira gonsaluez de palmeira, filha de dom gonsalo rodrigiz de palmeira como se mostra 
no Titulo xx1 de rey ramiro parafro x, se uê casada com dom Roy nuniz das esturas, e fez em ela dom gonsalo 
rodrigiz de nomaães, e dona oraca· rodriguyz que foi casada com dom meen momz como se mostra no Titulo XL de 
dom arnaldo parafro v.º E este dom gonsalo rodriguiz de nomaães se uê casado com dona sancha martins- filha 
de dom Martim fernandez de riba dauizela, e fez em ela dom Martim gonsalnez de nomães. E esta dona sancha 
martins fez huum filho que chamarom dom vasco martins pimentel como ueredes adeante no Titulo xxxv.º pa
rafro primo. 

• ~· ._•I 

De dom Hartlm 80nsaluez de nomaães O.lho de dom Gonsalo rodrlguyz de no1naãe11 
e de dona sancha martins ftlha de Hartlm fernandez de rlba daulzela 

e de dona moor soarez sa molher } ._!' ,. !! . 

Este dom Martim gonsaluez foi casado com dona moor soarez filha de dom soer diaz galego. E esta dona 
mooi: soarez suso dita fora ante casada com Martim perez de belmir filho de dom pero toriz, e nom ouue dei 

1 No alto da pagína De quaes uem este dom soeyro perez acbaloedes no Titulo um de dom gotere andorent (sic) da silua parafro 11.• 
2 No ~m da pagina E de quaes uem este. dom Martim fcrnandcz mostrase no Titulo xLv dos de riba dauyzela parafro 11.• bu acbaran os que d~I de

ccudcrom. 

M. H. ToM. 1. 56 
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seme1. E ouue depois deste seu marido dom Martim gonsaluez Gonçalo martins de nomaães •e Roy .martins de 
nomaães 1

•; e este gonsalo martins de nomaães foi o que matarom em huma lide em lonbardia hu matarom el Rey 
monfreu e prenderom o infante dom anrique de castella cuio nasalo e alferez era este dom gonsalo martins de no
maães; e dona moor martins que foi abadesa darouca, e dona eluira martins. 

De do1n roy martins Olho de dom Hartlm gonsaluez de 11omaães e de dona moor 
soarez suso dita 

Este dom roy martins de nomaãcs foi casado com dona bcatriz anes, filha de dom ioham perez redondo e 
de dona gontinha soarez de mcrloo como se mostra no Titulo xxx de dom gomez mcendez gcdeão parafro v1.º, 
e fez em ela dona iohanna rodriguyz e dona Maria rodriguyz. 

De dona loahana rotlrlguyz Olha ele roy niartlns tle nomaães e tle tlona ~ontlnha 
soarez de 1nerloo 

· •· II.º Esta dona iohanna rodriguyz foi casada com Martim vasques de coynha, e fez em ela vasco martins 
de coynha, e roy martins de nomaães, e dona Te reza martins, e dona beatriz martins. 

De waseo martins tle eoynha Olho ele Hartlm wasques ele eoynha e de dona lohanna 
rotlrlguyz de nomaães 

Este vasco martins de coynha foi casado com dona senhorinha fernandcz, filha de fernam gonsaluez chan
cinho e de dona moor afomso de caamhra, e fez cm cJa Martim vasques de coynha. que ouue nome como o auôo 
e dona vasqucs. E esta dona vasques casou com roy vasques dazeuedo, e ouuerom semel 
como iá disémos. E ouue outra filha que ouuc nome dona bringueira vasques que foi casada com gonsalo vas
ques dazeuedo yrmaão deste Roy vasques suso dito, e fez em ela diego gonsaluez. 

De tlom 1narthn wasques ele eoynha flllto ele waseo 111artlns de eoynha 
e ele dona senltorlnha fernanelez 

Este Martim vasqucs (le coynha foi rasado com dona uyolante lopez, filha de lopo fernandez pacheco senhor 
de foreira e priuado del Roy dom afomso de portugal e de dona Maria gomez, e fez em ela dom vasco martins. 

De tlom roy 1nartlns tle 1101naães Olho tle 1nartlm wasques tle eoynha 
e tle dona loha1111a rotlrlguyz de nontaães 

Este dom roy martins de nornaães foi casado com dona senhorinha rodriguyz, filha de roy gonsaluez bifar
dei e de dona senhorinha fernandcz chaucinha, e ouu~rom semel como iá disémos. 

De dona Tereza martins Olha de marthn -vasques de eoynha e de dona lohana 
martins de nomaiies 

Esta dona Tereza martins foy casada com gonsalo fernandes chancinho 2
, filho de fernam gonsaluez chanci

nho e de dona moor afomso de caamLra, e fez cm ela dona maria gonsaluez que foi casada com roy vasqucs ri
beiro e ouue cm ela dona rodl'iguiz que se uê casada com dom fcrnam lopez, filho de dom dicgo 
lopez e de dona iohanna vasques de pereira filha de dom vasco pereira como se mostra no Titulo xx1 de rey ra
miro parafro xm1. 

De clona beat1•lz n1artlns Olha de 1narthn wa11s11uez tle eoynha e de dona lohana 
ro1lriguyz de no1uaães 

III.º Esta dona beatriz martins foi casada com dom fernam martins da teyxeira, filho de Martim steuez da 
tcyxcira e de dona costança crmegonça soarez coreya filha de soeyro coreya e de dona 'fereza martins espinhei, 
e fez este fernam martins da teyxeira em esta sa molher dona beatriz martins suso dita huum filho que ouue 
nome Martim fernandez da teyxeira, e dona enês fernandez que foi casada com Martim fernandez geruas de 
porto careyro, e ouuerom semel. 

t Em entrelinha. 
2 Á margem De 11uaes uem esle gonsalo fcrna111kz cb1.1.11cinho acbaloedes no Tilulo x1.v dos dauizela paraCro 111.• 
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De dom •artlm fernandez da teyxelra Olho de fernam •artlDM da teys.elra 
e de dona beatrlz martln• de eoynha 

Este Martim fernandez da teyxeira foi casado com dona steuaynha perez filha de pero steuez de beia pri
uado dei Rey dom donis de portugal, e fez em ela 

De dona oraea rodrlguyz Olha de dom Rodrigo monlz das esturas 

Esta dona oraca rodriguyz foi casada com dom mem nunez 1 de riba do doyro, e fez em ela dom pero meen
dez poyares o que lidou com dom pero rodriguiz de pereyra, e foi uençudo este dom pero poyares. 

De dona guyomar rodrlguyz Olha de dom Rodrigo nunlz 

Esta dona guyomar rodriguiz foi casada com dom pero fernandez o nino, filho de dom fernamdaluarez de 
castro e de dona Maria gonsaluez, e ouue dela huum filho. E moreo pero fernandez o nino, e o filho moreo fogo 
depôs el, e ficarom todolos beens a dona guyomar rodriguyz sa madre. E rousoua dom Martim gil da uide e de
pois casou com ela, e fez em ela dom pero martins da uidc e dona bringuela martins. 

De dom pero martln• Olho de dom •artlm gil da uyde : , •·.,' 

Este dom pero martins foi casado com dona Tereza afomso, filha de dom afomso telcz de cordoua como se 
mostra no Titulo LVII dos tellos parafro primo. d"'' · n: · 

TITULO XXXllll. º 

Dom pedro rodriguyz de pereira 2 , filho de dom Rodrigo gonsaluez de pereira como se mostra no Titulo xx1 
de Rey ramiro parafro x, foi casado com dona Maria perez granel filha de dom pero perez granel e de dona ou
roana paaez coreya corno se mostra no Titulo xxx1 de dona ouroana meendez, e fez em ela dom pero rodriguiz 
dom pero homem, e dom gonsalo perez pereira o gram comendador da espanha na ordem do spital, e dom Mar
tim perez, e dona moor perez, e dona eluira pcrez 3, e dona ouroana perez 4, e dona Tereza perez 5, e dona ma.ria 
perez monia darouca. 

De dom pero homem Olho de pero rodrlguyz de pereira e de dona •arla perez 
Olha de do111 11ero 1aerez grauel . . ,. .. 

Este dom pero homem foi casado com dona Tereza ancs filha de dom ioham perez redondo e de dona gon
tinha soarez de mcrloo, e fez em ela dom steuam perez froyam, e Martim perez froyam, e dom sancho perez 
bispo do perto, e dona Maria perez, e dona moor perez, e dona enês perez monia da.rouca.. ·.,-,,':. ,,; .. ! 

De dom steuam perez froyam Olho de do1n pero l1ome1n e ele dona Tereza anes 
Olha de dom loham 11erez redondo 1 • .. -~n·~ , 

Este dom steuam perez froyam foi casado com dona Tereza ayras queyxada, e fez em ela dona francisca 
perez e dona oraca perez. E moreulhe esta dona Tcreza ayras sa molher deste dom steuam perez froyam, e casou 
depois com dona Maria ramirez filha de dom Ramiro diaz e yrmaã de nuno fernandez de ualdeneuro, e fez em 
ela dom steuarn perez, e dom ioham perez, e fornam perez, e Tereza pcrez, como se proua no Titulo x dos de 
Iara parafro vu. º . _ . . , : 

l Á margem Este mcem nunez achaloedes no Titulo xr. de dom arnaldo paraCro v. 
2 No alto da pagina Este dom pero rodriguyz Coy depois casado com dona steuaynba ermigez da teyxeira, e fez em ela dom gonçalo pereyra, e dona 

beatriz pcrez pereira como se mostra no Titulo xx1 de rei ramiro parafro x1 bu fala conpridamentc dos que decenderom deste dom gonsalo pereyra. 
3 No pm da pagina Esta dona eluira perez foi casada com dom pero martins eruilhom como se mostra no Titulo XLVI dos de sandim pararro 11.º 
4 No pm da pagina Esta dona ouroana perez Coy casada com dom roy gome1 de basto como se mostra no Titulo xxx de dom gomez meendez ge

deam parafro 11. 0 

5 No pm da pagina Esta dona Tereza perez foi casada com dom pero uelho e ouuerom geeraçom como so mostra no Titulo XLI de dom goydo araldez 
de bayam parafro v .• E este dom pero uelho e dom ieham pcrcz redondo e dom Marlim perez zotc e pero brauo forom yrmaãos como se mostra no Titulo 
XLll suso dito paraCro 111. 
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De dom llart.lm 1 ez froyam Olho de dom pero homem e de dona Tereza 
, . . . anes sobredlta 

Este dom Martim perez froyam foy casado com dona Maria gomez, filha de gomez perez daluarenga e de 
dona sancha gonsaluez. como se mostra no Titulo. xxxv1 de dom egas moniz de riba de doiro parafro xxm, e fez 
em ela dom afomso martins froyam e dom pero homem.· 

'· .; ~· • •• '' l, ~ • : • .'•' 

De afo1nso martins Olho de lllartlm perez froya1n e de dona lllarla gomez 
,'\ '.,·i '. 

Este afomso martins foi casado com dona cnês dade filha de Martim dade, e fez em ela dona Maria afomso 
molher dafomso nouaaes, e dona ysabel afomso. Esta dona yzabel afomso foi casada com Martim afomso de brito 
filho do bispo de lixbooa, e fez em ela outro filho que ouue nome Martim dade que foi casado com dona Maria 
meendez filha de rneen perez da oliueyra, e huma filha que chamarom dona uiolante e outra dona enês martins. 
E esta dona uyolante foi casada com vasco martins de merloo e fez em ela 

De. dom pero homem Olho de lllart.lm perez froyam e de dona saneha gonçaluez 

Este dom pero homem foy casado com dona moor martins filha de Martim lourenço durufe, e ouue filhos 
estes, conucm a saber, dom steuam perez que foi abade de uilacoua e dayam de bragaa, e dom Martim perez, 
e aluaro pcrcz, e dom vasco perez coonigo de bragaa e abade de teruha. 

De dona lllarla 11erez Olha de dom pero homem e de dona gontluha soarez 
de 1nerloo 

Esta dona Maria pcrcz foi casada com dom vasco gomez zagonba, e fez cm ela dona Tereza vasques. Esta 
dona Tereza vasqucs foi casada com sancho nuniz de bragança, e fez em ela huma filha que ouue nome oraca 
sanchcz. E esta dona moor pcrcz filha de dom pero homem de pereira foi casada com diego lopez gato, e nom ouue 
dela semel. 

De dona 1noor 11erez Olha de don1 pero rodrlguyz de pe1•elra e de dona lllarla 
perez granel 

II.º Esta dona moor pcrcz dç pereira filha de dom pero rodriguyz de pereira foy casada com dom uicenle 
pcrez daricscs (sic) 1, e de quacs uem este dom uicente mostrase no Titulo XLIX de dom crasconho araldez donde 
uecm os de duricses (sic). E esta dona Maria uicente se uê casada com dom Martim perez zote 1

, e fez em ela dona 
Maria martins e dom Martim martins zotc. E deste dom Martim martins zote fala no Titulo xxvn de dom gil gue
daz parafro 111.º e en o Titulo xLn de dom goydo araldez de bayam parafro vn.º E esta dona Maria martins foi ca. 
sada com dom gil nunez de bragança 3, e fez cm ela dona sancha gil e dona guyomar gil. 

Esta dona sancha gil se uê casada com dom pero ponce, e fez em ela dom llodrigo ponce, e dona ysabel e 
dona oraca ponce. 

Esta dona ysaLel se uê casada com dom pero fernandez de castro 4 o que foy moy boom e que se chamou 
da guéra, e fez em ela huum filho a que chamarom dom fernando de crasto, e dona ioahanna. 

Esta dona iohanna casou com dom diego de bizcaya, e ouue huum filho a que chamarom dom diego. E ao 
depois <lesto filhoua el Rey dom pedro de castela e casou com ela. 

E dona ora~a ponce se uê casada com dom anrique anriquez neto do Infante dom anrique, e fez em ela 
huum filho a que chamarom 

Esta suso dita dona Maria martins depois que lhi moreo este dom gil nunez de bragança casou com dom 
ornem rodriguyz de uasconcelos como se mostra no Titulo xxxv1 de dom moninho. ueegas, e fez em ela dom io
ham meendez. 

Este dom iohan meendez se uê casado com dona aldora uaasquez filha de dom vasco afomso alcoforado, e 
fez em ela filhos. 

l 4 margem por .di1'ersa leira e fez em ela dona Maria uicente. 
2 4 margem E de quaes uem este Martim perez zotc achaloedes no Titulo x1.11 de dom goydo araldez parafro 1111. º 
3 4 margem E do quaes uem este dom gil nunez achaloedcs 110 Titulo xxxv111 dos bragançallos parafro v.0 

4 A margem E de quaes uem este dom pero fcrnandez de e rasto mostrase no Titulo x1 dos de craslo parafro x. 
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De dona moor pere.z O.lha de dom pero rodrl5uyz de pereira e de dona Barla 
pere.z grauel 

III.º Esta dona moor pere.z suso dita depois que lhi moreo este uicente perez dulicses (sic) seu marido 
casou depois com dom ioham perez redondo\ e fez em ela gonsalo anes, e pere anes, e Rodrigo anes, e Martim 
anes, e dona costança anes, e dona froylhi anes. 

De dom gonsalo anes O.lho de dom loham pere.z redondo e de dona moer perez 
Olha de dom pero rodrlguyz de pereira 

1111.º Este dom gonsalo anes foi casado com dona Tereza steuez de freytas, e notn ouue semel. E depois 
moreo esta dona Tereza steuez de freytas e casou este gonsalo anes suso dito com dona oraca fernandez filha de 
fernam pcrez dandrade; e fez em ela Martim redondo que moreu na beira, e nu no gonsaluez, e aluaro gonsal
uez, e dona moor gonsaluez, e dona iohanna gonsaluez; e dona Maria gonsaluez. 

De Hartln1 redondo O.lho de gonsalo anes e de dona oraea rernandez 
O.lha de dom fernam perez dandrade 

Este dom Martim redondo foi casado com dona leonor rodriguyz filha de roy mendez de merloo como se 
mostra no Titulo xxx de dom gomez meendez iedeaão parafro 1111, e fez em ela dona senhorinha aluarez, e dona 
senhorinha martins. 

Esta dona senhorinha aluarez foy casada com dom ioham gomez da silua 1, e fez em ela dom ayras gomez 
da silua o moço que foy àyo do infante dom fernando. 

E dona senhorinha martins foy casada com dom ayras gomez da silua o uclho, e fez cm ela Roy gomez, e 
fernam gomez, e afomso gomez. 

E joham eanes filho de ioham perez redondo e de dona moor perez de pcreyra se uê casado com dona gnyo
mar lourenço, e fez em ela lourenço anes redondo. 

De dom aluaro 80nsaluez Olho de gonsalo anes e de dona oraea fernande.z 
dandrade suso dita 

Este aluaro gonsalucz foi casado com dona beatriz fernandez filha de fcrnam afomso de caambra e de dona 
sancha corcya, e fez cm ela. dona enês aluarez que foi casada com dom gonsalo uasquez de moura. E gonsalo 
uasquez fez em ela aluaro gonsalnez de moura que foi casado com «do~a oraca fernandiz 3

, a alcaydesa da azam
buia, e ouue este alnaro gonsaluez outra yrmaã que chamarom cleonor 4

• gonsaluez que foy casada com vasco fer
nandcz coutinho filho de dom fcrnam martins coutinho. 

De dona 1noor gonsaluez Olha de gonsalo anes e de dona oraea 
fernandez dandrade 

Esta dona moor gonsaluez foy oasada com afomso rodriguyz despinho, e fez em ela ioham redondo que mo
reu em cidade, e rodrigo afomso, e martim re<londo, e dom pedro afomso bispo destorga, e beatriz gonsaluez, e 
estes nom onucrom scmcl saluo beatriz gonsaluez. 

De dona beatrlz gunsaluez Olha clafon1so roclrlguyz desplnho e de dona moor 
•onsaluez Olha de gonsalo a11e11 

Esta dona beatriz gonsaluez foy casada com ioham gonsaluez mouram, e ouuerom aluaro gonsaluez mouram, 
e maria fernandcz que foy freyra darouca. E estas ioharma gonsaluez e dona Maria gonsaluez filhas de gonsalo 
anes redondo e de dona oraca fernandez dandrade forom dordem, e nom ouuerom semel. 

1 Á margem Este dom iobani pere7. J'edondo he yrmaão de dom pero perez uelbo e de dom Martim perez zote como se mostra no Titulo uu de dom goydo aral~ez parafro nu. 0 

i A margem Este ioham gomez he filho de dom gomez paaez como se mostra no Titulo Lvm de dom gotere aldarez da silua parafro vm.• 3 Em entrelinha por diversa letra, mas do mesmo tempo. 
1 Em entrelinha por diversa leira, mas do mesmo le111fJo. 

M. H. ToM. 1. &7 
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De dom pere anes redondo Olho de do111 loham pere.z redondo e de dona moor 
perez de pereira 

Este pero anes foi casado com dona enês perez filha de pero garcia galego e de dona Tereza nunez filha 
de nuno perez maldoado, e fez em ela ioham perez redondo e dona moor perez redonda. E este ioham perez 
filho de pero anes redondo foi casado com dona Maria anes filha de ioham reymondo de porto careyro e de dona 
dordia de lixbooa, e nom ouuerom semel. E este ioham perez redondo fora ante casado com dona gontinha soa
rez de merlloo, e ouue linhagem asi como se mostra no Titulo xxnn de dom gomez meendez gedeaão parafro uu.º 

De dona moor perez redonda Ol11a de pere anes redondo e de dona en~s 
Olha de pero garcia galego 

Esta dona moor perez foy casada com aluaro pcrez de ualucrde, e foz cm ela dona Tercza pcrez que foy 
casada com afomso martins panteia (sic), e ouuerom semel fernandafomso freyre dalcantara. E este aluaro pe
rez de naluerde suso dito e dona enês perez filha de pero garcia galego ouuerom outra filh'a que ouue nome dona 
bringncyra perez e foy monia darouca. 

De dom Martim anes redondo Olho de dom loham pere.z redondo e de dona moor 
perez Olha de dom pero rodrlgnyz de pereira 

V.0 Este Martim anes redondo foi casado com dona maria rodríguyz filha de Rodrigo afomso de iolla e de 
dona ouroana martins de curutelo, e fez cm ela martim martins redondo de treyximil, e dona moor martins, 
e dona Maria martins, e dona alda martins, e dona beatriz martins, e dona guyomar martins, e dona ioana 
martins. 

De clom 1nartbn redondo de treyxemll Olho ele do1n atartlm anes redondo 
e ele clona 111arla rodrlt;nyz de Jolla 

Este Martim redondo de trexemil foy casado con dona senhorinha anes, filha de ioham de sande e de dona 
leonor rodrigiz como se mostra no Titulo xLv dos dauizcla parafro nn, e fez em ela ioham redondo de treyximil. 
Este ioham redondo fiJho de Martim redondo de treyximil suso dito foi casado com dona perez 
filha de pero steuez carpenteyro, que depois foy traueyro de calatraua, e de dona Maria percz filha <le pere anes 
de uyana. 

De dona moor martins Olha ele do111 n1artlm anes redondo e de dona Maria 
rodrlguyz de .lolla 

VI.º Esta dona moor martins foi casada com roy perez de uasconcelos, e fez em ela dona mecia rodriguyz, 
e dona mecia rodriguyz (sfr) e dona guyomar rodriguyz. E esta dona rodriguyz suso dita foi ca-
sada com giralde steuez feyióo, e ouuerom semc1. 

De dona meela rodrlguyz Olha de 1•oy perez ele uasenneelos e de dona 1uoor 
1nartlns de treyxe1nll 

Esta dona mccia rodriguyz foy casada com nnno gonsaluez filho de lopo gonsaluez daaureu e de dona 
e ouuerom semel. 

De dona guyomar rodrlguyz Olha de roy pe1•ez de uaseoneelos e de dona 1noor 
. perez de troyxemll (sle) 

Esta dona guyomar rodriguyz foy casada com ioham martins filho de Martim anes da maão e de dona 
martins filha do arçobispo dom ioham martins de soylaãcs. 
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De dena maria martln• O.lha de martlm ane• redonde e de dena maria 
rodrl11uyz de lolla 

227 

Esta dona Maria martins foi casada com gonsalo steuez fiJho de steuam anes de bragança. E esta dona 
alda martins suso dita, e dona beatriz sa yrmaã suso dita (si e). E esta dona alda martins foi abadesa de auayte
rinho (sic), e dona beatriz martins abadesa de semide. 

De dona 8Dyomar martins O.lha de martlm ane• redendo e de dona maria 
rodrlguyz O.lha de Rodrigo afomso de Jolla 

Esta dona guyomar martins foi casada com lopo afomso de cernado filho do abade de raúfe (sic). 

De dona lehana martins O.lha de martlm anes redendo e de dena maria 
redrlguyz de lella 

Esta dona iohanna martins foy casada com soeyro paaez filho de paay perez da aldeyanoua, e ouuerom 
duas filhas, a huuma ouue nome dona Maria soarez, e a outra ouue nome dona Tereza soarez. E esta dona Maria 
soarez foi casada com vasco perez cerueyra. 

De do1n Rodrl8o anes Olhe de lohan1 perez redondo e de dona moor perez 
de pereira 

VII.º Este dom Rodrigo anes redondo foi casado com dona moor fernandez, filha de fernam martins curu
telo e de dona oraca dominguez de santarem como se mostra no Titulo xLn de dom goydo araldez de bayam pa
rafro m. E fez cm ela fernam rodriguyz e ioham rodriguyz homem e dona oraca rodriguyz. E fernam rodriguyz 
foi casado com dona marinha afomso filha de dom pero afomso darganil e de dona steuaynha paacz de ualadares, 
e nom ouuerom semel. E ioham rodriguyz nom foi casado nem ouue semel liidima. E dona oraca rodriguyz foy 
casada com paay perez filho de dom pero afomso darganil e de dona steuaynha paaez de ualadares yrmaã desta 
marinha afomso sobreàita, e nom ouuerom semcl. Aqui se fiiem o linhagem de Rodrigo anes redondo e dos que 
dei decenderom liidimamente. Este Rodr!go anes ouue huum filho de guanhadia a que chamarom pero rodriguyz 
e foy casado no crato com huma dona que chamarom margarida perez filha de dom pero garcia, e onuerom dous 
filhos, Aluaro rodriguyz e ioham rodriguyz criados de dom frey aluaro gonsaluez priol do spital em portugal 
cuios parentes C'les eram. 

TITULO XXXV.º 

Do boo1n de dom uaaseo pimentel 

Diz o conde dom pedro en seu liuro que este dom vasco foi filho de dona sancha martins 1 filha de dom 
Martim fernandez de riba dauizela e de dona steuaynha soarez, e fezeo em dias de dom gonsalo rodriguyz de 
nomaães seu marido com huum caualeiro de riba dauyzela que ouuc nome Martim fernandez de nouaes. E de
pois que moreo este dom gonsalo rodriguyz de nomaães suso dito casou esta dona sancha martins com este ca
ualeiro Martim fernandez de nouaes suso dito. E a cabo de peça que este uasco martins pimentel, filho desta 
dona sancha martins e de Martim fernandez suso ditos, era grande ueo o priol de nandim que entom era, e o de 
oliueira e outros abades e caualeiros da comarca forom a rogar a dom Martim gonsaluez de nomães cuio hermaão 
este uasco martins pimentel era de madre que o quisesse receber por hermaão, e que nom quisesse meter sa ma
dre em uergonha. E el a seu rogo deles recebeo por hermaão com tal condiçom que nunca el nem os que dei 
decendesem podesem ganhar nimigalha no couto de palmeira. E nós fezenws muyto em noso tempo pera saber a 
uerdade <lesto feito si pasara asi como aqui he escrito. E achámos ·per fidalgos asi como per dom pero fcrnandez 
de crasto que se chamou da guéra e per lopo fcrnandez pacheco e per dom paay de meyra e per dom paay co
reya abade de poombeiro e per dom egas lourenço chanlres de bragaa a que foy muy bem com cl Rcy dom donis 
que esto fora apostyla <le mal dizer, porque eles ouuiram dizer a seus padres e a outros muytos que foram daquel 
tempo, que esto foram presentes como adeante diz, que o feito pasara asi : que dom gonsalo rodriguyz de nomães 
fazia muyto mal a este Martim fcrnandez de nouaes desherdandoo de suas herdades, e como quer que este Mar-

l Á margem Esta dona sancba martins de como hc do~ de ribn dnuizcla mostrase no seu Titulo nv.• 
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tim fernandez fose de mays pequeno poder que este dom gonsalo rodriguyz filhou com el seu omezio, e matou
lhe muytas das suas companhas. E estando ém este omezio moreo o dom gonsalo rodriguyz·, e o Martim fernan
dez porque estaua manzelado das suas herdades que lhi tiinha forçadas dona sancha martins fazialhi todo noio 
que podia. E estando em esto chegou hy o priol de nandim e aueoos asi que dona sancha martins deulhi suas 
herdades e o caualeiro seruyaa, e ela ouuese de pagar dele. E ós vn mezes depois a morte de dom gonsalo ro
driguyz mandou ela polo priol de nandim e polo priol dolueira (sic), e ela recebeo perante eles e falou com eles que 
o nom discsem a nenguem atá que o anno fose acabado depoys da morte de dom gonsalo rodriguyz. E esto dise 
ela por duas cousas, a huma porque filhaua enbargo de lhi dizerem que casaua ante do anno que as uiuuas de
uem de casar, e a outra porque ela era rica dona e tiinha que a profaçariam de casar com Martim fernandez 
como quer que ele fose de hoom sangi. E este dom uasco foy feito em esta sazom. E a cabo de tempo andando 
este dom uasco donzel muyto aposto e de boõas condições em casa dei Rey dom afomso o terceyro, auya hy dous 
donzees yrmaãos que eram do linhagem dos marinhos, e auyamlhi enueia, e estando no paaco ouuerom palauras 
com este dom uasco <lizendolhe que era manzelado porque fora feito em tempo de dom gonsalo rodriguyz, e el 
ouue dest.o gram uergonha de muytas gentes que hi cstauam, e estcue huma gram peça pensando nas palauras e 
olheou como eram muyto auyladas, dêsi cr olheou em como eslaua no paaço hu el rey estaua, que se hi torna.se (sic) 
que lhi seria logo estranhado por el Rey. Ouuesc de poer cm uentura do receo del Rey, e diselhis que men· 
tyam, e deu a huum deles tam grarn punhada que lhi britou logo huum olho, e com o outro se foi abraçar e foy 
queer com el per huuma fecstra a fundo do paaço. E o donzel marinho quebrou huma perna e quatro costas, e 
dom nasco tam mal ferido que o teuerom cm par de morte. Desto foy cl muy louua.do, e posolhe el Rey logo contya 
de marauedís. E ó depoys a gram tempo alguns que lhi bem nom queriam por seu omizio que auya com eles re
petiam as palauras hu el nom estaua que lhi diseram os donzees no paaço del Rey, e <lesto reqreceu a fama •a 
qual achou o conde e fezea escrcner em sou liuro.1 • E en csto ainda mais ouuimos dizer a lourenço fcrnandez 
de crasto padre de pero lourenço de castro e a Martim foreira que ouue nome Martim nariz, que eram muy 
uedros caualeiros que pasaram com dom uasco todas as lides que el ouue em castcla, que aquel donzel a que el 
quebrantou o olho que o lançou de11ois cm huum poço muyto alto que estaua nos paaços dei Rey. E muytas 
companhas que hy estauam que lhi acorerom e tirarornno. E desto ouue el Rey de dom uasco gram sanha, e man
douo prender e teer em huma torre cm santarcm, e ao depois a dous anos mandouo soltar e lanç.ar de sa casa. 
E este dom vasco martins pimentel foy muy boom caualeiro e de gram fazenda, e foi mcrinho de todo o Reyno 
de portagal, e por sanha que del ouue cl Rey sen razon foise acastela com ccL de caualo de boons fidalgos, e 
foise pera cl Rey dom afomso, cl auya guéra com cl Rey «dom sancho ............... 2 

• E fez em este tempo 
muytas lides e uenceoas, e a prestumcira que fez cm cordoua recebeo h.i taes feridas-de que moreo aos doze dias. 
Desto filhou el Rcy dom afomso gram pesar e os seus, olhando en como lhis era boom pera o meester muyto 
aficado que auyam. E como en csto pensaram asi lhis acontecco depois, ca dali adeantc forom de pequena de
fensom. 

De dom vaseo 111artlns phnentel e de «lona maria anes de torneio 

Este dom vasco martins pimentel 3 foi casado com dona Maria anes filha de ioham martins de fornclo e de 
dona oraca fafez, filha de dom fafez godiiz como se mostra no Titulo xxx1x.º de dom fafez luz parafro 1111.º E fez 
em ela dom Martim vasques pimentel, e dom afomso vasques, e dona oraca vasques que se uê casada com.dom 
gonsalo pereira padre do arçohispo dom gonsalo pereira como se mostra no Titulo xx1 de rey ramiro parafro xn. 

De martlm vasques Olho de dom vaseo martins pbnentel e de dona maria anes 
Olha de loha1n 1nartlns de fornelo . 

II.º Este Martim vasques ~ foi casado com dona costança martins filha de Martim afomso de reesende e de 
dona costança rodriguyz de meyra filha de roy fernandcz de meyra, e fez em ela vasco martins de reesende, e 
afomso vasques e ioham vasques que moreram,freyres do spital sem semel, e dona ynês martins, e dona moor 
martins que foy frcyra darouca. 

t Passage1n respa11rada. 
2 J'.as.~ayem re.1pa11ç1ula onde apc110s se 1uide ler o 11ome do rei escriplo por diversa letra, mas ao mesmo tem110. . 
3 A margem Este dom va~co ouue buum filho de guanbadia que foi priol do spital en portugal, e ouuo nome dom (rey sleuam vnsqucs, e .ro1 boom 

religioso. Este meteu em ordem dom frey aluaro gonsaluez de peruyra que depois el foy priol do dilo priorado. E de quacs este uem fala no Tttufo XXI 

de re~· ram)ro parafro x11. , . 
1 A margem Este dom Martim vasques ouue dous filhos de g\Janbadia, e o buum ouue nome dom trey Cernam vasques, e o outro dom Gil vasques, 

e ambos forom freyres do espital e omees boons. 
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De vaseo martins de reesende Olho de •artlm vasques e de dona eostan-:a 
martins suso dita 
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Este dom vasco martins de reesende foi casado com dona Tereza rodriguyz filha de dom rodrigo afomso ri
beiro e de dona oraca godiiz, filha de dom godinho natural de coymbra que o ueo do linhagem dos moedeiros dí. 
E este dom godinho suso dito foi muy priuado dei Rey dom afomso de castella e foi rico e muyto honrado home. 
E este dom godinho ouue outro filho que ouue nome afomso godiiz que foi muy rico e muyto honrado e muy 
priuado dei Rey dom sancho de castella filho dei Rey dom afomso que iá disémos. E este vasco martins de ree
sende suso dito fez em esta sa molher dona Tereza rodriguyz suso dita huum filho que ouue nome dom gil vas
ques de reesende, e outra filha que ouue nome dona enês vasques. Este dom gil vasques de reesende foi casado 
com dona neta de dom lopo fernandez pacheco, e fez em ela 

De dona ynê• vaasquez 

Esta dona enês vasques foy casada com Martim martins harua, e fez em ela roy barua. 

Dafomso vasqnes pimentel Olho de dom vaseo martins pimentel e de dona •arla 
anes de fornelo 

Este afomso vasques foi casado com dona sancha fornandcz, filha de fernam esteucz pintalho e de dona ma
rinha nunez filha de dom nuno martins de chacim como se mostra no Titulo Lm1 dos de maceeira parafro n.º, e 
fez em ela Rodrigo afomso, e ioham afomso pimentel, e dona ynês afomso que foi casada com soeyrQ tnartins 
de haruosa, e ouuerom filhos. 

Dé Rodrigo afon11110 pimentel Olho dafomso vasques pimentel e de dona Saneha 
fernandez Olha de fernam steuez plntalho e de dona marinha nunlz 

Olha ele ~uno martins de ehaelm 

Este Rodrigo afomso pimentel foy casado com dona ynês rodriguyz fi!ha de roy martins de moraacs e de 
dona gonsaluez filha de Gonsalo rodriguyz moreyra e de dona moor martins filha de Martim fcrnan-
dez, e nom ouucrom semel. 

De loham afomso pbnentel yrmão ele Rodrigo afon1so suso dito 
de padre e de madre 

Este ioham afomso pimentel foi casado com dona costança rodriguyz filha de roy martins de moraaes e de 
dona gonsaluez filha de gonsalo rodriguyz de moreyra e de dona moor martins, e ouue em ela Ro
drigo afomso freyre de santiago e duas filhas. E este Rodrigo afomso foy comendador mor de santiago e foi 
casado coin dona lourenço filha de dom lourenço vasques 
............................. , ............................. , ......................... . 

M. H. ToM. I. 
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IV 

LIVRO DAS LINHAGENS DO CONDE D. PEDRO 

DO LINHAGEM DOM DOMEEN8 COMO UEB DE PADRE A FILHO DE8 O COBE('O DO BUNDO E DO Ql.;E 
CADA DUUB UIUEO E DE QUE UIDA FOY E COllE~1A EH ADAB O PRIMEIRO DOllEll QUE DEUil FEZ 

QUANDO FORBOU DO ('EEO E A TERRA 

Em nome de Deus que he fonte e padre damor, e por que este amor nom sofre nenhuumá cousa de mall 
porêm em seruillo de coraçom he carreyra rreall, e nenhuum melhor seruiço nom pode o homem fazer que amalo 
de todo seu sem, e seu proximo como ssi meesmo, porque este preçepto • he ho 1 ~ que Deus deu a Moysés na ve
dra ley. Porêm eu comde dom Pedro filho do muy nobre rrey dom Denis ouue de catar por gram trabalho 
por muitas terras cscripturas que fallauam dos linhageens. E vecmdo as escriptnras com grande estudo e cm como 
füllauam doutros gramdcs feitos compuge este liuro por gaanhar o s.eu amor e por meter amor e amizade antre 
os nobres fidallgos da Espanha. E como quer que anlre ellcs deue auer amizade segumdo seu ordinamento 
aniiigo em damdosse fé pera sse nom fazerem mall huuns aos outros a meos de tornarem a este amor e amizade 
per desfiaremsse. Esto diz Aristotilles que sse «os 2 • homeens ouuessem antressy amizade verdadeira nom 
aueriam mester rreys nem justiças, ca amizade os faria uiuer seguramente en o seruiço de Deus.· E a todollos ho
meens rricos e pobres compre amizade. E aos que som meninos ham mester quem os crii e emssine. E sse ssom 
mançebos ham mester quem nos comsselhe pera fazer sas cousas seguramente. E sse forem velhos ham mester 
que lhes acorram aos seus clesfalliçimentos. E os amigos uerdadeiros deuemsse guardar em sas pallauras de di
zer cousa per que seus amigos nom venham a fama ou a mall, ca per hi se desataria a amizade. E nom se deuem 
mouer a crer de ligeiro as cousas que lhes delles digam de mall e deuemsse guardar segredos e nom deuem re
traer as obras que sse fezerom. E por que nenhuuma amizade nom pode ser tam pura segumdo natura come da
quelles que desçemdem de huum sangue, por que estes mouemsse mais de ligeiro aas cousas por omde sse man
tem, ouue de declarar este liuro per titollos e per allegaçoões que cada huum fidallgo de ligeiro esto podesse sa
ber, e esta amizade fosse dcscuLerta e nom se perdesse amtre aquelles que a deuiam auer. E o que me a esto 
moueo forom sete cousas. A primeira pera sse comprir e guardar este preçepto de que primeiro fallamos. A 
segunda he por saLerem estes fidallgos de quaes dcsçenderam de padre a filho e das linhas trauessas. A ter
çeyra por seerem de huum coraçom de auerem de seguir os seus emmiigos que som em estroimento da fé de Jesu 
Christo, ca pois elles veem de huum linhagem e seiam no quarto ou no qrtimto graao ou dalli açima nom deuem 
poer defferemça amtre ssy. E mais que os que som chegados· come primos e terceiros, ca mais nobre cousa he e 
mais samta amar o homem a seu paremte alomgado per diuido se Loom he que amar ao mais chegado se falle
çndo he. E os homeens que nom som de boo conheçer nom fazem com.ta do linhagem que ajam senarn dirmaãos 
e primos comirmaãos e segundos e terçeiros. E dos quartos açima nom fazem comta. Estes taaes erram a Deus 
e a ssy, ca o que tem parem te .no quimto ou sexto graao ou t.lalli açima se he de gram poder deueo seruir por 
que vem de seu samgue. E se he seu iguall deueo dajudar. E se he mais pequeno que ssy deuelhe fazer bem e 
todos deuem seer de huum coraçom. A quarta por saberem os nomes daque1les domde veem e alguumas bom
dades que cm elles ouue. A quimta por os rreys auerem de conheçer aos uiuos com merçees por os mereçi
mentos e trabalhos e gramdcs lazeiras que rreçeLerom os seus auóos em ssc guaanhar esta terra da Espanha per 
elles. A sexta pera saberem como podem casar sem peccado scgumdo os sacramentos da samta egreia. A 

l Em entrelinha por leira mais modema. 
2 Em entrelinha por letra mais moderna. 
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septima pera saberem de quaaes rnoesteiros som naturaaes e hemfeitores. E por esta materea seer mais crara 
e os nobres fidallgos saberem gram parte dos linhageens dos rreys e emperadores e dos feitos em brcue que fo
rorn e passarom nas outras terras do começo do mundo hu os seus au6os foram a demamdar suas auentuyras 
por que elles gaanharom nome e os que delles deçemderom por alguumas nobrezas que aló fezerom. Fallare
mos primeiro do linhagem dos homeens e dos rreys de Jerusalem dês Adam atáa naçença de Jesu Christo. E 
das comquislas que fezerom os rreis de Syria, e elrrey Faraóo e Nabucod~nosor em Jerusalem. Dêsy falla
remos dos rreys da Troya, e dos rreys de Roma e emperadores, e dos rreys da Gram Bretanha que ora se chama 
Ingraterra. Dêsy dos rreis gentiis que ouue em Persia, e rreys e emperadores que ouue no Egipto e em Roma, 
e da destroiçom de Jerusalem e como dhi leuon Uespasiam pera Roma os noueçentos mill judeus. E dos godos 
como emtrarom a Espanha e o tempo que em ella uiuerom, e como ao depois foy perduda per rrey Rodrigo; e como 
foy cobrada per elrrey Palla yo ho montesinho, é por elrrey dom Affomsso o catholico e por outros rreys que após 
elles ueeram. E como per soberba delrrey dom Ordonho de Leom os castellaãos fezeram iuizes que mallteue-
ram a terra cm dereito. E de como destes iuizes dcçenderom os rreys de Castella de huuma parte e da outra 
os rreys de Nauarra. Dêsy fallarcmos dos rreys de Nauarra e dos d'Aragom e dos de Framça, e domdc deçcm-
derom os rreys de Portugall. Dêsy domdc deçemderom os nobres fidallgos de Castella e de Portugall e Galliza, 
e dalguuns feitos que fezerom mostralloemos em breue. E de como dcçemdcm do muy nobre rrei Ramiro de 
Leom asy como se mostra eri1 as grosas do seu titollo xx1 que falla e compremde dos outros titollos per allegaçoões 
cm que mostra os que delle vccram. E rrogo aaquelles que depôs mym vecrem e uomtade ouuerem de saber os. 
linhagecns que acreçcntem em estes titollos deste liuro aquelles que adiarnte deçemderem dos nobres fidallgos da 
Espanha, e os ponham e esprcuam nos Jogares hu conucm. 

Dos Olhos que &.dam ouue e tle _sua geera-:0111 

Esta he a gceraçom d' Adam atáa Jcsu Christ.o como rcm dercytamente de padre em filho. Adam ouue 
dous filhos Caym e Abcll. Matou Caym Abel, e depois ouue Adam outro filho que ouue nome Scth. Viueo Adam 
oitoçemtos e trinta annos. Viuco Seth seu filho noueçcrntos e doze anos, ouue filho Enós. Viueo Enós noucçemtos 
e çimquo annos e ouue filho Caynam. Viueo Caynam noueçcmtos e dez annos e ouue filho Mala1ael. Viueo Mala
lael oitoçerntos e cirnquo annos, ouue filho Jareth. Vinco Jareth noucçcmtos e sasemta e dons annos e J)Uue filho 
Enoch. Viueo Enoch treçcmtos e sascmta e çirnquo annos e ouue filho Matusalcrn, e elle está uiuo em corpo e 
em alma no paraiso terrcall per mandado de Deus. Viueo l\fatusalcrn noueçemtos e sasemta e noue e ouue 
filho LamcclL Vinco Lamcch seteçemtos e sascmta e nouc annos e ouue filho Noé. 

&.eabasse huu1na geeraçon1 da Idade do segre 

Noé quamdo ouuc quinhemtos annos onue tres filhos, Sem, Cam, e Jafeth. E quamdo ouue Noé seisçentos 
annos foy o dcluuio e fez a arca e csteue hi omze meses. E dcspois do deluuio viueo trezemtos e çimquoemta 
annos e per todo viueo noueçcmtos e çimquocmta annos e morreo. Viueo Seth filho de Noé oitoçentos e dous 
annos e ouue filho Arphaxat. Viueo Arphaxat trezemtos e trinta e dous annos e ouue filho Salé. Viueo 
Salé trezemtos e trinta e tres annos e ouue filho Hebcr. Viueo Hebcr quatroçemtos e sasemta e sete annos e 
ouue filho Faleth. Viueo Falleth duzentos e trinta e noue annos, ouue filho Ragau. Ragau geerou Saruch. 
Vinco Saruch duzemtos e trimta annos e ouuc filho Nacor. Viueo Nacor cemto e sasemta annos e ouue filho 
Tare. Este Tare foy seu padre de Abraão e era idolatrio que fazia ido1los. Viueo Tare dozemtos e oytemta an
nos e ouue filhos Abraão, Nacor, e Aaron. 

&.eaba111sse as duas Idades do •e8re 

Quamdo Abraaão ouue oytemta e seis annos ouue filho lsmaell de Agar sa mançeba. E quamdo ouue Abraão 
oytemta e noue annos çircumçidousse e çircumçidou lsmaell seu filho e çircumçidou toda sa casa. E quando ouue 
Abraão nouemta annos ouue filho Isaac de Sarra sa molher. Sarra avia oytemta annos. Viueo Sarra_cemto e vimte 
annos e morreo em Quiriatabro a que dizem Ehrom. E Abraão soterroua em na coua doblada que dizem em na 
leemda spelumca que comprou de F1enez por quatroçemtos marcos de prata. E viueo Abraão cemto e setemta e 
cimquo annos e mÓrreo e soterraromno em Quiriatabor em na coua com sa molher. 

De Isaae 

Ficou Isaac e era de idade de quoremta annos quamdo filhou por molher Rabeca filha de dom Batuell irmaã 
E ouue dous filhos E do dia que naçerom Isaac 

' '' 
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sasemta annos 
Jacob E 

virote annos e morreo 
aa terra de 

soterrarom ambos 
de san seu 

que lhe auia setemta e sete annos seu 
tio e se por huuma E outros sete por ho gaado e som vimte 
e huum annos. Depois tornousse Jacob .aa terra de Canaam Ebrom e esteue hi sete annos atáa que foy vem-
dudo Joseph em no Egipto. E iouue Joseph dous annos no carçer. E depois passarom sete annos de fartura e ou
tros sete de fame. E amtre todo uiueo Jacob cemto e çimquoenta e sete annos, e morreo no Egiplo. E Joseph 
com seus irmaãos leuaromno a ssa terra de Canaão e solerraromno em Ebrom com seus parentes. 

De .losepl1 

Tornousse Joseph com seus irmaãos ao Egipto e morreo. E poseromno em huum ataúde de ferro e estcuc 
hi atáa que sayrom os filhos de lsrraell do Egipto. E leuaromno e soterraromno cm Sichem assy como lhes avia 
rrogado. Despois que morreo Joseph ficarom os filhos d'Isrraell em catiuo e cm seruidoõe. Esteuerom no Egipto 
cemto. e çimquoemta e quatro annos atáa que os tirou Moysés per mandado de Deus. Esta he a comta dos an
nos segumdo ebraico dêsque Deus fez os çeeos e a terra atáa que morreo Joseph dous mill e quatroçemtos e oito 
annos. E quando emuiou nosso senhor Deus Moysés que fallasse com elrrey Faraóo auia Moysés oytemta annos, 
e Aarom seu irmaão oitemta e quatro annos. Agora tornemos aa geeraçom Egipto 
e leixou os doze tribos de filho Judá cst ca dcllc 
veerom filhos de e Zaram de Thamar lho 
Ebrom Aram Este Aminadab foy huum dos cabedaes dos 
filhos <l'lsrracll que sayrom da terra d'Israell cm no Egipto e amdauam en o deserto. Aminadab ouuc filho 
Naasom. Este Naasom foy caLedell no deserto de toda albergada do tribu de Judá. Naasom ouue filho Sal-
mom. Salmom ouue por molhcr Raab de Jhericó e ouue filho Boz aquclle 4uc dizem Boz de Raab. Booz tomou 
por molher Ruth pagaã que era nora de Noemia a formosa omde dizem pulcra Noemi, e ouue filho della Obcth 
ex Ruth. Obcth filhou do tribu de Judá molher e ouuc filho Jessé. Em aque11 tempo vmgeo Samuell o 
profeta Saull por rrcy sobre lsrracll. 

De Daulcl r1•ey sobre .Jutlá e .Jerusale1n e de seu Olho rrey Salamaão 

Jessé ouue filho Dauid e vmgeo Samuell profeta por rrey em Bethlecm, e foy homem qu{l temeo Deus e foy 
muy boom rrey e boom profeta, e fez os salmos e a ley e foy rrey sobre Judá e sobre Jerusalem. Em seu 
tempo profetizaua Samucll e Gad e Natam estes tres profetas. Reinou elrrey Dauid quoremta annos e ouuc 
filho Salamon da molher «de 2

• Vrias Bersabee. Amtre todo vinco elrrey Dauid oitemta annos e morreo e soterra
romno em Jerusalem sa çidade. Dcspois da morte delrrey Dauid rreynou seu filho rrcy Salamon em Jerusa
lem e sobre todo Jerusalem. E fez o templo de Deus em Jerusalem e acabouho todo em sele annos. Esto foy 
acabado depois de trezemtos e oitcmta annos que sayrom os filhos de lsrraell do Egipto. E rreynou elrrey Sala
mon quoremta annos ante que adorasse os idollos, e morreo e soterraromno em Jerusalem com seu padre elrrey 
Daniel- em monte Syom. 

De rrey Boboam Ollto de rrey Salamon e de rrey &.bla seu Olho 

Quamdo foy morto rrey Salamon rreynou seu filho Roboam e per sa torpidade e per sa maldade e per maao 
comsselho que cria ás gemtes mançebas pcrdeo seu rrcyno de lsrraell. E perdeo os dez tribos e ouueos Ihero
boam o filho de NaLall seu imiigo. A Iheroboam deu nosso senhor ho rreyno que o seruisse com elle e o 
tcucsse por senhor. E elle fez dous bezerros douro e pôs huum em Dam e outro em Betell e fezeos homrrar aos 
tribus de Isrracll. E por este pcccado que fez Jeroboam tomou maa carreyra el e todo seu fosado. 

Rcynou Rohoam filho delrrey Salamon em Jerusalem dous tribos soos dos doze que eram. Estes lhe leixou 
Deus por amor dclrrcy Dauid seu avôo. Este Roboam quamdo começou a rreynar avia omze annos e rreynou 
xvu annos e vinco amtre todo xxvm annos, e morrco e soterraromno em Jerusalem com seus paremtes. 

E rreynou seu filho Abia em Judá e cm seu loguo, e amdou nos peccados de seu padre e nas abolezas e 
nom temia Deus e nom rreynou mais de trcs annos, e morreo e soterraromno em Jerusalem com seus paremtes, 
e rreynou seu filho Asa. 

1 Lacu11as in11icaila.' 'AO corlice com csparos em branco. 
2 Em entrelinha p<Yr ldra mais mor!erna. 
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De rrey Asa Olho de rrey Ahla 

Reynou Asa em Judá omze annos e foy muy boom e muy dereito e temia Deus, e quebrantou todollos idollos 
·que achou em sa terra, e fez muitas batalhas com Basa, aquell rrey de Jerusalem, e com outros rreys, e cobrou 
gram parte do rreyno que avia perdido Roboam o filho de Salamon. E vemçeo muitas batalhas, mais aaçima mor
reo de mall e de doemça que ouue en os pees, e morreo e soterraromno em Jerusalem em seu Jogar. 

., 

De rrey .losaphat 

Reynou Josaphat em Judá xxx annos, e naquella sazam era Benadab em Soria (sic), e era Acab rrey em terra 
de Isrraell e sa molher Iezabell que o comsselhou mall da vinha de Naboth Elias Rachell. E naquell tempo era Elias 
profeta em Jerusalem, emtom foram aa batalha de Josaphat e acabou Anaroch Galat. E assy mofl'eo Acab rrey de 
Jerusalem. Viueo Josaphat setemta e tres annos, e rreynou seu filho Joram em seu logar. Reynou Joram em 
Judá e em Jerusalerrí. Josaphat seu padre ouue outros filhos, Azarias e Abell e Zacharias, e a estes filhos leixoU: 
gramde auer. E leixou o rreyno a Joram que era o maior filho. Emtom era Ozias o filho de Acab rrey em Jerusa
lem e em Samaria. E amdou em maas vias de seu padre Acab e desa madre Iezabell a rrainha peccador. Em
tom sobio Elias profeta ao çeeo e ficou Eliseus em lsrrael. E Joram que era rrey de Jerusalem matou seus irmaãos 
todos e muytos dos primçipes da terra, e filhou por molher a filha d' Atos o rrey de Israel, e nom foy rrcy dereito. 
Reynou Joram oyto annos e morreo, e os homecns da terra nom no chorarorn como rrey, nem no soterrarom no 
sepulcro dos rreys. E rreynou Ozias seu filho em seu logar. 

De rrey Ozlas e de rrey .loas seu Olho :..: ' '~ ; ' 

Reynou Ozias huum anno em Jerusalern e morreo, e sa madre que ouue nome Athalia fez premdcr todos os 
que eram do linhagem delrrey e fezeos matar. Elrrey Ozias ouue huum filho que ouue nome Joas e criouo Jozade 
a furtu per comssclho de Joiade. E rreynou aqueste Joas e fez matar Zacharias seu filho de Barachias o que ma
taram ante o templo e o altar e hi o apedrarom. 

'',, '' De rrey A111aslas Olho ele rrey tloas 

Reynou Joas em Jerusalem dez annos e rnorrro. Reynou seu filho Amasias vimtoyto annós, e foy tnuy hoo 
rrey e muy dereito. .. 

De rrey O.zlas e de tloatam seu Olho 

Morreo Amasias e treynou seu filho Ozias em Judá çimquoemta e dous annos, e foy gafo atáa que morreo. 
Morreo Ozias e rreynou seu filho Joatarn em Jerusalem XVI annos, e foy boo rrey e dereito. E morroo Joatam e so
terraromno em Jerusalem com seus parentes. E rreynou seu filho Acaz em seu Jogar. 

Em aquell tempo destes quatro rreys profetizaua Isayas profeta e Osee _em Judea ambos e em Jerusalem. 

De rrey A.eaz 

Rcynou Acaz xvI annos, e foy maao homem e nom foy dereyto a Deus. Em aquell tempo veo Rasim o rrey 
de Syria, e foy filho de Romelia que era rrey de Isrraell. E veerom a Jerusalem polia combater e nom poderom. 
E emuiou nosso senhor Deus dizer a Acaz que nom temesse nada daquelles dous rreys, e deulhe sinall e disse
lhe • Ecce uirgo conçipiet et pariet filium. • Reynou Acaz em Judea xvI annos, e morreo e soterraromno em Jeru
salem com seus parentes. E rreynou Ezechias seu filho em seu logar. 

· . De rrey E.zechlas e de como Senaebarlb -veo sobre a terra de .ludea 
e do que lhe aquee-:eo 

Reynou Ezechias em Judea e em Jerusalem, e estomçe veo Salrnanasar rrey de Syria sobre Osee rrcy de Je~ 
rusalem, e depois foy seu vassallo e deulhe pareas. E depois do tempo de Ezechias veo Senacharib o filho de Sal
manasar rrey de Syria e filhou Samaria e leuou todollos homeens da terra catiuos a Syria. Esto aueo aos filhos de 
Israell per os peccados que fezerom que honrrauam os idollos e nom seruirom a Deus elles nem os rreys de Is-
rael. Por aquello os desemparou nosso senhor Deus e os meteo em poder dos emmiigos. Quamdo ouue rrey-
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nado Ezechias quatorze annos veo Senacharih rrey de Syria sobella terra de Judea e çercoulhes huuma cidade e 
emuiou a Raucase com sa messaiem e com sas ameaças a elrrey Ezechias que lhe désse a terra de Jerusalem. E 
elrrey demandou conssclho a Isayas e rrogarom a Deus. E cayo mortimdade na hoste de Senacharib. E mor
rerom huuma noite cemto e oitemta e çimquo mill homeens. E Senacharib tornousse desbaratado a Syria em 
Niue (sic) em no templo de seu ídolo. E alli o matarom ambos seus filhos Ramareche e Salmanasar (sic). Este 
rrey de Judea Ezechias cmfermou e veo aa ora de sa morte e acreçemtouJhe Deus em sa vida quimze annos per 
a pallaura de Isayas profeta. 

Reynou Ezcchias em Jerusalem e em Judea xx1x annos e foy boo rrey e dereito e quebramtou todollos idol
los. E quebramtou a serpemte d'arame que fez Moysés em no deserto que aimda tem os judeus a muy gramde 
homrra. Morreo Ezechias e soterraromno com seus paremtes em Jerusalem. 

De rrey Kana1111e11 filho de rrey Ezeehlas 

Reynou seu filho Manasses em seu logar. E sseo padre foy muy boom rrey e o filho foy muy maao, e amdou 
sempre em comtrariar a Deus. E era de doze annos quamdo começou a rrcynar e rreynou çimquoemta e dous an
nos cm Jerusalem. E foy muy maao e desleall rrcy, e amou os idollos e fez muito pesar a Deus e fez muy maas 
cousas, e despemdeo muitos homeens a gram torto. Omde sse queixou muito nosso senhor deli, que todo aquell 
mall que seu padre fezera em Jerusalem que todo ell fezera. Morreo Manasses e soterraromno em seu orto, 
e nom no soterrarom com os outros rreys ca o nom rnereçeo. 

De rrey A.n1on Olho de rrey Kanasses 

Reynou seu filho Amom em seu logar. Reinou Arnom dous annos soos em Jerusalem, e era de xxn annos 
quamdo começou de rreynar. E foy muy maao rrey comtra nosso senhor, e andou nas maldades de Manasses seu 
padre o maao, e sernia os idollos e ornauaos como seu padre e partiassc de nosso senhor. E por as mallczas que 
fazia jumtaromsse os homeens da terra contra elle e mataromno. E rreynou seu filho Josias cm seu logar. 

De rrey 4'0111011 filho de rrey A.mo1n 

Regnou Josias cm Jerusalem xxx1 annos e foy boo rrey e amigo de Deus e amouo e temeo, e todallas fazemdas 
que achou no templo todallas deitou cnde e fez todo o que prougue a Deus. Em aquellcs dias veo Pharaão 
necao rrey do Egipto comtra clrrey de Syria ao rryo <l'Eufrates. E sahio Josias aa carreyra e morreo no campo de 
Maie<lom. E adusscromno seus vassallos e soterraromno em Jcmsalem. E rreynou seu filho Joas em seu logar. 
Em aqucll tempo profetizaua Sophonias profeta. 

De rrey .loas Olho ele rrey 4'oslas 

De virnle annos era Joas quamdo compeçou a rrcynar. E rreynou trcs annos em Jerusalem e fez todo o mall 
que pode. E perdco o rregno per sua maldade, ca veo Pharaão necaao e alçou por rrey outro seu irmaão Eliachim 
o filho de Josias em logar de seu padre, e pôslhe nome Joachim. E premdeo Joas e leuouo catiuo pera o Egipto. 

De rrey 4'oaehlm 

Joachim era de viente annos quamdo começou a rreynar e rregnou omze annos em Jerusalem e foy maao 
rrey ca nom foy dereito. Em aquelles dias veo Nabucodonosor o rrey de Babillonia em na terra de Jerusalem e 
fez seu vassallo Joachim e depois alçousse com a terra. E morreo aquelle rrey Joachim e rreynou seu filho que 
nome (sic) Joachim. 

De 4'oaehlm Olho de rrey 4'oaehlm 

De xvm annos era este Joachim quamdo começou a rreynar, e rreynou tres meses em Jerusalem. Es-
tomçe veo em Jerusalem elrrey Nabucodonosor e sahio a ellc Joachim e sa madre, e premdeos Nabucodonosor e 
destroyo toda a çidade. E destroyo e abateo toda obra que fez clrrey Sallamon e leuou ende toda a melhoria, le
vou Joaquim catiuo pera Babillonia e sa madre e seus priuados e sas molheres. Em aquell desbarato leuou 
Jeremias e Ezechias e Daniell e Sidrac e Misac e Abdenago, que eram todos profetas. E alçou por rrey em Jeru
salem a Mathanias seu tio de Joachim, e pôslhe nome Sedcchias. 
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De rrey 8edeehla11 

Reynou Sedechias omze annos em Jerusalem e foy muy maao rrey e descumunall. E depois veo Nabucodo
nosor sobre Jerusalem. E Sedechias e os da villa alçaromsse com a terra e çercou a çidade Nabucodonosor e fez 
hi muy gramde fame. E fogio ende Sedechias de noite e começouo logo de seguir Nabucodonosor em nos campos 
de Jericó, e passouo e leuou a Rabe (sic) e alcamçouô em Antiochia e fezeo jullgar em sa corte. E dous filhos que 
avia fezeromnos degollar antelle e tirarorn a elle os olhos. 

De eomo .Jeeonla11 e seus lr1naão11 e paremteseo foy leoado eatloo a Dablllonla 
e eomo foram rremlldo• 

Jeconias o filho de Josias e seus irmaãos e todo seu paremtesco forom leuados em catiuo em Babilonia. 
Omde diz o euamgelho .Jn trasmigrationem Babilonis. • Em este catiueiro esteuerom os filhos de Israel se· 
temta annos atáa que aprougue a nosso senhor Deus elrrey Otiros que era rrey de Persia os emuiar pera reedi· 
ficarem o templo de Je.rusalem que era todo destroido. 

Do tempo que os Olhos de Israel nam ooueram rrey nem prlmçepe de seu linhagem 
atee vlmcla de fJhrlsto 

Comta no liuro dos rreys que dôsque morreo rrei Salamam ante que fosse destroydo o templo ouue quatro· 
çemtos e omzc annos e sete meses. e dez dias. E ouue dêsque sairom os filhos de Israel do Egipto de catiuo atáa 
outra catiuidade que fez Nabucodonosor noueçemtos e dez annos. E ao tornar que fezerom de Babilonia JeconiaR 
ouue filho Salatiell, e Salaticll ouue Zorobabell. 

Este Zorobabel foy prinçcpe dos filhos de Israel quamdo tornarom de Babillonia Ezcchias prophcta e que 
veerom pobrar o templo de Jernsalem assi como auia profetizado Ageus propheta per mandado de Deus. Da-
qui adiamte os filhos de Israel nom ouuerom rrey nem prinçepe de seu linhagem atáa que veo Jesu Christo. 

De Zorobabell Olho ele Salatlell e dos Olhos c1oe ouoe e do11 que delle11 de11eenderam 

Este Zorobahel que veo pobrar o templo ouue filho ALi'ud. Abiud ouue filho Eliachim. Em este tempo rrey 
Antiochus foy sobre Jerusalem e quiseo premder e nom pode, emtom lidou com Judag Macabeo e seus irmaãos. 
E fczcrom muitas batalhas e desbarataram dcllcs muitos. Eliachim ouue filho Achim. Em este tempo era Je
rusalem tornada em poder dos rreys de Roma. Achim ouuc filho Eliud. Eliud ouue filho Jacob. Jacob ouue filho 
Joseph. Este Joseph vem dereitamcnte do linhagem de samta Maria coirmaão. Mas por que a Iey nom sofrco que 
molhcr seia contada na geeraçam, aduzea por linhagem dos rreys primeiramente, e depois por Jacob padre de Jo. 
seph que foi esposo e guardador da virgem samta Maria. Por csto que nenhuum homem nom ouuesse de veer com 
ella por que della foy nado Jesus que he chamado Christus. Em este tempo era ja a terra de J udea de Jerusa
lem em poder de Cesar rrey de Roma. E do dia que veo Nabucodonosor em Jerusalem e fez o segumdo destroi· 
mento e leuou os catiuos pera Babillonia desi adeamte nom ouue rrey nem primçepe em Jerusalem de seu linha
gem ca forom seruos dos caldeus. 

Morreo Nabucodonosor e rreynou seu filho Baltasar e fez as cousas que desaprouueram a Deus, ca bebia com 
sas molheres por os vazos que seu padre adusera do templo de Jerusalem. E por este peccado c1ue fez essa 
noite os homeens de Persia e os moedos (sic ). Em este tempo profetizaua DanielJ propheta cm Caldea. Reynou 
Euilmoderac depois da morte de Baltasar. 

De rrey Eollmoderae 
~' '. 

Euilmoderac. rreynou em Caldea. Este rrey trouxe Joachim do carçer a elrrey de Judea que auia sete annos 
que hi estaua e teueo nobremente menti·~ viueo. Morreo Elmoderac e rreynou em Caldea rrcy Astigees. Em este 
tempo foy Daniell propheta metudo no lago dos lioões. Emtom veo Abacuc que era propheta em Judea e 
adusselhe de comer assy como lhe mamdou nosso senhor. Morrco Astiges, rrey Ciros de Persia (sic) : aqueste sol· 
tou os filhos de Israel de catiuo e emuiouos aa fragna de Jerusalem. 

D' .4.lexandre rrey de Greçla 

Em este tempo rreinou Alexarndre em Greçia e lidou com rrey Dario e vemçeo e matouo assy corno auia pro· 
fetizado Daniell propheta que disse que do brusgo das cabras naçeria que faria o carneiro dos quatro cornos e 
quebramtaria a terra. 
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Do tempo e lu8ar em que 4'esu fJhrlsto naçeo e da destruyc:am de 4'erm1alem 

Diz na estoria que dêsque foy criado o çeeo e a terra atáa que rreynou Çiros rrey de Persia ouue tres mill 
e trezemtos e nouemta e huum annos. Em aquell tempo naçeo Jesu Christo em Bethleem em terra de Judea. 
E a cabo de XLII annos da paixam de Jesu Christo, veerom dous rreys de Roma sobre Jerusalem e destroy
romna e nom leixarom hi nenhuum. Depois veo hi Domiçianos que emcalçou sam Joane Euamgelista e pobrou 
Jerusalem hu agora he pobrada, ca antes em monte Syom era pobrada dereito monte Caluario. 

Aqui se acaba a geeraçom do linhagem de Jesu Christo dês Adam acá, e dos rreys de Jei:usalem e de Ju-
dea, cada huum de quall vida foy e quamto viueo. , 

TITULO 11.º 

DOli REX DA. TROYA. CORO VEll DO LINDA.GEB DE DRA.DA.NU8 QUE PRYKEIRO POBROU A. TROYA. E DON 
REX DE BOBA. E DE .iULIU8 CE8A.R E DE ÇE8A.R A.UGUSTU, E DE BRUCUl!I QUE POBROU BRETA.NDA 

E DE C08TA.NTIB DE ROMA. E DE REY A.RTUR A.TA.A. CA.DUA.LEB E CA.UA.DIE8 A.TA.A. GORllON 

De rrey Dradanus primeiro rrey que pobrou a Troya e dos •toe após elle 
asoçederam 

O primeiro rrey que pobrou a Troya ouue nome Dradanus, e por esto as gentes da terra forom chamados 
dardanides. Esto foy no tempo d' Abraham quamdo sayo das cidades dos caldeus. Depois de Dardanus ouue hi 
outro rrcy que ouuc nome Ylius : aquestc fez o castello da Troya. E por este rrey Ilias ouue o castello nome Ylom. 
E despois de rrey Ilius rreynou Leomedom. Este Leomcdom por a maa colhemça que fez a Jasom neto de Peitos 
quamdo vençco Tarsom do ouro que era na Ilha de Calcas (sic). E por esta rrazom quamdo sse tornou Jasom rrogou 
seus amigos e paremtes. E veerom com grande oste sobre a Troya e cercoua e tomoua, e matou rrey Leome
dom e tomou huuma sa filha que auia nome Esiona, leuoua catiua e foy a çidade destroyda. Este rrey Leome
dom avia huum filho que avia nome Priamo, e era ido com grarnde hoste sobre seus emiigos, e nom foy no de
stroimento da cidade. E quamdo tornou achou seu padre morto e a çidade destroida, e pobroua outra ucz. E çer· 
coua outra uez darrcdor de boom muro e fezea a mais forte que pode pera se deffemder de seus emiigos. 

Dellrrey Prla1no e dos Olhos que ouue 

Este rrey Priamo úuue çimquo filhos de ssa molher que foram muy boons caualleiros, huurn ouue notne Ey· 
tor, e outro Paris, e o terçeiro Troillos, e o quarto Deifebus, e o quimto Elenus. E comsselhousse rrey Priamo 
com seus filhos e com seus amigos e enuiou Paris seu filho á Greçia por clamar o torto, que lhe aviam feito os 
rreis, de Leomedom e de seu padre que lhe matarom e de ssa irmaã Esiona que tinham catiua. E Paris foy 
á Grcçia e leuou xxn naaos e duzemtos caualleiros e gramdes gentes de pee, e assy veo á Grecia. E emtom avia 
peruemtuira que era hi ajumtada toda a gente da terra a huuma festa que hi faziam. E era hi Elena a molher de 
rrey Menelaus irmaã de Gamenon que era a mais fremosa dona de toda a terra. Paris quebramtou todo o 
templo e destroyo toda a gente que hi era e catiuou os que quiserom. E filhou a rrainha Elena e leuoua aa Troya 
pera ssa molher. E per esta rrazom moueromsse todas as gentes das terras, e veerom sobre a Troya e teueromna 
çercada dez armos. E ouue hi grandes fazemdas e mortas gramdes cauallarias assy como falia na ssa estorea. 
E a cabo de dez annós foy presa a çidade per gram arte e per gramde emgano de traiçom que hi ouuc feita. E 
todos os que ouue na cidade forom mortos e a çidade foy destroyda e queimada. 

De Eneas 

Avia hi huum rricomem em a çidade que avia nome Eneas, e avia por molher a filha delrrey Priamo que 
avia nome Aquilia. E prendeo esta molher em a prisom da çidade. Este Eneas escapou do destroimento da cidade 
da Troya. E ouue trezemtos caualleiros e noue naaos e meteosse no mar, e trabalhou hi muito tanto que chegou a 
Cartago. E avia hi huuma rrainha que auia nome.Dido. E rreçebeo muy bem e amouo muito e deulhe seu corpo 
em poder e foy senhor de ssa terra. E a cabo de tempo partiosse Eneas della a furtu assy que ella nom o soube, 
e leixoua. E depois que o ella soube de pesar que ouue matousse com huuma espada que Eneas lhe auia dada. 
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De Eneas e dos filhos que ouue e como de Flllnus seu filho menor veo a llnha~em 
dos emperadores de Boina que a pohorarom 

Eneas aportou em Italia honde ora he Roma: e mantiinha aquelle rreyno rrey Latinus. Este rrey Latinus avia 
huuma filha muy fremosa que avia nome Lauina, e amauaa huum rricomem que era primçepe e avia nome Turnos, 
que ouuc a batalha com Eneas e cuydouo a deitar da. terra. E comhateosse com elle Eneas e matou Torinos (sic) 
e ouue a terra e a molher, ca elrrey Latinus era muy uelho. Eneas ouue huum filho da primeira molher que 
ouue em a Troya da filha delrrey Priamo. Este filho ouue nome Ascanus, e desta outra molher ouue outro filho que 
ouue nome Filinus da filha delrrey Latinos. Morreo Eneas e leixou a terra ao filho mayor Ascanus e man
doulhe que criasse o filho meor e manteuesse a terra e amparasse a molher. Morreo Ascanus a cabo de xxxm an
nos e ficou a terra a Filinus o filho meor. E daqueste Filinus vem o linhagem dos emperadores de Roma de Re-. 
mus e de Romulus que a pobrarom e de Julius Çesar e de Cesar Agustus. 

De rrey A.seanus filho de Eneas 

Rey Ascanus o filho de Eneas ouue huum filho que ouue nome Filinns. Este Filinus amou hnnma domzella 
que era parcmta da rrainha a filha delrrey Latinas, e emprenhoua de huum filho. E aqueste Filinus fez viir todos os 
adeuinhos e todallas adeuinhas de toda sa terra que lhe dissessem que homem seria este menino que era por na
çer. E disseromlhe que seria mui boom homem e que passaria por muitas auentuyras, mas que mataria seu pa
dre e sua madre. Quando este moço naçeo morreo sa madre de parto, e viueo o filho e ouue nome Brutus. 
E depois que foy gramde foy huum dia aa caça com seu padre e tirou a huum çeruo com huuma seeta, e errou 
o çcruo e foy dar a seu padre e matouo. E por esto que fez pesou a seus parentes e aos homeens da terra 
e ouuesse emde a ssayr. Este Brutus passou o mar e foy sair em Greçia. E achou gram peca de paremtes, e huum 
dos filhos de Priamo que escapou do destroimento da Troya, que eram catiuos. 

De Brutus neto delrrey 1'.seanus e dos filhos que ouue e lhes aque~eo 

Combateosse Brutus com o rrey da terra e vemçeo e premdeo, e fezlhe dar náaos e guarnimentos e vianda 
e todo o que ouue mester. E fezlhe dar sua filha por molher que auia nome Innogem, e fcz)he dar seus parcmtes 
que eram catiuos. Quamdo esto ouue feito partiosse emde e emtrou no mar e trouuc gramde companha de 
cauaHeiros comssiguo. E passou amtre Cezilia e Africa, e passou o cabo da Espanha direito de Seuilha. E ali se 
achou com huum rricomcm que avia nome Torineus e era de seu linhagem, e companhousse com cll. Este Torineus 
se combateo com Got e Magot e matouos. E meteosse Brului no mar com Torincus e com todas sas gentes 
e trabalharom muito, tanto que arribou em huma terra que dizem Anorica que ouue nome depois Bretanha. E a 
ilha ouue nome depois Albion, e era em poder de gigamtes. E lidou Brutus com eles e vemçeos e matou os 
demais e pobrou a terra de homeens de seu linhagem, e pôslhe nome Bretanha e aos pobradores da terra hre
tôoes. E deu a huumà parte da terra a Torineus, e ouue nome depois Corinus, Corinea, e depois foi corrompido o 
nome e ouue nome Cornnalha. Em este tempo era Preteeli em Judea dos filisteos, e premderom a area do 
testamento em na batalha e leuaromna a Sada sa çidade. Ouue Brutus tres filhos de sa molher Innogem, e huum 
ouue nome Socrim e o outro Camber e o terçeiro Albanast. Brutus foi senhor de Bretanha xxnn annos, e mor
reo e soterràromno em Londres sa çidade que elle pobron. Estes tres filhos de Brutus partirom a terra amtre ssy 
cm paz e em amor, e lograromna. E o filho mayor ouue Lomdres e toda a terra que era chamada Imgraterra, e o 
outro ouue o rreyno de Galas, e o outro filho oune o rreyno d'Escorçia. 

Estes tres irmaãos ouuerom guerra com huum rrey que avia nome Imbereth. E lidou o irmaão mayor com 
elle e matouo demtro em huma agua. E por aquelle homem que hi morreo ouue nome Agua-homem. E este ho
mem avia tres filhas, e leuouas catiuas, e filhou Sacrim a mayor por molher e ouue della huum filho que ouue 
nome Madam. Em este tempo era Samuell propheta. 

De rrey llladam neto de Brutus e de rrey Hemhrlz filho do dito rrey Hadam 

Este filho Madam quamdo seu padre motreo ouue o rreyno e filhou molher e ouue della dous filhos, huum 
ouue nome Malim e o outro ouue nome Mctibriz. Reynou Madam LX annos e Ieyxou a terra despois que mor
reo a estes filhos ambos. E sobre os rreynos ouueram ambos gramde guerra. E matou huum a outro a gramde 
emgano. Morreo Malim e rreynou Marnbriz. Este Mambriz foy máao rrey e de maa vida, e fería e viltaua toda 
sa companha. A cabo de vimte annos foy huum dia aa caça e partiosse de seus homeens em huum boosco, e 
achousse com huuma companha gramde de lobos rrayuosos e mataromno hi, e morreo por maa vida que avia. 

,. 
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De rrey Ebrat ftlho de rrey •e1nbrlz 

Este rrey Membriz leyxou huum filho de ssa molher que avia nome Ebrat. E manteue o rreyno e foy boom 
e esforçado que ouue gramde esforço em ssy, e passou o mar e veo sobre françeses e sobre piteus e sobre fra
mengos e lidou com elles e desbaratouos '· e tornousse com gramde gaamça e partyoa com os seus muy franca
mente. 

De rrey Bruto• Werdeseut ftlho de rrey Ebrat, e de seus OlhH e neto. 

Este rrey Ebrat rreynou quoremta annos, e ouue vim te filhos de huma molher e moreo. E rreynou seu filho 
o mayor que ouue nome Brutos V erdescut. Reynou este Brutos dez annos e morreo. E quando foi morto este 
Brutos rreynou seu filho que ouue nome Jeyr, e rreinou xxv annos e foy muy boom rrey mentre foy mançebo, mas 
na velhiçe perdeo o ssiso e foi abaixado de ssa bomdade. 

Morreo J eyr e rreynou seu filho Juliam d'Euras, e foy boom rrey e de gramde justiça e rreinou xL annos. Mor
reo Juliam d'Euras e rreinou seu filho Balduc, e foy homem muy boom e esforçado e muy sabedor e soube muito 
de negromançia. E per grande siso que auia cuydou de uoar atáa Lomdres e mamdou fazer aas por voar, e falle
çeo seu sem e cayo em terra e quebrou todo, e assy morreo. 

De rrey Lelr Olho de rrey Baldue o uoador, e de 11uas Olhas e do que 
lhes aque-:eo 

Quamdo foi morto rrey Balduc o voador rreynou seu filho que ouue nome Leyr. E este rrey Leyr nom ouue 
filho, mas ouue tres filhas muy formosas e amauaas muito. E huum dia ouue sas rrazoões com ellas e disselhes 
que lhe dissessem verdade quall dellas o amaua mais. Disse a mayor que nom auia cousa no mumdo que tanto 
amasse como elle, e disse a outra que o ama.na tanto como ssy meesma, e disse a terçeira, que era a meor, que 
o amaua tanto como deue d' amar filha a padre. E elle quislhe mall porem, e por esto nom lhe quis dar parte no 
rreyno. E casou a filha mayor com o duque de Cornoalha, e casou a outra com rrey de Tostia, e nom curou 
da meor. Mas ella por sa vemtuira casousse melhor que nenhuma das outras, case pagou della elrrey de Framça 
e filhoua por molhcr. E depois seu padre della em sa velhiçe filharomlhe seus gemrros a terra e foy malla
damte, e ouue a tornar aa merçee delrrey de Framça e de sa filha a meor a que nom quis dar parte do rrcyno. 
E elles reçeberomno muy bem e deromlhe todas as cousas que lhe forom mester e homrraromno mentre foy uiuo, 
e morreo em seu poder. E depois se combateo elrrey de. Framça com ambos os cunhados de sua molher, e tolheo
lhes a terra. Morreo elrrey de Framça e nom leixou filho nino. E os outros dous a que tolhera a terra ouue
rom senhos filhos e apoderaromsse da terra toda, e premderam aa tya, molher que fora delrrei de Framça, e me
teromna em huum carçer, e alli a fezerom morrer. , 

De Hargat e &ouedagos primos eomlrmaiios Olhos delrrey de Fra1n-:a 

Estes dous primos coirmaãos que mataram sa tia huum ouue nome Margat e ho outro Gouegagos partirom 
a terra amhos. E huum ouue desde Home aalem e aaquem. E depois ouue huum cobiiça da terra ao outro. Mar
gat ouue cobiiça e em veja da terra, e ueo sobrelle com gramde hoste por lhe tolher a terra e lidarem ambos, e foy 
arramcado o primo meor e foy morto. E foi Gouedagos senhor da terra toda. 

Do tempo que poboarom Roma 

En o tempo que esta guerra foy em aquella sazom pobrarom Roma Remos e Romulus. 

De Beynall e de seus Olhos e neto• e do que lhes aque-;eo 

Morreo elrrey Gouedagos e rl'eynou seu filho que ouue nome Rinall. Em aquell (sic) choueo tres dias sangue 
e daquella chuua se fezerom as moscas, e ouue hi dellas muitas sem mesura, e ouue gramde emfirmidadc em na 
terra e morrerom gramdes gentes, e demais em aquella morteeimdade morreo rrei Reinall. E rreynou seu filho 
que ouue nome Quianart. E depois de Quianart rreynou seu filho Gobordiam. Este Gobordiam ouue dous filhos 
que foram máaos homeens, e huum ouue nome Parex e outro Ferex: 
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De Parex e Ferex Olhos de Gobordlam netos delrrey Reynal, e eomo t10r nona 
Oearem delles Olhos que rreynassem se aleuantara1n os rrleos homens 

da terra e se fezerom rre1 

Morreo Gobordiam e leyxô a terra a estes filhos, e sobre a partiçam da terra matou Parex. Ferex seu.irmaão. 
Emtam era sa madre viua e amaua muito Ferex o filho morto. E huuma noyte jazia em seu leito Parex e ueo a 
madre com suas domzellas, e hu jazia em seu leito matouo e depois fezeo a madre todo talhar em peças. 
Quamdo estes ambos forom mortos nom ficou delles nenhuum filho que rreynasse. E guerrearomsse todollos rri
cos homeens lomgos tempos. E aquelles que ouuerom mayor parte fezeromsse chamar rrex. Estater foy rrey d'Es
corçia que era prinçipe, Pituer foy rrey de Lomdres, Rudac foi rrey de Gallas, e Lotet foy rrey de Gornoalha. 

De rrey dom W alo 

Este rrey Elotet ouue huum filho que ouue.nome dom Valo e comquerio todollos outros rrex, e tolhiallies 
toda a terra por força. E pôs toda a terra em paz. E fez poer coroa douro em sa cabeça que atáaqui nom ouuera 
rrey em Bretanha que fosse coroado. Este rrey dom Valo estabelleçeo e mandou por toda sa terra que nenhuum 
homem que matasse outro ou fezesse maao feito e podesse emtrar no templo, que nenhuum homem nom fosse 
ousado nem hoom nem maao que o ousasse jamais catar. 

Do• Olhos de rrey dom Walo e do que lhes aque-;eo nas lides que ouueram 
e eonao •enhoreara1n Roma 

Morreo este rrey dom Valo e Jeixou dous filhos de sa molher, e huum ouue nome Brene e o mayor ouue 
nome Belim, e toda a terra dês Home acá lhe deu, e o outro Brene dês Home aalem. E ouue o mayor tanta de 
terra que o mcor lhouue a scruir máao seu grado. E a tempo chegarom ambos irmaãos que arrancou Brenc o 
irmaão mayor, e o meor escapou em huuma naue que achou com xm caualleiros e foisse pera rrey de Framça e 
seruio, e dcmandoulhe ajuda comtra seu irmaão e deulhe todos seus homeens e com elles quamtos elle podesse 
aver. E foisse aa batalha por se combater com seu irmaão. E elles tiinham ja as aazes paradas pera lidar, e 
veo sa madre dambos choramdo e carpimdosse e fazemdo gram dóo. E tanto os rrogou e lhes pediu mercêe que os 
aveo e beyjaromssc e forom amigos. E foi partida a batalha, e depois passarom o mar ambos os irmaãos e lida· 
rom com dous rreys que avia em Framça, e vemceromnos e tomaromlhes a terra toda e acreçemtarom em seu rrey
no. Depois comquererom toda a terra de Toscana e de Lombardia, e depoi~forom a Roma e conquereromna toda. 
E sayrom a eles os rromanos e fezeromsse seus vassallos e poserom Roma em parias, e poserom um homeens dos 
melhores de Roma que teuessem lealdade. Depois partiromsse ambos os irmaãos dalí, Brene e Belim, e veeromsse 
em Alemanha. 

E depois que souberom os rromaãos falssaromlhes as menagens e emviarom caualeyros de Roma que aju
dassem os alemaães. Souberom esto os dous irmaãos e acordaromsse que fossem lidar com os rromaãos e com 
os alemaães. E filhousse Brene por lidar com os rromaãos, e leuou Belim comssigo os caualleyros que pode auer 
framçeses e de Bregonha com grandes a veres que lhe deu. E leu ou Brene comssigo os de. Galas e os d'Escorçia e 
os bretõoes e foisse a Roma. l..iidou Belim com os alemaães e vemçeos, e desbaratou a cauallaria dos rromaãos 
que veerom por ajudar os alemaães. E dcspois se tornou a seu irmaão e ouue com elle comsselho, e os rromaãos 
sayrom a elles aa batalha e forom vemçidos os rromaãos. E filharom estes dous a çidade e emforcarom aas 
portas os x1m podestades, e forom senhores de Roma. E foisse Brene a Lombardia, e tornousse Belim a Bretanha. 
Morreo Belim em Lomdres, e depois dei rreynou seu filho que ouue nome Gorgoch. 

De rrey Gor5oeh Olho de Dellm e neto de rrey Dombalo 

Reynou Gorgoch, e depois que morreo rreynou seu filho que ouue nome Rumarus. E depois de Rumaras 
rreinou seu irmaão Damus. 

De rrey Damos neto de Gor5oeh, e de •orpldus Olho do dlio rrey Damu11 

Este rrey Damus ouue huum filho de Larrcgaã que ouue nome Marpidus. E foi homem muito esforçado, 
e per sa proeza rregeo o rreyno, mais foy homem muy iroso. E quando lhe viinha a ora da sanha ncnhuuma 
cousa podia sofrer. E áquell tempo que rreynou este rrey Marpidus saya do mar huuma besta muy forte, e 
era tam gramde e tam forte que quamtos a viam todos fogiam antella. Este rrey Marpidus combateosse com ella 
e chagoua, e ella chagouo, e morrerom ambos daquellas chagas. 
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De rrey Argal Olho de rrey Horpldus e de Eledur seu lrmaão 

Quamdo foy morto Morpidus rreynou seu filho Argall em seu Jogar, e foi máao homem e desleall. E por a maa 
vida em que viuia acordaromsse sobrelle as gentes da terra e deitaromno da terra e fezerom rrey seu irmaão Eledur, 
e foy boom rrey e leall. E depois a gram tempo veo seu irmaão Argall e pediolhe merçee, e depois que a pedi o rro
gou todos seus rricos homeens e fez cortes e fezeos jurar a seu irmaão todos, e tornaromsse seus vassallos e teue
romno por senhor e fezeromlhe menagem com as terras. Elrrey tirou a coroa douro que tiinha na cabeça e posea 
na cabeça de seu irmaão e fezeo rrey como era de primeyro. E por esto que fez chamaromno rrey piadoso os da terra. 

Este rrey Argall foi despois muy boom e perdeo os máaos custumes que avia e achegoussc a boos. Morreo 
rrey Argal e rreynou seu irmaão Elidur, este que o rreyno avia dado. Este rrey Elidur avia dous irmaãos outros 
que eram meore~ ca elle, e chamarom sas gentes huum dia e acharom seu ir·maão com poucos homeens e prem
deromno e meteromno em Lomdres em huuma torre, e jouue hi muitos tempos. Estes dous irmaãos morr'erom 
maa morte, e cobrou no rreyno Elidur o rrey piadoso. 

De rrey Gobordlam sobrinho de Elldur e dos que socedero1n o rreyno 

Morreo Elidur e nom leixou filho viuo nenhuum. E rreynou huum seu sobrinho que ouuc nome Gobordiam. 
Passou Gobordiam e rreinou seu filho que ouue nome Marga. Morreo Marga e rreynou seu primo Cotiauus. E foy 
homem de maa vida que numca soube guardar amigo e era muy folom, e as gentes da terra nom o podiam sofrer. 
E acordarom todos sobrell e deytaromno da terra. E ergerom por rrey Rinalo que foy muy boom rrey e lcall. 
Morreo Rinalo e rreynou seu filho Runo. Morreo Runo e rreynou seu filho Porex. Este Porex foy máao rrey 
fo~om, e foy boo beuedor de vinho que todo seu sem e seu saber e seu esforço todo pôs em 'beuer. 

De rrey Ely e de seu Olho Lud, e como e1n seu tempo se 1noueo ele Roma Julius 
«;esar e passou em Bretanha 

Morreo aquelle rrey beuedor e rreynou Ely que foy muy boo rrey. Este rrei Ely ouue tres filhos, e huum onue 
nome Lud e outro Casibelam e o terçeiro ounc nome Menius. Morreo elrrey e rrcynou seu filho Lud o rnayor. E 
foy hoo rrey e fez çcrcar Lomdres sa çidade de boom muro hem forte, e bem pobrar. Emtom avia nome Lomdres 
Remanãt por Troya. E por este rrei Lud ouue nome Caerlud. Em aquelle tempo se mouco de Roma Julius 
Çcsar e veo em Framça polla comquerer. Este Julius Çesar he o que foy emperador em Roma, passou cm Breta
nha e lidou com Quesibolam irmaão delrrey Lud e forom malltreitos os rromàãos. E depois a tempo lidou com 
ellcs Julius Çesar outra vegada e desbaratouos todos. 

De rrey A1nelo1•gens Olho ele Lud e como em seu ie1n1•0 nac;eo .leso ~hlsio e foy 
en1 Ron1a a grande perslgulçam que fez Dloeleçlano 

Morreo rrey Lud e rreynou seu filho que ouue nome Amdorgeus. Em esta sazom era Çesar Augustus cmpe
rador em Roma. Em aqucll tempo naçeo Jcsu Christo em Bethleem Judee. E morreo Amdorgeus filho delrrcy Lud. . 
E depois rreynou. cm Bretanha huum rrey que ouuc nome Asei Piadoz. Em aquelle tempo foy em Roma gramde 
perseguiçom que fez Diocleçiano aa fé de Christus. Emtom foy marterizado saw Albano em lngraterra. 

De rrey ..Joel rrey em Eseorçla pay de Ellena e do que aqueçeo em seu tempo 

Em aquclla sazom avia huum rrey em Escorçia que avia nome Joell, e pôs batalha com elrrey de Bretanha 
Asclepeadoz, e foy Joell em Imgraterra. E este rrey Joell ouue huuma filha muy fremosa que ouue nome Elena 
e ouue gramde ssiso. Esta sa filha soube muito da crccrizia. Elrrey nom avia outro filho nem filha scnom Elena 
e amauaa mais que nenhuuma cousa do mundo. Os irmaãos quamdo ouuirom que Sterpiadoz era morto prou
guelhes muito. E emviarom de Roma a Imgraterra huum rricomem que avia nome Costantim. Este Constantim com
quereo a Espanha e estroya hi com duas Iigiones de caualleiros, e depois veo em Bretanha, e em tamto morreo 
rrey Joell. 

De rrey ~ostantln1 rron1aão e de eon1e casou eom Elena 

Este rromaão Costantim filhou por molher Elena a filha delrrey Joel e ouue o rreyno, e foy rrey este Costam
tim e ouue huum filho que ouue nome Costamtim. Este filho Costamtim foy emperador de Roma. E morreo Cos
tantim e rreynou em Bretanha Costamtim, e foy rrei boo e framco, e amauamno muito as gentes que eram suas. 

.. 
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Do emperador •a3em e de eomo f;ostamtlm foy a Roma e a tomou 
e fleou emperador 

241 

Emtom avia em Roma huum emperador que era muy folom e muy máao, e avia nome Magem. E metia os 
homeens da terra em gramde tristura, e queriamlhe todos mall. E emviarom messagem a Bretanha a elrrey Cos
tamtim que veesse sobreste emperador de Roma, e assy fez. E foy Costantim a Roma e tolheo a terra toda a Ma
gem com comsselho dos rromaãos. En esto foy Costantim emperador de Roma e leuou sa madre. ·;.:,, r .. ·.,;:•t. 

' ~ . ,: 
De eomo esteue sam Slluestre eom f;ostamtlm e o eomuerteo aa fé de f;hrlste 

e o bautlzou 

Em aqueste tempo era sam Silnestre àposto1Iigo em Roma, e prougue a Deus que conuerteo rrey Costamtim e 
bautizouo e fezeo christaão. O emperador Costamtim quamdo ouue Roma comquista moueosse com sa madre e pas
soussc a Jerusalem, e a rrainha fez ajumtar todollos homeens e todollos judeus velhos, e tamto lhes fez e tanto lhes 
disse que lhe ouuerom a mostrar a vera cruz. E porem de fazem a festa a tres dias amdados de mayo •De inventione 
sancte cruc.is. , 

Da rralnha Elena e de rrey •axlmaão e do que lhes aque-:eo 

Esta rrainha Elena auia huum tio filho (sic) que avia nome Leom, e deromlhe molher de grande linhagem e 
ouue huum filho que ouue nome Maximam. Entam rreynaua cm Bretanha Oçeane e foy boo rrey, e nom ouue filho 
nemhuum mais ouue huma filha muy fremosa, e acordousse com seus rricos homeens e emuiou a Roma por Ama
ximam o primo da rrainha Elena. E emtom foy Amaximam rrey em Bretanha, e foy muy boom rrey e comquirio 
muito. Este Maximam passou o mar e veo a Framça e lidou com os rreys que hi avia e vemçeos e comqucreo 
toda a terra, quamdo esto foy feito foisse pera Roma. Quando elrrey Costantim foi morto foy Maximam em Roma 
e leixou por senhor na terra de França huum rricomem que avia nome Conam. Este Conam foy primeiro seu 
emmiigo e lidou com ele Maximam e vemçeo e premdco, e despois soltouo e deulhc toda sa terra que fosse senhor 
della em seu Jogar e que a tcuesse deli, e foís~e pera Roma. Os homeens da terra quando viram que sse fora 
Maximnm começarom de guerrear rrey Conam, e cllc defemdiassc o melhor que podia. Este rrei Conam por itmor 
de pobrar melhor sa terra, e que o amassem mais, quiselhes dar molheres mais nam das framçeses. Ell e5tamdo 
em Framça crnviou messagem a huüm rricomcm que era em logo delrrey em lmgraterra e era muito seu amiguo, 
e cmuioulhe <lizer que lhe cnuiasse das donas do linhagem de Imgratcrra e das donzellas e das melhores molhe· 
res que hi ouuesse, e cll que as casaria muy bem. E quell senhor d'Imgraterra mandou per toda sa terra por 
estas donas e aprazouas to<las cm Lomdres, e ouuc suas náaos aparelhadas e meteram hi estas donas, e ouue donas 
de linhagem omze mill, e ouue doutras molhercs boas e formosas setemta mill, e emuiouas a Framça. E quando 
forom no mar alto lcuamtousse huuma gram tormenta e huma máa coragem. E pereçerom estas naues hu amda
uam estas donas todallas demais. E aquellas que escaparom acharomsse com dous rreys pagaãos que eram rrou
badores do mar. E huum auia nome Gani e ho outro Moloa, e huum era rrey de Gleza e o outro das Marchas, 
prcmderom estas donas e leuaromnas catiuas e teueromnas em seruidõoe. E muytas dellas nom quiserom com
sserntir de jazerem com ellas e forom degolladas. 

De Gani e lloloa 1•rex pagaãos e eomo passaram á Im3raterra e temdoa destrolda 
foro1n '7emt:idos e lamc:ados em Aran1da 

Estes ambos Gani e Moloa ouuerom sabedoria que nom avia cauallaria em Imgraterra, ca huuns erom hidos 
a Roma com Maximanus e os outros eram bidos com rrcy Conam. 

Estes rreys pagaãos apostaromsse com todos seus amygos e passarom á Imgraterra. E tanto guerrearom e 
fezerom que destroirom a demais da terra e degastaromna toda. E os que ficarom na terra emviarom messagem 
a Roma a Maximanus que lhes acorresse. E emvioulhes Gramtya que era podestade de ligiõoes. E em cada ligiom 
avia seis mill e seisçemtos e sesemta e seis caualleiros. Este Gramtya veo em lmgraterra e combateosse com 
estes dous rreys pagaãos e vemçeos e alcamçouos em Aramda. Este Gramtya quamdo ouue a terra liure dos máaos 
homeens creçeolhe gramde argulho e onuc gramde soberba, e era homem de máa vida. E viltava os homeens boons 
da terra os rricos e os pobres, e era de máa contcença. E acordaromsse os vilaãos sobrelle huuma noyte que 
elle jazia em seu leito que nom podiam viuer com cllc tanto era máao homem e mataromno, e os rromaãos que 
erom com ell nas legiõoes tornaromsse a Roma, e ficou a terra despobrada de caualleiros. 
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Dos ehrlstaãos c1ue Oearom em lmgraterra pér morte de Gramtya 
e co1no mandarom pedir socorro a Roma e lhe foy dado 

Os christaãos que ficarom na terra emviarom outra vez a messagem a Roma a Maximanus que lhes acor- · 
resse. E elles emuiarom huuma podestade e nom sse ousarom combater com elles, e ouueromsse de tornar a 
Roma. Estomçe avia em Lomdres huum arçebispo que avia nome Gemtelim, e era muy boom hómem. E acor
dousse com os boos homeens da terra e passou o mar e aportou em Armorica, a que dizem ora Bretanha. E veo 
a elrrey Aldroem e pediolhe merçêe por ssi e por os christaãos que eram em Imgraterra, e lhes acorresse e os Ji
urasse de poder de pagaãos. 

Delrrey ~ldroe1n e como foy rrequerldo pera este socorro e e1uvlou a Isso 
(;osta1nthn seu lrmaão 

Este rrey Aldroem quamdo vio o arçehispo rreçebeo muy bem e disse que sse comsselharia com seus homeens 
e que a veria hi o melhor comsselho que podessem, e assy o fez. Acordousse com seus rricos homeens que lhes 
acorresse senam que faria gramde peccado e máa estamça, e emuiou menagem por este bispo e emuiou seu ir
maão que auia nome Costamtim e seus vassallos. E elles forom hi todos de booa vomtade com seu poder. 

(;omo sse ajuntarom os da terra de l1ngraterra com os eapltaães de Roma e delrrey 
.&ldroe1n e forom sobre os rrex pagaãos e os vemçero1n, e aleuamta.ro1n (;ostamtlna 

por rrey da terra e foy senhor della, e dos Olhos que ouue e lhes aqueeçeo 

Quamdo souberom os das terras que eram escondudos per as montanhas e per os booscos achegaromsse todos 
e acompanharom todos com elles, e todos cm sembra se forom combater com estes rreys pagaãos e vençeromnos e 
deitaromnos fóra da terra. Quando esto ouuerom feito veerom assy rresleter e comqueromno (sic) aquel rrey 
Costantim irmaão delrrey Androen, e deromlhc molher de gram linhagem dos rromaãos, e foy senhor da terra. Este 
rrey Costantim ouue tres filhos de sa molher, o rnayor ouuc nome Constant e fczerornno críar a Vinçester em 
huurna mongia e fezeromno monge, e o outro ouue nome Aurelius Canbrosius, o meor ouue nome Vterpam
dregom. Costantim seu padre delles rreynou doze annos, e depois rnatouo huum seu vassallo a trai~orn, que o ti
rou a departe a fallar e deulhe hurna cuytellada. Quando foy morto aquclle rrey Costantirn juntarornsse to
dollos homeens boons e os rricos horneens da terra e acordaromsse quall destes dous il'maãos fariam rrcy, ca.o 
que era rnayor era monge e que nom era dereito de o tirarem da ordem. 

C1omo os do 1•reyno de lngraterra tlraro1n f)ostant Olho 1nayor de rrey Clostanthu 
que era 111011ge e o aleuantarom por rrey e o to1nou em seu poder "rilgar 

•·,•;·. '' 11 ,., ·. •• rrleo home1n que era eonde, e do que lhes aqueeçeo 

Avia hi hullm rricomern que era muy apoderado na terra e auia nome Vrtigar, e era homem de grarnde em
genho e de gramde arte. E disse que tirassem da ordem Costantim e que o fezessem rrey, ca de dereilo e foro 
era que o filho mayor deuia de seer rrey. Tirar~m Costant da ordem e fczerornno rrey. E filhouo este Vrtigar em 
seu poder e fozeo jurar que fezcsse todo o que lhe mandasse. 

Este cornde V rtigar quando ouue toda a terra em poder e as fortellezas emuiou por homeens estranhos doutra 
terra por huuns homeens a que dizem saisinis, e veerom a ell com gramdes companhas e com dous rricos homecns 
deSarnsonya, huum avia nome Engust e ho outro Ars, mostrandolhes que nom preçaua elrreynada nem o tragiam 
por senhor. E huurnas córtes que fez mandou que veessem hi todollos homeens da terra sem armas, e doutra 
parte mandou aos sayrnos que teuessem todallas espadas e os cuytellos só os mantos em guisa que quando lhes 
elle fezesse sinall que matassem todollos rricos.homeens que eram da terra naturaaes, e assy o fezerom. E despois 
este V rtigar fez matar elrrey a traiçom, e filhou por molher Renern a filha d'Engust que era pagaam e al~ousse 
com toda a terra. E quando csto virom os homeens da terra que escaparom forom com os filhos delrrey Costam
tim em Bretanha a meor, com Aurelius e com Vterpandragom. Em aquell tempo profetizaua huum profeta 
em Jerusalem e dezia as cousas que auiam de viir. E disse a Vrtigar que se catasse dos filhos de Costantim ca 
elles lhe dariam máa fim, e departia dambos corno avia de seer. E disse que Aurelius seria primeiro rrey e mor
reria prirneyro e que seria empeçonhado. E depois dclle que o seria Vterpamdragom seu irrnaão rrey e que seria 
muy boom rrey e esforçado, e que elle destroyria todos seus parentes, e assy o fez. 
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De A.urellus Olho de rrey ~ostantlm e eomo foy aleuantado por rrey e matou 
't'rtlgar que era al.,ado eom a terra 

Aveo que Aurelius ho irrnaão rnayor passou o mar e chegarornsse a elle todollos christaãos da t.erra e feze
rornno rrey. E depois lidou com Vrtigar que era alçado com sa terra e vençeo e matouo e cobrou toda sa terra. E 
depois comquereo muyta outra terra e foy muy boo rrey, mas aaçirna empeçonhentaromno em huma fonte onde 
soya a beuer agua, e morreo assy com a peçonha que hi deytarorn seus ernmiigos. . . : ;i :. , , . 1 '.;;n; 0 

De 'Wterpamdragom lrmaão de rrey A.urellus e como foy aleuantado por rrey 
e do que lhe aqueeçeo 

Depois que foy morto Aurelius chegarornsse os rricos homeens da terra e fezerom ho outro irmaão Vter· 
pamdragom rrey, e foy muy boo rrey e dereyto e cornquereo todos seus emiigos. E huum dia teue côrte e forom 
hi todos seus rricos homeens corri sas molheres. E veo hi huum comde de Cornoalha e trouue hi sua molher que 
auia nome Y gerna, e V.eo muy bem afoitada e muy rricamente aparelhada, e clla era a mais formosa molher de toda 
a terra. E quando veerom aa mesa hu se assemtou elrrey a comer oolhoua elrrey e nom pode mais comer, 
tanto se pagou della, e nom fazia all senom oolhala dos olhos. E pemssou em seu coraçom que se com clla nom 
jouuesse que morreria. Este comde seu marido soubeo e leuantousse da mesa com sa molher e foysse pera huum 
seu casteUo que auia nome Tinteol. E elrrey foyo çercar com toda sa oste e emuiou por Merlim e veo a elle por 
seu cornssclho j e tanto fez e tanto baratou que morreo aquelle com de e ouue elrrey po1· molher a esta dona, e 
ouue delJa huum filho que ouue nome Artur o que disserom Artur de Bretanha, omde ouuistes fallar que foy muy 
boo. Despois ouue Vterpamdragom huuma filha desta dona que ouue nome Elena e foy molher delrrey Loth · 
de Leonis e ouue della huum filho que ouue nome Galuam que foy dos boos caualleyros do mundo. 

De rrey A.rtur Olho de "11'terpa1ndragom e das c6rtes que fez, e aqueeçeo aa rralnha 
sua molher com seu sobrinho Hordech a que lelxou a terra 

passamdo em Bretanha 

Morreo Vterpamdragotn e rreynou seu filho rrey Artur de Bretanha, e foy Loo rrey e leall e comquereo todol
Jos S<'US ernmiigos, e passou por muytas a.uemtuyras e fez muitas bomdades que todollos tempos do mundo falla
rom dello. Este rrey Artur fez huum dia em Chegerliom sa çidade côrles. E estas côrtes foram muy boas e mui 
altas. A estas côrtes veerom doze caualleiros messegeiros que lhe emuiaua Luçius LiLcr que era emperador de 
Roma que sse fezesse seu vassallo rrey Artur, e que teuesse aquella terra de sua rnaão. E se esto nom fezesse que 
lhe mandaria tolher a terra per força e que faria justiça de seu corpo. Quamdo esto ouuio rrey Artu.r foy muito 
irado e mandou chamar toda sa gente que armas podiam leuar. E quando foy a sam Miguel cm morite Gargano 
combateosse com o gigante que era argulhoso e vcmçeo e matouo. Lucius Liber quando soube que rrey .Artur hia 
sobrelle chamou sa oste e toda sa gente e sayolhe ao caminho. E lidarom ambos e vcnçeo elrrey Artur, e foy ar
rancado ho emperador. E elrrey Artur quando mouco de Bretanha por hir a esta guerra leixou assa terra a huum 
seu sobrinho que avia nome Mordech. 

De Kordech sobrinho delrrey &.rtur 
,.:t:" ..... 

Este Mordech que auia a terra em guarda de rrey Artur e a molher, quando clrrey foy f óra da terra alçou
sse com ella e quislhe jazer com a molher. E elrrey quando o soube tornoussc com ga ostc e veo sobre Mor
dech. E Mordech quando o soube filhou toda sa cornpanha e sayo a elle aa batalha. E elles tiinham as aazcs 
paradas pera lidar no monte de Carnblet, e acordousse Mordech que avia feito gramde traiçom e se emtrasse na 
batalha que seria vençido. E emuiou a elrrey que saysse a departe e falaria com elle, ·e elrrey assy o fez. E 
elles que estauam assy em esta falla sayo huuma gram serpente do freo a elrrey Artur, e quando a vyo rncteo 
maão á espada e começou a emcalçalla e Modrech outrossi. E as gentes que estauam longe viram que hia huum 
após ho outro, e forornsse ferir huumas aazes com as outras e foy grande a batal]la, e moneo Galuam o filho de 
rrey Artur de huuma espadada que tragia sobresaada, que lhe dera Lamçarote de Lago quando emtrara em réto 
ante a çidade de Ganes. Aqui morreo Modrech e todollos boos caualleiros de huma parte e da outra. Elrrey 
Artur teue o campo e foy mall ferido de tres lamçadas e de huuma espadada que lhe deu Modrech, e fezcsse le
uar a lslaualom por saar. Daqui adiamte nom fallemos dei se he viuo se he morto, uem Merlim nom disse dell mais, 
nem eu nom sey ende mais. Os bretõoes dizem que aimda he vivo. Esta batalha foy na era de quinhemtos e oy
tenta annos. 
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Da 1•rJ1,lnha molher delrrey ,._rtu1• e de dous rrex que depois delrrel ,._rtur 
ouue e1n llretanl1a e eomo 1•ercleo o seu nome de Bretanha 

e posero1nlhe nome In~raterra 

A rrainha sa molher de rrcy Artur meteossc monja cm huuma abadia e a pouco tempo morrco alli. E no 
rreyno de Bretanha ouue depois de rrey Artur dous rrcys, e huuma parte ouue Loth de Leonis e a outra partida 
ouue Costantim o filho de Candor o duc de Cornnalha. Depois da morte de rrey Loth de Leonis ouue hi outros 
dous rreys cm Bretanha que forom do linhagem de rrey Artur e ouuerom gramdes batalhas sobre a terra, e em
tanto veo Gormon que conquereo a terra e deitou todollos christaãos á perdicom. E por esto perdeo Bretanha seu 
nome e poseromlhe nome Inglaterra. 

De Gorn10111 81110 delrrey de Fran-:a e eo1no nam quis ser rrey e lelxou o rregno 
a seu irmaão e do que lhe aqueec;eo 

Este Gormom foy filho de huum rrey de França. E quando morrco seu padre leixoulhe ho rregno que fosse 
rrcy e elle nom no quis e deu o a. seu irmaão, ca disse que nom queria seer rrey atáa que nom comqueresse rregno 
pe1· ssy de que fosse rrey. E moueosse de França com gram poder de gentes que ouue e portou em Bretanha e 
çercou elrrey Carith em Sireteste com todollos saisinis que lhe veerom em ajuda quando tiinha Gormom çercado 
Tercleste. Alli veo a clle o sobrinho de Guilim tl' Alcorues e fêzesse seu vassallo e tornousse gentil]. Gormom 
filhou esta çidadc per gramd'arte e matou elrr.cy Traye e elrrcy Aldcberch, e destroyo toda a terra e foy empcra
dor dos saisinis. 

De saneto 1'gustloho 

Em aquell tempo veo sancto Agustinho e conuertco gram ge.nte hi, e tornaromsse todos aa fé de Christus. 
Emtom morreo Gormom e onue paz toda a terra. 

De «Jadualeeh rrey ele ln8raterra 

Ouue huum rrey em Imgraterra que ouuc nome Cadualech que foy muy boo rrey e leal. Este rrcy Cadualec 
guerreaua com outro rrcy 'JUe auia nome Ahdom, e forom grandes batalh:is antre ssy. Este rrcy Abdom avia 
huum adeuinho que auia nome Pcliz. Elrrey Cadualech nom podia fallar nemhuum ardimento que o logo e~te 
adcuinho nom soubesse, e deziao a seu senhor. E veo Briaz huum seu sobrinho de Cadualech e matou o adeuinho 
per grande arte, dalli adeamte ouuc Cadualcch melhoria e viueo mui ordenadamente em toda sa vida e foy homem 
muy cordo, e amaua muito todos seus homeens e elles clle. 

Este rrey quis huum dia passar o mar e ouue talcn de comer cárne de ueado ~ disse a Briaz que sse nom 
ouuesse carne de veado que morreria. E Briaz foya demandar e nom a pode -achar, e talhou huuma peça de ssa 
perna e deua a elrrey a comer e com ella foy saão. E quamdo o soube Cadaualech amouo e homrrouo muyto em 
mentre foy Yiuo. Pois que sse combateo este rrey Cadualech com elrrey Adume sobre huum castello que tiinha 
Briaz e vemçeo Cadualcch e prendeo hy gramde companha de caualleyros. E auia hy huum rrey que auia nome 
Pcamda que mera por ajudar rrcy Adume. E depois .este rrey Peamda foy vassallo delrrey Cadualcch e fez. 
lhe menagem com toda sa terra. E por aver mais firme amor filhou huuma sa irmaã deste rrey Peamda por mo
lher que era muy boa dona e muy fermosa, e ouue del1a huum filho que ouue nome Caduadrcs. Depois sse com
balco Cadualcch outra uez com Edume, e foy arramcado Edumc e morto ell e huum seu filho que auia nome Ofiz, 
e comquerco toda sa terra. Reynou Cadualcch quorcmta e oito annos, e morreo e soterraromno em Lomdres. 
Os bretõoes ouuerom gram dóo delle e em rrenembrança dellc fezerom huum cauallo de cobre e poserom em elle 
huum homem figurado como rrcy de cobre aparelhado com aparelhamento rreal. E metcrom o corpo delrrey den
tro e poseromno apar da porta que he d'ouçiento, e fizerom hi huuma capclla de sam Martinho. 

De rrey «Jauaclres Olho de rrey (;acl1141-leeb e das cousas que lhes aqueeçeo 
e aeonteçeo em seu tempo 

Quando foy morto Cadualech rreynou seu filho Cauadres, e foy boo rrey e lcall e de gramdesjustiças, e ouue. 
muytas guerras cm sa terra e vemçeoas todas. Mas a guerra de Deus nom póde nenhuum vemçer, caem aqudla 
terra cayo gram fame e depois cayo gram mortaidade. Este rrey Cauadres sayosse de ssa terra e foy morar com 
elrrey Alam seu amigo e esteue atáa que passou aquclla mortaidadc. Outrossy quisse tornar a ssa terra e 
guisonsse pera viir, e rogou a Deus que lhe mostrasse cm alguuma guisa que se tornasse a ssa terra se morreria 
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ou se viueria ou que seria dcllc. E nosso senhor cmuiou voz sancta que lhe disse que leixasse aquella ida de 
Ingraterra e que fosse aos apostolligos de Roma, ca a Deus prazia que alli morresse : ca emgreses aviam dauer 
Bretanha, ca ja os bretõoes nom a cobrariam atáa o tempo que sse comprisse a profeçia que disse Merlim que as 
rreliquias de seu corpo seriam trágidas do moimento de Roma e seriam fragidas a Bretanha. Cauadres se 
marauilhou muyto desta pallaura e foysse a elrrey Alam seu amigo, e ouue assy a seer Cauadres atormentado. 
E fez adubar sas náaos e fez viir seus dous sobrinhos Juer e Jumim e disselhes que fossem a Galas e que seriam 
senhores dos bretõoes que eram de seu linhagem, e manleuessem sa gente tanto que a Deus aprougucsse. Ca
uadres fez adubar sas náaos e meteosse no mar. Por esto diz no lugar en a leemda • Rex benediclus parauit na
uigio.• Este rr~y Cauadres veo a Roma e rreçeheo muy bem e filhou sa peendemça e meenfestousse, e a pouco 
de tempo morreo ally omzc ante as calendas mayas, e esto foy em abrill. Esto foy a cabo de setecentos 
annos meos huum dia da emcarnaçam de Jesu Christo. Estes dous seus sobrinhos Juer e Jumim tornarom
sse a Galas e ouuerom cm poder bretõoes que eram da parte do septentriom. Atáaqui vem dereitamente o 
linhagem dos rreys da Troya e de Dardanus. Dardanus que pobrou primeiro e rrey Priamo e seus filhos. E Bru
tus pobrou Bretanha, e Vterpamdragom e rrey Artur de Bretanha. Costantim que foy primeiro que rrey Artur de 
grandes tempos, e de Cadualcch atáa Cauadres. Aqui fiin este linhagem dos rreys de Bretanha, daqui adeantc 
foy a terra. cm poder doutros rreys que forom senhores de Bretanha a que nós chamamos Imgraterra. 

TITULO Ili."· 

DOS REl!li GENTll!li ttUE "'OROH !liENDORE!li DE PERSIA. E DE ROHA. ANTE O TEHPO DE •E!i!iU CHBUliTO 
E 00111) GODOf!il COHO -v1rnno11 A.A. E!liPA.NHA. E COHO A. COJl«tUERERO!ll E DELRE'l ('INDINUffll QUE FOT 
REV D'El!llPA.NUA. E DE RET DA.NBA. E DE REV RODRIGO E DO CONDE DOH •OHA.H E COHO ffllf!llE PER• 
DEO A. TERRA. EH A.qUELL TEHPO E DEPOUll COHO FOT COBRA.DA. POR Ol!!i BE'-'f!il QUE UI OUUEo 

De Salmauasau• rrey de Syrla e eon10 foy sobre a ter1•a de lsrrael 
e leuou preso 'l,ublas 

Vco Salmanasar rrcy de Syria sobre a terra de lsrraell e fez gram mall e leuou muitos ca:tiuos a Syria, em 
aqnclla prisom lcuou ThoLias que foy homem que temia a Deus. 

D'Arfaxat rrey dos llledos e eo1110 Enabueodonosor rrey de Syrla e de ~lnlue 
lidou eom elle e o -vemçeeo e Oeou rrey atée .l"utlea 

Emton1 treynaua Arfaxat rrey dos Medos, e era rrey sobre cento e noue prouinçias. E Nabucodonosor era 
rrey de Syria e de Niniue e lidou com Arfaxat e vemçeo e tolheolhe o rregno. E emtom foy Nabucodonosor rrey 
de Syria e de Ethiopia atáa Judea. E emniou a Holofernes que era seu vassallo por comquercr a terra de foru· 
salem. E sayo a huma çidadc que dizem Betulia. Emtom saya a ell Judit, huma molher muy fremosa que matou 
Olofernes que era bebodo que coydaua jazer com ella. E forom todos os da oste desbaratados. E quando 
esto foy em aquell tempo era consulis em Roma, e em aquella sazom preegaua Jonas cm Niniue e era profeta 
Y sayas em Judea, cmtom foy Pitagoras o philosopho. Este NaLucodonosor foy senhor de cento e vimte pro
uimçias. Reynou Nabucodonosor em Calldca e em Babillonea e foy tnáao rrey e cruell. E uco com gramde hoste 
sobre Jerusalem e çercoua, e dcstroyo a toda a çidade quando afilhou e queymoua. E todo o guarnimcnto que hi 
sya, que hi posera rrey Salamon, todo o leuou a Babillonia. E leuou catiuo elrrey Joachim que era rrey de Jcru
salem. Morreo rrey Nabucudonosor e rregnou seu filho Baltasar. Emtom profctizaua Daniell em Caldea. E 
rreynou em Calldea Enullmoderac, e rregnou em seu logo Asterges. Em aquell tempo foy Ypocras o Loo mees
tre, Esocrates, Diogenes, Democrite. 

De ()lru11 rrey de fJaldea e Rahlloula e eo1no en1ulou todos os Judeus eatluos 
ena sa terra aa fragua de .l"eru11alem e do q11e sse fez · ,, 

Morreo Asterges e rreynou Cirus em seu logar que foy muy boom rrey. Este emuiou todos os judeos que 
eram catiuos em toda sa terra que ueessem aa fragua do tempro de Jerusalem. Entom veerom gramdes gentes 
com Salaticll filho de Zorobabell. Entom profetizarom em Caldea Ageus e Zacharias. Em aquell tempo foy Pia.to 
philosopho. Entom forom compridas sesenta e duas somanas que profctizon Daniell dos catiuos dos filhos de Is
rracl. Elrrey Asuerus que rreynou cm Persya e em Etiopia atáa Judea ouue filho Adires de Ester sa molher. 
Este Daries (sic) emuiou os judeus que nom quiserom sayr per mandado de Cirus aa terra de Jerusalem e veerom 
a:a fragua do templo. Entom rreynou Esdres profeta. Em aquell tempo foy Aristo1illcs, em tom morreo Plato. 

M. II. 'foM. 1. 81 
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De Darlus Olho 1lelrrey As•uerm1 

Com este rrey Darius foy mizcrado Danicll e foy metudo no poço dos liõoes, e prougue a Deus que nom ouue 
mall. Reynou Darius treze annos, e lidou com Alexamdre que era rrey de Greçia e foy vemçudo Darius. 

De rrey Alexamdre rrey de Grec;la e eomo rreynou em Persya e Tlopla 
atáa .ludea 

Reynou Alexamdre em Greçia doze annos e comquereo Babillonia e todo o rregno dos Caldeus, e rreynou 
em Persya e toda Ethiopia atáa Judea e filhou Jerusalem e emtrou no templo e sacrificou os seus deoses. E de
pois comquereo muyta terra, e aaçima foy empeçonhado per seus vassallos e morreo assy como ama dito Aristo
tilles seu mestre. E depôs morte delrrey Alexamdrc rreynarom seus vassallos cm na terra. 

De Tollomeus rrey do E~lpto 
'. ' ! à ' ;. ~ ' . ~'. . , 

Tollomeus foy rrey do Egipto. Antiochius poLrou -Repleta e poselhc seu nome Antiochia. E veo depois e 
çercou Jerusalem, e fez muitas batalhas com Judas Macabeus e com seus il'maãos filhou Jerusalcm e cmtrou no 
templo, e com gram argulho premdco todollos judeus que achou na terra de Jcrusalení e leuouos catiuos aa terra 
do Egipto. E lidou com Tholomeu que era rrey do Egipto e vemçco. 

Dos rrex que foram· no E~lpio e do que rreynara1n 

Tornousse Antiochins cm sa terra, e dalli adeante todolos rreys do Egipto ouucrom homc Tholotneus. O ter
çeyro rrey do Egipto que foy dos Tholomcus soltou os judeus que eram catiuos no Egipto e emviouos a Jerusa
lem, e filhou os seus vasos que eram do templo e deuos a Eleazar o saçerdote. Este Tollomeus ouuc Lxxn 
emt.crpretadorcs e tornou Arahimtos em grego. Outro Tholomeu Vergctcs rrcynou xm annos. Em aqucste 
tempo foy Jesu filho de Syrac e escreuia seu lim'o. Em aquel tempo foy Martell o consull de Roma e premdeo 
Seçilia. Outro Tholomeus rreynou ''imte annos e filhou Africa e Cripio consull de Roma. Emtom cotnqucre
rom os rromaãos a Espanha. Outro Tholomeus rreyhou dez annos. Emtom foy Syria em poder dos rromaãos. 
E depois veo Pompeo a Jerusalem e leuou os judeus por parias a Roma. Emtom foy Catam o sa.ges. E entom na
çeo Yergilio e Oracio. E emtom rreynaua Clcopatras no Egipto. Em aquell tempo naçeo Julius Çesar o cmpcra
dor de Roma. Este Julius Çesar matou seu jcmrro Pompeo porque o nom queria colher na cidade. Este Julius 
Çcsar comquereo a mayor parte do mundo, e por el ouuerom nome os empcradores de Roma Cesar. 

De fJesar A8ustus e eo1no no te1npo de seu rreynado naçeo nos•o •enhor .letm 
t.:hrlsto e falleçeo o sar:erdoçlo rios Judeus, e passados LVI annos depois de ,~e
•nr A~ustus rreitrtnou 'l'lberlus ~esar em Ron1a, e foy a payxam de fJhrlsto , .. 

outras multas eousas. 
,.' .. 

· Depois que Julius Çcsar rregnou em Roma Cesar Agustus rreynou LV annos. Emtom nàçeo nosso senhor 
Jesu Christo e fiiçem•se a quimta ida.de segumdo o que diz samt'Isidro, mais nom sse comcordam com ho abrayco. 
Emtom forom compridas as scptimanas de que profetizaua Daniell e falleceo o saçerdoçio dos judeus de Jerusa
lem. A cabo de LVI annos do rreyno de Cesar Agustus rrcynou Tiberius Çcsar em Roma. Em aquella sazom 
pres Jesu Christo paixom. E era· rrey em Jerusalem Herodes que era gentill e era vassallo de Çesar que era em
perador de Roma. Dêsque sse começou o segre atáa que Christus premdeo paixom ouue çimquo mill cccLxv an
nos. Depois do tempo de Tiberius Çesar rreynou Çesar que ouue sobrenome Gallius Gallinolla. Este se fazia 
teer por deus a seus horneens e á imagem de seu ydollo no templo de Jerusalem. Emtom escreuia sam Matheus 
o primeyro euamgelho em Judea. Depois daquell rrey Çesar rreynou Cladius em Roma xm1 annos. Em aquell 
tempo foy sam Pedro a Roma, e sam Marco escreueo seu euamgelho em Aleixamdria. Depois de Claudius rreynou 
em Roma Nero o falso, o que fez matar a ssa madre e a fez abrir pelo ventre. Em aqueste tempo era em Roma 
Simom Mago o emcantador. Este Nero fez poer sam Pedro na cruz e fez degollar a sam Paulo e foz matar Se
neca seu meestre que era muy sages homem. Reynou Nero doze annos e morreo máao segre. E depois rreynou 
Vespasianus em Roma em· seu logar, e rrcynou dez annos, e ao segumdo anno de seu rreynado premdeo Titus 
seu filho Jerusalem e dest.royoa. E premdeo os judeus todos e catiuouos e leuouos a Roma pera demostrar a sua 
vitoria. E foram estes catiuos noueçentos mill. E esto foy a quorenta e dous annos da paixom de Jesu Christo 
assy como avia profetizado Eliseus profeta. Morreo V cspasianus e rreynou Titus seu filho. Depois Titus rrcy-
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nou seu irmaão Domiçianus que fez a segunda perseguiçom dos christaãos depois de Nero. Este Domiçianus em
carçerou todollos judeus de ssa terra e cmuiouos per mar. E premdeo os que eram de linhagem de rrey Dauid 
e fezeos todos degollar. Este Domiçianus matou muitos dos seruos de Jesu Christo que som martires. E fez 
poer sam Johane Euangelista em huuma cuba d'olyo feruemte, e prougue a Deus que nom ouuc hi nenhuum 
mall, e depois o deitou de toda a terra e veosse sam Joham aas ilhas de Pitamus. 

De Domlçlanus rrey de Roma e delrrey Trajanu11 11eu Olho 

Este Domiçianus ouuc huum filho que ouue nome Selins Adrianus e destroyo Jerusa1em e desrreygoua toda, 
e pobroua rlercito de Caluaria hu a.gora he pobrada e poselhe nome Reliam. Morreo Domiçianus e depôs el 
rreynou Trajanus que ouue muy gramde voomtade de cmcarçerar todos aquelles que eram da fée catholica de 
Christus e de martcrizallos. 

De ~1h•lanus e delrrey ~ntonlus 

Morreo Trajanus e rrcynou Adrianus, e se huum foy máao ho outro foy peor. E atormenton quamtos pode 
achar daqucllcs que criam em Christus. Reynou Adrianus vimte e dous annos e morreo. E depois rreynou An
tonius em Roma cm seu Jogar xx1111 annos. Em aquell tempo foy Galiano boo fisico. Morrco Antonius e rreynou 
Comoda dous annos. E do seu tempo foy Origenes. E depois Comoda rreynou Philipus que ouue temenca da fé 
de Christus. Depois Philipus rreynou Costantim de Roma, e era filho da rrainha Elena. 

De eonao eonue1•teo sa1n Slluestre Costa1dhn e eonao neste te1111to e111traran1 
os tr;odos e1n Es1aa11ha 

' ' i ; ~ , , · 1·'"~ H 

Aqucste empera<lor Costantim conucrtco i:;am Siluestre e bautizouo e fezeo christaão como ja dissemos. To
dollos rreys que forom cm Roma dês Julius Çesar acá ouucrom cm poder a terra de Jcrusalcm. E os rreys que 
hi forom forom vassallos dos rreys de Roma. Em aquesta sazom forom os godos cmtrados em Espanha. 

De (;ostanthu e tlelrrey .lullanus e <•omo fez th•ar o corpo ele sa111 .loha1n Dautlsta 
tia co11a e o fez queyuaar 

Roynou Costantim em lloma ,·imte annos e relcnquio o cmperio e dcuo a Eccelem. Reynou seu filho Co
slantim xxm1 annos, e foy má ao rrcy e eregc, e a todollos christaãos que achou em seu rreyno todollos a lormen
lou. E depois de Costantim rreynou Julianus apostata, e foy múao e deslcall, e partiosse da fé de Christus e tor
nou ós idollos e fez tirar o corpo de sam Joham Bautista da coua e fezeo queymar. 

De .lustlanus ~esar e eo1110 e111 seu te1npo foy sana Bonlfaçlo e estabelleçeo 
a festa « d'onlu1n sanetoru111 » 

Depois de Julianus rreynou Justianus, e depois de Justianus Foc Çesar. Em aquell tempo foy mm Bonifa
çius apostolligo de Roma e cstaLclleçeo a festa • d'onium sanctorum.• Depois de Foc Cesar rreynou Eraclius em 
Roma, e passou o mar e foy lidar com Cosdroc que era rrey de Persya. 

De (;osclroe rrey de Persya e eo1110 sse fazia teer por deus e fez fazer huu111 çeeo 
d'arame e sol e lua e estrellas e fez ehouer, e da llnhage1n 

de que forom os tr;odos 

Este Cosdroe se fazia tcer por deus a toda sa gente, e tiinha a vera cruz antre ssy, e feze fazer huum çceo 
d'arame e sol e lua e cstrellas, e fazia chouer per emcantamento. E lidou Eraclius com elle e com seu filho e · 
vemçeos e matouos, e cscabcçou o padre e aduse a vera cruz a Jerusalem. Em aquesta sazom era sant'Isidro 
arçebispo cm Seuilha que escreuia estas cousas e outras muitas. Em esta sazom andauam os godos em Es
panha. Estes godos forom do linhagem de Goth e de Magoth e de Jafet o filho de Noé, e forom gentiis. E forom 
todos caualleyros e moueromsse da flume de Nabiom e passarom o mar e veerom degastamdo por toda a terra 
de Roma. E era apostolligo de Roma AldcLramdo. E vecrom estes godos cm Espanha e esleuerom hi trezemtos 
e oitcmta annos, e muitos dclles se tornarom aa fé• de Christus. 
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Dos goclos e dos 1•rex que fo1•0111 elo S('!U llnltagem e eo1110 lllafa111ede foy preegar 
em ~··alJla e eonuertt"!o n1uita8 ~entes 

Ao tempo que passarom os godos o mar emtom se foy Mafomede a Meca, e foy precgar cm Arabia e conuer
teo grandes gentes á ssa ley. Dêsque Christus prendeo paixom atáa o dia que Mafomedc moueo a Meca ouue 
seisçentos meos oito annos, e Mafomede avia cmtom quorenta annos. Quando forom os godos emtrados em 
Espanha fezerom rrey de seu linhagem. Atallaricus rrcynou xm annos, e começou na era de ccccv1 anrim~. 
Depois ell rreynou Alaricus xxvm annos. Adulfus rreynou v1 annos. Siguericus rreynou huum anno. 
Valiam rrcynou tres annos. Tendericus rreynou xxxm annos. Tucrius Mutus rreynou huum anno. 
Tendeficus rreynou xm annos. Ericus rreynou xv11 annos. Jhesalaicus rreinou xxm annos. Acalari-
cus rreynou v annos. Tendus rrcynou doze annos. Tendicus rrcynou dez annos. Aguilla rreynou 
dous annos. Atangilda rreynou sete annos. Liubra rreynou 1res annos. Leouygildus rreynou xvm 
annos. Hermenegilldus foy marter. Recaredus rreynou xv annos. Liuba rreynou dous annos. 
Sisabucus rreynou sete annos. Vitericus rreynon vn annos. Gundemarus rreynon 11 annos. Recare
dus rreynou poucos dias. Sisanadus rreynou dez annos. Cinçilianus rreynou tres annos. Tulgat rrey. 
nou dous annos. Qualdesinus rreynou v1 ahnos. Reçesindus rreynou xxm annos. Depois destes rreys 
füzerom os godos lrnum rrey de seu linhagem que ouue nome Cindus. Este rrey foy christaão. E quamdo mor
reo Cindus nom leixou filho ncnhuum e ficou a terra sem rrey. Quamdo acordarom as gentes da terra pera 
a\·crem rrey guerrcaromsse todos huuns com os outros gramdcs trmpos. E depois acordaromsse per emliçom e 
fezcrom rrey Bamba, e foy muy hoom rrey, e foy na era de scteçemtos e dez annos. Este rrey Bamba estaliel
leçeo os bispos das terras cada huum <lomde fosse. E rreynou x11 annos, e depois ~mpeçonhentouo Ourigns, o neto 
tlc ney Cindus que era godo, e morrco assy e solcrrarornno cm Bragaa. 

Quando foy morto rrey Bamba rreynou Egipta seu filho de Vrigus do que empeçonhentou rrey Bamba, e 
nom rrcynou mais de dous annos . .Morreo Egipta seu filho de Vrigus e rrcynou Matizanus que foy do linhagem 
dos godos. Morrco Matizanus e rreynou rrcy Rodrigo em toda Espanha. E depois per comsselho rlc huum seu 
neto de rrey Rodrigo e do comde dom Juliâm emtrarom os mouros em Espanha. 

Deh•1•ey 110111 Rod1•lp;o e eo1110 na bo,,allta c1ue ouue eom os 1nouros foy 1Iesbaratado 
e se perdeo, e eo1110 os 11ue esea1•aro111 da batalha se aenlbera111 aos Est111•la11i 

e fe.ze1•a111 1•1•ey do111 t•aua,·o 

Quando rrcynou rrey Bodrigo em Espanha vcerom d' Africa rrey Abaly e Abozabar que era rrey de Marro
cos e Amrraa Molirn. Emlom reo Taric e Euntcr a Espanha, e arribou em Gibraltar com muytos e com gram1ks 
poderes. E veêrom a rrcy Rodrigo aa batalha e lidarom com cllc cm o campo de Gagunera, e na primeyra fazrmda 
forom maltrcytos os mouros e forom arramcados os christaãos e desbaratados. Em aquella batalha foy per
dido rrey Rodrigo e nom ho acharom viuo nem morto. Mais a tempos longos dcspois cm Viseu em huurna orla 
acharom hnum sepulcro que deziam as leteras que hi eram escriptas que alli jazia rrcy Rodrigo, o que foy per
dudo na batalha no tempo dos godos. Quando se perdoo rrey Ilodrigo comquererom os mouros toda a terra 
aláa Galliza afóra as montanhas das Esturias. Em aquellas montanhas se acharom todallas gentes da terra que 
escaparom na batalha. E fezcrom rrey por emliçom dom Palayo que estaua em hurna coua na serra que dizem 
Ongra. Elrrey dom Palayo foy muy boo rrey e leall. E todollos christaãos que eram nas montanhas acolheromssc 
todos a elle e guerrearom mouros e fezerom muytas batalhas e vemçerom os montesinhos. 

Deh•rey dom Fruylla Ollto delrrey do111 Palayo 

Rey dom Palayo o montesinho morrco, Deus aja sua alma, amen. E rreynou seu filho dom FruelJa e foy 
auol homem, e lidou com huum vsso e matouo ho vsso, e rreynou dous annos. Este dom Pallayo ouue huuma 
filha, e deromna por molhcr a dom Affomsso o ratholiro o filho de dom Pedro senhor de Cantabria, e alçaromno 
por rrey. ., ' . 

Delrrey do1n A.tfomsso o eatollleo e dos lugares dos n1ouros que eo1nbateo e tomou 

Este rrey dom Affomso guerreou com mouros e fez muytas batalhas com elles e vençeos. E conquereo Lugo 
que era de mouros e Tuy e Portugall e Bragaa e Viseu e Laraua e Lcdesma e Salamanca e Çamora e Astorga e 
Simancas e Saldanha e Sygouia e Sepulueda e Amaya e Galliza e as Esturas e Alaua e Vizcaya e Vrdanha e Gor
maz e Darii e Veneza. Todos forom de christaãos cn o seu tempo e nunca se perderam. 
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De rrey tlo111 Fruella 81110 deh•t•ey do1n Affo1n~so o eatollf•ft e doa •HdroM 11ue tle1•0IM 
dellt.., 1•1•e,·11a1•au1 ti\ •1na11to te1111to, e eo1110 elrrey •10111 01•do11ho matou 011 eomd("~ 

de. CJastella, e os de ~asi.ella feze1•a111 aleaydes •1ue os ~uar1la1111e111 e1n dereyto 

Morreo rrey dom Affomsso o calolico na era de ccLxxxxnn annos (sic)', e jaz em Cangas das Stmas. E rrcynou 
seu filho dom Fruella omzc annos, e foy auol homem e máao. E matou hnnm irmaão por avoleza que fez. E ma
laromno sas gentes que a muitos jouuera com as molhcrcs. Quando foy morto rrey Fruella rreynou dom Au
rclio v1 annos, e jaz cm Cangas. Aurclio nom ouuc filho e ficou por rrcy dom Sillo gcmrro de dom Affom~so; o 
rreynou nouc annos, e jaz cm Cangas. Dom Muragato filho de dom AITomsso de Bragaa rreynou vt annos, e jaz 
cm Cangas. Dom V crmuu filho de dom Fruclla e irmaão de dom Affomsso de Bragaa rreynou tres annos. 
Dom Afionso o casto filho de <lom Fruclla e neto <le dom Afiomsso rreynou Ln annos e foy muy boo rrcy, e jaz 
cm na cgreia d'Oucdo que ell fez de fumdamcnto, e morrco na era de cccLxxxI. Este rrey casto nom ouue filho 
ncnhuum, e rrcynou em pus ell dom Ramiro filho delrrcy dom V ermuu que foy neto delrrcy dom Affomsso o ca
Lolico, e rrcynou v1 annos, e jaz cm na cgrcia d'Onedo. Dom Ordonho filho deste rrey dom Ramiro rreynou 
xvI annos, e morrco na ern de noueçcmtos e çimquo annos. Dom Affomsso o magno filho deste rrey dom Hordonho 
rrcynou quorcmta annos, e foy muy boo rrey: e fez a cgrrja de Samtiago de Galliza-e a de sam Fagumdo, e jaz em 
Samtiago, e morrco na era de nccccxLJin annos. Dom Garçia seu filho rrcynou tres annos, e jaz em Ouedo, e morreo 
na era de noucçcmtos e vimtc e cpiatro annos. Dom Hordonho irmaão de- dom Garcia rrcynou noue annos. 

Em tempo deste rrey foy sam Paayo marteyrado, e jaz cn a cgrcja de Leom que ell :tu ia feyta. Dom Frue)a 
scn irmaão rrcynou huum anno e <lous rnezes. Dom Hordonho filho de dom Frucla rreynou seis annos, e depois 
metcossc monge cm sam Fagmrnlo e jaz hi. E segundo conta a cronica sayosse da ordem e quis tornar ao rrcyno 
como de cabo, e prcmdeo seu irmaão rrey dom Ramiro e tirou lhe os oi hos, e depois que morrco cmterrouo no 
mocstciro de sam foliam que hc apar de Lcom. Dom Ramiro rrcynou noue annos e jaz cm Leom, e morreo 
cn a era de nccccLxxxvm annos. Este ouuc muitas Latalhas com mouros e comqucrco gramdcs terras. E deste 
rrcy Ramirn o segumdo sayo a boa gccraçom dos fidallgos da Espanha como se mostra adiante no seu titullo xx1. 
E chamoussc este rrcy Ramiro o scgum<lo porque ouuc cm Lcom outro ncy seu quarto avôo qnc sse chamou 
rrcy Hamiro assy como ja dissemos, e porque ouuc outro rrcy Ramiro que foy seu neto deste assy como adiamte 
verecs. E dom Honlonho sou filho de rrey Ramiro rreynon çimquo annos e sete meses, e jaz cm Lcom com seu 
padre. Este rrey dom Hordonho emviou per o comde dom Nuno Fernandez e por o comde dom Almodar 
Bramco e por seu filho dom Diego e dom Fernamdo filho de dom Osorio que eram comdcs de Castella, e conui
douos a comer a par de Cariom e matouos. E os castellaãos vccmdo cm como clrrcy dom Hordonho de Lcom 
avia morlos os senhores e que rrcçcherom muitas dcsomrras dos Jioneses ajumtaromssc todos de suum e fezerom 
dous alraydcs nem dos mcorcs nem dos mayorcs pera aguardarem todos cm direito e igualidade assy como vollo 
rnmlarh adiarnte cm este oulro titulln. Dom Sancho irmaão <leste dom Ilordonho rrcynou cm Liom doze annos, o 
hi jaz com seu padre. Dom Ycrmui filho deste dom Hordonho rrcynou xrn annos, e morrco na era de mill e vimlo 
annos. Em tempo <lestes Jous rreys sohrctlitos cmtrnu Almançor a terra toda e destroyo as cgreias todas e 
os rnostcyrns e a cgrcia de Santiago. Este rrcy dom V crmuu começou a rrecobrar porque cm seu tempo rnorrco 
Ahnan~.or, e morrco cm na era de mill e xxxvn annos e jaz no moestcyro de sant'Esidro de Lcom. Dom Ramiro 
scn filho rrcynou vr annos, e jaz com seu padre. Este rrcy Ramiro o tcrçciro vem doutra gccraçom comesse mos
tra no seu titnllo XII. Dom Affomsso seu filho era de trcs annos quando começou a rreynar e rrcynon xvn 
annos, e mataromno sobre Viseu de huuma scctada na cm de mil! e çimquocmta e huum annos, e jaz cm sant'Esi
dro tlc Leom. Dom V crmuu filho <leste rrcy dom Affomso rrcynou xx.rn annos, e matouo rrcy <lom Fernando par 
dcmpcr:uloi·, assy como diz adcantc, porque era rasado com sua irmaã clona S:mcha, sobre partiçom do rreyno na 
C'r:i de mill e i.xxv annos, e jaz em sant'Esidro cfp Lrom. 

Jtos aleaydes que os de (;astella l'eze1•am 1•e1•a os ~11a1•da1•e111 t"tn justiça de •111e 
desçe11ulera1n os 1•1•ex de ~astello 

Já uos contamos cm como clncy dom Hordonho matou os comdcs, e em como por esta rrazom e porque o 
pa~sauam mal os castcllaãos fczcrom juízes. E ora queremos falJar destes juízes de Castella e outros muy boos 
que tlcçemderom dcllcs, os qnaaes juízes forom Nuno Rosoyra e Laym Caluo. E deste Laym Caluo deçcndco 
Rny Diaz çidc e outros muitos hoos fidallgos assy como se mostra no titullo vm deste Rny Diaz çidc. De Nuno 
Rosoyrn sayo dom Gornçallo Nuiz, de Gomçallo Nuiz sayo o comdc dom Fernam Gomçalucz e dona Emcndola 
Gomçallucz que foy casada com dom 'frastamiro Ahoazar como se mostra no titullo xx1 de rrey Ramiro de Leom 
parafro n.º Este dom Fcrnam Gomçallucz foy boo e de gram<lcs feitos e vcmçeo muitas lides de mouros. E deste 

l No coilke 1la Trm·e 1lo To111bn as data> e.,t1iu 9ern/.111e11le e1·ratl11.<, licm como esttio d<' ordfoario deln1pn1los °' uomcs de pes.w11s e togares. Sendo, poré111, roi1sidCTado 
hoje esse co1lice como 11ulltc11tico e 1fo cedo modo como Ol'iyinnl, 111io q11izcmo.i corriai-lo, 11àu sti 1•on111e seriil altera-lo Jlrof1111danw1te, mas lambem jJOrque seria quebrarª·' 
regras ailopladas 11a publicação 1foslc.< m111111me11[o., lii.ilol'icos. No q11e trabalhámos rom c.<t'l'"J'"'º fui l'm q11e os errns tm111gru11hic11.,, 111iu 1•frsse111 11113mc11t1ir os 1!0 wtlicr. 

M. II. Tm.1. 1. 83 



('' 

250 OS LIVROS DE LINHAGENS 

dom Fernam Gomçalluez sayo o conde dom Garçia Fernamdez, e morreo na era de mill e xxxn annos. O comde 
dom Garçia Fernamdez ouuc por filho dom Sancho que deu os boos foros e morreo cm a era de mill e çimquoemta 
e çimquo annos. O comde dom Sancho ouue huum filho, o iffante dom Garçia que matarom em Leom e morreo 
em a era de mill e çinquoemta e sete annos, e ouue huuma filha que ouue nome dona Eluira. Esta dona Eluira 
foy casada com elrrey dom Sancho o mayor que foy rrcy de Nauarra e d'Aragom e foy senhor de Portugall. E 
depois vos diremos deste rrcy dom Samcho cujo filho foy cn o Titulo quimto dos rreys de Nauarra. 

TITULO 1111." 

DOl!t REY8 QUE FORA.D DE C.1UtTE1.1.A 

Este rrey dom Sarncho o mayor ouuc trcs filhos, ouue dous de hnuma mollrnr e outro doutra, hunil1 ouuc nome 
rrey dom Fcrnamdo que depois foy chamado par dcmpcrador, outro foy rrey dom Garçia de Nauarra, outro foy 
dom Reymom d' Aragom o que matarorn cm Gados. E lidarom os outros irmaãos ambos, e matou elrrey dom Fer
namdo elrrey dom Garçia na era de mill e Lxxvn annos assy como comta a cronica. Este rrcy dom Fernando 
o que chamarom magno he o que matou cm huuma lide rrey Vermuu de Leom por partiçom, porque rrcy dom 
Fernamdo siia casado com sa irmaã. dona Sancha assy como ja dissémos. Este foy senhor de Castella e de Leom 
e de Nauarra e de Portugal!. Este partio os rrcynos por tres seus filhos, de que rrecreçeo gram dano assy como 
veredes titullo xx1 de rrey Ramiro parafro vn.º Este começou a rrcynar na era de mill e LV annos, e morrco 
na era de mill e çento e huum e jaz em Leom a par de seu padre. E dcspois delrrcy dom Fernamdo o magno 
rreynou clrrcy dom Samcho, o que lidou com elrrey dom Garçia de PortugaB seu irmaã.o e vemçco como se mostra 
no titullo XXI de rrcy Bamiro parafro v11. Esto mccsmo fez elrrcy dom Aff omso de Lcom seu irmaão pollos rreynos 
que ell dczia que avia dauer de dcrcito porque era irmaão mayor, mais nom no matou. Este vemçco elrrei Ramiro 
d'Aragom e fczeo seu vassallo. Este matou Vi1lido jazemdo soLrc Çamora na era de mill e çcnto e oito annos, e jaz 
no mocsteiro de Onha. Depois rrcynou rrcy dom Affomsso seu irmaã.o o que se chamou setcno e rrey da Espa
nha. Este filhou Tolledo e deu sa filha dona Tarcyja ao comde dom Hemrrique com o que avia em Portugall e cm 
Galliza, e daqui vecrom os rreys de Portugall como se mostrará no titullo vn. º dos rreys de Portugal, e morrco na 
era de mill e çcnto e quorenta e oito annos e jaz cm sam Fagumdo. Depois rrcynou dom Affomsso filho do comdc 
dom Baimon e de dona Orraca Affornsso filha deste rrcy dom Affomsso o setcno, e chamousse empcrador. E am
<lamdo em guerras e comqucremdo como boo rrey morrco só huuma açinheira cm a era de mill e çcnto e noncnla 
annos, e jaz em Tolledo na egrcia de samta Maria. Depois rrcynou dom Sancho seu filho o que deu Callatraua aa 
ordem, e foy boo rrey e cm tendido e temido dos rrcys d' Aragom e de Nauarra que lhe eram sogeitos. Este lcixou o 
rrcyno de Leom a dom Fernando seu irmaão a que o seu padre déra. Este rrey dom Sancho nom foy rrey mais que 
huum anno, e por csto lhe chamarom rrey desejado, e morreo na era de mill e LXI annos e jaz em Tolledo. 
Depois rreynou clrrey dom Affomsso seu filho que ficou muy pequeno e foy muy hoo rrcyj poderoso, manso, cortês, 
amador dos seus, justiçoso com piedade. E morreo com gram sanha que ouue delrrey de Portugall porque nom 
quis hir assas vistas, tecmdossc por desdenhado, e morreo na era de mill ccL annos e jaz nas Olgas de Burgos. 
Beynou depôs clle clrrey Hanrriquc seu filho, e amdamdo trebelhando deu huurn do linhagem de Mcndoça com 
huum tigcllo cm beyra de huum telhado e deu a telha a elrrey na cabeça de que moITco, esto foy na era de mill 
ccLn annos. Depois rreynou rrey dom 'Fernamdo filho da rrainha dona Biringuella filha deste suso dito rrey 
dom Affomso. Este rrcy dom Fernamdo gaanhou Scuilha a mouros e outros muitos Jogares, e foy boo rrcy ver· 
<ladeiro e amigo de Deus e de sua terra i e morreo na era de mill cc1x annos e jaz cm Seuilha. E depois rrey· 
nou clrrcy dom Affomsso seu filho o que quis seer cmperador d' Alemanha, e foy ao papa com gramdes nobrezas 
que o coroasse. E o i[antc dom Sancho seu filho apoderousse do rrcyno, e quando ell vco nom lho quis dar. E 
morou gram tempo cm Seui111a, e cmtom foz as sete partidas das lcys e outros liuros muitos, e morreo hi e hi jaz 
o seu corpo. Este iffantc 1lom Samcho seu filho foy rrey assi como dito hc e foy boo rrey, e ouuc hunma 
filha que chamarom dona Beatriz 11ue foy casada com elrrcy dom Affomso o quarto de Portugall, e ouuc cm 
ella elrrcy dom PeJro de Portugall. Depois rrcynou clrrey dom Fcrnamdo filho deste rrey dom Sancho. Este 
rrey dom Fernamdo mandou matar dous fidallgos a torto, e elles emprazaromno que lhes fosse rrespondcr ante 
Deus aos quimze dias. E elle morrc~o compridos os xv dias dizcmdo que o chamauom os fidallgos perante Deus, 
que el fezera gram torto, e morreo muy mançebo. Depois rreynou clrrey dom Affomso seu filho. Este foy com. 
queredor de mouros e filhoulhes muytos logares : e ouuc guerra com clrrey dom Affomsso o quarto de Portugall, 
a quall guerra foy rnuy danosa de huuma parle e da outra. E ao depois juntarornsse estes rrcys e forom auer 
}ide com elrrcy Albofaçem rrcy de Bcnamarim e com outros rreys e muitos ifJantes, que eram Lxxxn mill de ca
uallos, e forom os mouros vcnçudos como se mostrará no titullo xxI de rrey Ramiro parafro xm. Este rrey mor
reo muy mancebo e jaz em Scuilha. 
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TITULO V.º 

DOS REV!i DE NA.UADDA. COHO UEH 8EU LINllA.GElll DE DEV DOM liiA.NCUO O lllAVOD QUE 'DEÇElllDEO 
DEREYTAIIENTE DELREV DOII HAJICUO ..t.UARCA 

J ,; ' ' 

Agarcsta ouuc filho elrrcy dom Garçia ao que disscrom Enhcugos. Bey dom Garçia Enhcugos filhou por molhcr 
a rrainha dona Sancha e ounc dclla huum filho que ouuc nome Sancho Garçia e depois ouue nome Samcho Avarca. 
E diremos como o depois rnatarom os mouros, e ficou sa molher prenhada a rrainha dona Samcha e feriromna de 
huuma lamça, e morreo a madre e naçeo o filho per a lamçada. Este moço como naçeo filhouo huum rricomcm 
da montanha e criouo melhor que pode e pôslhe nome Samcho Garcia. Quando este moço foy gramde foy homem 
mui lo esforçado e muy framco, e acolhia a ssy todollos caualleiros que achaua da montanha e daualhes quamto podia 
aucr. E seus homcens quamdo virom que era muito esforçado e que era homem de gram trabalho poseromlhe nome 
Sancho Avarca : e chegarom seus rricos homeens da terra e fczeromno rrey. Este rrey Samcho Auarca me
teosse cm CamtaLria e guerreou os mouros e comqucreo dês Camtabria atáa Algara e atáa monte d'Oca e atáa 
'f odclla. E cornquereo toda a Conca de Pampolona e gram peça das montanhas. E depois comquereo todo Ara
gom, e fez muitas boas cousas e batalhas com mouros e vcmçeos, e foy lra11 rrcy e piadoso e temeo muito Deus 
e manteuc muy bem justiça. Este rrcy Sancho Avarca filhou por molher dona Toda e ouuc dclla huum filho 
e quatro filhas, a huuma ouuc nome dona Orraca, e a outra dona Samcha, e a outra dona Maria, e a outra dona 
Vallasquida. E casarom dona Orraca com elrrey dom Affomso de Lcom, e ouucrom filho o iffamte dom Hordo
nho o que matarom cm Cordoua. E casou dona Maria com dom Hor<lonho, e dona Valasquida com o comde dom 
Nuno de Bizcaya. Rcynou este rrey xx annos, e morreo na era de 

De rrey don1 Ga••c;:la Ollto de rrey do111 Sa1neho &.uarea e eo1no 1•er sua 111orte 
rrt'\yi1ou seu Ollto dmu Sant"ho, e dos fllllos e netos que ouue 

e eo111 fJue111 fo1•01n casados 

-Heynou cmpús ell seu filho dom Garçia, e foy muy boo rrcy e muy leall e framco e muy esforç,ado, e fez mui
tas batalhas com mouros e vemçcos. Mas quamdo viia gram coyta ou nouas choraua com dôo. E quamdo lhe 
malauam a cam<lca de noytc avia medo, e por esto lhe poserom nome dom Garçia o choroso. Heynou dom Gar
çia xxx armos, e morreo na era de cccLxvm. E rreynou em &cu log~r seu filho rrey dom Samcho de Castclla que foy 
casado com dona Eluira, irmaã de dom Garçia o que mataram cm Lcom, e ouue cm clla dous filhos, elrrey dom 
Pernarndo, e elrrei dom Garçia de Nauarra. Ouue dons filhos (sic ), elrrcy dom Sancho o que mataram em Penella, 
ouuc filho o iffantc dom Ramiro o que matarom em Roda a lraiçarn. E o iffantc dom Samcho filho delrrey dom 
Garçia de Nagera ouuc filho o iffamte dom Ramiro, e filhou por rnolher a filha de Mcy çidc o campeador, e fez 
cm ella huum filho que ouue nome rrey dom Garçia de Naual'l'a. Morreu o iffamtc dom Ramiro e rreynou 
seu filho dom Garçia, e filhou por molher a rrainha dona ~fargcliçia soLrinha do comdc dom Alpcrchcs e ouue 
dclla huum filho, rrey dom Sarncho de Nauarra, e a rrainha dona Çcçilia, e a rrainha dona Bramca a molhcr dcl
rrcy dom Samcho de Castclla. Elrrey dom Samcho de N auarra filhou por molhcr a filha c!o crnpcrador de Castella 
que ouuc nome dona Isahcla e ouuc dclla filhos, clrrcy dom Samcho, e o iffante dom Fcrnamdo, e a rrainha 
d'Ingraterra, e a iffamte dona Drnnca, e a iffamte dona Costança que morreo cm Darroca. ·''·' 

:; -, ' 

Do llnltage111 fie que vem os rreys d' &.ragom 

Rey dom Samrho o mayor o filho <lelrrey dom Garçia o choroso que foy rrey de Nauarra e d' Aragom e toy 
senhor atáa Portugall (sic). Este rrcy dom Sancho ouue huum filho doutra molher, e este filho ouuc nome dom 
Hamiro. E por saluamcnto que fez a ssa madre <lesta rrainha dona Eluira molher dclrrcy dom Samcho seu padre 
deulhc clla as sas arras e ouue o rreyno d'Aragom. Este rrey dom Ramiro ouuc muitas fazcmdas com mouros 
e lidou muitas vezes com ellcs, e depois aaçima veo sobre elrrey dom Samcho de Castella que era seu padre com 
gram poder de mouros e com todo o poder de Saragoça que era de mouros e toda a terra. E veerom a elle e 
ganharamlhc toda a terra, e elle vco a cllcs aa batalha e lidou com clles e mataromno na era de mill e nouemta 
e dous annos. Este rrey Ramiro ouue filho rrcy dom Samcho d' Aragom que foy boo rrey e muy leall, e ouuc 
muitas fazemdas com mouros e vemçeoas. E depois çcrcou Osca que era de mouros e fcriromno de huuma seeta. 
E fez jurar seus rricos homecns e a seu filho flom Pedro que nom desçercassem Osca atáa que a nom filhasscm 
ou que os lcuamtasscm cmde per força. 
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De rrey clo111 Pedro Ollto delrrey do111 Sa1nelto cl' .4.ra~o111 

l\forrco rrey dom Samcho e sotenaromno cm Montarago111, e depois leuaromno asam Johanc com medo <los 
mouros. Elrrcy dom Pe<lro tcue Osca çercada, e vecromJhc os mouros aa batalha com gramdes poderes e o comde 
dom Garçia de Nagcra com elles. Elrrey dom Pedro lidou com clles cm Alcorac ante Osca, e vençeo a bata
lha e matou rnuytos delles e prerndeo o cornde dom Garçia e teueo preso em sa prisom. 

Morrco rrey dom Pedro e ITC)!nou seu irmarw rrey dom Affomso, e foy muy boo rrcy e lcall e muy esforçado 
e muy boo christaão, e fez rnuytns batalhas com mouros e Yemçcoas, e cornqncrco Sara~oça e CaJataud e tomou 
Taraçona e Todela e outras muytas. 

De rrey clo111 Ra111h•o h•11u1iio deh•rey do111 Alfnnum e eo1110 pn1• 11a111 llea1• delle filho 
foy tlraclo elrrey do111 lla111h•o tia r1•ell~la111 mude estaua e o fezera111 rrey e o easa

rom e ouue Olhos e filhas e netos dos c1uaaes l1uun1a foy rraynha tle Portngal 

Morreo rrey dom Affomso e nom leíxou filho ncnhuum, e sacarom seu irmafto dom llamiro da ordem de sam 
Fagumdo e fczeromno rrey. E deromlhe por mulher a neta do comde dom Piteus, e ouue dclla huuma filha que 
ouue nome Peyrona. Esta filha de rrcy Ramiro casaromna com o com<le de Barçellona, e tornousse cll a ssa 
ordem, e o com<lc ouuc filhos desta molhcr, elrrey dom Affomsso d' Aragom, e o comde dom Samcho, e a rnolher 
delrrcy dom Samcho de Portugal!. 

De rrey tlom .4.ffomsso tl'A.1•ago111 neto tlelrrey do111 Da111h•o, e deh•rey do111 Pedro 
cl'.4.1•ago1n e eomo delle tlesçe1ndeo eh•rey •10111 .4.ffo111sso o quarto de Portngal 

Elrrey dom Affomsso d' Aragom filhou por molher a filha do emperador de Castella a rrainha dona Samcha, 
e ouue dclla tres filhos e duas filhas, elrrey dom Pedro que foy rrcy d' Aragom : este rrey dom Pedro ouuc por 
molher a filha de dom Guilhom de Mompelier, e ouuc della hum filho que ouue nome elrrey dom James que foy 
padre <la rrainha dona Isabell que foy madre delrrcy clom Affomsso o quarto de Portugall : e outro irmaão dcl
rrey d'Aragom dom Pedro e ouue nome o ifTamte dom Samcho que foy comde de Proemça, e outro que ouue 
nome dom Fernamdo que foy abade de Monte Arnmgo, e huuma filha que lcuarom a Sczilia, e a outra casarom 
com o comde <lc Tollosa, e a tcrçcyra casarom com o filho do comde de Tolosa. 

TITULO VI." 

DO LINDAGEll ltO!il RE,.lli DE FHANÇ/l ftlJE FOROM ll.llTE~ CDA.RLLE!il MA 't'N~ 

Ouue huum rrey cm Framça que otmc nome Morcueus e foy do linhagem delrrey Priamo da Troya. Este 
Morcueus ouue por filho Çimderique. E Çimderique ouue por filho Clodeneo. Este Clodeneo ouue por filho Do
tario. Este Clodcneo bautizouo sam Famigio e tornouo christaão, que ante era paga.ão. Dotario ouue filho Cilpe
rique. Cilpcriquc ouue filho Dotario o segumdo. Este Dotario ouue filho dom Goberche. Goberche ouue filho 
Clodeneo o segmmlo. Clodcneo ouue filhos de saneia Barçilidic a rrainha, e huum ouue nome CJotario o jouem e ho 
outro Clederique o terçeiro e Terim. Este Tcrirn ouue filho Clideberch. Cli<leberch ouue filho Goberte o jouem. Go
bertc ouuc filho Terim o jouem. Terim ouue filho Clotario o quarto. E depois que passou esta jeeraçom de 
Clotario o quarto, rrey CildcLerch ouue filho Arnaldo. Arnaldo ouuc filho Sautarnolfc e outro filho que ouuc 
nome Coençesson. E Santarnolfc ouuc filho Dantises. Dantiscs ouue filho Pepim o mayor. Pepim o rnayor ouue 
filho Charle Marche!. Charle Marchei Pepim o pequeno. Pepim ouue filho Charles Mayne. 

De Uharlles Hay11e 11ue foy rrey de Fra111ça e 1los c1ue tlelle des-:emdera1n 

Charles Mayne mo1Teo na era de noueçerntos e LXVIll e ouuc filho Alois. Alois ouuc filho Charle o simprcz. 
Charle o simprez ouue filho Lodois o tcm.:eiro. Lodois ouue filho Dotario. Dotario ouuc filho Lodois o quarto. 
Morrco Lodois e nom lcixou filho nenhuum. E os nobres francczes leuamtarom por rrcy Hugon o duc que foy 
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filho de Hugon o grnm duc. ~:stc Hugon ouuc filho I\ubcrtc. Ruhcrtc ouuc t.rcs filhos, huum ouuc nome Hu
gon que foy muy boo e muylo amado rrey, e o outro rrey Hcnrriquc, e o outro o duc Rubcrte de Bregonha. Rcy 
lfomrriquc ouue íilho Philipe o gramde Hugom. Este rrey Filipe ouue filho Lois. Elrrey Lois oune çimquo filhos 
da filha de Çeralberch que era d'Uhramar, e huum ouue nome Filipe, e ho outro Ilemrrique, e outro Lois, e o 
quarto Iluberte, e o 1piinto Philipc. Outrossy Philipe que era rrey coroa<lo morrco per cajam em vida de seu 
padre. E rreynou seu irmaflo Lo is, e coroo no o apostolligo Jnocençio na çidadc de Rens. Este rrcy Lois ouue filho 
rrcy Philipe que agora hc. ) . · , 

TITULO VII.º .. ·.;·: 

DO C:OHDE DO!tl JIO:llDO DO:llDE DE('E:llDE:tl O"i RKU' UE t•ORTllt~ALL DE llUH"- P"-RTE 
PRO(~EDEJIDO AO DIANTE E DO!fi OUTRO!fi "UE DELl~E DElifÇEHDEROB 

_/.',' 

O corneie dom Momdo veo da terra de Roma, e era do linhagem dos godos. E ueo a GaJliza, cuydamdo a ser 
ney, com gram companha de cauallciros e doutras gentes que trouue por mar. E a<1uecçeo assy aa vemtuyra que 
quamlas núaos e galces e baixees trazia quebrarom todas no mar no cabo de Piorno que hc em Trascmtos, e por
tarom com ell çirnque caualeyros e nom mais. E de huum delles veerom os de Trasentos, e do outro os Mari
nhos, e do outro os d'Ambroa, e do outro os Ileltranes de Neudos, e do outro os d'Amdrade de Braga. Este 
comde dom Momdo rrossou dona Joana Romaaes filha do comde dom Romaão irmaãô de1rrey dom Affomsso o 
casto. Este comde casou com esta dona e fez em clla o comde dom Froya Mcnendcz. Este comde dom Froya Mc
nendez foy casado com a comdcssa dona Grizxcucra que foy filha do comde dom Aluaro das Esturas, e fez cm ella 
o com<le dom V crmuu Froyaz. Este dom V crmuu Froyaz foy casado com a comdessa dona Aldonça Rodrigues 
filha tlo cornde dom Rodrigo fiomaaez que foy cornde de Monteroso e neta do comde dom Roma.ão, e fez em clla 
o comde dom Froyaz Vcrmuiz. , .,,,~ 

Do eo111de 1I01n Froyaz "\'er111ulz Olho 1le do111 "\'er111uu Froyoz e neto do eo1nde 
don1 Froya Henendez 

Este comdc dom Froyaz V crmuiz foy homem de grandes feitos : e queremdo gaanhar o rreyno a elrrey dom 
AITomso de Lcom, que emtom comcçaua de rreynar, com ajuda do comdc dom Rodrigo Ilomaacz lidou com ell no 
couto de Mafara, que he antre Villa Alua e Bctamços, e foy vcmçido este rrey doJil Affomsso. 

Esle rrcy dom AfTomsso a pouco tempo foy çercar a villa d'Ouedo : e estamdoa combatemdo com ssa hoste 
aparcçeo este com<le dom Frnyaz Vermuiz que vinha a lidar com elle. E os do arrayal virom o pendom seu e 
conhcçcromno e <lisscrom a clrrcy ,, senhor mais a vedes a fazer ca o que pemssadcs, ca o comde dom Froyaz 
V ermuiz uosso emmiigo vem alli com gram companha e pcrçebcdcuos como lidedcs com elle, ca clle lidar quer 
comvosco." A csto rrcspomdco clrrcy « fozede rosso combatimento o mais aficado que poderdes, ca o comde 
dom F'royaz Vermuiz de lall feito he que nom comete ncmgucm se lhe tem as costas volltas, e de nosso ernmiigo 
qnc clle he oje será nosso amigo, ca cu conheço bem a sua vomtadc, ca elle nos ajudará assy como ora verees.• 
O comdc dom Froyaz V ermuiz chogoussc açerca do arrayall e ordenou suas aazes e esteue atemdemdo se biria 
clrrcy dom AfTomsso a lidar com ellc. E clle vcemdo que seu feito delrrey nom era senom combater a villa disse 
aos seus que bem cmlemtlia o tallamte dclrrey, e o porque aquello fazia que nom era scnom por o gaanhar por 
amigo e por vassallo, e que <loscauallgassem dos cauallos e lhe fossem fazer seruiço, ca pois elle em ssy mostraua 
tamanha cortesia que mayor rrazom era fazerem ellcs feitos que a mostrassem. Ally forom ao combatimento e 
fczeromno tam rrijamcnte que per força o comde dom Froyaz Vermuiz e os seus emtrarom os muros da villa. E 
do trabalho que hi filhou o comde que rrcçebeo e das queedas que cayo de çima dos muros çegou dos olhos. E 
clrrcy foy dcmtro aa villa e vio como o comde era çego, e pcsoulhe tanto que mais nom poderia, e dezia a Deus 
*Senhor porque me fezestc tanto mall que oje cu perco tam boo amigo? eu ante quisera perder o rreyno e a 
villa, ca cu cedo cobrara to<lo polia borndade dcl. • Alli as sas lagremas eram muitas, e malldiziasse o dia e a ora 
cm que naçcra porque o perdera. Alli lhe deu do seu rreyno e das suas terras bem quamto sse elle quis. 

Dos Ollaos tio co1ntle 110111 F1•0,az "\'e1•111ulz e tios que delle desf}e1ndera111 tios quaaes 
11011111 tlelles foy dona lllafallda lllanrrlquez 1noll1er delrrey do111 ~ffo111sso 

llanrrlf1uez prhneyro r1•ey de t•ortugall 

Este comde dom Froyaz V ermuiz foy casado com dona • Sancha 1 
•, e fez em ella trcs filhos e tres filhas, 

o primeyro ouue nome dom Rodrigo Froyaz de Treslarnar : este se uê casado com dona Meínha Gomçallnez filha 
1 Pof /tira mais moduna 

M. li. ToM. l. 
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de dom Gomçallo Mcendcz da Maya o lidador, irmaão de dom Soeyro Meemdcz o boo como se mostra no titulo xx1 
delrrey Ramiro de Leom parrafo vm.º : e o scgumdo filho ouuc nome dom Vermui Froyaz de que falia no titullo 
A primcyra filha ouue nome dona Grixuera, e fez o moesteyro de sam Martinho de Junca e jaz hi, e a outra ouue 
nome dona Moninha Froyaz que fez o moesteyro de Pedroso e jaz hi. Estas forom casadas como se mostrará 
no dito titullo de rrey Ramiro parrafo v.º E o mais pequeno filho ouue nome o comde dom Pero Froyaz. Este foy 
muy boo fidallgo e foy criado delrrey dom Garçi~ de Portugall. E quamdo foy preso elrrey dom Garçia de Por
tugall delrrey dom Samcho de Castella morreo hi este com de dom Pero Froyaz e seus filhos, e dom Rodrigo 
Froyaz de Trastamar seu irmaão o mayor, segumdo mais compridamente vercdes no titul1o xx1 delrrey Ramiro 
ho segumdo parrafo v1.º Este dom Pero Froyaz foy casado com a comdessa dona Durambias, irmaã do comde 
dom Garçia que chamarom de Maranho, que foy avóo do com de dom Garçia de Cabra que era dos de Caran, e 
fez em ella o cornde dom Fernam Piriz e o com de dom Garçia Piriz, que morrerom com elrrey dom Garçia como 
dito he. Esle dom Fernam Piriz foy casado com dona •Briolanja'•, e fez em clla o comde Pero Fernamdez de 
Traua, que pobrou o caslello tle Traua e por csso se chamou comde de TriJ.Ua. Este comde foy o que lidou 
em Uia d'Angos n quatro lcgoas de Lcom himdo com ho iffamte dom Affomsso que depois foy empcrador, e lidou 
com elrrey dom Affonsso d'Aragom que foy rrey de Caslclla e de Lcom polia rrainha dona Orraca com que era 
casado. Este comdc dom Pero Fcrnam<lcz falla mais compridamente no seu tilullo xm. Este comdc dom 
Pero Fernandez foy casado com huuma filha do comde dom Hurgel de Valladolide, o que tirou as artnellas da 
porta de Cordoua apesar dos mouros, e trouxeas e poseas em samta Maria d'Antigua, hu ojc estam. Este comde 
dom Pero Fcrnamdez de Traua ouue cm esta dona dous filhos e tres filhas, o primeiro dom Vermuu Piriz Podcs
tade, e o conde dom Fernam Piriz de Traua. E de como estes dous irmaãos casarom nchaloccs no Titulo xm deste 
dom Pero Fcrnamdez de Traua parrafo II.º E as filhas a huuma dona Esteuaynha Piriz que foy casada com 
Rodrigo Fernandez de Castro Caluo assy como se mostra no Titulo XI dos de Castro parrafo II.º, e a outra dona 
Eluira Pirez que foy casada com o comdc dom V cl Ponço como se mostra no Titulo xxI de rrey Ramiro par
rafo xvII, e a comdessa dona Eua. Esta comdcssa dona Eua foy casada com dom Pedro de Lara, filho do comdc 
dom Nuno Aluarez como se mostra no Titulo x dos de Lara parrafo 111.º, e fez cm clla o comde dom Manrrique 
de Lara e o comde dom Nuno, o que Jiurou os fidallgos de Burgus da peyta de Castella. Este comde dom Man
rriquc foy casado com dona Ermcscnda filha de dom Armcriqnc o primeiro senhor de Narbona, e fez cm ella 
o comde dom Pedro de Molina, e dona Maria Manrriquez que foy casada com dom Diego o boo assy como se 
mostra no titullo IX dos de Bizcaya parrafo v1, e dona Mafalda Mamrriquez. 

fJon1e«;a Portugall : e falia delrrey tlom .~fftnusso ~111rrlquez o prhneyro 1•rey 
de Portu8all e do que fez no te1n110 de seu rreynado, e delrrey 110111 Sa111eh11 

seu Olho se~u1ndo rrey de Portu~all e dos Olhos que ouue 

Esta dona Mafallda Mamrriqncz foy casada com dom Affomsso A mrriquez, que foy filho do comde dom Am
rrique e da rrainha dona Tareyja filha delrrcy dom Affomsso o que filhou Tollcdo a mouros. Este comde 
dom Amrrique ouue muytas fazemdas com mouros e com leoneses. Morreo este comde dom Amrrique em As
torga que era sua, e tiinha estomçc aprazada a villa de Leom, que ssc a quatro meses lhe nom acoresse o empe
rador que fosse sua com ssas perteemças, e ante que morresse foy no prazo dos quatro meses. 

CJonselho e 1nanda1nento que sse fez ao 11rln1eyro rrey de Portugall 2 

Quamdo morrco cm Astorga chamou seu filho dom Affomsso Atnrriquez e disselhe «filho, toda esta terra 
que te eu !eixo dês Astorga atáa Coimbra nom percas cmde huum palmo, ca eu a gaanhey com gram coyta. E filho 
toma do meu coraçom alguuma cousa, que seias esforçado e sejas companheyro aos filhos dalgo e dálhe sas sol
dadas todas. E aos comçclhos fazelhcs homrra em guiza como ajam lodos dereyto assy os gramdcs come os pe
quenos. E faze sempre justiça e aguarda cm clla piadadc aguisada, casse huum dia leixares de fazer justiça huum 
palmo loguo outro dia se arredará de ti huma braça e do teu coraçom. E porem, meu filho, tem sempre justiça 
cm teu coraçom e averás Deus e as gentes : e nom comssemtas en ncnhuuma guisa que teus homecns sciam so
bcrbosos nem atreuidos em mal, nem façam pesar a nenhuum nem digam torto, ca tu perderias porem o teu boo 
preço se o nom vedasses. E chama agora os d'Astorga e mandart'ey fazer a menagem da villa : e logo te torna e 
nom vaas com ego mais que afóra da villa e nom na perderás, ca daqui com quererás o ai adiante. E mamdo a 
meus vassallos que me vaão soterrar a santa Maria de Ilragaa que eu pobrey. » Morreo o comde dom Anrri
que e guisaromssô todos como o lcuassem. E preguntou Affomsso Amrriquez os vassallos se hiría com seu padre 
a Bragaa, e elles disserom que fosse e nom se temesse nada da terra. Ell foy soterrar seu padre a Bragaa, e mentre 

1 l'or letra inais inoclerna. 
2 Esta rubrica cm vermelhão está riscada com linta prela. 
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que o foy soterrar filharomlhe toda a terra de J ... eom que ell tiinha por sua, mais nom lhe filharom Galliza que 
nom poderom. Depôs esto emviou desafiar o emperador e tornou-lhe seu amor, e foysse logo pera Pottugall 
e nom achou hu sse acolher, ca toda a terra se lhe alçou com sa madre. E ella casarasse com ho comde dom Fer
namdo de Trastamar que era em aqueil tempo o melhor homem d'Espanha que rrey nom fosse. AtfomssQ 
Amrriquez furtou dous castcllos assa madre, huum foy Neuha e o outro o castello da Feyra que he em terra de 
samta Maria. E com aquelles guerreou cll muy rryjo com seu padrasto. E disse o comde dom Fernamdo , Af
fomsso Amrriquez nom amdcmos em este preyto, vaamos huum dia aa fazemda e ou sayremos nós de Portugal 
ou uós., Respomdeo emtom Affomsso Amrriquez 'nom deuia prazer a Deus porque me vós queredes sacar 
da terra de meu padre : » e a madre disse emtom «minha he a terra e minha será, ca meu padre elrrey dom Af
fomsso ma leixou., E o comde disse a ella « nom amdemos em esto, ou vemçeremos ou leixaremos a terra a 
vosso filho se mais poder que nós : » e veerom aa fazenda cm Guimaraães. E disse a rrainha 'com de, com
vosco quero emtrar na fazcmtla e estarey na az e averedes que fazer pollo meu amor : e todauia prerndede Af
fomsso Amrriqucz meu filho, ca melhor poder teendes vós ca clle., A fazemda foy feita em Guimaraães, e foy ar
rancado Affomsso Amrriqucz e muy maltreito. E el himdo huma legoa de Guimaraães achousse com Soeyro 
Meemdez que o viinha ajudar e disse «corno viindes assy senhor?• rrespomdeo emtom Affomsso Arnrriquez 've
nho muy mall, ca me arramcou meu padrasto e minha madre que estaua com elle na az. • E o Soeyro Mecrn
dcz lhe disse « nom fezcstes siso que aa batalha fostes sem mym, mais tornadcuos come de cabo aa fazemda e eu 
hircy comvosco, e prcmdcremos vosso padrasto e nossa madre com el: •e disse Affomsso Amrriquez •Deus rnamde 
que assy seja : » e dom Socyro Meemdcz lhe disse e vós veredes que assy será.• E tornaromsse com ellc aa bata
lha, e prcmJco seu padrasto e sa madre. E o comde cuydon logo a sr: morto, e fezlhe preyto e menagem 
que numca cmlrassc cm Portugall, e. dês alli foysse pera Ultramar. E AfT..>msso Amrriqucz rneteo sa madre em
tom cm ferros. E clla quamdo vio que a assy premdia disse ·Affomsso A ~nrriqucz meu filho, premdestesme e me
les lesme cm ferros e exerdastesmc de minha terra que me lcixou meu padre, e quitastesmc de meu marido, rrogo 
a Deus que preso sciadcs assy como cu soom : e porque me vós mclcstcs ferros nos meus pecs quebradas seiam 
as tas pernas com ferros : mande Deus que assy seia esto. • Elia emuiousse logo quercllar ao cmpcrador que 
era seu sobrinho,· que lhe acorresse e que a sacasse da prisom, e que uuuesse todo Portugall por seu. E os por
t.11gnescs tcuermn toJos com Affomsso Amrriquez e souherom como sse guisaua o empcrador pera viir comque
rcr Portugall e tirar sa tia da prisom. E fororn todos bem guisados a huum logar que chamai:n Valldeuez, e 
;1tcmllerom ally o empcrador r1uc viinha com gram poder que trouuc J'Aragom e de Castclla e de Lcom e de 
Cal iza, e onucrom a fazcrrnla cm Vall<lcuez. E yemçeo dom Affomsso Amniquez, e o empcrador foy ferido 
na perna dccstra de duas lamçadas. E soLiosse o empcrador cm huum cauallo Lramco e foyssc a Tollcdo porque 
ouue medo Jc perder a çidade. E premdcrom ao cmpcrador sete comdes e outros caualleyros muitos, e matarom
lhe muita gente. E dom Affomsso Amrriqucz foisse logo dalli e gaanhou todo Portugall per sas armas, e leuou 
1'omsigo sa madre presa. Dcspois ouucrom batalhas os seus com mouros nos campos d'Ourique, e vemÇeromnas : 
e na postumcyra l1atalha que ell vçmçeo dês ali se chamou clrrcy dom Affomsso de Portugal. Este rrcy dom 
Affomsso foy muy nobre rrcy e fez muyto hem persas armas, e filhou Lix.lioa na era de mill e cemto e Lxxxv 
annos no mes ~e oitubro. Na era de mill e çcrnlo e noucmta e çimquo filhou Simtra e Almadaa e Palmclla. 
Na era de mill e çcmto e noucmta e seis filhou Alcaçer. Na era de mill e duzcmtos filhou Beja. N~ era de rnill 
e dozcmlos e quatro annos filhou a çidade d'Euora e Moura e Serpa. E tomou outros muitos togares que aqny 
nom comta. Este rrcy dom Affomsso Amrriqucz começou a ordem d'Ocres, e poLrou santa Cruz e Alcobaça, 
e tornou o corpo de sam Viçemte a Lixboa, e foz rnuy nobre cgrcia (j'le chamam sam Viçemte de fóra : e leixou 
a estas cgrcias muy gramdcs possissõoes. E deu ao cspital de sam Joharn de Jerusalem tres mill marcos d'ouro 
pera comprar crJades pera os cmfcrmos da cmferrnaria, pera lhes darem de cada dia sonhos paães aluos quecmtes 
de triiguo e senhos vasos de vinho pol1o meterem cada dia em oraçom. E deu gramdes liberdades aa dita ordem 
do Espitall no priorado de Portugal!. Este fez muytas merçees aas ordcens, e por csto lhe fez Deus muito 
hem, ca clle foy "<!e gramdes feitos e acabouos a gram seruiço de Deus. E fez na rrainha dona Mafalda Amrriqucz 
clrrcy dom Samcho, e viuco setenta e seis annos, e sua alma será em parayso : e morrco na era de mill e du
zemtos e vimte e tres annos, e jaz no rnoesteyro de samta Cruz. Depois ell rregnou seu filho dom Sancho, e 
poboou muita terra e foi rnuy boo rrey, e foy casado com dona Aldomça filha delrrey d' Aragom, e ouue della 
dom Affomsso Samchez, e o iffamte dom Pedro, e o iffamte dom Femamdo que foy comde de Framdes, .e o 
iffamte dom Arnrrique, e a rrainha dona Mafalda que foy molher delrrey dom Arnrriquc de Castella, e a iffamte 
dona Samcha que cmtrou no rnoesteiro de Loruaão, e a iffamtc <lona Bramca que morreo em Agua d'Alfagara 
que era sua, e mandousse soterrar a Coimbra dcmtro em samta Cruz, e a rraynha dona Tareyja que foy casada 
com elrrey dom Affomsso de Leom, que era sobrinho deste rrey dom Samcho, filho de ssa irmaã. E ouue cl
rrey de Leom de ssa molhcr, o iffarntc dom Fcrnamdo, e a iffamte dona Samcha, e a iffamte dona Aldomça. E 
rnorreo a rrainha dona Aldomça que ouue estes filhos, e jaz cm sarnia Cruz d~ Coimbra. E filhou elrrey dom 
Samcho huuma dona por amiga e ouuc della, dona Orraca Samchez, e dom Martim Samchez o que casou com 
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a comdessa Dielho, filha de dom Pero Fernamdez de Castro o castellaão. Morreo esta dona e filhou elrrey 
outra <lona a que disscrom a Ribcyrinha, e ouue dcHa Tareyja Samchcz, e dom Gill Samchcz, e dona Costamça 
Samchez que jaz cm samta Cruz de Coimbra, e dom Rodrigo Samchez. Morrco este rrey dom Samcho, que 
foy de gram justiça, na era de rnill e dozemtos e quarenta e noue annos, e soterraromno em Coimbra no moes
teyro de samta Cruz açerca de seu padre. 

Delrrey do10 AO"on11H10 111 de Portugall e deste 110111e o seguindo, e clelrrey 
dom Sameho seu Olho que sse disse t::apello 

Reynou seu filho depôs ell dom Affomsso que foy muy boo christaão no começo mais na çima foi peor. Este 
gaanhou Alcaçer e outros castcllos, e casou com a rrainha dona Orraca filha delrrey dom Affomsso o que vcm
çco a halalha de Murada!, e ouuc dclla o iffamtc dom Samcho, e o iffamtc dom Affomsso que foy com de de Bcl
lonha, e o iffamte dom Fernamdo do Serpa, o a iffamtc dona Leanor que casarom com o filho delrrey de Mar
çes. E rreynou este rrey dom Affomsso doze annos, e morreo este rrey e soterraromno cm Alcobaça. Reynou seu 
filho dom Sancho, e começou mu y bem de sccr muy boo rrey o de justiça, mas ouue máaos comsselheyros, e dês 
alli adcamtc nom fez justiça. E sayo de mamdado aa rrainha dona Birimguella sa tia e casousse com Miçia Lopez, 
e dês alli foy pera mall. Os bispos e os arçebispos e os abades heemtos e os outros prellados todos da sancta 
cgreia quamdo csto virom ouuerom seu acordo de o emviarem mostrar ao papa. E foy lá o arçebispo de Bragaa, 
e o bispo de Coimbra mecstrc Teburça, e disseromno ao apostolligo que nom aviam rrey porque ell nom fazia 
jusliça. E disse o papa «quall rrey quiserdes tall filhade que seja naturall do rreyno e sayba fazer justiça: • 
e disserom «padre samto, pidimostc o comde de Bollonha dom Affomsso : • e o papa outorgoulho. E veo o comde 
e tolheo o rrcyno a seu irmaão e quantas boas villas hi avia, que nom ficou senom Coimbra. E esta nom ficou 
senom porque nom foy hi o comde, ca sse hi veera assy a filhara como as outras. E düsi cmuiou clrrey dom 
Samcho ao iffamte dom AITomsso, filho dclrrcy dom Fernamdo de Castella e de Leom, que mandasse por ellc, 
e foy alá com grande cauallaria e Jeuouo comssigo pera Castclla, e morreo e soterraromno em To1Iedo. 

Delrrey do1n AO"omsso de Portu,;all 11ue foy eo111de de Dellonha Olho delrrey 
clon1 ~tlo111sso e lr1naão clelrrey do111 San1eho 

Elrrey dom AfTomsso foy muy boo rrcy e justiçoso, e manteuc sempre seu rreyno cm paz e sem contemda 
nenhuma. E casou com dona Beatriz, filha dclrrey dom Affomsso de Castclla e de Leom, e ouuc della filhos, o 
iffamtc dom Dinis, e o iffamtc dom Affomsso, e a iffamtc dona Dramca que morreo nas Olgas de Burgos omde 
foy sempre senhora, e hi jaz, ca numca quis scer casada. E morreo elrrey dom Affomsso na era de mill cccxv11 
annos, e soterraromno cm Alcobaça. 

Deh•1•ey clo111 Dinis e ela guerra que ouue eo1n llo lfl'a111te don1 ~lfomsso seu flllto 

Reynou seu filho rrey dom Dinis, e foy muy boo rrey e de gram justiç.a e muy boo cristaão, e fez muito por 
a santa cgrcia. E casou com dona Isabel filha <lclrrcy dom Pedro d'Aragom, e ouuc filhos dclla, a rrainha dona 
Costamça, que foy casada com elrrcy dom Fernamdo de Caslclla que foy filho delrrey dom Samcho como se 
mostrará no Titulo xx1 de rrcy Ramiro parrafo nu, e o iffante dom Affomsso. E ouue outro~ filhos de barregaãs, 
Affomsso Samchcz que foy cxerdado e morreo cm Castella, e mandousse deitar em Villa de Corneie cm huum 
moesteyro 11uc ell rnamdou fazer que ha nome samla Clara. E uuuc outro filho que ouue nome dom Pedro 
que foy comdc cm Porlugall, o Fcrnam Sarnchez, e Joham Affomsso, que depois seu irmaão elrrey dom Affomsso 
o mamdou matar cm Lixboa quatro dias amdados do mos do junho ora de mill ccc1.xm1 annos. Este rrey 
dom Denis foy a Castclla e chegou a Aragom a huuma villa que dizem Taraçona com a rrainha dona lsabcll sa 
molher a meter pazes arntre clrrcy dom James d'Aragom filho delrrey dom Pedro seu padre, e amtre elrrey dom 
Fernamdo do Castella filho dclrrey dom Samcho : esto foy no mes d'agosto da era de mill cccx1.11 annos. E por 
quamto foy, tamto cmdercmçou, e veo pera seu rreyno com gramdes vitorias. Este rrey dom Denis ante que 
esto fosse ouue com elrrey dom Fcrnamdo gram sanha, e cmlrou per Castella atáa Valadolide e filhou o Sabu
gall e Castell Rodrigo e Almeyda e Villa Mayor e Alfayates e outros castellos que ficarom aa coroa do rreyno de 
Portugal pera lodo sempre, segumdo se despois firmarom por priuillegios : csto foy feito era de mill cccxxxm. 
Este rrey dom Denis ouue guerra com seu filho dom Affomsso que era iffamte, por rrazom que queria que Af
fomsso Samchcz, que era seu filho de barrcgaã, que rrcynasse. E o iffamte dom Affomsso soube csto e tomou
lhe a çidadc de Coymhra vespora de jancyrn depôs comer, era de mill ccc1.1x annos. Em outro dia de janeyro 
tomou Monte Moor o velho rompente o aluur, e esto foy na era de mill cccLx. E foyssc e tomou a Feyra e o cas
tello de Gaya e a torre da menagem <lo Porto, e foissc deytar sobre a villa de Guimaraãcs. E guardaua a villa e o 
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castello huum caualeiro que chamauam Meem Rodriguez de Vascomçellos e defemdeolha muy hem. Elrrey 
dom Denis soube que jazia sobre a villa de Guimaraães, e ell veosse deytar sobre Coymbra. E chegou hi o pri
meiro dia de março em coreesma, e fez muito estrago, e o arraua]de todo foi estragado. E derribarom as casas e 
filharom muito pam e muito vinho e muito azeite, e danarom todo o campo que era semeado _de pam nouo. •~ 
cortarom todos os oJiuaaes tambem d'aaquem como d'aalem. E chegou hi dom Affomsso Guedelha, que sse cha
mou rrey de Leom em outro tempo, padre de dom Joham. O iffamte quando soube que seu padre jazia sobre 
Coymbra a]çousse de Guimaraães e chegou a sam Paullos com o comde dom Pedro seu irmaão, que emtom era 
exerdado do rreyno, e com outros rricos homeens e com gram poder de cauallaria, e jouue hi tres dias per tre· 
gua que onue antre seu padre e eBe. Passonsse seu padre aalem per hunma barca, e cm outro dia de gram 
manhãa tornou e quis emtrar a vi lia pela ponte, e ouue hi gram pelleja. : e dom Martim Gomçal1uez e dom Es
teuom Gomçalluez Leytõoes deitarom Gonçallo Pirez Ribeiro da ponte a fundo. E nom pode elrrey emtrar e foy 
pousar a sarn Framçisco, e o iffarnte veo pousar no mosteiro de samta Cruz : e dalli poserom as treguas, e alçou
sse elrrey e foisse pera Lixboa : e esto foi feito na era sohredita. 

E depois esto ouue este iffamtc na era de mill cccLxn no mes de feuereyro outra vez gram desauença com 
elrrey seu padre em Santarnm. E leuamtaromsse em volta de huuma parle e da outra : e rnatarorn os dclrrcy 
huum boo caualleiro que auia nome Fernam Gomez de Carualho que era vassallo do iffamtc. E soube esto o 
iffamte e armousse e foy comtra os delrrey, e rnatarom muitos da parte delrrey, e matarorn mais se nom fora que 
quis Deus que os partio a noite. E em outro <lia ouuerom os caualleiros acordo amtre ssy que sse nom ma
tassem huuns a outros : e trabalharom per tall guisa que rneterom paz amtre elrrey e seu filho dom Affomsso. 
E morreo elrrey dom Dinis, e soterraromno no moesteiro d'Odinc11:1s de monjas, qne ell mamdou fazer, na era 
de rnill cccLx1m annos, esto foy sete dias de janeiro. 

Delrrey do1n A ffom~so ·otho delrrey tlo111 Dhlls 

Reynou seu filho elrrei dom Afl'omsso e foy sempre nobre rrcy e muito tendo com Deus. Este foy ney dom 
Affomsso o quarto, o que ouue guerra com elrrey dom Affomsso de Castella seu sobrinho e seu genrro, com que 
elle ao despois remçeo a lide de Tarifa. como se moslrará no Titulo xx1 de rrPy Ramiro parrafo xm. Este rrey 
dom Affomsso o quarto foy casado com a 1Tainha dona füeatiz. e ouur.rom filhos como sse mostra no Titulo xx1 
de rrey Ramiro parrafo 1111.º 

TITULO llll. 11 

DOM DI~ QUE DEillll\'EHD•~RAH OS DE IH:JIDO\'A E ON D•; Bl~C'A.YA .. ; DE C'R.l!lllTO •! O~ DE ,.ERllUIZo 
E DOJIDE VEH OS FIDA.LLGON DE PORTUGALL E DE CANTELLA. E t.;A.LLIZA., E DE Rli" DIAZ \'llH~ 

E D08 VEll\'IJIEJITOS QUE OUUE E DE 8Ell CA.NA.HEJITO 

O çide Ruy Diaz foi o mais homrrado fidallgo c1ue ouue cm Espanha que rrey nom fosse. E os castellaãos 
fezerom dous alcay<les, huum ouue nome Nuno Rosoyra e foi filho de Nuno Bechides : e deste Nuno Rosoyra 
veerom os rreis de Castel1a, assy como já mostrámos no titullo quarto dos rreys parrafo primo. E outro al
cayde ouue nome Alaym Caluo : e este Alaym Caluo foy casado com dona Tare)ja Nuniz, filha de Nuno Ro
soyra. Alaym Caluo fez em esta dona Tareyja Nuniz sa molher quatro filhos, o primeiro ouue nome Fernam 
Laindez, e o segumdo ouue nome Vermuii Laindez. De Fernam Laindez veerom os de Mendoça, e de Vermuii 
Laindez ueerom os de Bizcaya. De Laim Laindez veerom os de Castro. E deste Fernam Laindez e de Uermuu 
-Laindez er deçemdeo o çide Ruy Diaz o hem auenturado, e dom Aluar Fernamdcz Menaya, domde sayrom os 
de Castro assy como veredes. Femam Laindez ouue huum filho que ouue nome Laym Femamdcz : e deste 
Alaym Fernamdez sayo Nuno Laindez, e este Nuno Laindez casou com huuma dona que avia nome dona Elho. 

Ora tornemos a V crmuu Laindez : deste Vermuu Laymdez sayo Rodrigo Vermuiz, e dona Eluira Uermuiz omde 
veem os de Bisraya. E de Ro<lrigo Vermuiz sayo Fernam Rod1·igucz, e dona Meçia Rodriguez que foy casada com 
Gomçallo Trastamiriz da Maya assy como sse mostra no titulo xx1 de rrcy Ramiro parrafo m.º E daqui reem os boos 
fidallgos de Portugall e outros muitos e de Castclla e de Galliza. E de Fcrnam Rodriguez sayn Pero Fernandez e ou
tra filha que ouuc nome dona Elo : e esla dona Elo foi a que casou com Nuno Laintlez como ora dissémos. E este 
Nupo Laindez ouue desta dona Elo huum filho que oune nome Laim Nuniz. De Laim Nuuiz sayo Diego Laimdez 
padre do çide Ruy Diaz, e Fernarn Layndez padre de dom Aluar Fernandez l\lenaya. Este Diego Laindez foy 
casado com dona Tare)ja Nuniz, filha do comde dom Nuno Aluarez da Maya e neta delrrcy de Leorn de gaamça., 
e fez em ella Ruy Diaz meo çide a que Deus fez muyta merçêc, ·ca o fez vemçedor cm todollos seus feitos. 

Este çidc Hny Diaz vemçeo çimquo rreys mouros a huuma ora. E o çide Ruy Diaz vençeo elrrey.dom Garria, e 
vemçeo elrrey dom AtTomsso dr. Leorn e premrlf'o. Este rrey dom Affonso foy despois J'l'ey de Castella e de Lcom e 
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de Portugal!. E despois vemçeo o comde Saboya com todo o poder delrrey de Framça duas uezes. E este Ruy Diaz 
leuou elrrey dom Fernamdo de Castella, o que foy par demperador, pera Framça, e esteue seis mezes em )1.,rança 
apesar do ernperador e delrrey de Frarnça, e de sete rreys, e do papa a que pesaua muito: e todo esto era com medo 
do çide Ruy Diaz, ca nunca se todos atreuerorn a lidar com elrrey com medo deli. E o ernperador e elrrey de 
Frarnça rrogarom o papa que ernuiasse rrogar elrrey que sse tornasse pera sa terra. E o papa emuiouo rrogar que 
sse toniasse pera sa terra, e elrrey nom quis atáa que o papa e o ernperador e os outros rreys ouuerom de fazer 
quamto ell rnamdou, e assy se tornou hornrrado e beadante pera sa terra pella boa aventura do çide. E o çide vem
çeo elrrey dom Pedro d' Aragorn e prerndeo. E o çide vernçeo o comde dom Remom de Barçellona duas uezes em 
campo, e vernçeo e prerndeo. E o çide uernçeo rrey Hunaz de Marrocos com todo o poder d'aalem mar, e morreo 
emde com pesar. O çide vemçeo rrey Bucar de Marrocos irrnaão deste rrey Hunaz com oito rreys. E depois que o 
çide morreo vençeo rrey Bucar outra uez com todo o poder que pode ajurntar d'Africa: e esto foy per a vertude de 
Deus que lhe emuiou o apostollo Samtiago em sa ajuda. E nosso senhor mandou dizer ao çide em sa vida por sam 
Pedro por quall guisa avia de vernçer : e estas duas uezes que o vemçeo forom no campo do Quarto a cabo ·de Va
lemça que o çide filhára aos mouros com outros muitos castellos. O <:ide vemçeo outros muitos christaãos e mouros, 
tamhem rreys come outros rnuy honrrados por muitas uezes, e foy na filhada de Coimbra e de Lamego e de Viseu e 
do Porto, e outrossy em Castella e em outros muytos Jogares. Este Ruy Diaz foy casado com dona Xarnena Go
mez, filha do comde dom Gomez de Gormaz e neta delrrey de Leorn de gaarnça, e fez em ella huum filho que ouue 
nome Diego Rodriguez e matarornno os mouros em Comsogra : e ouue em esta dona Xernena outras duas filhas, 
huuma ouue nome dona Soll, e a outra ouue nome dona Eluira. E dona S()l casou com o iffante erdriro d' Aragom, 
e nom ouue se mel : e dona Eluira casou com elrrcy dom Ramiro de Nauarra corno se mostra no Titulo v. º dos rreys 
de Nauarra parrafo n. e ouuerom filhos e jceraçom cm tall maneira que quarntos rreys ha oje em Espanha e em 
Framça e em Irngratcrra todos vem dell, e em outros rreynos mais lomgc. Esle çi1le lluy Diaz rineo bem, e estes 
heen~ que fez som escriptos nas cronfras dos rrcys, e r.l he mn paravso. 

TITULO IX." 

DE t:OllO 0111 DE BISCA. Y A. POR NAH TEEREH ~11t<;NUOI& TOHA.ROH POR SENHOR FROOJI IRJIA.\O DELRin" DH 

t•QRATI~RRA QUE UI UEO TEER COH UUUH SEU FILHO, E COHO DELLE DEN~'IUIDERA.JI Ofil DE DIZCAYA 

Bizcaya, que foy senhorio primeiro em seu cabo ante que elrrcy ouuesse Castclla e ôdepois em Bizcaia, nom 
avia nenhuum senhor. E auia huurn comde em Esturas que avia nome dóm Moninho, e vinhalhes fazer mal. E ueo 
a poer com elles preito que lhe dessem cada anuo huma vaca bramca e huum Loy brarnco e huum cauallo bramco 
por conheç.imcnto, e que lhes norn faria mall : e esto faziam clles por mny gram força que nom poderorn fazer 
mais. E a pouco tempo chegou hi huuma náao em que vinha huum homem boo que era hirrnaão delrrey d'Im
graterra que viinha de lá deitado e avia nome :F'room, e trazia comsigo lmum seu filho que avia nome Furtam 
Frooez, e deitaraos elrrcy d'lngraterra do rreyno. E chegando alli soube como amdauam em sa contemda com 
o conde dom Moninho das Esturas : e cmtom dissclhes quem era, e se o quisessem filhar por senhor que os de
fernderia dello. E cllcs virornno homem de proll e souberorn que era d'alto sangue disserom que lhes prazia, e 
erntorn o filharom por senhor. E a poucos dias cmuiou o com de dom Mo ninho a <lemamdar aquell trebuto, e el 
disse que lho nom daria, e se o quisesse viir demandar que lho defcmderia. E o comde dom Mo ninho juntou 
suas gentes e veo a elles. E dom Froom com os bizcainhos sayo a elle e jurntaromsse aalem de huuma aldea que 
ora chamam Vusturio, e lidarorn e vemçeo dom Froom e os hizcainhos o com de dom Moninho e matarornno no 
campo, e mataromno com gram peça dos seus que todo o carnpo·ficou cheo de sarngue e pedras que hi auia. E 
por esta mortiimdade, que hi foy tamanha que as pedras e o campo foy todo uermelho, poseromlhe nome ao 
campo o campo de Arguriega, que tanto quer dizer por seu linguagem de vascornço como pedras vermelhas pelo 
nosso, e oje cm este dia assy ha nome. A caho de tempo morreo este dom Froom e ficou seu filho Furtam 
Frooez por senhor de Bizcaya, e foy casado com dona Eluira Vermuiz, filha de Verrnuu Laindez e neta de Alim 
Caluo, e fez em ella dom Lopo Ortiz que ficou por senhor <le Bizcaya. Este dom Lopo Ortiz foy o que foy com 
o comde dom Fernam Gomçalluez na lide de Almançor, e sayo deJle dom Diego Lopez. 

De dona Dle~o Lo11ez 8enhor de Dlzeaya bl8neto de dmn Froon1, e eon10 ea8ou eon1 
hu11111a molber que aehou amdando a 1nonte a quall ea8ou eom elle eo1n eom
dl-:0111 que numea •e beemze••e, e do que llte eon1 ella aeonte-:eo ~ e prose-.ue o ll
nha•e111 do11 •enbore• que forana de Dlzeaya. 

Este dom Diego Lopez era muy boo monteyro, e estando huum dia em sa armada e atemderndo quarndo 
verria o porco onuyo cantar muyta alta voz huuma molher em çima de hunma pena : e el foy pera lá e vioa secr 
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muy fermosa e muy bem vistida, e namorousse logo della muy fortemente e pregumtoulhe quem era : e ella lhe 
disse que era hunma molher de muito alto linhagem, e ell lhe disse que pois era molher d'alto linhagem que ca
saria com ella se ella quisesse, ca elle era senhor daquella terra toda : e ella lhe disse que o faria se lhe prome
tesse que numca sse santificasse, e elle lho outorgou, e ella foisse logo com elle. E esta dona era muy fermosa 
e muy bem feita em todo seu corpo saluamrlo que ania huum pee forcado como pee de cabra. E viuerom gram 
tempo e ouuerom dous filhos, e huum oune nome Enheguez Guerra, e a outra foy molher e ouue nome dona 

E quando comiam de suum dom Diego Lopez e sa molher assecmtaua ell apar de ssy o filho, e ella as
seemtaua apar de ssy a filha da outra parte. E huum dia foy elle a seu monte e matou huum porco muy gramde 
e trouxeo pera sa casa, e poseo· ante ssy hu sia comemdo com ssa molher e com seus fiJhos : e lamçarom huum 
osso da mesa e veerom a pellejar huum alaão e huuma podemga sobrelle em talJ maneyra que a podenga trauou 
ao alaão em a garganta e matouo. E dom Diego Lopez quamdo esto uyo teueo por millagre e synousse e disse 
• samta Maria vali, quem vio numca tall cousa I • E ssa molher quamdo o vyo assy sinar lamçou maão na filha e 
no filho, e dom Diego Lopez trauou do filho e nom lho quis leixar filhar : e clla rrecudio com a filha por buuma 
freesta do paaço· e foysse pera as montanhas em guisa que a nom virom mais nem a filha. 

Depois a cabo de tempo foy este dom Oiego Lopez a fazer mall aos mouros, e premdcromno e leuaromno pera 
Tolledo preso. E a seu filho Enheguez Guerra pesaua muito dessa prisom, e veo fallar com os da terra per que ma
neyra o poderiaqi auer fóra da prisom. E elles disserom que nom sabiam maneyra por que o podessern aver, sal
uamdo sse fosse aas montanhas e achasse sa madre, e que ella lhe daria como o tirasse. É ell foy aláa sóo em çima 
de seu cauallo, e achoua cm çima de huuma pena: e ella lhe disse .filho Enheguez Guerra, vem a mym cabem sey 
eu ao que ueens : • e ell foy pera e11a e ella 1he disse •veens a preguntar como tirarás teu padre da prisom. • Em
tom chamou huum cauallo que amdaua so1to pello momle que avia nome Pardal1o e chamouo per seu nome : e ella 
meteo huum freo ao canallo que tiinha, e disselhe que nom fezesse força pollo dessellar nem pollo desemfrear 
nem por lhe dar de comer nem de beuer nem de ferrar : e disselhe que este cauallo lhe duraria em toda sa Yida, 
e que nunca emtraria em Jidc que nom vemçessc delle. E disselhe que caualgasse em clle e que o poria em Tol
ledo ante a porta hu jazia seu padre logo em esse dia, e que ante a porta hu o canalo o posesse que alli deç.esse 
e que acharia seu padre estar cm huum curral, e que o filhasse pclla maão e fezesse que queria fallar com elle, 
que o fosse tirando comtra a porta hu estana ho cauallo, e que dêsque alli fosse que cauallgasse em o cauallo e 
que posesse seu padre ante ssy e que ante noite seria cm sa terra com seu padre : e assy foy. E depois a cabo 
de tempo morreo dom Diego Lopez e ficou a terra a seu filho dom Enheguez Guerra. E alguuns ha em Biscaya 
que disserom e dizem oje em dia que esta sa madre de Enhegucz Guerra que este he o coouro de Bizcaya. E cada 
que hi he o senhor de Bizcaya em huma aldea que chamam Vuslurio, todollos deuemtres das vacas que matam 
em sa casa todollos manda poer em huuma peça fóra da aldea em huuma pena, e pella menhãa nom acham hi 
nada, e dizem que sse o nom fezcsse assy que alguum nojo rreçeberia dei em esse dia e necssa noite em a1guum 
escudeyro de ssa casa, ou em alguma cousa de que sse muito doesse. E cslo sempre ho assy passarom os senho
res de Bizcaya atáa morte de dom Joham o torto : e alguuns o quiserom prouar de o nom fazer assy e acharomse 
mall. E mais dizem oje em dia hi, que jaz com alguumas molhcres hi nas aldeas aimda que nom queyram, e vem 
a ellas em figura descudeiro, e todas aquellas com que jaz tornam escooradas. Este Enheguez Guerra senhor de 
Bizcaya nom ouue fÜho nenhuum mais ouue huma filha que ouue nome dona Munha Ennheguez. Esta dona Mu
nha Ennheguez foy casada com dom Fernamdo filho delrrey de Nauarra, e foy bastardo, e fez em ella huum filho 
que ouue nome dom Lope Ellimdo. E dom Lope Ellindo senhor de Biscaya foy casado com dona Or1anda, 
filha ~e dom Trastamiro Aboazar como se mostra no Titulo XXI de rrey Ramiro parrafo n.º, e fez em ella dom 
Diego Lopez, que chamarom o vermelho, senhor de Bizcaya, e foy casado com dona e fez em el1a o comde 
dom Lope que jaz cm sam Milham della Cogolha, e morreo na era de Este comde dom Lope foy 
casado com a comdessa dona Çiculo, e fez em ella dom Diego Lopez o Royuho. Este dom Diego Lopez o Royuho 
mprreo na era de mill e çemto e seseenta e dons annos. Este dom Diego Lopez o Royuho foy casado com dona Almi
çena, e fez em ella o com de dom Lopc senhor de Bizcaya o que chamarom de Nagera, e morreo seis dias de mayo 
era de mill cc e oito annos. Este comde dom Lope fez moeda que chamarom 1ohiis, e foy casado com a com
dessa dona Aldomça Rodriguez filha de dom Rodrigo de Castro o que chamarom Caluo, como se mostra no Ti
tulo XI dos de Castro parrafo m.º, e fez em ella Diego Lopez de Fenar, o que chamarom dcspois dom Diego Lo
pez o boo : e o porque lhe chamarom de Fcnar foy porque lidou hi com os mouros e foy comtra elles muy bca
damte. E morreo este dom Diego o hoo de Fenar xv1 dias doitubro era de mill ccLu annos. Este dom Diego o boo 
ouue a diamteira dos christaãos com os mouros na lide das náaos de Tollosa. Este dom Diego o boo foy ca
sado com dona Maria Manrriquez, filha do comde dom Manrriquez de Lara como se mostra no titu1lo vn do comde 
dom Momdo parrafo nn.º, e fez cm ela dom Lope Diaz de Faro que chamarom Cabeça braua. E depois leixou 
dom Diego o boo esta molher dona Maria Manrriquez, porque se lhe foy com hnum ferreiro em Burgos, e casou 
com dona Toda Piriz, filha de dom Pero Rodriguez de Sagra, e fez em ela a condessa dona Orraca Diaz de Ca
nas que foi casada com o conde dom Aluaro de Lara. e a condessa dona Maria que foi casada com o comde 
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dom Gomçallo de Lara como se mostra no titullo dez dos de Lara parrafo nu.º Este dom Gomçallo de Lara. foy ir
maão deste comdo dom Aluaro como se mostra no titulJo x dos de La1·a parrafo v1.º e parrafo vrn.º E a comdessa 
dona Orraca Diaz casou depôs morte do comde dom Aluaro com dom Ruuy Diaz, filho de dom Dia Xamenez se
nhor dos Carneiros, e fez em ella semel como adiamto veredes no titullo xm de dom Pero Fernamdez de Traua 
parrafo v.º Este dom Diego o boo foy o que vençeo o torneo de Castella que foy hunm dos boos feitos e dos hom
rrados que homem passou em Espanha. E dêsque vençeo aquelle torneo hu veerom de todalJas terras tornonsse 
pera sa pousada hu estaua sa molher e sas companhas, e começaromno a desarmar donas e domzellas, e quando 
o desarmauam acharomlhe huma seeta chamtada na perna e marauilharomsse todos muito como a podia sofrer. 
E depois que o dcsarmarom e lhe tirarom a secta disse comtra dona Toda Pirez sa molhcr, • homrrada está ora 
a filha do infançom : •e elJa lhe disse e senhor, esse infançom que vós dizedes por rricomen honrrado ho ouue
rom sempre em sa terra, e se elle melhor homem achara que vós amle me lhe dera.• Este dom Lope Diaz snso 
dito foy muy boo caualeiro d' armas bem como ho padre, e por esso lhe chamarom Cabeça braua. Este dom .Lopc 
Diaz senhor de Bizcaya que chamarom Cabeça braua foi casado com dona Orraca Affomsso, a filha delrrey dom 
Affomsso de Leom e de dona Enês de Mendo.ça de gaança, e fez em ella dom Diego Lopez, que era o mayor e 
foy senhor de Bizcaya, e dom Sancho Lopez, e dom Lope el chico, e dom Affomsso Lopez padre de dom Joham 
Affomsso d'Alfaro o velho : e morreo xv de nouembro era de rnill ccLx e quatro annos. Este Lopo Diaz fez 
em huurna rrica dona que houue nome dona Toda de samta Gadea, dona muito homrrada de Salzcdo, hnum filho 
de gaamça que ouue nome dom Diego Lopez de Salzedo que foy muy boo rricomcm e muito emtcmdido, e foy 
casado com dona Aluarcz filha de dom Aluar Fernamdez Podestade, e fez em ella dona Maria Diaz 
que foy casada com Nuno Diaz de Castanheda como se mostra no Titulo x1111 <los de Castanheda parrafo 11.º 

E dom Diego Lopez sob redito senhor de Bizcay~, filho de dom Lope Diaz e de dona Orraca Affomsso, filhou Mulla 
aos mouros, e fez muitos seruiços a elrrey rlom Fernam<lo e emtrou na diamtcira de Senilha quamdo a filhou aos 
mouros, como quer que lhe clrrey ante fezcsse muito mall, e <lemandonlhe seus Jogares como se mostra no ti
tullo xx1 de rrey Ramiro parrafo v11.º : e morreo quatro dias d'oitubro era de mill ccxx11 annos. Este dom Diego 
Lopez foy casado com dona Costamça de Beartc irmaã de dom Gascom de Bearte, e fez cm ella o comde dom Lope 
que foy huum dos boos que ouue em sa linhagem nem cm toda Espanha : este conde dom Lope matouo elrrey 
dom Samcho de Castella em AI faro : e frz outro filho que ouuc nome dom Diego como o padre, e outra filha que 
oune nome dona Orraca Diaz. Este dom Diego dêsque soube a morte de seu irmaão o comde foisse a Aragom e 
veo a correr a terra delrrei dom Samcho e lidou com o seu podrr cm Pajarom e vcmçco : e depois morte delrrey 
dom Sancho veo a rreynar seu filho dom Fernamdo, e aveosse com el dom Diego e ficou por senhor de. Bizcaya. 
Este comde dom Lope suso dito foy casado com dona Joana filha do iffamte dom Affonso de Moliha e de dona Ta
reyja Gonçalluez de Lara, irmaã de dom Nuno Gomçalluez o boo, e foz em ella huum filho que ouue nome dom 
Diego e morreo dcslimto, e hunma filha que onne nome dona Maria que casou com ho iffante dom Joham : e fez 
em esta dona Maria o iffamte dom Joham huum fi1ho que ouue nome dom Joham, e foy çego de huum olho, e por 
esto lhe chamarom dom Joham o torto. Este dom Joham o torto casou com dona Isabcll, filha do iffamte dom 
Affomsso de Portugall e <lc dona Viulante filha do iffamtc dom Manuell de Castella e da iffamte Costamça d' Ara
gom, e fez em clla dona Maria que casou com dom Joham N uniz, filho de dom Fernam Guedelha e de dona Jo
hana de Lara filha de doq1 Joham Nuniz o gordo de Lara e de dona Tarcyja Aluarez, e foz em ella huum filho 
que ouue nome <lom Nuno. E o sohredito dom Diego, irmaão deste cornde dom Lope, foi casado com a iffamte 
dona Viullante filha delrrey dom Affomsso de Castella e da rrainha <lona Yiullamte, e fez em ella dons filhos e 
huuma filha : e huum filho o rmtyor que ouue nome dom Lope morrco sem scmell, e a filha ouue nome dona Ma
ria e foy casada com dom Joham Nuniz de Lara o boo, o que filhou o castello de Giballtar aos mouros, e nom 
ouuerom sem ri, e o outro filho ouuc nome dom Fernamdo, e foi sandeu, e foy casado com dona Maria filha do 
iffamte dom Affomsso de Portngall e de dona Yiullantc filha <lo iífamte dom ~lannell que nós já dissí·mos, e fez 
em ella huum filho que ouue nome dom Diego come o avôo, e fora ante casada com dom Tello. Este dom Diego 
foy casado com dona Joana de Castro, e fez em ela dom Pedrn como SP. mostra no titnllo xx1 de rrcv Hamiro par
rafo XV. 

E a dona Orraca Diaz irmaã do corrnle dom Lope e dom Diego foy casada com dom Fernam Rodriguez de 
Castro, o que morreo em Graada quamdo lá foy dom Nuno o boo e os outros rricos homeens de Castella. Esh~ 
dom Fernam Rodriguez foi filho de dom Huy Gueralte <le Catalonha bizcomde de Cahreyra e de dona Maria Pirez 
filha de dom Pero Fernamdcz de Castro a que chamarom o castellaão, e ouue della huum filho que ouue nome 
dom Pero Fcrnamdez : e morreo de XYI annos sem filho e sem filha e herdou a madre os beens do filho, e depôs 
sa morte de dona Orraca Diaz leixou os beens a seus irmaãos o comde dom Lope e dom Diego. Este dom Lope 
el chico de que j{t dissémos foy casado com dona Birimgueyra Gonçalluez Giroa, e fez em ella Diego Lopez de 
Campos que matou elrrey dom Samcho de Castella em Alfaro quamdo matou o comde dom Lope, e morreo sem 
semcl liidima. Este dom Lope o chico foz em esta dona Biringueyra Gomçalluez Giroa sa molher outro filho que 
mme nome Loy Diaz. Este Loy Diaz foy easado com clona Moor Ayras filha de rlom Joham Diaz rle Fineiosa e de 
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dona Moor Aluarez filha de dom Aluar Diaz d'Esturas, padre de dom Pedralluarez d'Esturas e de seus irmaãos 
assy como se mostra no titulo xv dos de Castanheda parrafo 11.º, e em o titullo xxx o q"atro dos de Meem Ro
driguez de Touges parrafo 11.º, e fez em ella rlom Diego Lopez d' AI faro. 

TITULO X.º 

DOHDE DEllÇEHDE HO LINHAQEB DO 80LAB DE LARA 1 DOlili PBIHE'l'BOll DE QUE HAlll LO•QE 
llE PODE l!iABEB 

Ora tornemos ao linhagem de solar de Lara que foy muy hoo e muyto homrrado. Dom Gomçallo Gostiiz foy 
filho de dom Gosteuz Gomçalluez e de dona Hurtiga Ramirez, filha delrrey Ramiro como se mostra no seu titullo xx1 
parrafo primo. Este Gusto Gomçalluez foy o que morreo na lide que o comde dom Fernam Gomçalluez ouue com 
Almançor, como assa estorea deuisa. E dom Gomçallo Gosteuz casou com dona Samcha irmaã de dom Roy Vaas
•1uez de Burneua e fez em ela sete filhos, Diego Gomçalluez, e Martim Gomçalluez, ~ Suer Gomçalluez, e Fcr
nam Gomçalluez, e Roy Gomçalluez, e Gosteuz Gomçalluez, e Gomçallo Gomçalluez. E depois estes iffarntcs fe. 
zeos matar Ruy Vaasquez seu tio no campo d' Almenar aos mouros a trayçom, e fezera ante premder a Gomçallo 
Gostiiz per cartas falsas que emuiou a Almançor que o matasse, e Almançor nom o quis matar e prendeo : e em 
temdoo preso fez em tanto Ruy Vaasquez matar os sete iffamtes e seu amo Nuno Salido, o que catou bem os 
agoyros das aves, e leuarom as cabeças a Almançor a Cordoua hu el estaua, e el mandouas deitar denmte de Gonçallo 
Gustiuz em huuma manta pera veer se os conheçeria, e elle quamdo as vio e as conheçeo ficou tall como samdeo 
e ouuera a morrer; e Almançor com dóo que ouue delle emuioulhe huuma sa prima muy fermosa e muyto em
temdida que era moura que o confortasse no carçer hu jazia. E em confortandoo ella jouue clle com ella e em
prenhoua de huum filho que ouue nome Mudarra Gomçalluez. E dcspois soltou Almançor Gomçallo Gosteuz e 
cmuiouo pera sa terra com piedade que dell ouue. E depois naçeo Mudarra Gomçalluez, e dêsquc foy gramde e 
soube cujo filho era veosse pera Castella com todollos catiuos que elrrey Almançor tiinha e com muy gramd'algo 
<JUC lhe deu, e matou Runy Vaasquez e vingou seus irmaãos. E depois morte do com de dom Garçia Fernamdez 
filho do comde dom Fernam Gomçallucz er queymou a aleyuosa de dona Lambra molher de Ruuy Vaasquez por 
que lhe este mall ueera. Este dom Mudarra Gonçalluez foy muy Loo caualleiro d'armas e foy homem muito hon
rrado e muy Loo christaão. O comde dom Garçia Fernamdez foi seu padrinho pero que lhe nom mudarom o nome, 
e fezeo mayor de todallas sas mcsnadas porque o seruia bem e fazia muito mall aos mouros, e porque era de 
muito alto samgue d'ambas as partes domde viinha. E porque os de Lara e os de Carryom foram de mais alto 
sangue que auia em Castella e deçendiam dos rreys por esso lhes chamarom iffomtes. Este dom Mudarra Gom
çalluez foi casado com huuma dona que foy molher muy filha dalgo e de muy alto sangue e viinha do linhagem 
dos godos, e fez em ella huum filho que ouue nome dom Nuno Gonsaluez de Vallos : e teue Deus por bem que 
foy boo christaão como seu padre era, e porque avia muy gram sabor de fazer mall aos mouros como quer que 
delles veesse. Este conde dom Nuno Gomçalluez d'Aualos porque era muy boo cliristaão fone Deus por hem 
de seer sempre vemçedor elfl todallas batalhas. E hnuma noite ante que morresse veo a elle ho angio hu ell jazia 
oramdo : ante sa carna vio huma craridade muy gramde e huum homem uest.ido em vestiduras bramras e pregum
tou que era, e elle lhe disse que era angio que viinha a elle per mandado de Deus, e que pedisse huum dom 
quall teuesse por bem e que Deus lho outorgaria, e ell disse que louuado fosse Deus por quamta mercêe lhe fa
zia e que lhe pedia saluaçom pera alma, e elle lhe disse que esto lhe era outorgado com tanto que nom fezesse 
peores obras do que elle atáa li fezera, mais que pedisse : e ellc lhe pedio que o seu solar numca fosse destroydo, 
e o angio lhe disse que pedia hem e que Deus lho avia outorgado : e por esto cuydam os homeens que o solar de 
Lara numca ha de seer dcstroydo. E este dom Nuno Gomçalluez de Vallos foi casado com dona e fez 
em clla Amcnaya Gomçallo Nuniz que foy muy boo fidallguo. Este Menaya Gomçallo Nuniz foy casado com dona 
Tareyja Gomçalluez .filha do conde dom Gomçallo da Maya, e fez em ella o comde dom Nuno Gomçalluez que 
chamarom o Corno d'Amdaluz, e porque o chamarom o Coruo foy porque era muy cruell comtra os mouros e ma
tauaos ante que os premder. Este dom Nuno Gonsaluez Corno foi casado com dona Ermesem<la Gomçalluez filha. 
de dom Gomçallo Trestamirez da Maya como se mostra no titulo xu de rrey Ramiro parrafo m.º, e fez em ella o 
comde dom Aluar Nuniz e foy casado com dona e fez em ella o conde dom Nuno Aluarez de Lara, 
e o comde dom Hordonho. Este· comde dom N unalluarez foy o que deu a sentemça pello çide comtra os iffamtes 
de Carrion quando os rretaua pella desomrra que fezerom a ssas filhas nos rreuorcdos de Torres. E o comde dom 
Hordonho irmaão deste comde dom Nnnaluarez jouue com huuma sa irmaã per força, e fez em ella dom Garçia 
Ordonhez, o que lidou o rreto em Çamora polia morte delrrey dom Sarncho. Este comde dom Nuno Aluarez 
de Lara foy casado com a condessa dona e fez cm ella o comdc dom Pedro. Este comde dom Pedro foy 
casado com a romdessa dona Eua filha do comde dom Pero Fernamdez de· Traua assy como se mostra no seu 
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titullo xm deste dom Pedro de Traua no parrafo 11.º, e fez cm ella o comde dom Manrrique de Lara padre da 
rrainha dona Mafalda Mamriquez molher que foy delrrey dom Affomsso Amrriqucz de Portugall como se mostra 
no titullo v11.º do comdc dom Mumdo parrafo v.º, e o conde dom Nuno o que liurou os fidalgos de preito em Cas
tella na villa de Burgos, e o comde dom Rodrigo que nom ouue semel. Esta comdessa dona Eua depois morte do 
comde dom Pedro de Lara seu marido casou com dom Garçia Garciis d' Aça filho dalgo e de muy alto sangue e 
muito honrrado. Este dom Garçia Garciis d' Aça ajudou a criar muy bem seus cmteados, o comde dom Manrri
quez, e o comde dom Nuno, e o com de dom Rodrigo que ficarom 1noços pequenos. E este dom Garçia Gar
çiis d' Aça foy filho do com de dom Garçia de Nagcra e da comdc~a <lona Este c9mdc <lom Manrriqnc 
foy casado com dona Ermescmda filha de dom Almcyrique o primeiro senhor de Narhona, e foz cm ella o condl' 
dom Pedro de Molina, e dona Maria Manrrique que foy rasada com dom Dil'go o hoo assy como se mostra no 
titullo 1x.º dos de Rizcaya parrafo n.º, e dona Mafallda .Manrriquez que foy casada com elrrey dom Affomsso de 
Portuga11 assy como se mostra no titullo v11.º do comde dom Momdo dom1le nem os rreys de Portugal1 rarrafo v.º 
Este comde dom Manrriquc foy senhor de Mollina, e a mancyra porque o foy foi esta : elrrey de Castella e elrrey 
rl'Aragom aviam sa contemda sobre Mollina, e huum dizia que era sua e outro dizia qnc era sua : e o comde dom 
Manrriqne snso dito era vassallo delrrey <le Castclla e seu natura II, e er:i compadre dclrrey d' Aragom e seu ami
guo muito, e veemdo a contemda que amtre cites avia pesou lhe muito, e dissclhes que poscsscm cm cllc este feito 
e p,sta contenda que antre ellcs avia por fcyto de Mollina, e que clle daria hi scntemça quall visse que era boa 
e dereyta : e os rreys ambos disscrom que o outorgauom, e dcromlhc cm os priuillegios que a scntemça que clle 
desse qne a outorganam e que sse dauam por pagados e por emtregucs. E cllc despois que .teue os priuillegios 
deu esta sentença, «que o dercito que os rreys aviam que o rreuogauam e o poinham todo cm ssy, e que dalli em 
dcamtc qne ficasse a cll a Molina pera todo sempre e. pera os que de1lc desçemdessem ficamdo sempre ao filho 
mayor como moorgado : • e os rreys outorgarom a sentemça que elle dera. E clrrcy de Castella disse que lhe queria 
muy hem Jaurar a yilJa aa ssa custa e assy o fez : elrrcy d' Aragom disse qne lhe queria laurar o alcaçcr aa ssa 
custa e assy o fez. E o comde dom Manrrique ouuea cm toda sa vida, e ouue estes tres filhos que já dissémos, 
o romde dom Pedro <le Molina a que ficou dcpC1s sa morte, e a rrainha dona Mafalda de Portugall, e dona Maria 
Manrriquc {fTIC foy casada com dom Diego o hoo e fez cm ella dom Lopc cl Ruyuo : e depois que fez este filho 
com dom Diego o hoo seu marido foy máa molhcr, e foisse pera hnum fcrreyro pera Burgos. Este comde dom 
Pedro de Molina foy casado com a condessa dona S:uncha filha dC'lrrcy dom Garçia de Nauarra e da rrainha dona 
Orraca, filha do cmperador dom AITomsso d'Espanha e de dona Gontrode filha de dom Diego ALergom, e fez em 
ella filhos, o prinwiro filho ounc nome Almciriquc que foy despois hizcom<le de NarLona, e outro filho ouuc nome 
dom Gonwallo Pircz ele .Molina. Este dom Gomçallo Pirez de Molina foi casado com dona Tareyj.a Gomez filha do 
romde dom Gomrz de Trana assi como se mostra no tilullo xm de dom Pero Fernamdez ele Traua parrafo Y.º, e 
fez em clla dom Pero Gonsallucz : e depôs morte de dom Gorni;:allo Pircz ficou Mollina a dom Pero Gonsallucz que 
rra o mayor. Este Jom Pero Gornça1luez foi casado com dona e fez em ella dona Mafalda Pirez que 
foi a que ficou por senhora de Molina, porque nom ouuc hi outro filho herdeiro. Esta dona Mafalda Pirez casou 
com o iffamte dom Affomsso filho delrrcy dom Affomsso 1le Leom e da rr:,i,inha dona Birimgueyra. de Caslclla : 
este iffamte dom Affornsso foy irrnaão 1lelrrcy dom Frrnamtlo o bem anentnrado o qne filhou Seuilha e Cordona 
e o mais tia fromlaria aos monros : e rste iffam1c dom Affomsso porqnc casou com dona Mafalda que era senhor 
de Molina chamaromllw o iffarnte de Molina. Este iITamtc dom Affomsso fez cm esta dona Mafalda huuma filha 
que onne nome dona Bramra : e esta dona Bramca foi casada com dom Affomsso cl nino filho delrrcy_ dom Af
fomsso de Castclla de gaamça e de huuma dona que onuc nome dona Maria d'Aula<la : e ouue este dom Affomso 
el. nino huuma filha qnc ouue nome dona Isahcll <1ue foy casada com dom Joham Nuniz de Lara o boo, o que 
filhou Gibraltar aos mouros, e nom ouncrom se mel. E morreo esta clona Isa!Jcll primeiro que sa madre dona 
Branca. E depois morte desta dona Bramca fieou Molina aa rrainha dona Maria : e depois morte <lesta rrainha 
dona Maria ficon a elrrey dom Affomsso seu neto. Ora tornemos a dom Gomez Gomçallucz filho (fo dom Gom-
çallo Pirez de Molina : e foi casado com dona. e fez em ella Runy Gomez que foi gafo. Este Ruuy 
Gomez foi rasado com dona Maria Lop<'Z filha de Lope Garçia Lamçooes e de Maria Fernandez d' Amdradc, 
e fez em ella dona Moor Hodriguez que foi molher de Samcho Samchcz cl'Ulluío. Ora tornemos ao comde dom' 
Nuno de Larn filho elo comdc dom Pedro de Lara e irmaão deste comdc dom Manrrique <JUC dissémos. Este 
comde dom Nuno foy o que liurou os fidallgos do preilo cm Burgos, e foy o primeiro dcuiseyro de mar a mar 
que lhe outorgarom os fidallgos. E este foy o que onue muitos e boos caualeyros por vassallos : e csto lhe outor
garom os Jidallgos, que comesse por todallas sas herdades. E este comde dom Nuno foi casado com a comdessa 
dona Tareyja Fernamdez filha do comde dom Fernamdo de Traua, filho de dom Pero Fernanaez e neto de dom 
Pero Froyaz irmaão de dom Hodrigo Fro~·az o hoom de Trastamar como se moslra no titulo xm de dom Pero 
Fernamdez parrafo 1111.º, e fez cm clla estes filhos, o comde dom Aluaro, e o com<le dom Gomça.llo, e o comde 
dom Fernamdo {1ue jaz cm Fiteyro, e dona Elnira Nuniz que casou com dom Fernam Hodriguez de Castro. Este 
comde sobrcdito 'lom Aluaro foi o tjtH.' britou o curml <lo8 monros <lc Miraaomollim de Marrocos na lide das náaos 
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de Tollosa com o pemdom rlclrrey dom Affomsso de Castella que trazia nas maií.OR e cujo alferez era : e foy casado 
com a comdessa dona Orraca de Canas filha de dom Diego o hoom e de dona Toda Pirez de Sagya, e nom ouue della 
semel, mais ouue tres filhos de gaamça de dona Tareyja Gill de Sorno que foy de rricos homccns homrrados, e huum 
ouue nome dom Rodrigo Aluarez que chamarom d'Alcalá, e porque o chamarom d'Alcalá foy porque o filhou aos 
mouros, e o outro onue nome dom Fernamdaluarcz, e dom Nuno Aluarez, e dom Rodrigo Aluarez que foi casado 
com dona Samcha Diaz filha de <lom Diego Froiaz e de dona Aldonça Martiins da Sillna, e fez cm ella Fernam 
Rodriguez, e Diego Froyaz, e Samcha Rodriguez, e dona Maria Rodriguez, e dona Samcha Rodriguez que foi 
casada com dom Pedraluarez das Esturas, que foy muy boo e o melhor que ouuc em sa linhagem, e fez em ella 
dom Rodrigo Aluarez, e dona Tarcyja Aluarcz que foy casada com dom Affomsso de Molina irmaão da rrainha 
dona Maria e filho do iffamtc de Molina como se mostra no titullo xxxvI.º de dom Moninho Veegas o Gasco par
rafo xv, e foz cm clla dom Tcllo. E dom Tello foy casado com dona Maria filha do ifTamte dom Affomsso de Por
tnga11 e de dona Violamtc filha do iffamte dom Manuell, e fez em ella dona Isabell que foi casada com dom Jo
ham Affonsso d'Alboquerque, o que trouuerom no ataúde muito homrrado como se mostra no titulo xxI de rrey 
Ramiro parrafo postumeyro. E dom Fernamdaluarez filho do comde dom Aluaro de Lara de gaamça foi casado 
com dona Tareyja Rodriguez filha de dom Ruuy Pirez de Villalobos, e fez em clla dom Nuno Fernandez de Vall
deneuro, e Tareyja Fernandez, e lcuoua dom Ramir Diaz d'Esturas e fez em ella dom Diego Ramirez, e Maria 
Ramirez que foy casada com dom Pero Paaez d'Esturas e nom ouue semel. Esta dona Maria ·Ramirez despois 
que lhe morrco dom Pero Paacz das Estnras casou com dom Esteuam Pirez filho de dom Pero Homem, e fez em 
t•lla Estcuam Pircz. e Tarcyja Pircz como se mostra no tilullo xxxnn.º de dom Pero Rodriguez de Percyra parrafo 
primeyro. E dom Nuno Ferna·mdez foy casado com dona Enês Enheguez filha de dom Enhego de Mcndoça, e fez 
em ella dona Joana : e dona Joana casou com dom Joham Fcrnamdez Cabelos d'ouro, filho do dayam dom Fer
namdafomso de Sam1iago que foi filho delrrey dom Affomsso de Leom de gaamça : e sa madre de dom Joltam Fer
namdez ounc nome dona Aldara Lopez filha de dom Lope Samchez d'Olhóo. E morreo este dom Joham Cabellos 
1l'ouro suso dito : ante que casasse com dona Joana fora casado com dona Maria Andres filha de dom Amdres 
Fernamdcz de Castro, e fez cm clla Joham Fernamdcz e Fernam Fcrnamdez que morreram sem somei. Ora 
!.ornemos ao com de dom Gomç.allo filho do com de dom Nuno de Lara e irmaão do comde dom Aluaro. Este comde 
<lom Gomçallo sohredito foi casado com a condessa dona Maria filha de dom Diego o boo e de dona Toda Pirez 
de Sagra como se mostra no titulo IX dos de Ilizca)'ª parrafo n, e fez cm clla dom Diego Gonsalluez, que matarom 
os mouros na Cabeça d'Eluira a par de Graada, e dom Nuno Gomçalucz, e <lona Tareyja Gomçallucz e dom Diego 
Gomçallncz nom onucrom semel. E dom Nuno Con~~allucz o hoo foi casado com dona Tareyja Affomsso filha del
rrey dom .Affomsso de Lcom e de dona Aldomça Martins da Sillua de gaança, e fez em ella dom Joham Nuniz 
o gor1lo, e dom Nuno Gonsallucz o que morrco cm LixlJoa. Este dom Nuno Gomçalluez o boo foy o melhor que 
onuc cm Ca.stclla gram tempo ante que ellc rnesse. Este dom Nuno Gonçalluez o boo em seemdo mançebo vem
çeo o ilfamtc dom Amrriquc de Castella apar de Moron com dom Rodrigo AITomsso que estaua com dom Nuno 
o hoom de suum. Este dom Nuno o boom vemçeo o Alarríin filho delrrey de Graada, e emçarrouo no castello 
de Vermem: e nom tiinlta dom Nuno mais de setcç.cntos de cauallo. E este dom Nuno o boo quamdo sse desanco 
dclrrcy dom Affornsso de Castclla e se foy a Graada foissc com cll o iffamte dom Fellipe e o irmaão dclrrey dom 
Affomsso de padre e de madre, e foissc com cl o comde dom Lope que <lcspois foy senhor de Bizcaya, e dom Diego 
seu irmaão, e dom Fcrnam Rodriguez tle Castro, e dom Esteuam Fcrnamdez de Castro, e dom Joam Nuniz, e 
tlom Nuno Gonçalluez seus filhos, e forom per todos xvn rricos homcens, e a todos daua dom Nuno rraçom de 
ssa casa. E este tlom Nuno o Loo, scemdo clrrcy de Castclla no cmpcrio morrco o iITamte dom Fernamdo Guede
lha que ficara por gouemador cm Castclla, passou cmtom Abeu~afe aaqucm mar com xxm mill caualleiros: e dom 
Nuno o boo era cm Castclla e quamdo o soube que os mouros cstragauam a terra foissc aa fromtaria pera fazer 
seruiço a Deus e a clrrey e amparamento aa terra. E avco que estamdo huum dia cm Eçeja vcerom companhas 
de Beuçafc, e cll sayo pera cllcs com aqueles que tiinha, e chegou liu estaua Abcuçafc e lidou com cllc e com os 
seus e morrco na lide. E este foi dom Nuno o boo o que uiuco bem e acaLou bem, e por esto lhe poserom nome 
dom Nuno o boo, com dcreito. E dom Joham Nuniz filho deste dom Nuno Gomçalluez o boo foy casado com 
dona Tarcyja Aluarez filha de dom Aluaro Pirez senhor d'Aluarazim, e fez cm clla dom Aluar Nuniz, e dom Jo
ham Nuniz, e _Nuno Gomçalluez, e dona Joana Nuniz, e dona Tarryja Nuniz. Este dom Joliam Nuniz foi muy 
hoo e de muy grandes feitos, e vcm~co dom Estcuam Femamdez de Castro com todo o poder dclrrcy dom Sam
cho de Castella e de Leom cm Chinchela : e nom tiinha ell que chegassem a trczcmtos de cauallo, e tiinha dom 
EsJcuam Fernamdez do poder dclrrey que chegaram a mill e quatroçcmtos de cauallo : e amtre pcmdõocs e sy
naacs que avia forom hem xrn dos que elle vemçeo, e lcuou dcllcs gram parte pera Aragom. Este dom Joham Nu
niz cm scemdo mançcbo acontcçeolhc huuma maneyra que nom deuc secr csf111ec<;i1la : e c1miouo drrcy dom Af
fomsso pera Nagcra e pera rrilt:.1 d'Euro que estcucssc hi e guardasse aqudla fromlaria de que ssc temia dos mou
ros : e cstamdo hi cm Na.gera, per nrny gramdes quecmturas que fazia como faz em agosto, dana já o rryo vúao : 
e jnnton dom Gasrom de Dearlc q'uamtos aria na Gasco11lw t' qnamtos ara ia cm Nauann: e eom dom Lope de Biz-
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caya e dom Diego seu irmaão em guisa qne eram miJI e noneçemtos amtre canalleiros e escudeiros de caua1lo, 
e uiinharn hi porque lhe queriam mall pera o matar on premder : e disserom a dom Joham Nuniz como viinham 
sohrelle, e elle sayo fóra da villa com seus trezemtos que ell tiinha de cauallo, e çarrou as portas da villa de fóra 
e Jamçou as chaues dentro por çima do muro, e veeoos atender a huum ~áao muy boo e muy chaão que hi estaua 
per que poderiam caber muy bem LXX ou uxx caualeiros de suum. E nom estauam dí mais de huuina legoa, e 
atemdêos hi bem atáa meo dia que chegou ho iffamte dom Samcho de Castella filho delrrey dom Affomsso a par
tillos, hu estauam já os pemdõoes mny chegados huuns aos outros : e e11 sospeitaua que esto era per comsselho 
do iffamte dom Samcho porqne amdauam já come em lenanto comtra seu padre elrrey dom Affonso. E dom Sam
cho chegou e disse a dom Joham que se tornasse e que elle faria tornar os outros : e dom Joham lhe disse que 
elle estaua alli per mamdado delrrey dom Affomsso seu senhor, e que se norn partiria dalli atáa que sse nom tor
nassem os outros pera omde viinham com seus pemdõoes atáa que os elle nom podesse ueer. E entom dom Sam
cho fez tanto com dles atáa que os ouue a fazer tornar pera omde veerom assy como lhe disse dom Joham. E dom 
Joham estcue alli atáa que pcrdeo a vista deJles e de seus pemdõoes : emtom se tornou pera a uilla muy honrrado 
e mny beadante, e lamçaromlhe ás chaves e abriromlhe as portas da villa. E este dom J oham vemçeo muytas lides 
e foy muy bem avemturado. Depois a cabo de tempo himdo em mamdado delrrey dom Samcho, o iffamte dom Joham 
sayo de Çamora e foy a Peleas, e nom leuaua comsigo atáa seseemta homeens de cauallo : e veo a elle o iffamte 
dom Joham e dom Joham Affomsso d'Alboquerque, que depois foy comde de Portugall, com quatroçemtos de ca
ual1o e com seus pemdõoes temdidos. E el vios assy, vi ir muy perto e bem sse podéra hir se quisera, mais quis 
amte atemder a morte ca sse hir, e parousse em meo desse campo e atemdêos, e forom a elle e prcnderomno : e de
pois liurouo da prisom elrrey dom Denis de Portugal!. Dom Aluaro foy filho deste dom Joham Nunizj e foy de muy 
gramdes feitos, e morreo muy mançebo e sem semel. Dom Nuno Gomçalluez, filho de dom Joham Nuniz e irmaão 
deste dom Aluaro, foy casado com dona Costamç.a filha do iffamte dom Aff omsso de Portugall e de dona. Viollam~e 
filha do iffamte dom Manuell, e nom ouue della semel : e este dom Nuno foi muy boo fidalgo, e morreo muy man
çebo em Bmgos. E dom Joham Nuniz, filho deste dom Joham Nuniz e irmaão de dom Aluaro e de dom Nuno, 
foy muy hoo fidalgo : e passou muy grandes feitos em tempo delrrey dom Samcho que era comtra o iffamte dom 
Joham, nom no ousando atemder cm Castro Tarafe, e acolheosse com sa molher dona Mari;i. a Portugall e com sa 
sogra dona Joana : e dom Joham Nuniz ficou em Castro Tarafe, e disse que ou morreria em ella ou a terria. E 
dom Joham Nuniz tiinha trezentos antrc caualleiros e escudeiros de cauallo, e mandou aos çemto que fossem 
rroubar e correr atá as portas de Benauente, e elles assy o fezerom : e el com os outros foy rrnubar Vall de Xema 
e Val d'Arador e todo termo de Touro e de Çamora e trouxe muitos gaados e muito pam e muito vinho e muito 
sal de Yilla Fafila. Dêsi chegou ali elrrcy dom Sancho a Falhares huuma lcgoa dalli, e pretejou com dom Joham 
Nnniz ante qne chegasse a Castro muito aa hornrra de dom Joham Nuniz, calhe deu mais de LX mill marauedis 
em terra que del tiinha, e segurou o iffamte dom Joham e todos os seus que veesscrn per Castella e Leom e am
dassem per hu quisessem srguros e que comessem por seus dinheiros, e demais que ficasse Crasto Tarafe do 
iffamte dom Joham e o al que avia : e <lesto se teue o iffamte dom Joham por muito pago e por muito emtregne. 
Este dom Joham Nuniz depôs morte delrrey dom Samcho, dom Amrrique, que ficára por tetor delrrey dom Fer-

. námdo, nom lhe quis dar aquella comtia que lhe cl mandou nem aquclla terra que el queria, e ouuesse a des
auiir dei e oune a fazer guerra a Castella. E neeste tempo se chamou rrey de Leom o iffamte dom Joham, e rrey 
de Castella dom Affomsso de Laçerda. filho do iffamte dom Fernam Guedelha :· e mais fez na guerra e mais man
teue que elles ambos. E ouucsse a açertar que ouue d'ir a Framça, e leixou seus vassallos em muitas fortellezas 
que el tiinha. E qnamdo tornou de Framça veerom com elle alguuns de Nauarra e d'Arag,om e emtrou por Cá.s
tella : e quando emtrou por ella ouue a fazer muito mall por e1Ia e rouba.la e estragar a terra de dom Joham Af
fomsso d'Alfaro. E dom Joham Affomsso d'Alfaro tiinha muita gemte dos delrrey e dos seus, e a cabo de tres dias 
veo comtra dom Joham Nuniz que lhe mora.na na terra e lha estragaua : e pregumtarom aos aramgoeses e aos 
nauarros se queriam atemder com elle, e elles disserom que ssy : e quamdo veerom aas primeiras feridas fugirom 
logo todollos aramgoeses e os n:marros, e el ficou com seus vimte e seis caualleiros. E aquelles xxv1 cauallciros 
seus todos morrerom ant'ell, e el ficou chagado e preso. E na prisom hu jazia lhe trouxerom preitesia em fazemdo 
-sempre guerra os seus vassallos por ell nas sas fortelleza.s que tiinha, e que désse sa irmãa dona Joana Nuniz ao 
iffamte dom Amnique, que era tetor de Castella e o melhor homem que avia em Espanha, e que casasse el com 
dona Maria filha de dom Diego senhor de Ilizcaya e da iffamte dona Viollante, e que lhe dariam com ella villas 
e castellos : e que ficasse el por vassallo delrrey dom Fernamdo de Castella e que lhe dariam quatroçemtos mill 
marauedis em terra hu cl quisesse. E assy preitejou muito homrradamente da prisom hu jazia p~r tanto tempo 
como el foy preso. Dom Affomsso que sse chamou rrey de Castella e de Leom foisse a Aragom e nom se atreueo 
a ficar mais huum dia na terra. E dom Joham que sse chamaua rrey de Leom como dom Joham Nuniz foy preso 
logo ouue a demetir o rreyno de Leom e a britar ho scello e a. beyjar a maão a elrrey dom Fernamdo de Castella 
e tornarse por seu yassalo, ca nom poderom manteer guerra ao dia que dom Joham Nuniz foy preso. Este dom 
Joham Nuniz fez mnitos hoos feitos em seemdo mançcbo. E este dom Joham Nuniz foy o que filhou em tempo 
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delrrey dom Fernamdo o castello de Gibaltar aos mouros. E este dom Joham Nuniz foy o que emtrou no Va11 
de samta Maria e o rroubou e o estragou, hu numca emtrou cristaão sem vomtade dos mouros. Este dom Joham 
Nuniz foy o que atemdeo em cerco em Outer de Fumus elrrey dom Fernam<lo, e quamdo o desçercou preitejou 
com ell muy bem e muito homrradamente, e deulhe elrrey trezemtos e çimquoemta vezes mill marauedis cm 
corrigimento, e toda a madeira e telha do arrayall, e corregeo aos seus vassallos com o dobro todo o dano que 
lhes mandára fazer. E este dom Joham Nuniz quamdo elrrey foy a Alcaudcte demandoulhe elrrey tregua por huum 
anno e deulhe çem uezes mill marauedis ante que lha outorgasse : demais que como elrrey lamçaua seruiços 
polia sa terra que assy os podesse lançar dom Joharn por todallas sas çidades e hemfeitorias suas e dos seus vas
sallos e os ouuesse pera ssy. E demais preitejou dom Joham com ell por esta maneira, que sse elrrey de Portn
gall, cujo vassallo elle emtom era, lhe mandasse que lhe fczesse mal na ssa terra ou lho fczesse com el que fosse 
fóra da tregoa. E ante que este dom Joham casasse com dona Maria filha de dom Diego, fora casado com dona 
lsabe11 filha de dom Affomsso el nino e de dona Brarnca, e nom ouue della scmcl, ca sse o ouuera erdára Molina. 
E este dom Joham Nuniz morreo em Burgos muito homrrado e muito bem andamte, e Deus se amercêe da ssa 
alma, amem. Ora tornemos a dona Johana Nuniz que sse chamou Palombinha que casou com dom Amrrique 
como já dissémos e nom ouue deli semel : e depois casou com dom Fernamdo filho do iffante dom Fernam Gue
delha, e fez em ella dom Joham Nuniz e dona Bramca, que casou com dom Joham filho do iffamte dom Manuell 
e ouue della huum filho que ouue nome dom Fernamdo e huuma filha que ouue nome dona Costamça que ca
sou com elrrey dom Pero de Portúgall. Este dom Fernamdo e dona Johana ouuerom outra filha que ouue 
nome dona Margayda : e este dom Joham N uniz foy filho de dom Fernamdo e de dona Johana e foy casado com 
dona Maria filha de dom Joham o torto, filho do iffamte dom Joham que já dissémos e de dona Jsabell filha do 
iffamte dom Affomsso de Portugall, e fez em ella dom Lope e dona Tareyja Nuniz filha de dom Joham Nuniz so
bredito irmaã de dom Aluaro como já dissémos, e foi ca~ada com dom Joharn Affomsso filho do iffamte dom Jo
ham e <le dona Margayda filha do marqatis de Monfrram, e nom ouuc outrossy se mel. 

TITULO XI.º 

DON DE CA.NTRO DOHDE MAIS LOHGE SE POltE NA.DER E DAQUEI.LES QUE DELLES DENÇENDERO• 

O primeiro que sabemos ouue nome o comde dom Golerre. Este comde dom Goterrc nom ouue filho, mais 
onue huuma filha que ouue nome a comdessa dona Gontrode Goterrez : esta dona Gontrode Goterrez casou com 
o comde dom Nuno Aluarez da Maya, e fez em ella huuma filha que ouue nome Exemena Nuniz. Es1a dona 
Exemena Nuniz foy casada com dom Fernam Laindiz irmaão de dom Diego Laindiz padre de Ruy Diaz o çide, 
e fez em ella dom Aluar Fernamdiz de Menaya. E dom Aluar FernamJiz porque teue Castro Xarcz'dclrrey em 
1erra, e avia hi huum miar daquelles donde deçendia que fora do comdc dom Goterre, chamousse porem df' Castro 
porque era comde e fidallgo assaz, e teue outras terras muitas delrrey e foy muito homrrado homem e morreo 
muy velho. E algumas terras que emtom os homecns boos tiinham delrrey chamanamlhes comdados. E dom Aluar 
Fernamdez foi casado com a comdessa dona Mellia Anssorez filha do cornde dom Pero Anssorez de Catom, e fez 
em ella huuma filha que ouue nome dona Maria. Aluarez. E dona Maria Aluarez foi casada com dom Fernamdo filho 
delrrey de Nauarra de gaamça, e fez cm ella tres filhos, o primeiro ouue nome dom Fernam Fernamdez e nom 
foi boom, e o segumdo oune nome dom Rodrigo Fernamdez o Caiu o; e o terçeiro dom Gotcrre Fcrnamdez. 
E dom Fcrnam Fernamdcz foi casado com dona Maria Aluarez filha do comde dom Aluaro de Fila, e fez em ella 
lrnum filho e huuma filha, e o filho ouue nome dom Martim Fernamdcz e foy muy boo mançeho e morreo çedo 
de hidade de xxv1 annos, e a filha onue nome dona Samcha e dcmandoua· o emperador, e ella com medo de seu 
irmão nom se atreueo, e como aquella que queria fazer mall deu peçonha a seu irmaão e malouo e depois foisse 
pera o emperador e foy sa barregaã : e o empcrador ouue em ella huuma filha que ouue nome dona Estcuainha 
e foy casada com dom Fernam Rodriguez de Castro. E por esta morte de Martim Fcrnamdez que foi tam máa, 
por emenda de ssa alma foi feito o moesteiro de Vall-Boa de Doyro. E o sobredito dom Gutcr Fernamdez foi 
muito homem boom e muito homrrado e foi tetor delrrey dom Affomsso, o que vemçco a lide das náaos de Tol
losa. E em seemdo el tetor tiinha clrrey d'Aragom çercada Callafora com seu poder, e foi a elles dom Goterre 
Fernamdez com o poder delrrey de Castella cujo tetor ellc era e desçercou a villa e vemçeo elrrey d'Aragom e 
os seus, e filhou assina d'Aragom e oje em dia a tem sobre ssy no moesteiro de sam Christouaão d'Oueas, hu jaz 
soterrado. E este dom Goterre Fcrnamdez fez seisçemtos caualleyros per sa maão, e nom ouue filho mais ounc 
outro seu irmaão meor que ssy que ouue nome dom Rodrigo Fernamdez de Castro Caluo como vos já dissémos, 
e huuma irmaã que oune nome dona Samcha. Este dom Rodrigo Fernandez o Caluo foi casado com a com
dessa dona Esteuainha Pirez filha do comde dom Pero de Traua segumdo se mostra no seu titullo xm deste comde 
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dom Pedro do Traua parrafo n.º, e ouuc della quatro fi1hos, o mayor ouue nome dom Gutcr Rodriguez o Escallaura
do : e chamaromlhe Escallaurado porque ora muito ardido e foy forte cm armas, mais cm ali nom era de gram fa. 
zcmda: e o segundo ouue nome dom Aluar Rodriguez, e o terçeiro onue nome dom Pero Rodriguez o Monje, e o 
quarto, o meor de dias e o mayor nos foitos e mais homrrado e vemçedor em toda11as lides hu foy, ouue nome dom 
Fcrnam Rodriguez, e huuma filha que ouue nome dona Aldomça Rodriguez madre de dom Diego o boo como se 
mostra no titullo IX dos de Dizcaya parrafo v.º, e outra que chamarom donaOrraca Rodriguez de Trastamara como se 
mostra no tituUo XXI de rrey Ramiro parrafo x, e ao depois foy casada com dom Aluar Rodriguez de Gozmarri como 
se mostra no tilullo xrn dos Gozmaues parrafo primeiro. E dom Fernam Rodriguez de Castro foy casado com dona 
Esteuainha fi1ha do cmperador dom Affomsso de gaamça assy como suso dito he, e fez em ella dom Pero Fernam
dez de Castro, o que chamarom o castcllaão. E cm sccmdo moço pequeno acontcçco gram cajam a seu padre 
dom Fernam Rodriguez, porque huuma couilheira de ssa molhcr <lona Estcuainha fazia mall com huum peom e 
hia cada dia ao scraão a cll a huum pomar dêsque se dcilaua sa senhora, e leuaua cada dia o pelote de ssa se
nhora vestido : e dom Fernam Hodriguez nom era cmtom hi, e dous escudeiros seus que hi ficarom viromnos 
huumas tres noites ou quatro, e como emtraua o pcom a clla per çima de huum çarrado do pumar a fazer mall 
sa fazemda ssô huuma aruor. E quamdo chegou dom Fernam Rodriguez cspediromsselhe os escudeiros e forom· 
sse, e tornarom a clle outro dia e contaromlhe csla maneyra dizemdo que ssa molher fazia tall feito e que a vi
rom assi huumas lres noites ou quatro, e disserom que sse fosse dalli e que Jho fariam vcer. E ellc foysse e tor
nou hi de noute a furto com elles aaqucllc lugar hu elles soyam a star : e a cabo de pouco virom viir a couilhcyra 
pera aquelle logar meesmo e tragia vestido o pcllole de ssa senhora bem como soya : e dom Fernam Rodriguez 
foy pera lá .quanto pode e trauou no peom, e cm quanto o mataua fugio ella pera casa e coJhcosse sô o Ieyto hu 
sa senhora j:izia dormimdo com seu filho dom Pero Fernamdez nos braços. E dêsquc Fernam Rodriguez matou 
o peom emdcremçou pera o leito hu jazia sa moJher dormimdo com sen filho e chamtou o cuytello cm ella e ma
toua, e dt~sque a matou pidio lume, e quamdo a achou jazer em camisa e seu filho apar de ssy marauilhousse e 
catou toda a casa e achou a aleyuosa da couilheira com o pcllole ve8tido de 8Sa senhora sô o leito, e pregumtou
lhe porque fizera tall feito, e dia lhe disse que fezcra como m:ía, e elle mamdoua matar e qucymar por aleyuosa : 
e ficou com gram pesar deste cajam que lhe aconteçcra que hem quisera ~a morte. E filhou outro dia e vestio 
huuns panos de sayall e foy perante o emperador que era seu padre de lia e disse assi, •senhor eu seemdo ca
sado com dona Esteuainlm vossa filha de que ssiia muy bem casado e muito honrrado como muy hona dona que 
ella era matcya sem mcrcçimento, e por esto me digo aleyuoso : pero senhor que mcnto, ca a matcy por tall e por 
tall maneira» como já dissémos, e contoulhe a maneira toda, «e esto senhor foi por cajam, ca nom por voomtade., 
E amdou assy rrelcudo alguuns dias at:ía que o cmperador ouuc a dar semtemça, e a scmtcnça foy esta, disse : 
«dom Fernam Rodriguez cu vos dou por boo e por leall, ca este feito bem parcçe que foy mais cajam que ai e assy 
sodes vós sem culpa, mais pero metestesme rnuy gram posar no meu coraçom mais porque era muy boa, ca por 
ser minha filha.• E este dom Fcrnam Rodriguez ouuc virtude cm <1uamtas lides emtrou todallas vemçeo : el 
vemçeo o comde dom Amrrique de Lara e matou o, e premdeo o com de dom Nuno seu irmaão duas uezes, e assy 
fez com quamtos cliristaãos e mouros lidou. Ora tornemos a dom Pero Fernamdcz que chamarom o Castel
laão filho deste dom Fernam Rodriguez e de dona Esteuainha filha do emperador como já dissémos. Este dom 
Pero Fernam<lez foy o que csteue com Amiraaomolim de Marrocos quamdo clrrey de Castclla dom Affomsso foy 
vemçido na de Larcos : este dom Pero Fernamdez porque era muy viçoso disse clrrey dom Affomsso de Castella 
que sse comporia bem com os mouros em seus banhos e cm seus viços, e dom Pero Fernamdez soubco hu era 
com os mouros e emuiou dizer a elrrey que biria a fazer alguuns banhos em ssa terra e que estaria cm ellcs 
e se banharia em elles : e que emuiasse hi quamtos emuiar quisesse que nom leixaria de fazer os banhos e de ssc 
banhar em ellcs, por elle nem por quamtos cl hi emviar quisesse a tamto que hi seu corpo nom vcesse : csto hc 
mais por senhorio que por al : e csto lhe cmuiou dizer ante huuns dous meses, e o dia que hi seria. E esteue hi 
bem seis domaas com muy gram poder que trouxe dos mouros, e fezcos e lJanhousse em clles assy como o disse 
e nom veo hi nenlmum que o lcixassc de fazer. E este dom Pero Fernamdez foi casado com dona Maria Samchez 
filha do iffamte dom Samcho, o que matou ho vsso em Canameiro, e fez em ella dom Aluar Piriz de Castro, e 
dona Maria Pirez que fez sam Felizes da Maya, e a condessa dona Olalha Pirez que casou com dom Martim Sam
chez filho delrrey dom Samcho de Portugall de gaamça, e nom ouuerom semeJ. E ante <lesto foi casada dona 
Maria Pirez com Roy Garalte de Catalonha bizcomdc de Cabreira, e fez cm ella dom Fernam Ho<lrigucz que mor
reo em Graada quando foy dom Nuno o boo e o iITante dom Felipe e o comdc dom Lopc de Dizcaya e outros 
muytos homeens boos de Castclla. Ora tornemos a dom Aluar Pircz de Cast.ro filho de dom Pero Fernamdez 
o Castellaão. Este dom Aluar Pircz foi muy boo fidaJlgo e muyto homrrado e lidou muitas vezes com os mouros 
e ouuc comtra elles muy boas aucntuyras. Este dom Aluar Pirez foi com ho iffamte dom Affomso que depois foi 
rrey de Castella, cm tempo de elrrey dom Fernando, em Eixarez de Sadornim hu lidou com elrrcy Abeuchqui 
e com outros rrcx. E os mouros eram bem xv mill de cauallo e os de pce nom aviam comto, e os cristaãos nom 
chegauam a mill de cauaJlo e os do pcc nom chcgauam a dous mill e quinhcmtos : e com esforço deste dom Aluar 
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Pirez de Castro que hia na diamteira ouuerom a lidar com cllcs e a vemçellos : e tem~ Deus por hem de mamrlar 
hi o. apostollo Samtiago que virom hi os mouros e alguuns dos chrislaãos para sccrcm 08 mouros vemçidos assy 
como ho forom. Este dom Aluar Pircz era tam gramde e tam gordo que nom pôde tccr cm aquella lide senom 
huuma falifa delgada e huuma vara na mão, ma.is tantos exempros qoos deu aos seus e tamanho esforço disse 
que lhes fez cobrar os coraçõocs por que ouucrom a seer os mouros vcmçidos. Este dom Aluar Pirez foi o que 
pôs as barreiras <lo sirgo cm Paredes de Naba quando elrrey de Castclla o queria çercar, e disse que nnmca ou
tro muro meteria amtre ssy e aquclles que a cJlc quisessem viir : e esto foy porque era namorad·o da rrainha 
dona Meçia Lopez filha de tlom Lopc senhor de Bizcaya com que despois casou : e despois que el morreo casou 
ella com elrrey dom Samcho Capello de Portugall. Ora tornemos a dom Fernam Rodriguez de Castro : este 
dom Fernam Rodriguez de Castro foi casado com dona Orraca Diaz de Bizcaya irmaã do comde dom Lope e de 
dom Diego, e onue <lella huum filho que ouue nome dom Pero Fernandez que morreo de xv annos depois da 
morte <le seu padre, e crdou dona Orraca Diaz a srn cnlade. E dom Aluar Diaz suso dito casou com a filha do 
comde dom Dela, e fez em ella huum filho que ouue nome Garçia Aluarez : este nom ouue filho. Dom Guter 
Rodriguez suso dito casou com dona Eluira Osorez, e fez cm ella dom Fernam Goterrez e dona Maria Goterrez : e 
dom Fcrnam Goterrez foi muy boo caualleiro d'armas come o padre e oune mny boo corpo. Dom Guter Rodriguez 
seu padre jouue preso em terra dos mouros quoremta annos, e dcspois veeromsse pera Galliza domde era natural da 
parte da madre, e pellejou com dom Nuno Fernamdez e com dom Rodrigo Fernamdez de Toronho, e vemçeos e prem· 
deos e tomoulhcs Oyzelho e Toronho por t<'rra. Dom Fernam Gomçalluez aalem mar foy muy boo e na terra foymuy 
viçoso e de muy boa vida. E o comde dom Ramiro gaanhou Lemos e Sara que ell tiinha, e lidou com ell dom Fer· 
nam Goterrez sobrclla e foy o comde vcmçido e preso. Dona Maria Goterrez sa irmaã seemdo <lonzclla em casa de 
dom Guter Rodriguez seu padre criaua dom Sner Tellez de Meneses, e leuoulhe a filha e fugiolhe com ella, e o padre 
exerdoua por ello, e ouue <lella dom Guter Soarez que chamarom por sobrenome dom Guter Moucho : e este dom 
Guter Moncho foy casado e ouue semcl como adiamte ouuirees no titullo Lvn dos Tellos parrafo 111.º E o sobre
dito dom Fcrnam Guterrez casou com dona Milia Enhcgucz filha de dom Ennhego de Mendoça, e ouue tres·filhos 
e duas filhas, o primeiro filho chamarom dom Amdreu Fernamdez : este dom Amdreu Fernamdez casou com 
dona e ouue della <luas filhas, a huuma ouue nome dona Maria Amdres, e a outra dona Mila Andres: e dona 
Mila Amdres casou com dom Martim Gill da 1\faya, e fez em clla o comde dom Martim Gill que morreo sem se
md, e dona Maria com dom Joham Fernamdcz Cabcllos d' ouro, e onuc dclla dous filhos e morrerom sem semcl. 
Este dom Fernam Gotcrrez 011110 outro filho que ouue nome dom Esteuam Fernamdez e foy muy boo fidallgo 
e muito honrrado. Este dom Esteuam Fcmamdcz foy casado com dona Al<lomça Rodriguez filha de dom Ro
drigo AfTomsso filho delrrcy dom AITomso de Leom e de dona Aldomça Martiins da Sillua de gaarnça, e fez em 
clla scmel como se mostra no titullo xx1 parrafo xv. Os sobreditos dom Esteuam Fernamdez e dom Amdrco 
Fernarndez ouuero rn outro irmafio meor que ssi que ouue nome Guter Fernarndez, e morreo mançebo sem semel, 
e ouue duas irmaãs, a huuma oune nome dona Enês Fcrnamdcz que foi casada com dom Martim Gill de Sousa 
como se mostra no titullo xxv de dona Tarc)ja Gomçallucz parrafo n.º, e fez cm ella dona Tareyja Martins madre 
do comdc dom Joham Affomsso de Portugall como se mostra no titullo xxv de dona Tarcyja Gomçalluez parrafo n.º, 
e outra irmaã que ouue nome dona Samcha Fernamdcz que morreo <lomzella. 

TITULO XII." 

DO LINÍIAGEJI DE QUE UEEll O~ DE CADREYRA COJIE('AUDO DE REY DOH RAHIRO O TERCEIRO 
QUE FOI O Ql-1E DE llAIS LOJIGE SE PODE SABER 

Este rrey dom Ramiro de Lcom ouue huuma irrnaã que ouue nome a iffamte dona Ermescmda, e era filha 
,J'ontra rrainha e era irmaã da madre do Lispo sam Fortes. Esta iffamte dona Ermesemda numca foi casada, e 
clrrcy dom Ramiro seu irmaão fazia com clla mal a ssa fazemda, e ouuc della huum filho em muy gramde pori
dade, e foy emgeitado della a clrrcy seu padre e mandouo criar : e quamdo o desemuoluerom dos panos vio negro 
e muy feo e muy vclloso que Ilom semelhaua scnom Lesta saluagcm, e mamdou que lhe posessem nome Velloso : 
e aquell foy muy Loo cauallciro d'armas a marauilha, e tomou Cabrcyra e Hibeyra a caualleiros que sse a]çauam 
com ella a elrrey. Este V clloso foy casado com dona Monin ha irmaã do comde dom Rodrigo Froyaz de Trasta· 
mara como sse mostra no titullo xx1 de rrey Ramiro parrafo v.º, e fez cm clla o comde dom Rodrigo o Veloso. 
E do comdc dom Rodrigo o V closo sayo o comdc dom Fernamdo : e o comde dom Fernamdo foy casado com 
dona irmaã do coillle dom Pero Veaz, e fez rm clla o comde dom Rodrigo Barualuo. E o comde 
dom Rodrigo Barualuo foy casado com dona e fez em ella dom Fernam Rodriguez : e dom Fernam 
Rodriguez foi casado com dona Xamena, huuma dona d'Aragom do sollar d'Entemça, e foz cm ella dom Ruy 
Fernamdez o Fco. E dom Huuy Fernamrlez o Fco casou com dona Samcha Ramirez filha do comdc cfom Ramiro 
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de Çefomtes, e fez em clla dom Ramir Rodriguez~ e dom Rodrigo Rodriguez, e dom Fernam Rodriguez de Villa
lobos que foy casado com dona Maria Martins filha de dom Martim Gill de rriba de Vizella e de dona Milina Am
dres de Castro, e nom ouucrom semel lidima : e morreo dona Samcha Ramirez suso dita filha do comde dom Ra
miro de Çefomlcs que já dissémos. Casou depois dom Ruy Fcrnamdez o Feo com dona Maria Froiaz irmaã de 
dom Rodrigo Froiaz, e fez em ella semel como se mostra no titullo XXI de rrey Ramiro parrafo xv.º 

TITULO XIII.º 

DE DOll PERO FERNA.llDEZ DE TRA.UA. NETO DE DOH PERO FROIA.Z E DOS QUE DELLE DElilÇEHDERA.11 

O comde dom Pero Fcrnamdcz de Traua foi neto de dom Pero Froiaz, o irmaão de dom Rodrigo Froiaz de 
Trestamara donde Yccm os Pereyras assy como se mostra no titullo vn.º do conde dom Momdo parrafo m.º e no 
titullo xxI <le rrcy Ramiro parrafo v11.º Este pobrou o castello de Traua e chamoussc comde de Traua: e este comde 
foy o que lidou em Uia d'Angos a quatro legoas de Lcom yndo com o iffamte dom Affomsso que despois foy em
perador : e lidarom com elrrey dom Affomsso d' Aragom que foy rrey de Castella e de Leom polla rrainha dona 
Orraca com que era casada a madre deste emperador segumdo se melhor mostra no titullo çimquoenta dos coro
nees. E este comde dom Pedro foy casado com a filha do comde dom Hungell de Valedolide : este foy o que ti
rou as armellas da ponte de Cordoua apesar dos mouros e trouxcas pera Valedolide omde era senhor, e poseas 
em samta Maria amtigua, e oje cm dia estam hi. Este com de dom Pedro fez cm esta dona tres &lhas e dous 
filhos, a primeira das filhas oune nome a comdcssa dona Eua que foi casada com o comde dom Pedro de Lara, 
e fez cm ella semel como se mostra no titulo vn.º elo comde dom Momdo parrafo 1111.º e no titulo x dos de l..1ara 
parrafo m.º : e esta condessa clona Eua foy dcspois casada com dom Garçia Graçiis cl'Aça filho do comde dom Gar
çia de Nagera como se mostra no titullo x dos de Lara parrafo 111.º E a outra filha que foy a segumda ouue nome 
dona Esteuainha Pircz que foy casada com dom Rodrigo Fernamdcz de Castro o Caluo corno se mostra no titullo x1 
dos de Castro parrafo m.º, e fez em ella dom Fernam Rodriguez, e dom Guter Rodriguez o Escallaurado, e dom 
Aluar Bodriguez, e dom Pero Bodriguez, como se mostra no titullo -x1 dos dP, Castro parrafo 111.º hu falla desta 
geeraçom, e dona Aldomça Rodriguez que foy casada com o comde dom Lope senhor de Bizcaya assy como se 
mostra no titullo 1x.º dos de Bizcaya parrafo v.º, e fez em ella dom Diego o boo assy como dito he. E a outra 
filha do comdc dom Pedro de Traua que foy a terçeira e ouue nome dona Eluira Pircz que foy casada com o 
comde dom Vell Pornçe como se mostra no titullo xx1 de rrcy llamiro parrafo xvn : esta dona Eluira Pirez foy 
despois casada com dom Gomez Nuniz de Poombeyro como se mostra no titullo xxn.º de dom Soeiro Balfager 
domde veem os Sousaãos parrafo nn.º Os filhos do com de dom Pero de Traua forom estes, dom V crmuu Pi
rcz Podcstade, e o comde dom Fernam Pircz de Trastamar. Dom Vcrmuu Pircz foy casado duas vczcs,.a primeira 
com a rrainha dona Tareyja de Portngall molhcr que foy do comde dom Amrrique : e este comde dom Fernam 
Pirez seu irmaão lhe filhou esta rrainha dona Tareyja e çasou com e lia sem Deus e sem dereito, e por csle pec
cado que fez este comde dom Fernam Pircz foy exerdado do rreyno de Portuga11 segumdo se mostra no titullo rn.º 
do com de dom Momdo parrafo v. º Este dom V crmuu Pirez veem do esto casou com a filha do com de dom Amrri~ 
que e dC'sta rrainha dona TarcJja sa molher que cllc criaua cm sa casa e avia nome dona Tareyja Amrriquez, e 
por este pcccado foy feito o moesteiro de Sobrado, e fez cm clla dona Sancha Vermuiz e dona Tareyja Ví'rmuiz. 
E dona Samcha V ermuiz foy casada com dom Sucr V cegas de rriLa de Doyro, e fez em e lia geeraçom como sse 
mostra no titullo xxxv1 dos derriba de Doyro parrafo xxnn.0 hu se mostra desta geeraçom : e dona Tareyja V cr
muiz filha de dom Vermuu Pircz de Traua e de dona Tareyja Amrri<1ucz foy casada com dom Fcrnam d' A yras 
Batissella que charnarom d' Anho, e fez em clla dom Joham Fcrnamdez o hoo de Lima, e dom Ruuy Fernamdez 
Codorniz, e dom Gill Fernamdcz, e dona Maria Fcrnamdez, e dona Tareyja Fernamdez. E dom Joham Fernam
dez foi casado com dona Birigueyra Affomsso de Bayam como se mostra no titullo XL dos de Bayam parrafo n.º, 
.e fez em ella dom Fernarn Annes de Lima que se uê casado com dona Tareyja Anncs filha de clom Joham Pirez 
da Maya, e ouuerom sernel como se mostra no tilullo xv1 de dom Socyro Meemdez parrafo 1111.º : e rnorreo esta 
molher e casou despois com dona Maria Paacz Ribeyra, e fez em ella dom Gomçallo Annes e dona Tareyja An
nes, e dona Maria Anes que se uê casada com Affornsso Tellez de Cordoua corno se mostra no titullo XXI de rrcy 
Ramiro parrafo 1111.º E Gomçalle Anos nom ouue semel : e dona Tarcyja Annes foi casada com dom Meen Garçia 
de Sousa, e ouue della semel corno ao diamte ouuirees no titullo xxn dos Sousaãos parrafo XI. Ora tornemos 
ao comde dom Fernam Pirez de Traua filho do comde dom Pedro e irmaão de dom Vermuu Piriz : este comde 
dom Fer11amdo foi outra uez casado com dona e fez em ella o conde dom Gomez Fernamdcz, e 
dona Guiomar Fernamdez, e a comdessa dona Tareyja Fcrnamdez, e dona Maria Fcrnamdcz, e a com dessa dona 
Millagre, e dona Guiomar Fernamdez. E este comde dom Fernamdo foi prezado em armas e cm todo bem dêllo 
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peccado da rrainha dona Tareyja afóra. E este comde dom Fernamdo fez caualleiro <lom Fernam Rodriguez de 
Castro de que falia no tilullo x1 dos de Castro parrafo nn.º, e o comde dom Meemdo de Portugal, e dom Pero 
Arazo d'Aragom. E a comdessa dona Tarcyja Fernamdez foy casada com o comde dom Nuno de Lara, o que Ii
urou os fidallgos do preito, e ouue muitos e boons caualleiros per rnssallos, e fez cm clla scmcl como já dissé
mos no titullo x dos de Lara parrafo v1." E o comde dom Gomez Fernamdcz filho do conde dom Fcrnamdo 
de Traua foi casado com dona Maria Fcrnamdez, e fez em ella dom Ruy Gomez de Trastatnara rricotnem muito 
homrrado e de muitos vassallos, e dona Tareyja Gomez : e dom Ruy Gomez foi casado com dona Moor Affomsso 
filha de dom Affomsso Tellez, o que pobrou Alboquerque, e de dona Eluira Rodriguez Giroa, e nom ouirn scmel : 
e dona Tareyja Gomez foy casada com dom Gomçalo Pirez de Molina filho do comde dom Pedro de Molina, e fez 
em ella semel como o liuro comta no titullo dcçimo dos de Lara parrafo 1111.º E a sobredita dona Guiomar Fer
namdcz filha do comde dom Fcrnamdo de Traua foy casada com dom Dia Xamenez dos Carneiros, e fez cm ella 
dom Ruy Diaz, e dom Aluar Diaz, e forom muy boos fidallgos e muy graados : e dom Ruy Diaz foy "casado com 
a comdcssa dona Orraca Diaz, filha de dom Diego o boo, depôs morte do comde dom Aluaro com que foi casada 
como se mostra no titullo IX dos de Bizcaya parrafo v1.º, e fez em ella dom Symom Rodriguez que mamdou qucy
mar elrrey dom Affomsso sem mereçimento, e dona Eluira Rodriguez madre de dom Pero Gozmom o boo fidallgo 
e muito homrrado como se mostra no titullo xvn dos Gozmãacs parrafo primeiro. Este dom Symom Rodriguez 
foi casado com dona Samcha Affomsso filha delrrey de Leom e de dona Tarcyja Gill que foy gafa : e dêsquc lhe 
morrco esta molher casou com dona Beatriz Fradarique filha do iffamte dom Fadriquc e da comdessa dona Ma
lespina, e nom ouue semel. E dom Aluaro Diaz foy casado com dona Tareyja, e fez em clla dona Tarcyja Al
uarez : e dona Tareyja Aluarcz foy casada com dom Affomsso Lopez de Bizcaya fi1ho de dom Lopo o Ruyuo se.. 
nhor de Ilizcaya e de dona Orraca filha dclrrey de Lcom e de dona Enês de Mcndoça de gaatnça, e fez em clla 
dom Joam Affomsso d' Alfa.ro. E dom Joham Affomsso d' Alfaro foi casado com dona Moor Affomsso filha de dom Af
fomsso Tellcz de Cordoua e de dona Maria Anncs füitisella, e fez em clla dom Joham Affomsso. E a sob redita 
dona Maria Fernandez filha do comdc dom Fernando de Traua foi casada com dom Joham Ayras de Nouoa, e fez 
em clla dom Gomçallc Annes o boo rricomcm, e depois foy mccstrc de Callatraua rnuy boo : este fez dom Soeyro 
Paaez de Valladarcs cavallciro de que falla no titullo xxv de dona Tarcyja Gornçalluez parrafo v.º: e fez cm clla dom 
Soeyrc Anes, e dom Fcrnam Anes de ZoLra, e dom Pero Anes de Nouoa. E dom Pero Ancs de Nouoa foi casado 
com dona Orraca Pirez filha de dom Pero Paacz o alfcrez, e de dona Eluira V cegas de rriba de Doyro como se mostra 
no titnllo xvI do. com<lc dom Socyro Mecmdez o boo parrafo primo, e fez cm ella dom Joham PireZ, e Ruy Pirez o 
alto. E dom Joham Pircz foy casado com dona e fez em ella dom Gomçallc Anncs, e dom Pero Ancs 
bispo <l'Ourcens: e Gomçalle Ancs foy casado com clona e fez em ella dom Nuno Gomçalluez. E Nuno Gom-
çallncz foy casado com Moor N uniz de Rodoyco, e leixoua e casou depois com dona Eluira N uniz Pirez filha do 
dom Pero Paaez d' Arn hra, e de dona Maria Fcrnamdez de Goudiaãcs como se mostra no titullo xxxn de dom 
Moninho V cegas de rryhá de Doiro parrafo xn.", e fez cm ella Joham Pircz. E Joham Pircz foy casado com dona 
Beatriz Gomçalluez filha de dom Gomçalle Anes Raposo e de dona Orraca Fernamdez de Lima, e fez em ella 
semcl como se mostra no tituHo LVII dos Tellos parrafo v1.º Ora tornemos a dona Tareyja Fernamdcz filha 
do comde dom Fernamdo de Traua : esta dona Tareyja Fernamdcz tomoua dom Lope Rodriguez d'Ulhoa por força, 
e fez em clla dons filhos e duas filhas, e os filhos forom estes, dom Fernam Lopez padre de dom Martim Fer
namdcz, e dom Joham Lopez que foy freyrc. Ora tornemos a dom Vermuu Pircz filho do corndc <lom Pedro 
de Traua de que já faliam os : este dom V crmuu Pirez ouue huum filho de huuma barrcgaã que ouuc nome dona 
Godinha do Mato, e ouue dclla huum filho que ouue nome dom Garçia Vermuiz, e veem dei os de Lcyra. 

TITULO Xllll. º 

DO!li DE CA.l!ilTA.NHEDA. E DOUTROIW QlJE NA.YROll DE DOH MOEYRO HEEllDEZ F'A.CD,\. F'ILDO DE DOH 
JIEEH RODRIGUEZ DE TOUGUES E NETO DE DOR RODRIGO FROYA.Z O BOO DE TRA.8TA•A.R 

O comdc dom Goterre de Castanhcda foi o primeiro que sabemos deste linhagem, e foy casado com a com
clessa dona e fez em clla o comdc dom Manho Goterrez a que chamarom por sobrenome das quatro 
maãos, e o porque lhe chamarom das quatro maãos foi por esta rrazom : clrrey de Castclla cujo vassallo ellc era 
e e1rrey de Nauarra aviam ambos sa contcmda e ouuerom a lidar sobrello, e foy preso clrrey <le Castella, e le
uaromno quatro cauallciros : e chegou este conde dom ~fanho de Caslanheda e vio como lcuauam elrrey seu se
nhor preso foy a huum daquclles quatro caualleiros e filhoulhc hnuma lamça das maãos por forca e matouo com 
ella, e filhou outra lamça que tragia e dcua a clrrcy e <lissclhe 'senhor, ora nom auemo~ que lhes dizer ca ellcs 
som trcs e nós somos dous•, cmtom matou clrrey huum dos outros tres e prcmderom os outros dous e trouxe
romnos pera Burgos. Dcspoh~ que clrrey foy liurc logo os nauarros forom vcmçidos, e por isso lhe <leu clrrey Roa 
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cm sa vida a esll' comdc e he do ~olar de Nornnha que hc nas Estnras d'Oucdo que vem dos rrcys de Lcom; 
Este comtle dom Manho Gotcrrez foy casado com dona e fez cm .clla o comde dom Gomez de Cas
tanheda. Este comdc dom Gomez de Castanheda foi casado com a comdessa dona Maria filha do comde dom 
Fruclla, e foz em 'clla dom Diego Gomez de Castanheda. Este dom Diego Gomez de Castanheda foy casado 
com dona Moor Aluarcz filha de dom Ordonho Aluarez das Esturas e de dona Eluira Garçia, filha de dom Garçia 
Pirez o Bragamçaão e de dona Gontinha Soarcz filha de dom Socr Mecmdcz Facha e da comdessa dona Eluira da 
Faya scgumdo se mostra no titullo xx1111.º de dom Mecm Rodriguez de Tougucs parrafo n.°, e fez em ella Ruy 
Diaz, e Pero Diaz, e Manho Diaz, e Aluar Diaz, e Eluira Diaz que foy casada com dom Gomçallo Rodriguez Gi
rom assy como se mostra no titullo xv.º dos Girõoes p~rrafo n.º E Pero Diaz foi casado com dona Moor Affornsso 
filha de dom AfTomsso Garçia da Çellada, e fez cm clla dom Diego Gomez, e Affomsso Garçia que morrco sem 
semel, e dona Maria que foi casada com Lopo Rodriguez de Villalohos. E este Diego Gomez. filho de Pero Diaz 
e de dona Moor Affomsso foy casado com dona Joana Fcrnamdcz filha de Fcrnam Pirez de Gozmam como se 
mostra no titullo xv11 dos de Gozmam parrafo m.º, e fez cm clla duas filhas, a huuma ouuc nome dona Moor Go
mez, e a outra dona Samcha Gomez : e dona Moor Gomez foi casada com Diego Lopez el chico. E Monho Diaz 
de Castanheda irrnaão do sohrcdito Pero Diaz foy casado com dona Maria Diaz filha de dom Diego Lopez de Sal
zedo e de dona Tarcyja Aluarez Podestadc, filha de dom Aluar Fernarndcz Podestade como se mostra no titullo 
noucno dos de Bizraya parrafo VI.º E esta dona Maria Diaz depois que lhe morreo Manho Diaz casou com dom 
Afomsso Sanchez filho delrrcy dom Sancho de Castella de gaanç~, e nom ouucrom semel : e depois casou esta 
donn Maria Diaz com dom Loy de .Mcndoça, e ouuc em clla huuma filha que foy casada com dom Joharn Furtado 
de Mernloça. Este Aluar Diaz irmaão de Pero Diaz e de Munho Diaz de Castanhcda foi casado com a filha 
de Pcdrasnarcs, e foz cm ella huunrn filha que ouuc nome dona Tareyja Aluarcz e foy casada com Johum Gon
çallucz fü1poso rorno se rnoslrn. no titullo LYII dos Tcllos parrafo 11." 

TITULO XV.º 

DO Lll'WHAGE:tl DOS GIHÕOES •tUE CO!lt~('A Elll noH IUUtHIGO GO:tlÇALllt~Z GUIO.li quE E:tl 8A." 
PALLAUllA~ CUS'l'UJIA.UA. OIZEH IRHÃAO FUDUDO • • , , • , PHOSEGUE 

Este dom Hodrigo Gomçallucz Girom que charnaro111 Je Çcsneiros por seu apillido dos Girõocs hc o Crasto 
dos Çesncirns. Este dom Hodrigo Gornçalluez Girom foi casado com dona Mayor, e fez em clla dom Gomçallo 
Hodrignez Girom, e dom Munho Rodriguez Girorn, e dom Pero Rodrigncz Girorn, e dom Aluar Rodriguez Gi
rom, e todos estes forom na lide das naues de Tollosa com elrrcy dom Affomsso, e outra filha que ouue nome 
dona TarcJja Rodriguez Giroa. Este dom Gomçallo Hodriguez Girom foi casado com dona Eluira Diaz filha 
de dom Diego Gomez de Castanheda e de dona Moor Aluarcz das Esturas assy corno se mostra no titullo xuu.º 
danteste dos de Castanhcda, e fez cm clla dom Ruy Gomçallurz Girom que ouue nome come o avôo, e dona El
uira Gomçalluez Giroa. E este dom Gomçallo Ho<lriguez Girorn suso dito dêsque lhe morrco esta <lona Eluira 
Diaz sa molher foy dcspois mecstrc da Ordem <lc Samtiago de Castclla. Esta dona Eluirn Gomçalluez Gyroa 
foi casada com dom Joham Affornsso Tello, e fez em clla dom Rodrignc Anncs, e dom Gomçallc Annes que cha
marom Rnposo, que forom casados e ouuerom scmel corno adiam te ouuircdcs no titullo Lvu dos Tcllos parrafo 11. 
Esta dona Tarcyja Rodriguez Giroa foy casada com dom Affomsso Teliz o Velho d' Alboqucrque que foy muy boo 
fidallgo, e fez cm clla dom Affomsso TcJliz, e dom Te lo Affomsso, e dona Moor Affornsso, e dona Tareyja Af
fornsso assy como se mostra no titullo XXI de rrey Ramiro parrafo 1111.º E este dom Tcllo Affomsso suso dito foy 
o que lidou com os filhos d'Escalhola apar d'Argona sobre as parcas çcnto por çcnto. E estes filhos d'Escalho1a 
forom os melhores cauallciros que ouuc antre os mouros em aquell tempo : e mataromssc os cauallos todos de 
huuma parte e da outra e britarom cm ssi as lamças e as .espadas e as maças e os cuitcllos punhaaes e numca 
se vcmçerom huuns nem outros. E os mouros e os christaãos todos amdauam armados de pcrpontos e de lorigas 
e de brafonciras, e depois que lhe faleçcrorn as armas dcscalçarom as hrafoncyras, e dauornssc com ellas atáa 
que cansarom huuns e os outros e nom fororn vcmçidos huma parte nem a outra, pero que gaanharom os chri
staãos o campo aos mouros quanto poderia sccr huuma braça ou pouco mais, e assy sse partirom per cansaço 
cmtranlc aa noite corno muy boos cauallciros. Este dom Huy Gonçallucz Girom foy casado com dona Birim
gueyra Lopez de Salzedo filha de dom Jam Garcia de Salzedo, e ouue delta huum filho que ouuc nome Gomçallo 
Rodriguez que foy 1vúao. Este Gornçallo Rodriguez Girorn foi casado com dona e fez cm ella 
Gomçallo Hodriguez Girom, e Tiny Giram, e dom Affomsso Tellez de Cordoua que já dissémos e seus irrnaãos 
dom Tello Affomsso. e dona Moor Affornsso, e 1lona Tarc~ja Affomsso : destes dos que ouucrom scmcl achaloccs 
cm este capilutlu primeiro qtw falia tio linlrnl-(Ctn do:-; Tellos. 
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TITULO XVI.° 

DE DOlll NOEYllO lllEENDEZ O ROO DA. lllA. "I' A. IRH,\A.O DE DOH GOHÇA.LLO REERDEZ O LIDA.DOR FILUOfil 
DE DOR .HER!H GOHf.'A.LLUEZ DA llA.,"A. E DE DO~A. LEEGl.:JIDA. SOA.DEZ TEiNHA. 1 E COHO DE oo• 
PA.A.Y PllllZ ROMEU ··~lllRRO DO DITO SOEIRO HEEJIDEZ E DE SUA. FILHA. DONA. GODA. l!!IOA:REZ DEll• 
.. 'EllDEROll 08 REDOTll"' E GEDEÃA.08 E TA.UA.RE8 E PA.CUEQU08 E .llIERLON 1 E A.O DIA.•TE NO TI;, 
TULLO XXI DE REY RA..llIIRO PA.RRA.FO Ili.º FA.LA. llA.I8 Ell l!JIOEYRO lllEEHDEZ. 

Este dom Soeiro Mccndcz o boo foi casado duas vezes, a primeira vez foi casado com dona Gontrode Moniz 
filha do comde dom Moninho da Maya que hc cm Castclla a Velha em rriba de Pisorga, irmãa da rrainha dona 
Tarcyja de Portugall de madre, e foz cm clla huum filho que ouuc nome dom Paay Soarez Çapata, e dona Gon
tinha Soarcz : e a scgumda ucz foy casado com dona Eruilhida N uniz que foi das Esturas, e fez em ella quatro 
filhas, a primeira ouuc nome dona Goda Soarez que foi casada com dom Paay Perez Romeu como se mostra no 
titullo xLn de dom ·Goido Aral dez parrafo 1x, e destes dcsçcmderom os Rchotiis e Gedeãaos e Tauaares e Pache
quos e Mcrloos e outros muitos como sse mostra cm este dito titullo xLn : e a outra ouue nome dona Gontrode Soa
rcz e foy casada com Ayras Pircz de Traua, e a outra ouue nome dona Eluira Soarez, e a outra ouue nome dona 
Moor Soarez, e dona Tareyja Soarcz <1uc foy casada com dom Fernam Meendcz de Bragamça como se mostra no 
titullo xxxvm dos Dragamçãaos parrafo primo. E estas filhas de dom Soeiro Meemdez quiscrom ante ordem que 
sccrem casadas de dellas (sic). 

De dont t•aae Soarez ~apata Olllo de dom Soeiro llleenadez o boo e de dona G1tn· 
trode lllonlz e de seu Ollut dont Pero Paaez o alferez que foy casado com dona 
Elulra '1eegas filha de do1n E~as lllonlz e dos Olllos 11ue ouuero111 e 1lelles des
-:en1le1•a111. 

Este dom Paay Soarcz Çapata foy casado com dona Chamoa Gomez fillia do comde dom Gomez Nuniz que 
jaz cm Pombeiro e de dona Eluira Perez filha do com1lc dom Pero de Traua como se mostra no titullo xx11 dos 
Sousaãos parrafo nn.º, e fez cm clla dom Pero Paaez o alfcrcz de Portug11l e de Lcom, e dona Excmcna Paaez. 
Esta dona Chamoa Gomez foy ante cas::ula com dom Mccm llodriguez de Tougucs, e ouue filhos e.orno se mostra 
no titullo xx1111 de dom Mecm Rodriguez. Este Jom Pcrn Paacz o alfcrcz foy filho de dom Paay Soarez casado 
com dona Eluira V cegas filha de dom Egas Moniz de rriba tlc Doiro e da minhana dona Tarcyja Affomsso, a que 
fez o moesteyro de. Salzcda, como se mostra no titullo xxxv1 de dom Moninho V cegas parrafo x.1111, e foz cm ella 
dom Joham Perez, o que chamarom da Maya, e dom Martim Perez que chamarom por sobrenome Jami, e dom 
Soeiro Perez, e dona Orraca Pirez que foi casada com dom Pere Anes de Nouoa como se mostra no titullo xm.º 
de dom Pero Fcrnamdcz de Traua parrafo v11.º : e este dom Joham Pirez foi casado com dona Gniumar Mecmdez 
filha do comde dom Mccndo o Sousaão e de dona Maria Rodriguez filha do corneie dom Rodrigo o Veloso, e fez 
cm clla gccracom como vcrcdcs adcamtc. 

Este dom Martim Pircz da Maya filho de dom Pero Paaez foy ~asado com dona TareyJa Martins filha de dom 
Martim Fcrnamdez de rriba de Vizella e de dona Esteuainha Soarez filha de dom Soeiro Pircz Escacha como se 
mostra no titullo XLV dos de Vizella parra.fo n.º, e fez em ella dom Joham Martins Auana, e dona Eluira Martins 
que foi casada com dom Pero Nuniz de Damosa, e foz cm clla gecra~,om como sse mostra no titullo xxxv11 do 
comdc dom Nuno de Çelanona parrafo nn.º Este dom Joham Martiins Auana filho de <lom Martim Pirez da 
Maya foy casado com dona Tareyja Pirez de Ilragamça filha de Pern Garçia, filho de dom Garçia Pirez e de dona 
Gontinha Soarcz neta de dom Meem Rodriguez de Tougues filho de dom Rodrigo Froyaz o boo de Trastamara 
como sse mostra no titullo xx1111 de dom Mccm Rodriguez parrafo 1111.º, e foz em ella dona Aldomça Annes que 
foy barregãa delrrcy dom Affomsso, e casou despois com Gill Vaasqucz de Soucrosa, o que morreo na lide de 
Gouuca, e fez cm clla <lona Guiumar Gill, e dona Marquesa Gill : e <lona Guiumar Gill foy casada com dom Jo
ham Rodriguez de Briteiros, e ouuc scmel como se mostra no titullo xx.m de dona Eluira Ancs que fal'a dos de 
Briteiros parrafo 11.

0 

De dom Soeiro Plrez Olho de dom Pero Paaez o alferez e de do1n Harthn 8oarez 
de Da8ulm seu Olhu 

Este dom Socyro Pirez nom foy casado mais tcuc Larrcgãa, e ÍC'Z em cJla Martim Soarez de Baguim, e Joham 
Soarez da Gaya. Este Joham Soarcz da Gaya foy casado com dona Maria Soarcz filha de dom Soeiro Meemdez, 
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e fez em ella Johanc Anos da Gaya que foy caualleiro de boa pallaura e muito saboroso. Este Johane Anes da 
Gaya foy casado com dona e fez cm elLt Esteuam Anes que foi creligo : este Esteuam Anes ouue 
huum filho que ouue nome Joham da Gaya que foy muy boo trobador e mui saboroso. Este Martim Soarez de 
Baguim filho de dom Soeiro Pirez foy casado com dona e fez em ella Martim Martiins Aluelo por so
brenome que foy muy Loo caualleiro e muy saboroso, e dona Moor Martins de Baguim que foy casada com Mar
tim Veegas Geruas Mogudo, e fez em ella huuma filha que ouue nome dona Moor Martins de Baguim que foy 
casada com Fernam Pircz de Portocarreyro, e fez em ella semel como se mostra no titullo XLIII dos de Portocar
reiro parrafo VI.º 

De dona Eyxamea Paaez lranãa tle doan Pero t•aaez o alferez 

Esta dona Eyxamea Paaez foy casada com dom Gomçallo Paacz de Toronho filho de dom Paay Curuo, e fez 
em ella dona Eluira Gomçallucz que foi casada com dom Garçia Mccmdez d'Eixo filho do comdc dom Meemdo, e 
ouuerom semel corno se mostra no titullo XXII dos Sousaãos parrafo x. 

De don1 .Jol1an1 Plrez da lllaya e tios que delle desçeude1•om e co111 quent easaroan 

Este dom Joham Pirez da Maya foy casado com dona Guiumar Meemdez filha do comde dom Meemdo o Sou
saão e de dona Maria Rodriguez filha do comdc dom Rodrigo o Veloso como se mostra no titullo 'XXII dos Sonsaãos 
parrafo vm.º, e fez em clla dona Maria Anes, e dona Tareyja Anes, e dona Eluira Anes que se nê casada com dom 
Ruy Gomez de Briteiros como se mostra no titullo xx1 de rrey Ramiro parrafo XVI e no titullo xxm desta dona 
Eluira Anes hu está sa semel. Esta dona Maria Ancs filha de dom Joham Pirez da Maya e de dona Guiumar 
Meemdez foy casada com dom Gill Martiins filho de dom Martim Ancs de rriba de Vizella e de dona Esteuainha 
Pirez como se mostra no titullo xxv1 de dom Soeiro Meendez o Grosso parrafo primo, e fez em clla dom Martim 
Gill, e dona Tareyja Gill, e dona Costan~~a Gill. Este dom Martim Gill foy casado com dona Milia Amdres filha 
de dom Amdres Fernamdcz de Castro, e fez cm clla o comde dom Martim Gill, e dona Maria Martiins que se nê 
casada com dom Pero Ponço, e nom ouuc della scmel. Este comde dom Martim Gill foi casado com dona Viu
Jantc filha do comdc dom Joham Affomsso e da comdessa dona Tareyja Samchez filha delrrey dom Samcho de Cas
tella e de Leom de gaamça, e nom ouuc dclla scmcl : e ouue huum filho de barregãa que ouue nome Affomsso 
Martins que se nê casado cm LixLoa. E dona Tareyja Gill foy barregãa delrrcy dom Samcho de Castella, e nom 
ouue dclla scmel. E dona Costamça Gill filha de dom Gill Martins foy casada com Joham Gill de Soucrosa, e fez 
em ella lmum filho que ouue nome Martim Annes e por sobrenome Tio, e foy peco e nom ouue semcl. E dona 
Tareyja Ancs filha de Joham Pircz da Maya foy casada com dom Fernamdeancs de Limha filho de Joham Fer
namdez de Limha como se mostra no titullo xm.º do comdc dom Pero Fernamdez de Traua parrafo 111.º, e fez em 
clla dom Joham Fcmamdcz de Limha que chamarom d' Anhoauc, e dom Fernam Fernamdcz Pam-çemteo, e dona 
Orraca Fcrnamdcz, e dona Enês Fernamdez que casou com Pero Nuniz de Gozmum como se mostra no titullo xvn 
dos de Gozmam parrafo nu.º E este dom Joham Fernamdez ouue huum filho que ouue nome Gomçalle Annes, e 
mataromno os mouros ant'elrrey dom Samcho que era iffamtc e nom ficou delle semel, e rnataromno apa1· de Graada 
c1uamdo rnatarom dom Gonçalle Anes d' Aguiar o Velho : e dom Fernam Fernarndez Pam-çenteo foi casado com 
dona Samcha Vasquez filha de dom Vaasco Gill de Soucrosa e de dona Froylhi Fcrnamdez, filha de Fernam Eanes 
Cheyra como se mostra no titullo xxv de dona Tareyja Gomçalluez de Sousa parrafo nu.º, e fez cm ella Joham 
Fernamdcz Pam-çenteo. Este dom Joham Fernamdez foi casado com· dona Maria Anos filha de Joham de Boym 
e de dona Marinha Affomsso, e nom ouucrom scmcl. 

TITULO XVII.º 

DO LINOA.GEH DO~ D~ GOZHAll PRIHEIRAHEJITE DE DOH ALUAR RODRIGUEZ DE GOZHAH DE QUE llilliE 
llA.IS LOUGE PODE SABER 

Este dom Aluaro Rodriguez foi c'asado com dona Orraca Rodriguez irmãa de dom Fernam Rodriguez de 
Crasto liidima, e fez em ella dom Pero Rodriguez de Gozmam. E dom Pero Rodriguez de Gozmam foi casado com 
dona Eluira Gomez de Maçanedo irmaã do comde dom Gomez de Maçaucdo, e fez em ella dom Nuno Pirez, e 
dom Guilhem Pirez. Matarom despois este comdc dom Gomez porque os quisera deserdar. E dom Guilhem 
Pirez foy casado com dona Eluira Rodriguez que foy filha de dom Rodrigo Diaz senhor dos Cameros e da com
dessa dona Orraca Diaz de Bizcaya filha de dom Diego o boo, que fora ante ,molher do comde dom Aluaro Pirez 
de Lara como sse mostra no titullo xnn do conde dom Pedro de Traua parrafo v." Este <lom Guilhem Pirez filho 
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de dom Pero Rodriguez de Gozmam e de dona Moor Guilhem (sic): e assy foi este dom Pero Nuniz de Gozmam e seus 
irmaãos sobrinhos de dom Nuno o boo de Lara, bisnetos de dom Diego o boom. Este dom Pero Nuniz de 
Gozmam sobredito nom ouue filho lidimo, mais ouue filhos de gaamça, o quall huum foy dom Affomsso Pirez de 
Gozmam que foy muy preçado em toda Castella e em Leom e em toda a fromtaria e foi muy boo caualleiro d'ar
mas, e foy casado com dona Maria Affomsso filha de Fernam Gomçalluez Coronell e de dona Samcha Vasques 
de Cuynha como sse mostra no titullo LV dos Coronees parrafo v.º, e fez em ella huum filho que ouue nome dom 
Joham Affomsso de Gozmam e duas filhas, a huuma ouue nome dona lsabell que foy casada com dom Fernam 
Pirez Ponço e fez em ella dous filhos que ouuerom nome, huum dom Pero Ponço e o outro dom Fernam Pirez 
Ponço, e a outra ouue nome dona Leanor e foy casada com dom Luis filho de dom Affomsso de Laçerda e ouue 
em ella huum filho que ouue nome dom Joham, e huuma filha que ouue nome dona Isabell que foy casada com 
dom Rodrigo Pirez Ponço das Estaras. Este dom Pero Nuniz de Gozmam ouue em outra dona que ouue nome 
dona Tareyja Rodriguez de Brisoyla sa molher outro filho que ouue nome Aluar Pirez de Gozmam : este dom Al
uar Pirez de Gozmam foy casado com dona e fez em ella dom Pero N uniz, e outro que ouue nome como 
o padre que em Seuilha (sic). E Pero Nuniz foy casado com dona Maria que foy dos Girõocs, e fez em elJa dona 
Leanor Nuniz, dona muito homrrada e muito boa de que elrrey dom Affomsso de Castella, o que morreo em Gi
baltar, ouue seus filhos, e dom Affomsso Meemdez que foi meestre de Santiago. E este dom Aluar Pirez que ouue 
nome come o padre foy casado em Seuilha com dona Orraca, e fez em ella huuma filha que ouue nome dona Ta
reyja Aluarcz : e esta dona Tareyja Aluarez foy casada com Fcrnam Gomçalluez d'Aguiar. E dom Fernam Pirez 
irmãao de dom -Guilhcm Pircz foy casado com dona e fez em ella dona Johana Fernamdez que foy 
casada com Diego Gomez de Castanheda como se mostra no titullo xm dos de Castanheda parrafo 11.º, e fez em 
ella duas filhas, a huuma ouue nome dona Mayor e foy casada com Fernam Sanchez de Vallasco, e a outra ouue 
nome dona Johana e foy casada com Diego Lopez d'Alfaro. E dom Nuno Pirez outrossy irmãao de dom Gui
lhem Pirez foi casado com dona Orraca Meemdez filha do comde dom Meendo o Sousaão de Portngall, e fez em 
ella dom Pero Nuniz de Gozmam assy como se mostra no titullo xxn.º dos Sousaãos parrafo vm.º Este dom Pero 
Nuniz foy casado com dona Orraca Garçia de Roa, e fez em ella dom Joham Pirez que foi casado com dona Ma
ria Ramirez de Çefontes, e fez em ella Pero Nuniz de Gozmam, e Joham Ramirez. E este Pero Nuniz de Gozmam 
foy casado com dona Enês Fcrnamdez de Limha irmãa de dom Joham Fernamdez e de dom Fernam Fernamdez 
Pam-çemteo como se mostra. no titullo xv1 de dom Soeiro Meemdez parrafo nu.º, e fez em ella dona Samcha que 
foy casada em Portugall com Gonçalle Anes de Bredo filho de dom Joham Meemdez de Briteiros e de dona Or
raca Aifomsso filha delrrey dom Affomsso de Portugall de gaamça, e fez em ella huuma filha que ouue nome 
dona Maria Gonçalluez que casou com dom Ruy Vaasquez Pereyra, e fez em ella geeraçom como se mostra no 
titu11o xx1 de rrey Ramiro parrafo xnn. Joham Ramirez suso dito foy casado em Tolledo com dona Maria Gar
çia irmãa de Diego Garçia de Tolledo, e fez em elJa Pero Nuniz, e outro filho que ouue nome Joham Ramirez 
de Gozma~ como o padre. 

TITULO X VIII~º 

DO LINDA.GEll DOS DE VILLA.LOBOS 1 PRHIEIRA.HENTE DO CONDE DOH PEDRO DE PA.LLEMÇA. 

DE QUE SE llA.18 LOllGE PODE 8A.llEB 

Este comde dom Pedro foy casado com dona e fez em ella dom Martim Gonçalluez, e dom 
Fernam Gomçalluez. E dom Martim Gomçalluez nom ouue semel : e dom Fernam Gomçalluez foy casado com 
dona e ouue filhos della, o com de dom Rodrigo o Veloso, e dom Gomçallo Monhoz, o que despe
narom em Aca os seus solaremgos porque ficarom despois sogeitos pera. sempre. E o comde dom Rodrigo mor
reo sem setnel : e dom Gomçallo Monhoz foy casado com dona e fez em ella huum filho que ouue 
nome o comde dom Gomez de Maçanedo, e o porque o chamarom de Maçanedo foi porque o pobrou e liurou, e 
o apillido seu era de Campo, e dona Eluira Gomçalluez. E o comde dom Gomez foi casado com dona 
e fez em ella dom Gill Gomez, e dom Manrrique Gomez, e dona Eluira Gomez que casou com dom Pero Rodri
guez de Gozmam assy como se mostra no titullo xvn dos de Gozmam. E o sobredito dom Gill Gomez morreo sem 
semel : e dom Manrriqne Gomez foy casado com dona. e fez em ella dom Gill Manrrique, e dom Go- . 
mez Manrrique ,· e dom Ruy Manrrique. E dom Gill Manrrique foy casado com dona Tareyja Fernamdez senhora 
de Villalobos, e fez em ella dom Aluar Gill, e dom Manrrique Gill, e dom Gonçallo Gill, e dom Ruy Gill, e dom 
Gomez Gill, e o abade dom Gill Gomez, e dona Toda Gill, e dona Milia Gill : e todos estes morrerom sem semel 
senom dom Ruy Gill que foi casado com dona Maria filha de dom Lopo el chico e de dona Biringueyra Goncall
uez Giroa, e fez em ella dom Lope Rodriguez, e dom Ruy Gill de Villalobos. E dom Lope Rodriguez foy casado 
com dona Birimgueyra Pirez filha de dom Pero Diaz de Castanheda e de dona Moor Affomsso filha de dom Af· 
fomsso Garçia: de Villalobos o mayor, e fez em ella Ruy Pirez, e outras monjas. Dom Ruy Gill foi casado 
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com dona Tareyja Affomsso filha de dom Affomssaluarez de Noronha irmãa de dom Pedraluarez das Esturas e de 
dona Maria Rodriguez de Ribas. Este Affomssaluarez he no titullo xxm1 de dom Mecm Rodriguez de Tougues par
rafo m.º, e fez em ella dom Fernam Rodriguez que foy casado com dona Enês Affomsso filha de dom Affomsso 
de Laçerda, e fez em ella dom Joham Rodriguez, e dona Maria, e dona Bramca. Esta dona Maria Rodriguez de 
Ribas foy filha de dom Rodrigo Aluarez filho do comde dom Aluaro e de dona Samcha Diaz irmãa de dom Ruuy 
Diaz de Çefontes. 

TITULO XIX.º 

DO COBDE DOB RA.HIRO DE CA.HPOS E DOl!il QUE DELLE DEl!iÇEBDEROB 

Primeyramente o comde dom Ramiro foi casado com dona e fez cm ella o comde dom Froya, e ambos 
jazem soterrados em Carazedo em terra de Berez. E o comde dom Froya foi casado com dona e fez em clla 
tres filhos e huuma filha, e os filhos ouuerom nome huum dom Ramir Froyaz, e outro ouue nome dom Rodrigo 
Froyaz, e ho outro ouue nome dom Diego Froyaz, e a filha ouue nome dona Tareyja Froyaz. E dom Ramir Froyaz 
e dom Rodrigo Froyaz nom ouucrom semel : e dom Diego Froyaz foi casado com dona Aldomça Martiins de Se
uilha, madre de dom Hodrigo Affomsso e de seus irmãaos, depois que elrrey dom Affomsso de Lcom cm clla fez 
seus filhos que a casou com cll, e fez em ella dom Ramiro Diaz, e dona Sarncha Diaz : e dom Ramiro Diaz casou 
com dona Tareyja Fernamdez fllha de dom Fernamdaluarcz que foi filho do cornde dom Aluaro de Lara de gaamça 
que já dissémos. e casou com ella, e frz em clla Diego Hamirez que chamarom d'Almonte : e Diego llamirez foy 
casado com dona Johana Rodriguez, e fez em ella Loy Diaz d'Almança e seus irrnãaos. E dona Samcha Dia.z 
foy casada com dom Rodrigo Aluarez d' Alcalá que foi filho <lo comde dom Aluaro dé Lara e de -dona Tareyja Gill 
do Sorno de gaamça e irmaão deste Fernam Aluarez que dissémos, e fez em ella dom Diego Froyaz que matou 
elrrey dom Samcho, e dona Samcha Rodriguez molher de dom Pedraluarez d'Esturas e madre de dom Rodrigo 
Aluarcz d'Esturas que ora morreo, e dona Maria Rodriguez de Ribas que foy casada com dom Affomsso Aluarez 
de Noronha irmaão deste dom Pc<lro Aluarcz assy como já dissémos. 

TITULO XX.º 

DO LINBA.GEB DOS BA.LRRIQUE8 a PRIBEIRA!llENTE DE PERO !llA.LRRIQUE O UELDO DE QUE 8111lE HAlflt 
LONGE PODE SABEI& 

Este dom Pero Malrrique o velho veo do linhagem dos Malrriqucs de NarLona. Este dom Pedro Malrriqnc 
foy casado com dona e fez cm clla dom Fernam Pirez Malrriqnc : este dom Fernam Pircz Malrriquc foy casado 
com dona Tareyja Garçia filha de dom Garçia Pirez e d~ dona Gontinlrn Soarez neta de dom Meem Rodriguez de 
Tougues como se mostra no titullo xxm1 deste Meem Rodriguez parrafo 11.º, e fez em clla Garçia Fernamdez Mal
rriquc. Este dom Garçia Fernamdez Malrrique foy casado com dona Tareyja, e fez cm clla dom Pero Malrrique, 
e dom Garçia Malrrique : este dom Pero Malrrique filho <le dom Garçia Fernam<lez Malrriquc e de dona Tarcyja 
foi casado com dona Tareyja Rodriguez filha de dom Ruy Paacz de Souto mayor e féz em ella dous filhos, lmum 
ouue. nome Garçia Fernamdez Malrrique, . e o outro ouue nome Pero Malrriquc como seu padre : e depois que 
rnorreo Pero Malrrique seu padre destes ambos casou esta dona Tareyja Rodriguez com Garçia ~asso de la 
Ueyga, e fez em clla huuma filha que ouue nome dona Eluira Garçia. 

TITULO XXI.º 

DELBEY RA.BIRO DOBDE DE8~BDEO A. GEERA.~~OH DOl!i BOOl!i E NOBREl!il FIDA.LLG08 DE CA.8TELLA. 
E PORTUGA.LL E DA.LGUUNS FEITOl!il QUE ELLE E Ol!il QUE DELLE DEl!ilÇEBDERA.H FEZERAll 

Ouue huum rrey em Leom de gramdes feitos a que chamaram rrey Ramiro o segumdo, e o porque lhe cha
marom segumdo foy porque ouue hi outro rrey Ramiro que foy ant'elle : e outro ouue hi rrey Ramiro o ter
çeiro. Este rrey Ramiro o segumdo desçemdeo da linha dercita delrrey dom Affomsso o catollico que cobrou a 
terra a mouros depois que foy perdida por rrey Rodrigo como sse mostra no titullo 111 dos rreys gentiis de Persia 
e dos emperadores de Roma parrafo vn. Rey Ramiro o scgumdo ouuyo fallar da fermusura o bomdades de huuma 
moura e em como era d' alto samgue e irmãa d'Alboazer Alboçadam, filhos de dom Çadam Çada bisneto de rrey 
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Aboali, o que comquereo a terra no tempo de rrey Rodrigo. Este Alboazarc Alboçadam era senhor de toda a 
terra dês Gaya atáa Sam tarem, e ouue muitas batalhas com christãaos e estremadamente com este rrey Ramiro* e 
rrey Ramuo fez com elle gramdes amizades por cobrar aquella moura que elle muito amaua. E fez emfimta que 
o amaua muyto, e mamdoulhe dizer que o queria veer por se aver de conheçer com elle por as amisades seerem 
mais firmes : e Alboazer Albocadam maudoulhe dizer que lhe prazia dello e que fosse a Gaya e hi se veria com 
el. E rrey Ramiro foisse lá em tres gallees com fidalgos e pediolhe aquella moura que lha désse e fallaya christãa 
e casaria com ella : e Alboazer Alboçadam lhe rrespomdeo, ctu teens molher e filhos della e és christãao, como 
podes tu casar duas vezes'l•-e ell lhe disse que uerdade era, mais que elle era tanto seu parente da rrainha dona 
Aldora sa molher que a samtª egreja os parteria. E Alboazar Alboçadam juroulhe por sa ley de Mafomede que 
lha nom daria por todo o rreyno que elle avia, ca a tiinha esposada com rrcy de Marrocos. Este rrey Ramiro 
trazia huum grande astrollogo que auia nome Aaman, e per suas artes tiroua huuma noite donde estaua e leuoua 
aas galees que hi estauam aprestes : e emtrou rrey Ramiro com a moura em huuma galee, e a esto chegou Alboa
zer Albocadam e alli foy a contemda gramde antre elles, e despereçerom hi dos de rrey Ramiro xxn dos boons 
que hi leuaua e da outra companha muyta. E el leuou a moura a Minhor, depois a Leom e bautizoua e pôslhe 
nome Artiga que queria tanto dizer naquell tempo castigada e emsinada e comprida de todollos beens. Alboazer 
Alboçadam têuesse por mal viltado <lesto e pemsou em como poderia vimgar tall desomrra : e ouuio fallar em 
como a rrainha dona Aldora molher de rrey Ramiro estaua em Minhor, postou sas náaos e outras vellas o melhor 
que pode e mais emcuberto, e foy aaquell logar de Minhor e emtrou a villa e filhou a rrainha dona Aldora e me
teoa nas náaos com donas e domzellas que hi achou e da outra companha muita, e veosse ao castello de Gaya 
que era naquel.le tempo de gramdes edifiçios e de nobres paaços. A elrrey Ramiro contaram este feito, e foy em 
tamanha tristeza que foi louco huuns doze dias : e como cobrou seu entendimento mamdou por seu filho o iffamtc 
dom Hordonho e por alguuns de seus vassallos que emtemdeo que eram pera gram feito, e meteosse com elles 
em çimquo galees ca nom pode mais auer. El nom quis leuar galiotes senom aquelles que emtemdeo que pode
riam rreger as galees, e mamdou aos fidallgos que rremassem em logar dos galliotes : eslo fez el porque as ga
lees eram poucas e por hirem mais dos fidallgos e as galees hirem mais apuradas pera aquell mester por que hia. 
E el cubrio as galees de pano verde e emtrou com ellas por sam Johane de Furado que ora chamam sam Johane 
da Foz. Aquelle'logar de huuma parte e da outra era a rribeira cuberta d'aruores, e as galccs emcostouas sô os 
rramos dellas, e porque eram cuhertas de pano verde nom pareçiam. El deçeo de noite á terra com todollos seus 
e fallou com ho iffamte que sse deitassem a ssô as aruores o mais emcubertamente que o fazer podesse e per ne
nhuma guisa nom sse abalassem atáa que ouuisscm a uoz do seu corno, e ouuimdoo que lhe acorressem a gram 
pressa. El vistiosse em panos de tacanho e sua espada e seu lorigom e o corno ssó ssy, e foisse sóo deitar a 
huuma fonte que cstaua só o castello de Gaya : e esto fazia rrey Ramiro por veer a rrainha sa molher pera aver 
comsselho com ella em como poderia mais compridamente aver dcreyto d' Alboazar Alboçadam e de seus filhos 
e de toda sa companha, ca tiinha que pello consselho della cobraria todo, ca cometemdo este feito em outra ma
neyra que poderia escapar Alboazer Alboçadam e seus filhos. E porque elle era de gram coraçam puinha em esta 
guisa seu feito cm gram vemtuira : mas as cousas que som hordenadas de Deus veem aaquello que a elle praz e 
nom assy como os homeens peemssam. Aconteçeo assy que Alboazar Alboçadam fora correr monte comtra Ala
foões, e huuma scrgente que avia nome Perona naturall de Framça que leuarom com a rrainha seruia ant'ela, 
leuamtousse pella manhãa assy como avia de custume de lhe hir pol'agna pera as mãaos aaquella fonte achou hi 
jazer rrey Ramito e nom no conheçeo : e elle pediolhe per arauia da agua por Deus ca sse nom podia dalli le
uamtar, e ella deulha per huum açeter, e elle meteo huum camafeo na boca, e aquell camafeu avia partido com 
sa molhcr a rrainha per mcatade, e elle deusse a beuer e deytou o camafeu no açeter, e a sergente foisse e deu 
a agua aa rrainha. E ella vio o camafeo e conheçeo logo, e a rrainha preguntou quem achára no caminho, e ella 
rrespomdeo que nom achára nemguem, e ella lhe disse que mentia e que lho nom negasse e que lhe faria bem 
e merçêe : e a sergentc lhe disse que achára hi huum mouro doemte e lazerado e lhe pedira da agua que benesse 
por Deus e que lha déra : e a rrainha lhe disse que lhe fosse por elle e o trouuesse emcubertamente. E a scr
gente foy lá e disselhe 'homem pobre a rrainha minha senhora vos mamda chamar, e esto he por vosso bem ca 
ella mamdará pensar de vós : • e rrey Ramiro rrespondeo só ssy 'assi o mande Deus.• Foisse com ella e emtra
rom pella porta da camara, e conheçeo a rrainha e disse .• rrey Ramiro que te adusse aqui 'l• e clle lhe rrespom
deo «o vosso amor" e ella lhe disse • veeste morto : • elle lhe disse •pequena marauilha pois o faço por vosso 
amor• e ella rrespomdeo • nom me as tu amor pois daqui leuaste Artiga que mais pre~as que mim, mais vayte 
ora pera essa trascamara e escusarmeey destas donas e domzellas e hirmey logo pera ti.• A camara era d'abo
ueda e como rrey Ramiro foy dentro fechou ella a porta com huum gram cadeado. E elle jazendo na camara che
gou Alboazer Alboçadam e foysse pera a ssa camara, e a rrain ha lhe disse 'se tu aqui tiuesses rrey Ramiro que 
lhe farias '/1 o mouro rrespomdeo •o que elle faria a mym, matalo com gramdes tormentos : • e rrey Ramiro ou
uia tudo : e a rrainha disse •pois senhor aprestes o teens ca aqui estáa em esta trascamara fechado, e ora te po
des delle vimgar aa tua vontade.• E clrrey Ramiro emtemdeo que era emganado per sa molher e que já dalli nom 

1 

1 



276 OS LIVROS DE LINHAGENS 

podia escapar senom per arte alguuma : e maginou que era tempo desse ajudar de seu saber, e disse a gram alta 
voz, • Alboazer Albocadam sabe que eu te errey mall, mostramdote amizade leuey da ta casa ta irmãa que nom 
era da minha ley : eu me confessey este peccado a meu abade, e elle me deu em pemdemça que me veesse me· 
ter em teu poder o mais vilmente que podesse, e se me tu matar quisesses que te pedisse que como eu fezera 
tam gram pcccado ante a ta pessoa e ante os teus em filhar ta irmãa mostrandote boo amor, que bem assy me 
désses morte em praça vergonhosa : e por quamto o peccado que eu fiz foy em gramdes terras soado que bem assy 
a minha morte fosse soada per huum corno e mostrada a todos os teus. E ora te peço, pois de morrer ei, que fa. 
ças chamar teus filhos todos e filhas e teus parentes e as gentes desta villa e me faças hir a este curral que he 
de grande ouuida e me ponhas em logar alto e me leixes tanjer meu corno que trago pera esto a tanto atáa que 
me saya a alma do corpo, e em esto filharás vimgança de mym, e teus fi1hos e parentes averam prazer e a minha 
alma será salua : esto me nom deues de negar por saluamento de minha alma, ca sabes que per ta ley deues sal
uar se poderes as almas de todas as leys., Esto dizia el por fazer ~iir alli todos seus filhos e parentes por se vim
gar deUes, ca em outra guisa nom os poderia achar em huum, e porque o curral era alto de muros e nom avia 
mais que huuma porta per hu os seus aviam d'emtrar. Alboazer Alboçadam pemssou no que lhe pedia e filhou 
delle piedade e disse contra a rrainha, •este homem rrepemdido he de seu peccado, mais ey eu errado a elle que 
elle a mym, gram torto faria ém o matar pois se pooem em meu poder., A rrainha rrespomdeolhe • Alboazer Al
boçadam, fraco de coraçom 1 eu sey quem he rrey Ramiro, e sey de çerto se o saluas de morte que lhe nom podes 
escapar que a nom premdas delle, ca e11e he arteyroso e vingador assy como tu sabes : e nom ouuiste tu dizer 
como elle tirou os olhos a dom Hordonho seu irmãao que era moor ca el de dias por o deserdar do rreyno? e nom 
te acordas quamtas lides ouueste com elle e te vemçeo e te matou e catiuou muitos boos? e já te esqueçeo a força 
<[ue te fez de ta irmãa, e em como eu era sa molher me trouueste que he a moor desomrra que os christãaos po
dem aver? Nom és pera viuer nem pera nada se te nom vimgas : e sse o tu fazes por tua alma por aqui a saluas 
pois he homem d'outra ley e he em contrayro da tua, e tu dálhe a morte que te pede pois já vem consselhado de 
seu abade, ca gram peccado farias se lha partisses.' Alboazer Alhoçadam olhou o dizer da rrainha e disse em 
seu coraçom 'de máa ventura he ho homem que sse fia per nenhuuma molher : esta he sa molher lidima e tem 
iffantes e iffam1as delle e quer sa morte desomrrada 1 eu nom ei porque della fii, eu alomgalaey de mim., E pem
ssou cm no que lhe dizia a rrainha em como rrey Ramii;o era arteyroso e vimgador e rreçeousse delle se o nom 
matasse e mandou chamar todollos que eram naquelle logar, e disse a rrey Ramiro «tu veeste aqui e fezeste gram 
loucura ca nos teus paaços poderas filhar esta pcemdemça : e porque sei se me tu teuesses em teu poder que 
nom escaparia aa morte, eu querote comprir o que me pedes por saluamento de tua alma.» Mamdou tirar da ca
mara e leuouo ao curral e poello sobre huum gram padrom que hi estaua, e mamdou que tamgesse seu corno a 
tanto atáa que lhe sahisse o folego. E elrrey Ramiro lhe pedio que fezesse hi estar a rrainha e as donas e dom
zellas e todos seus filhos e seus parentes e çidadãaos naquell currall : e Alboazer Alboçadam fezeo assy. E rrey 
Ramiro tangeo seu corno a todo seu poder pera o ouuirem os seus : e o ifTamte dom Or<lonho seu filho quamdo 
ouuio o corno acorreolhe com seus vnssallos, e meteromsse pella porta do curral : e rrey Ramiro deçeosse do padram 
domde estaua e veo comtra o iffamte e disselhe, •meu filho vossa madre nom moyra nem as donas e domzellas 
que com ella veerom, e guardadea de cajom ca outra morte mercçe. • Alli tirou a espada da baynha e deu com 
clla Alboazer Alboçadam per çima da cabeça que o femdeo atáa os peitos. Alli morrerom quatro filhos e tres filhas 
d'Alboazer Alboçadam e todos os mouros e mouras que estauam no currall, e nom ficou em essa villa de Gaya 
pedra com pedra que todo nom fosse em terra : e filhou rrey Ramiro sa molher com sas donas e domzellas e 
quamto aver achou e meteo nas gallees. E depois que esto ouue acabado chamou o iffamte seu filho e os seus 
fidallgos e contoulhes todo como lhe aveera com a rrainha sa molher, e el que lhe dera a vida por fazer della mais 
crua justiça na sa terra. Esto ouuerom todos por estranho de tamanha maldade de molher, e ao iffamte dom Or
donho sayrom as lagremas pellos olhos e disse comtra seu padre, •senhor a mym nom cabe de fallar em esto 
porque he minha madre senam tanto que oulhees por vossa homrra., Emtrarom emtom nas galices e chegarom 
aa Foz d' Ancora e. amarrarom sas gallees por folgarem porque aviam muito trabalhado aquelles dias. Alli forom 
dizer a elrrey que a rrainha siia choramdo, e elrrey disse cvaamola veer : » foy lá e pregumtoulhe porque cho
raua, e ella rrespomdeo, •porque mataste aquelle mouro que era melhor que ti.> E o ifTamte disse contra seu pa· 
dre, • esto he demo, que querees delle que pode ser que vos fugirá?• e elrrey mandoua em tom amarrar a huuma 
m6o e lamçalla no mar, e dês aquelle tempo lhe chamarom Foz d' Ancora. E por este peccado que disse o iffamte 
dom Ordonho comtra sa madre disserom despois as gentes que por esso fora deserdado dos poboos de Castella : 
este deserdamento se mostra mais compridamente no titullo m.º dos rreys gentiis e godos parrafo vn. Rey Ra
miro foysse a Leom e fez sas cortes muy rricas e fallou com os seus de ssa terra e mostroulhes as maldades da 
rrainha Alda sa molher, e que elle avia por bem de casar com dona Artiga que era d'alto linhagem : e elles todos 
a huuma voz a louuarom e ho ouuerom por bem, porque dissera por ella o gramde estrollogo Aman que ela era 
pedra prcçiosa antrc as molheres que naquelle tempo avia : e aimda disse mais que tanto avia seer boa christãa 
que Deus por sua honrra lhe daria geeraçom de homeens boos e de gramdes feitos e avemturados em bem. E bem 
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pareçe que Aman disse verdade ca ella foy de boa vida, e fez o moesteiro de sam Juliam e outros ospitaaes mui· 
tos : e os que della deçemderom forom muito compridos do que o gramde astrolego disse que foy Aman. Este 
Aman por sa arte dezia muy compridamente as cousas que aviam de viir. Este rrey ouue huum filho em dona 
Artiga que chamarom iffamte dom Aboazer Ramirez : este chamarom por sobrenome çide Aboazar porque naquel 
tempo fez muitas lides com mouros, e tirouos de sam Romãao e de Crasto diAueoso e de Crasto de Gomdomar e 
de Todea e de todo d'Amtre Doyro e Minho e d'Aalem dos Montes comtra Bragamça e passouos aalem Doyro a 
Lamego a Sam Martinho de Mouros e foyos tirar de comtra Coymbra : e fez outra filha que chamarom dona Ar
tiga Ramirez. Este Boazer Ramirez casou com dona Elena Godiiz filha de dom Godinho das Esturas. Elia 
com seu marido fumdarom o moesteiro de sam Nicoláao a que ora chamam samto Tisso de rriba d' Aue, e guar· 
dauomno nas fazendas dom Guter Tellez e dom Sauarigo Erit e dom Traicosem de Torquides : estes eram seus 
vassallos e senhores de hoos caualeiros. Este Aboazer Ramirez fez huum filho em esta sa molher que chamarom 
Trastameyro Aboazer, e outro Ermeiro Aboazer : este Trastameiro Aboazer foi casado com dona Eomeldola Gom
çalluez irmãa do conde dom Fernam Gomçalluez filhos do comde dom Gomçallo Nuniz que foy filho de dom 
Nuno Rosoyra assy como se mostra no titullo un.º dos juízes que fezerom os castellaãos donde veerom os rreys de 
Castella parrafo primo, e fez em ella dom Gomçallo Trastamirez da Maya, e dona Orlamda Trastamirez. Este dom 
Trastameiro Aboazar casou com dona Dordia Assorez irmãa de dom Sarrazinho Osorez, e fez em ella dom Fer
nam Trastamirez, e dona Ermesemda Trastamirez. Este dom Gomçallo Trastamitez da Maya foi rasado com 
dona Miçia Rodriguez fiJha de dom Ruuy Vermuiz, avôo de dom Diego Laimdez padre de dom Rnuy Diaz çide 
como se mostra no titullo vm.º deste Ruuy Diaz parrafo nu.º, e fez em ella dom Meem Gomçalluez da Maya : este 
dom Gomçallo Trastamirez fov outra vez casado com dona H usoo Soarez filha de dom Sesnam Diaz, e fez em 
ella huuma filha que chamarom dona Ermesemda Gomçalluez. Este dom Meem Gomçalluez da. Maya foi casado 
com dona Leonguida Soarez que chamaro'm em sobrenome a Tainha, e foy filha de dom Soeiro Geendez da 
Varzea como se mostra no titullo XLII de dom Goido Araldez parrafo primeiro, e fez em ella dom Soeiro Meem· 
dez o boo da Maya, e Gomçallo Meemdez o lidador, e dona Ouroana Meemdez. l;stes todos se chamarom da 
Maya porque se ganhou por os seus avóos e aviamna por sua : e a Maya chamauasse naquel tempo dês Doyro 
atáa Lima. 

E o suso dito dom Soeiro Meendez o boo chamaromno assi porque era homem de gramdes féitos, e porque 
tirou o feu da Espanha que aviam d'auer os rromãaos per esta guisa : el foy em rromaria a Roma e ouuio dizer 
que estaua hi huum caualleiro que lidaua por estes fous com aquelles daquella terra que os queria liurar, e lidou 
com clle e vemçeo, e dês aquelle tempo foy liure a Espanha do feu. 

Este acrcçemtou muito no moesteiro de samto Tisso com a Tainha sa molher. Este ouue huuma filha de 
sua molher que ouue nome dona Maria Soarez que casou com dom Pero Bernaldo de sam Fagumdo, e fez cm 
eHa dom Tell Pirez de Menezes. E dom Tell Pirez foy casado com dona Orraca Garçia d'Orea, e fez em· ella dom 
Affomsso Tellez o Velho que pobrou Alboquerque, e dom Soer Tellez : e deste dom Soer Tellez falia no titullo LVII 
dos Tellos par rafo 111. º, e deste veem os Ponços de Liom. Este dom Affomsso Tellez d' Alboquerque foy casado 
com dona Tareyja Rodriguez Giroa filha de dom Ruuy Gomçalluez Girom como se mostra no titullo xv dos Gi
rõoes parrafo .nº, e fez em ella dom Affomsso Tellez de Cordoua e outros irmaãos como se mostra no seu titullo 1.vn : 
e fez outra geeraçom boa em outra molhér como se mostra no dito titullo uu. º parrafo 11. º Este dom Affomsso 
Tellez de Cordoua foy casado com dona Maria Anes filha de dom Joham Fernamdez de Lima como se mostra no 
tituHo xm.º do comde dom Pero Fernamdez de Traua parrafo 111.º, e fez em ella dona Moor Affomsso : e esta dona 
Moor Affomsso foy casada com dom Affomsso o iffamte de Molina, e fez em ella a rrainha dona Maria e o iffamle 
dom Affomsso de Molina. Esta rrainha dona Maria foy casada com elrrey dom Samcho de Castella, e fez em 
ella elrrey dom Fernamdo de Castella, e o iffamte dom Pedro que se perdeo na veyga de Graada e nom foy achado 
morto nem viuo, e o iffamte dom Affomsso, e o iffamte dom Amrrique, e o iffamte dom FeJlipe, e a iffamte dona 
Beatriz, e a iffamte dona Isabel que foy casada com o duque de Bretanha e nom ouue semel. Estes iffamtes 
dom Affomsso e dom Amrrique e dom Fellipe nom ouuerom semel : elrrey dom Fernamdo casou com a iffamte 
dona Coslamça filha delrrey dom Dinis de Portugall e da rrainha dona Isabel como se mostra no titullo vn.0 do 
comde dom Momdo domde veem os rreys de Portugall parrafo xn.º, e fez em ella elrrey dom Affomsso de Castella 
o boom que filhou Aliazira aos mouros e outros muitos logares, e a rrainha dona Leanor. Este rrey dom Affomsso 
foy casado com a rrainha dona Maria filha. delrrey dom Affomsso o quarto de Portugall filho delrrey dom Dinis, 
e fez em ella elrrey dom Pedro de Castella. Este rrey dom Pedro foi muy justiçoso e temido dos rreys seus 
vizinhos e dos de seu rreyno : e depois que sse dell partio dom Joham Affomsso d'Alboquerque e de Medelim que 
o consselhaua muy bem e verdadeiramente com gram proll dos fidallgos e dos outros do rreyno ouue priuados 
que o consselharom muy .mall, prazemçeamdo e damdollw máaos consselhos por tirarem deli merçêes fez.eromno 
viuer com gramdcs peccados filhamdo muitas molheres, que lhe foy máa estamça, e matou m11itos e boos d'alto 
linhagem antre os quaes matou o iffamte dom Fernamdo e o iffamte dom Joham seus vassallos filhos delrrey d' A
ragom, e sua madre delles que era sua tia irmãa de seu padre, e matou tres irntaãos seus, filhos delrrey dom Af-
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fomsso, e outros muitos gramdes homeens. E por estes peccados o desemparou Deus e alçousse o rreyno comtra 
elle : e juntaromsse gentes ao comde dom Amrrique :.;eu irmãao e poseromno fóra do rreyno. E el veosse deser
dado de todo e foisse ao primçepe de Galez, e Jeuou duas filhas Jidimas e dous filhos de mançeba, e gramde aver 
que eJle avia como quer que delJe ficasse muito que cobrou o comde dom Amrrique : e fallon com o primçepe 
eom muitas lagremas em sa façe dizemdolhe porque o Deus fezera estremado de bondade antre os boons do 
mumdo, e a fama tall era que avia Jogar pollo de Deus e por boa estamça de sse doer dos rreys deserdados assy 
como elle era do seu rreyno, que Jhe pedia que por sa bomdade o veesse apoderar de seu rreyno, e el pera sem
pre lhe seria mandado e obediemte em todallas cousas que fossem de ssa homrra. E o primçepe doemdosse dei 
disse que lhe prazia, e veosse logo a Castella com tres mil e quinhemtas lamças : e o comde dom Amrrique com 
os castellaãos foyo rreçeber em Nagera e lidou com el e os castellaãos forom vençidos. E o comde dom Amrri
que foysse a Framça, e o primçepe apoderou elrrey do rreyno, e tirou del sacramento e segurança que nom ma
tasse nenhuuns boons nem outras gentes canta pelo que era passado, nem lhes filhasse do seu dereito nem lhes 
mostrasse sanha saluo fazemdo elles ao deamte feitos per que mereçessem de fazer em elles justiça. E clrrey dom 
Pedro foysse a Seuilha e rreçeLernmno hi e nos outros Jogares, saluo dom frey Gomçallo Mixia meestre de Sam
tiago que tiinha a voz do comde dom Amrrique que esteue sempre em Lerena apesar delrrey doze legoas de Se
uilha com mill e dozemtos de cauallo que nunca quis partir do rreyno. E elrrey dom Pedro pellos seus pecados 
husou logo daquello que ante husaua a matar muitas gentes e fazer das outras cousas que soya, e as gentes da 
terra virom que o nom tiinham com elle senom serem destroidos, mandarnm fallar com Gomçallo Mixia que mam
dasse chamar o conde dom Amrrique ca o rreyno seu era tanto que veesse, porque viiam este rrey desordenado. 
E o frey dom Gomçalo Mexia mamdou logo a el. E o comde dom Amrrique veo logo, e veeromssc pera ell a 
moor parte dos boos do rreyno e alçaromno por rrey : e deitousse logo sobre Toledo por viir lidar elrrey dom 
Pedro com el cmtemdemdo que el seria mal aiudado dos que com elle veessem. E elrrey dom Pedro moueo pera 
lá com gram parte dos mouros e doutras gentes : e o comde dom Amrrique quamdo soube que hia pera lá veeo 
rreçeber em huum Jogar que chamam Montcll e lidarom hi, e foy vençido elrrey dom Pedro. E elrrey colheosse 
a huum castello e dom Amrrique çercouo : e elrrey dom Pedro veemdosse aficado mamdou fallar com dom Bel
tram de Craquim que era francês, homem de muitas gentes que amdaua com o comde dom Amrrique, prome
temdolhc a fazer muitas merçêes se o dalli tirasse, e dom Beltram ficou pera o tirar dalli cm sal no. E elrrey 
cuydamdo tine o fczesse assy foysse ao arrayal e meteosse em seu poder : e o comde dom Amrrique soubeo e 
chegou alli omde estaua e lamçou mãao dell pera lhe dar com huma adaga, e dom Pedro lamçou os braços por 
ell e deitouo no campo ssô ssi mais nom tiinha já com que lhe dar, ca sse o teuera matarao. E os seus do comde 
dom Amrriquc talharomlhe a cabeça e deytaromna na rrua, e filharomlhe o corpo e leuaromno ao castello açima 
das ameas, e poseromno amtre duas tauoas. E matou dom Amrriquc todos os priuados que o mall comselhauam. 
Este rrey leixou emxempro pera os rreys averem boos comsselheyros Jeaaes e emtemdudos e leterados de boa 
comçiemçia e sem prazemtêo : e amtre estes dous homeens boos e de boo sangue e rricos e de gramde estado 
que lhe digam as cousas sem rreçco. E por esto o passou mall este rrcy dom Pedro que sse meteo em poder 
d'omeens viis assy como netos de çelorgiãaes e barqueyros que soyam d'amdar em barcas a gaanho, e seus fal
coeyros e beesteiros que soyam a seer. E o rrey a que Deus dá emtendimento se creer os boos comsselheiros 
amaloá Deus e os boos do rreyno e todas as. outras gemtes assy que sempre viuirá em prazer, e quamdo morrer 
hiráa á gloria çellestriall. 

Esta iffamtc dona Beatriz filha delrrcy dom Samcho foy casada com elrrey dom Affomsso o quarto de Por
tugall filho delrrey dom Dinii:, e fez em clla elrrcy dom Pedro o justiçoso e a suso dita rrainha dona Maria que 
foy casada com elrrey dom Affomsso como dito he. 

Este rrey dom Pedro o justiçoso de Portugall foy casado com a iITamte dona Constani;.a filha de dom Jobam 
Manuell filho do iffamte dom Manuell, e fez em ella o iffamte dom Fernamdo, e a iffamte dona Maria que casou 
com ho iffamte dom Fcrnamdo de Aragom que se chamou marquês. Casou outra vez este rrey dom Pedro 
com a iffamte dona Enês filha de dom Pedro de Castro, e fez em ella o iffamte dom Joham, e o iffamte dom Di
nis, e a iffamte dona Beatriz. Este rrey dom Pedro chamaromno assy porque no seu tempo esteue sempre o rreyno 
mantendo e guardado em justiça. Este rrey podemno com rrazom chamar graado por as gramdes comtias de ma
rauidiis em que pôs os fidallgos de sua terra, e este foy amador graçioso homrrador dos boons. 

E a suso dita rrain ha dona Leonor filha delrrey dom Fernamdo casou com elrrey dom Affomsso d' Aragom, 
e fez em ella o iffamte dom Fernamdo suso que chamarom marquês, e o iffamte dom Joham. Esta rrainha dona 
Leanor e o iffamte dom Joham seu filho matouos este rrey dom Pedro de Castella. E o suso dito iffamte dom Af
fomsso filho do iffamte dom Affomsso de Molina e irmãao da rrainha dona Maria casou com dona Tareyja Alua
rez filha de dom Pedro Aluarez das Esturas e de dona Samcha Rodriguez como se mostra no titullo xxm1 de dom 
Meem Rodriguez de Tougues parrafo 111.º, e fez em ella dom Te1lo que foy muy boo mançebo. Este dom Tello 
foy casado com dona Maria filha do iffamte dom Affomsso de PortngaU e de dona Viullamte filha do iffamte dom 
ManueH e de dona Costamça d' Aragom, e fez em cJla dona lsabell. Esta dona Isabell se ut} casada com dom 
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Joham Affomsso o boo d' Alboquerque, e fez em ella dom Martinho. Este dom Joham Affomsso foy o que 
trouuerom no ataude os iffamtes suso ditos e outros muitos boons como se mostra em este titullo parrafo xn hu 
está tall sinall. 

Este iffamte dom Pedro que sse perdco na veyga foy casado com a iffamte dona Maria filha de dom Gomez 
d'Aragom, e fez em ella a ifiamte dona Bramca. E elrrey dom Affomsso o boo suso dito filhou dona Leanor Nu
niz de Gozmam filha de dom Pedro Nunez de Gozmam como se mostra 110 titullo xvn dos Gozmaães parrafo n.º, 
e fez em ella o comde dom Amrrique de Trastamar, e dom Fadriqne meestre de Samtiago de Castella que foy muy 
hoo mançebo, e dom Tello, e dom Joham, e dom Pedro, e dom Samcho. Estes tres irrnaãos dom Fadrique e 
dom Joham e dom Pedro matouos seu irmaão elrrey dom Pedro de Castella suso dito, e pôs os outros irmaãos 
fóra de seu rreyno. Este comde dom Fadrique foy muy boo mançebo, e elle com dom Tello e com dom Sa.mcho 
seus irmaãos forom sobre Proemça quando forom lamçados de CasteUa e gaanharom gram parte della com dons 
mill e quinhemtos de cauallo que leuarom dos boos do rreyno de Castella. 

De dom Gomçallo :Heendez da Haya o lidador e da• batalha• que ouue 

Este dom Gomçallo Meemdez irmãao de dom Soeiro Meemdez o boo como se mostra em este parrafo m.º 
suso dito foy adeamtado por elrrcy dom Affomsso Amrriquez cn a fronteyra, e vemçeo mnitas lides de que aqui 
nom fallamos. E huum dia himdo a correr a.par de Beja ouue duas lides, huuma com Almoliamar e a outra com 
Alboaçem rrey de Tangar. E Almoliamar chamousse vemçedor das lides porque era auemtürado em ellas, e avia 
tall força que em todo homem que posesse a lamça nom lhe valia armadura que sse lhe nom quebrasse que lha 
nom metesse pelo corpo. E ouuerom aquelle dia sua lide muito a.ficada e acharomsse ambos no campo e dc
romsse das lamças e forom a terra : e a.Ili faziam huuns e os outros de todas partes muyto pera liurar aquelle 
com que veera. E estamdo assy a lide muito a.ficada chegou dom Egas Gomez de Sousa filho de dom Gomez Echi
git, e dom Gomez Meemdez Gedeam, e os filhos de dom Egas Moniz de rriba de Doiro e liurarom dom Gornçallo 
Meemdez e pozeromno em huum cauallo : e ali foy mais a.ficada a lide assy que os mouros nom no poderom so
frer e forom vemçidos e morto dom Almoleimar, e dom Gumçallo Meemdez chagado de chagas morlaaes. E os 
christãaos himdosse muy ledos pella vitoria que ouuerom, como quer que delles muytos despereçessem, oolha
rom per huum gram campo e virom viir mill de cauallo quamto mais podiam : este era Alboaçem rrey de Tanger 
que passara aaquem mar por cobrar o castello de Mertola que lhe tiinha forçado huum seu tyo, o quall castello 
fora de hunm seu a vôo deste Alboaçcm. Este Alboaçem quisera. seer na lide primeyra d' Almoleymar e nom pode 
porque Almol se coytou rrompem:do a alua. E disserom a dom Gomçallo Meemdez em como aquellas companhas 
viinham, e elle chamou todollos seus fidallgos e fez com elles sua falla, que sabiam em como fora vontade de 
Deus de leixar com elles dom Affomsso Amrriquez por guarda daquella frontaria, nom pello elle mereçer mais 
porque assy foi sua vomlade, e que como quer que cada huum delles csto mais mereçesse que lhes redia por 
mesura que pois os mouros viinham tam açerra e em esto nom podia aver comsselho alomgado que lhes prouguesse 
del dizer em esto aquello que lhe pareçesse. E elles todos louuaromno como aquell que era muito amado delles, 
e disselhcs 'senhores peçouos huum dom que me outorguedes o que vos quero pedir : , e cllcs louuaromno di
zerndo que nom podia seer cousa que clle dcmamdasse que lhes elles nom outorgassem, ca hem çertos eram que 
nom demamdaria senom todo aguisado e sua honrra delles. E porque clle estana mall chagado e cmtemdia cm 
ssy que a lide nom poderia sofrer por as gramdes chagas que tiinha no corpo que lhe dera Almoleymar de que 
perdia muito sangue de que lhe emfraqueçiam as pernas e os membros, tememdosse do caualgar com a fraqueza, 
o que elle emcubria muy bem a todos, pediolhes que se elle despereçesse naquella lide que ficasse dom Egas Go
mez de Sousa em seu Jogar que era de boa linhagem e <le gramdes bomdades. E elles rrespomderom que Deus 
o guardaria de todo cajam e de todo periigo, e sse tall cousa acomteçesse que elles fariam como lhes elle mam
daua. Este dom Egas Gomez siia casado com dona Gontinha Gonsaluez filha deste dom Gomçallo Mcendez o lida
dor. A dom Gomçallo Meemdez se mudaua cada ucz mais a cara do rrostro e emtemdeo sua fraqueza dom Affomsso 
Ermigic de Bayam e disselhe que sse desarma~se e que sse assentasse no campo, ca elles todos morreriam ant'ell 
ou vemçeriam, e elle disse que Deus nom quisesse que el escomdesse sua força emquamto lhe podesse durar am
tre taaes amigos. E neesto os mouros viinham a gram pressa como aquelles que tiinham que os christãaos acha
riam cansados e chagados da primeira lide que ouuerom : e neesto disse dom Gomçallo Meemdez, 'senhores, estes 
mouros veem com gram loucura, vaamollos rreçeber., Alli desarramcarom todos comtra elles e en as primeiras 
feridas cayo dom Gomçallo Meemdez do cauallo como aquell que estaua já sem força. E os fidallgos que eram 
muito ·seus amigos e estremados em bomdades quamdo virom seu caudell, desejamdo sa vida sobre todallas cou
sas, faziam cada uez melhor creçendolhes as forcas como aquelles que eram mazellados da perda de tall amigo 
que tiinham que já o nom podiam vimgar se ali o nom vimgauam. E por esta gram força açemdiasse cada uez 
mais e mais como aquelles que eram de gram coraçom. E de todas partes do mumdo em aquell tempo escrare
ciam a sas boomdades das cauallarias que faziam. Alli se cspedaçauam capellinas e baçinetes e talhauam escudos 
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e esmalhauam fortes lorigas, e feriromsse de tam dura força de tamanhos goJpes que os christãaos da Espanha 
e os mouros que desto ouuirom fallar dos talhos das espadas que naquel logar forom feitos disserom que taaes 
golpes nom podiam seer dados por bomeens. E esto nom foy marauilha por assy teerem, ca hi ouue golpes que 
derom per çima dos ombros que femdercm meetade dos corpos e as sellas em que hiam e gram parte dos caual-

. los,· e outros talhauaRl per meyo que as meetades se partiam cada huuma a ssa parte : e disserom que Santiago 
os fizera com sa mãao, pero a verdade foy esta, ellcs forom dados por os muy boos fidallgos com ajuda de Sam
tiago, e os mouros viromsse maltreitos nom o poderom sofrer e forom uençidos. E os christãaos pereçerom me
lhor da quarta parte : e forom a dom Gomçallo Meemdez e acharomno morto, e a tristeza e o dóo dos fidallgos 
foy muy grande, e leuaromno muito homrradamente. El era d'idade de nouemta e çimquo annos, e alli lhe pose
rom nome o boo velho lidador como quer que o já ante chamassem avia gram tempo lidador. E oolharom por 
as chagas que tiinha e ouuerom por gram marauilha de lhe tanto poder durar a força, ca ellas eram grandes e 
estauam em Jogares mortaaes. 

Dos que forom com dom Gomçallo Keemdez da Kaya o lldadol' nas batalhas que 
ouue em que morreo, e como todollos ftdallgos de Portu5all e a mayor parte dos 
de fJastella e de Galllza tlesçenderam delles, e da guerra que ouue antre elrrey 
do1n Samcho e elrrey do1n Garçla de Portugal seu lrmãao sobre o dito rreyno 
que lhe elrrey dom Fernamdo seu pay lelxou na rrepartlçam que de seus rre
gnos per sua morte fez e mais etc. 

Os que forom em estas lides som estes, e todos os fidallgos que ora ha cm Portugall e a mayor parte dos 
de Caste1la e de Galliza. deçemderom delles: primeiramcmte dom Affomsso Ermigit de Bayam que he no titullo XL 

de dom Arnalldo, dom Godinho Fafez o Velho que he no titullo xxux de dom Fafez Luz, dom Meem Fernam
dez de Bragamça que he no titullo xx.xvm dos Bragamçãaos, dom Samcho Nuniz que he no tilullo xxxvu do comde 
dom Nuno da Çellanoua parrafo n.º, dom Egas Gomez de Sousa que he no titullo n11 dos Sousaãos, dom Aluar 
Rodriguez de Gozmam que· he no titullo xv11 dos Gozmaãcs parrafo primo, dom Egas Piriz Coronel que he no ti
tuJio XI dos Coronecs, dom Gomez Meemdez Gedeam que he no titullo xxx dos Gedeaãos, dom Soeyro Ayras de 
Valladares que he no titullo xxv de dona Tareyja hu diz dos Valladarcs parrafo v.º, dom Rcymom Garçia de Por· 
tocar reiro que he no titullo nm dos de Por to carreiro, dom Nuno Soarez que foy chamado dom Nuno o Velho 
que he no titullo XLII de dom Goydo Aralldez, dom Soeiro Paaez Soeiro Mouro que he no titullo XLII de dom Goydo 
Aralldez parrafo IX, dom Moço V eegas, e dom Louremço Vergas o espadeyro, e dom Soeiro Veegas, e dom Pero 
Veegas filhos do boo dom Egas Moniz de rriba de Doyro que he no titu11o xxxv1 de dom Mo ninho V cegas Gasto, 
dom Gomçallo Vaasquez que he no seu titullo x1Im.º, dom Ligell de Framdes que he no seu titullo nix, dom Fer
nam Meemdez de Gumdar que he no titullo LX dos de Gumdar, dom Paay Delgado que he no seu tituJlo Lxvm.º, 
dom Avaya que he no titullo ux dos de Gooes, dom Pero Paaez Escacha e dom Gomez Paaez da Sillua irmaãos 
que he no titullo Lvm de dom Goterre AJdarec da Silua, dom Paay Godiiz domde veem os d'Azeuedo que he no 
titullo w, dom Ero Meemdez de Molles que he no titullo LVI de dona Ouroana Soarcz sa molher d'Azeuedo, dom 
Paay Soaret. Çapata que he no titullo xvI de dom Soeiro Meemdez o boo, irmãao deste dom Gornçallo Meemdez 
o lidador, dom Meem Nuniz de rriba de Doyro que he no titullo X:XXI de dona Ouroana Meendcz de Sousa. 
Este dom Gomçallo Meemdez o lidador foy casado com dona Leanor Veegas filha do homrrado dom Egas Moniz 
derriba de Doyro como se mostra no titullo xxxvI do comde dom Moninho Veego Veegas Gasto parrafo 11.º, e fez 
em ella dona Gontinha Gomçalluez e dona Moninha Gomçalluez : esta dona Moninha Gomçalluez foy casada .com 
dom Rodrigo Froiaz de Trastamar irmãao de dom Pero Froyaz domde deçemderom os rreys de Portugall. 
Estes som filhos do comde dom Froiaz V crmuiz e bisnetos do comde dom Momdo, e da outra parte netos do 
comde dom Rodrigo Romaaez segumdo mais compridamente se mostra em o titullo vu domde veem os rreys de 
Portugall parrafo nu.º E este dom Rodrigo Froyaz nom sse quis chamar comde pero que avia o comdado de 
Trastamar e outras gramdes terras. Em aquell tempo chamauam aas gramdes terras que dauam os rreys aos fidall
gos comdados, e por esto se chamauam os demais daquclles a que as danam comdes. E este dom Rodrigo Froiaz 
em seemdo muy moço foy muy guerreiro contra os mouros em tempo delrrey dom Fernamdo o que partio os 
rreynos per seus filhos o iffamte dom Samcho e o iffamte dom Garçia e o iffamte dom Affomsso. E desta parti· 
çom seguiosse ao despois gram dano, porque ell deu a dom Samcho o mayor Castella e Nauarra e a Estrema
dura, e deu a dom Garçia Galliza e o que avia em Portugall, e deu a dom Affomsso o rreyno de Leom. E como 
este rrey dom Fernamdo morreo disse elrrey dom Samcho que era moor a Ruuy Diaz çide que as partiçõoes que 
seu padre fizera eram em seu deserdamento, e que os rreynos eram seus de dereito, e que lhe comsselhaua de 
hi fazer : e Ruuy Diaz rrespomdeo que bem sabia ellc que elle jurara a seu padre que nom fosse contra as parti
çõoes de seus irmaãos e que guardasse a jura, ca melhor era verdade que os rreynos. E elrrey lhe disse que iura 
em deserdamemto nom deuia seer guardada e en esto perçebeosse de fazer guerra a seus irmaãos. E dom Ro-

/ 

Algumas erratas mais ou menos· substau
ciaes, que e:o;caparam na revisão deste fascícu
lo, serão apontadas, com as que subsequen
temente possam occorrer, no fim <lo volume. 
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