


) 



I 

1.) 

, 

. , 

l • f 

" 

,· 

. ' 

• 

oigitized by Google 



~ . 
\ • 1. 

1 

. '\ .~ 
• 

t • 

' ' . 
,. 
,. 

( 
• 

" l t 

• 
~ ! 

• ! 
1 

J 
f 
1 

Digitized byGoogle 



( 

. , 

I 

' ' 

. , 
( 

,. 

oigitiz dbyGoogle .. 
' 



D1g1t12ed by 



·HISTORIA 

GENEALOGICA .. 
DA 

CASA ·REAL . 

PORTUGUEZA. 

. Digitized by Google ,. 



Digitized by Gooalc> 



-· 

HISTORIA 
GENEALOGICA 

DA 

CASA REAL 
PORTUGUEZA, 

. / 

DESDE A SUA ORIGEM ATE O PRESENTE, 
com as Familias illufrres, que procedem dos Reys, 

e dos Sereniffimos Duques de Bragança. 

JUSTIFICADA COM INSTRUMENTOS, 
e Wcritores de ilT{)iolave/ fé, 

E OFFERECIDA A ELREY 

D.JOAÔ V. 
NOSSO SENHOR 

P O R 
D.ANTONIO CAETANO DE SOUSA, 

Ocrigo Regular, e Academico do numero da Academia R~ 

TQ_MO III. 

r ~~Vl "' ' 

trsBOA OCCIDENT AL, 
~~ollicinª deJOSEPH ANTONIO DASYL\TA, 

Impreffor da Academia Rea\. _ ______________ ___!:._:_-::-:::::;--:::::~----------
M. ncc. ~"'vu. 

Com todds dS licenfdS necej{(lf"ids. 

oigitized byGoogle 



' . 

. . 

Digitized byGoogle 



A quem ler. 

S Endo a nolfa intençaõ naõ f ómente efcrever 
com verdade , mas com pontual diligencia , 
devemos fatisfazer aos Curiofos, e aos Erudi

tos , como havemos promettido , reparando todos 
os defeitos, que conhecermos .nefla Obra, ainda de .. 
pois de impreílà. 

No fegundo Tomo advertimos algumas cou
fas percifas, e agora manifeíl:aremos outras perten
centes ao dito Tomo , fendo o motivo, que nos 
obrigou a effe exame, huma Altiffima , e lncompa .. 
ravel comprehenfaõ, que vendo eíl:e Livro , notou 
1ogo hum anacronifmo, que o Douto Correétor 
naõ havia reparado, o qual eflá na pag. 167 na Ar
vore de Cofiados, na qual fe diz: OI efante D.] oaô, 
11afceo a I J de Janeiro de I 442, o que naõ podia 
fer, porque na mefma Arvore fe vê, que morreo EI
Rey feu pay em 143 3. Foy eíl:e erro produzido 
de hum falto, porque fe dizia: N a(ceo a 13 de J a .. 
neiro fie I 40 o, e t a I 8 de Outubro de 1 442, como 
<lizemos na pag. 149, e 154 do mefmo Livro. De .. 
pois na pag. 169 fe diz, que a Infanta D. Leonor, 
'lue foy Rainha de Portugal , nafcera a J f de No .. 
vemhro de I 4 !l9; naõ he f ena ô no de 149 8. Na 
pa5.17j (e faltou huma irmãa fua , e do Empera
<ior Carlos V. e fe deve accrefcentar eíl:e artigo. 

14 A I efanta D. Maria, na/ceo no anno de 
I505. Ctj/011 no de i525 com Luiz, Rey de 

*** Un· 
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U ngria , e Boliemia , ~ que'!' niJ anno jeguinte 
ficou viuva Jê1n)Uccefjfti'ó; -Foy depois Gover· 
nadara de Flandres, e faleceo a 18 de Outu· 

~ Jr.ti de 1)) 8. · · 
Na pag. S7J, quando fe falla do Eleitor de Baviera 
Maximiliano Maria, fe diz, que entrou em Belgra
do a 6 de Setembro de 1689, e he no anno de 1688. 
Na mefma pagina fe refere, que o Eleitor fe acha· 
ra no íitio de Moguncia, e que fura tomada a Pra• 
~a no anno de 1690·, o que naõ he, fenaõ no de 1689. 

N ell.e terceiro Tomo (como fomos percifadoS 
defde o principio a cortarmos os Livros para a pro
porçaõ dos'fomos) napag.69 fediz: Como deixa· 
mos o/crito noCap.XI. deJle Livro; e ha de fer: Dei· 
xamos _efarito lioCap.XI. do Liv.111. pag.661,e feg. 
Na ·pag. 87 fe ell.amparaõ ellas palavras, como àiffe· 
mos 110 Cap. IV. de/le Livr"; fe emende: Como djf 

.Jemos no Cap. IV. do Liv.111. pag. 14), e no Cap. 
IX. do Liv. III. pag. )62. Na pag. IJ 1 íe diz: 
D. Fer11a'Ó Martins Ma/Carenlzaa, Jofl11 Con/elho, 
Alcaide môr, fe accrelcente de Monte môr o Novo. 
Na pag. 144 fe diz: O Àrcehi/Po D. Marti11lzo de 
Portugal, fe emende: D. Martinho da Cofia. Na 
pag. 190, aonde fe trata da doença delRey D. Ma
noel fe diífe : E pajfando mal o dia, e a noite, o dia 
vinte fay com mais alivio, fe devia dizer: O dia oita
vo .foy com mais alivio. Em a pag. 23 8, fullando 1 

e narrando-fe certa condiçaõ do contrato do cafa· 
mento da Rainha D. Leonor, terceira mulher del· 
Rey D. Manoel , fe diz : ,Deixaria para o filho ~ri .. 

me1ro1 
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. · meird, '!1Je 111l/ê'!ife do dito mtitrinHJnio; oitocentas '"· 
/Jras ~ ouro Ca/lelha1111s, fe emende : Oitocentas mil 
Jobras àe ouro C IJ/le//JalllJS, como Jogo mais abaixo 
na melma pagina fejê. Na pag.24;, fe diz: A Con• 
a!/}ã D. Manna tfe Ayala, he: D. Marina Je Ayata.· 
Na mefmaArvore fenaó imprimio o nome da mu· 
lher do Santo Condellavel, e todos fabem, que foy 
D .Leonor de Alvim. Na pag. 2 5 J fe diz : C (!TTl(J 

Jedirá 110Cap.XVI. defleLivro, he: Cap.x·v. def
te Livro. Na pag.263, onde fe diz: No amzo de. 
171) por hum Tratado jeito em Viena, fe emende: 
Noanno de 1725. Na pag. 283, fallando-fe de Fi
lippe, Duque de Orleans, fe diz: Co/õu no anno de 
i6Jz a 11 de Fevereiro comJua prima irmáa Maria 
Luiza ~ Borhon, fe deve emendar Francjfca Ma .. 
ria de Borbon, como fe diz na pag. 277 deíle mefmo 
Livro. Na pag. 214 ·nos filhos do mefmo Duque 

. de Orleans, que fe achaó apontados com o num.1 ~, 
emende-lê num. 19 todos os feus filhos. Na met:
ma pagina fe diz: Como;; verá adiante no l.111. 
àoCap. III. tlefte Livro, emende-fe: No ~.III. do 
Cap.VII. defle Livro. Na pag. 28), em que fe 
falla de Luiz, Duque de Orleans, e fe vem f eus fi. 
lhos com o num. 19 , fe deve ~e adiantar com o 
num. 20. Na pag. 294, em que fe trata do dote da 
Infanta D. Brites, Duqueza de Saboya, fe diz: El
.Rry lhe deu em dote cento e ci11coenta mil ducados de 
tJ11ro ae /Jom valor , e ju/to pezo, cem em dmlzeiro, e o 

711111& emjoyas fe deve dizer: Cem mil em dinhero, e o 
mats emjoyas~ Napag.294, fe acha repetido o num. 

~**A 7) 
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7) das Provas, e na pag. Jl7 falta o num~ 91 das 
mef mas Provas: de forte , que aquelle , que {e do
brou, he o que faltou netle numero; mas naõ falta 
no eífencial dos Documentos, porque vaõ lançados 
em feu lugar. N.a pag. 317, fallando-fe de Viél:or 
Amadeo, Duque de Saboya, e Rey de Sardenha, e 
entaó de Sicilia fe diz: G'!fou o Duque de Sahoya em 
paz tranquilla eRe novo Reyno por muito tempo , at~ 
'lªe E/Rey Filippe V. que lho havia cedido, mandou . 
no anno de 17 l !J numa Armada a Sicilia, fe deve 
emendar: lt1a11dou no anno de 1718 lzuma Armada a 
Sicilia. Na pag.J 22, íe diz: Que a Prince7A Maria 
Luiza , ntj!ceo a 1 !J de Março de 17 J o , na6 foy, f e~ 
naó no de 1729. Na pag.450, fallando-fe do Prin
cipe Duarte Farnefe, fe diz: N efceo nuanno de 1 ;6 f, 
erro , em que tambem cahio o infigne Salazar de 
C a íl:ro no I ndice de las G latias de la C '!fã F arnef e , 
pag. 274, onde diz: Nacio Eduardo e/ ano de 116; 
por particular bençficio de la Providencia de los ftr .. 
vielltes ruegos de la Princeza Dona Maria.Ju madre, 
e da mefma forte o ·traz Imhoff na Tab. II. da Fa. 
milia F arnefe; fem reparar, que naõ podia nafcer na~ 
quelle anno (fendo) e trazendo o naf cimento de teu 
irmaõ mais velho o Duque Raynuncio o de 1569. 
N aõ referimos eflas equivocaçoens de ,homens taõ 
grand~s na Genealogia , e na HiA:oria, para accufar .. 
mos o feu defcuido , mas para demonílrarmos, que 
he impoffivel evitaremfe .errOi, e equivocaçoens em 
huma materia, que he taõ vafla, havendo nella de 
feguir a Chronologia, porque tem ella de nada va· 

· leria: 
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. o· Livro 1 porque nelle acharia togo tàôtos erros, 

. que poddre dizer Errata {em efcrupulo. A galan

. taria deíla repoíla he hum Apoplztlzegma , que fer

. ve para convencer a vaidade de alguns, e para dar 

. defengano a muitos, que tendo menos que media
nas noticias , pertcndem fem eftudoe ~ticu 9 m.e'
µio ~ que na~ ~nte~de111! 
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HISTORIA 
GENEALOGICA 

1 

DA.CASA REAL 
PORTUGUEZA. 

C A- P I T U L O I. 
De!Rey D. Afi1Jfo V. 

11 1 MOS no livro precedente a 
dilatada, e gloriofa f ucceífaó d~ 
grande Rey D.Joaó 1. agora 
nos reita ver a mayor, e mais 
ditofa porçaõ da fua fecundi
dade, naõ fó ndle, mas nos fc
guintes livros. Durou taõ pou

co o Reynado delRey D. Duarte, que deixou bum 
fuccelfor de taõ tenra idade 1 que naõ lhe pode i~-

Tom.llL 4 p~ 
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i lfjfloria qeneJogic11 
primir aquellas idéas, que poderiaõ anticípar a feli~ 
eidade; livrando deA:e modo o lleyno das pertur
baçoens , que na fua menoridade levantou a emu. 
laçaõ com pemicio'8 confequenciM , '}Ue depoiS 

de 1.ea· ~ emendou o tempo com as fuas dilaçoens. N afceo 
:~o.~,oa~ EIRcy D.-Aífonfo V. na Villa de Cintra a 1$ do 
•· r.t. '· Janeiro do anno 14J 2, e kndo jurado herdeiro da 

Coroa no anno feguinte de 14Jj foy o primeiro 
primogenito dos noífos Reys' que uG:>u do titulo 
de Principe. Naõ· contava mais que íeis annos 
quando fobio ao Tln'ono .a 9 de Setembro de 14J r. 

Cbr. dilReyD.Affga,. Ornado das veaiduras,e inbgniasR.eaes naVilla de 
fo v. "'Pt 1• Thomar, foy acclamado a 1·0 do dito mez, e reco

nhecido pelos Infantes·, Grandes, e E&dos da No
breza, eEcclefiàftico, e Povo ,.e ficando debaixo da 
tutela da Rainha fua mãy, lhe foy tirado ·O governo 
em Cortes (de que fe feguiraõ grandes difcordias) e 
entregue ao Infimte D. Pedro feu tio, a quem ~llc 
depois, mal aconfelh~o , perfcguio , fatisfazendolhe 
com aggravos ·os feus relevantes merecimentos, e 
vindo a acabar .a vida na infeliz batalha de Alfarro-

ProYa num. r. beira, como já temos dito • . Contra todos os que 
1e acharaó naquella batalha, fe mo{lrou EIRey taó 
fevero, que os declarou reos do crime de lefa Ma· 
geA:ade, pelo que naõ fó foraõ privados das digni· 
dades , e honras, que lo~avaó , mas inhabilitou os 
filhos , e defcendentes ate a quarta geraçaõ, das dig• 
nidades, officios, e merces, que gofavaó dos Reys ~ 
e ainda das que lhe pertenciaõ pela qualidade da no-

breza 
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breza do 'feu rna~: ·my eila:Carta pafiãda em 
A1éitltim~:~ enl 16:' de Dezembro de 1449, e ·afiim . 
publicada' por t'Odo, o'Reyn0. . Depois pallàdos. ai· Prova num.%. 
guns a~nQS remnhe~ndo · o prejuizo, que recebia ó 
os feus V aífâ'DOf f e: tant10s: Fidalgos de illuffre nafci~ 

~ . . . mento 1 por!OutralCatta·~ .que fez publica no Rey .. 
tie 1 foril6;refÜtuidoS- à.tOdas as honras, e annullada 
a ·oucra·, efoy-pfrlfada :em Lisboa a 20 deJulho· do 
amo. ~: I-4l1 ._: E~ Bl:J.Uy dotado de boas partes, Ruy de Pina, Chr. do 

e dê animo guerreiro; amigo. de confeguir fama pelo dilO Rcy, cap. • 2 8. 
feu,,valór.1 ; · N~tanpo;a ·Papa Calixto III. per .. 
fuadia ao&Principes.1.uma ~iga contra os Turcos, 
porque ai- itas ~nnatvitnriofas tinhaõ defpojado do 
Impe:rio·.db:6rienter:ooEdperador Conftantino Pa-

Faria , Europ. Port. 
rom. i. pag. J• cap. J. 
fui. 585. . 

Ieologo. rL. Ai)efte ·fun·mafldou a EIRey no anno Nanes de Leaõ, Chr. 
f4~7 aBella,,da Cruzada ne]o Bifipo de Sylves D. do diroRcy, cap.i8. 

~ . T foJ. 91• 
Alvaro·, que tambem por outros Legados mandara 
a· diverfos Príncipes.. · ·Entrou EIRey neíl:a propo-
:ftçaõ. ;do Papa, com cuidado; porque nella intereífa. 
va o goiln, a ·que o levava o animo guerreiro , e va., 
lerofo, e. affim .fez todas as prevençoens neceíf arias 
par~ formar hum Exercito. Para eíl:a cmpreza fez. 
la\1rar moedas de ouro, a que chamou Cruzados , 
pelaC~da, e pela Cruz, com que foraõ cunha-
dos, às quaes deu mayor valor no pezo, do que o 
ettrinf ecó porque corriaó, para affim as fazer com .. 
muas às mais Naçoens. Tendo EIRey já feito 
grandes defpezas a eíl:e fim, o mandou participar 
aos mais .Príncipes Chriftãos, e vendo que fe efcu
. ~ . Tom.III. A ii faraõ, 
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faraó, aífentou prokguir a conquifi:a de Africa, quf 
feu avô gloriofamente tinha principiado ; porque 
naõ era menos pia efi:a guerra do que_ a outra, e a 
Hefpanha mais util ; porque recebia dos Mouros 
baíl:ante damno. Era a fua idéa dar na Cidade de 
Tangere, o que naõ fez por confelho de D. San.,. 
cho de Noronha, Conde de Odemira, Capitaó de 
Ceuta, que pratico na guerra de Africa, em que do 
leu valor tinha dado grandes· provas com gloria 
do feu non1e, perfuadio a ElRey com vivas , e ef
ficazes razoens, que empregaffe as fitas armas , em 
acçaó naó menos util à gloria dos feus Soldados, 
como era dar fobre a Praça de Alcacer-Seguer, o 
que fez com tanta fortuna , e valor, que felizmen.
te a ganhou no anno 1458 deixando por Capitaó 
della a D. Duarte de Menezes, que logo os Mou ... 
ros injuriados de a verem perdida taó facilmente 1 

pretenderaó cobrar dos noffos , fitiando-a EIRey. 
Roy de Pina, Chr. do de Fez, com trinta mil homens de Cavallo, e fem 
dito Rcy, eap. 1 3 z. numero de pé , por cincoenta e tres dias, e defef pe-
c 1 ~ i• ,,J • 

rados de a renderem , levantara o o íiuo a 2 . de J a-
neiro de 1459. O que elle infigne Capitaó, e os 
noífos obraraõ , anda efcrito em mais larga Hiftoria" 

Efi:a gloriofa em preza, que EIRey confeguio 
em o mais florente tempo 9a f ua idade, cheo de 
valor, e efpiritos guerreiros, o fez entrar em mayo. 
res defejos de fe empregar na Conquiíl:a de Africa, 
e affim premeditou, que o modo de a adiantar, fe· 
ria , que além das 0Idens Militares , que já havia 

no 
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tl11 Cefa 'R(a/Port•g.·· Liv. IP. 1 
no Reyno , cujo principal inftituto era a guerra 
contra os Mouros, ípflituir huma nova Ordem -de 
Cavallaria , de tanta gloria ; e fama ; que a mefma 
divifa obrigalfe osCavalleiros à Jãtisfaçaó do feu inf
tituto. Nenhum dos noffos Chroniílas antigos 
fez mença6 deíla Ordem, e devemos a noticia. della 
ao Padre Fr. J eronymo Roman, o qual no tempo Rom•.n; Rrp. do Mun-

_1r. p al . do,liv.7,cap • .zo. em- que pauou a ortug , entre os papeis , que 
vio na Sereniffima Caía de Bragança para a Hiflo-
ria , que defta Caía efcreveo, refere, que nella acha;. 
ra alguns livros , que continha6 varias coufas de 
grande curiofidade, e entre ellas encontrara a Fun-
tlaçaõ da-Ordem da Cavallaria da Efpada de San- AtikaPorr•cap.s.§·7• 
tiago, que ElRey D. Affonfo V. iníl:ituira. E def. 
te Author entendo tirou Manoel de Faria ella no .. 
tida, que fttccintàmente-nos dá na íua Africa Por-
augueza. Achava-fe EIRey D. Affonfo, ao qu~ 
parece , : feguro em ftdl:entar a Praça de Alcacer-
Seguer, -e naó efquecido das ventagens, que reco• 
nhecia em EIRey feu avô na Conquifta de Ceuta; 
ardia nos defejos de obrar mayores couíàs na Con• 
quiGa de Africa. E tendo notida , quando etleve 
emAfrica, que na Cidade de Fez havia huma tor• 
re, por cujo capitel, ou remate, paílãva huma ef-
pada , e que entre os Mouros era t.radiçaõ , que 
paffava fupedHciofamente medrofa , de que a tira• 
ria hum Príncipe Chriíl:aõ , acabando entaõ o do... 
minio Agareno em Afiica ; naõ defprefou EIRey 
a noticia , parecendolhe, que para elle podia fer re• 

ferva-
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Hijloria qenu/ogica 
krvada eA:a fortuna. E determinado na Conquilla 
de Africa , e querendo com o feu ardor· infun&lli 
mayores efpiritos nos Cavalleiros , inftituio humà 
nova Ordem Militar, . a que .deu o nome da Efpada, 
com aUufuó à da Torre de Fez, e affim íntentada 
a poz.entpratica. · Era a divifa, pendente de hum 
Collar de ouro, huma venera redonda, tambcm de 
ouro, em a qual em efmalte branco, fe via atraveG 
fada huma Torre com a Ef pada. Para efta Ordeilt 
efcolheo vinte· e fete Cavalleiros , em memoria de 
outros tantos an110s , que tinha ao tempo , que a 
iníl:ituio, e fe ·achava vitoriofo em apropria Africa, 
que vem a fer o anno de 14s9, e pelo que fe colli• 
ge, no feguinte já effava inílituida. 

· Era ElRey o Graõ Meíl:re deíla non Ordem1 
depois de lançar a fi mebno o Collar , e foraó os 
Cavalleiros os feguintes: o Príncipe D.Joaõ, her .. 
deiro do Reyno; o Infante D. Fernando,. irmaó 
delRey, ·e Meflre de Santiago; o Infunte D. Hetlo! 
rique , feu tio, Meílre da Ordem de Chriíl:o ; o Se .. 
nhor D.Affonfo, primeiro Duque de Bragança; D. 
Fernando, primeiro Marquez de Villa-Viçofa, e de
pois Duque de Bragança; D. Sancho de Noronha, 
Conde de Odemira, Commendador môr deSantia .. 
go, filho quarto do Senhor D. Affonfo, Conde de 
Gijon ;. D. Pedro de Menezes, primeiro Conde de 
Villa-Real, e de Vianna; D. Alvaro de Caíl:ro, pri .. 
meiro Conde de Monfallto, Camereiro môr do mef
mo Rey; D.J oaó Coutinho,. terceiro Conde de Ma-, 

rialva; 
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âãlva·; D. Alvaro Gonqalves de Ataide ; primeiro 
Coade . de Ato91ia, :que tinha fido Ayo delllcy; 
D. Duarte, de·Memzes, terceiro Conde de Vianoa, 
Alferes· môr ·deJRey; D. V afco· de Ataide , Graõ 
Prior do Crato, da Ordem de S.Joaó; oSenhór D. 
Femarido,.fegundo do nome, · entre os.Duques do 
Bragança, Duque de Guimaraens,, filho do Duquo 
D. Fernando, acima; o Senhor D.Joaõ, feu irmaõ, 
.Marqtiez de Montemor., Condeftavel de Portugal; 
6 .Senhor D• Aífontõ, Qónde de Faro, .tambem· fcu 
irmaó; ef.lcs tres Prinàpes 1 iúnda :naó deviaõ ter ti• 
tulos' · e Rootan k equivocou nas fuas filiaçoens ~ 
D.=Atfunfo . de V-afcon,ellos, Senhor de Mafra, e 
depois primeiro Conde de Penella , Adiantado da 
Extrcmadura; D. Pedr<> '1e.Ménczes, '<]Uarto Con
de de Cantanhede, e depois primeiro Conde defta 
Villa; ·D.Nuno Vaz deCaftello-Branco, Almiran
te .de Ponugal; D~ Fernando Coutinho , Marichal 
de· Portugal , . que tinha íido Capitaõ General de 
Ceuta, em que f uccedeo ao Çonde de Arrayolos ·; 
Rodrigo Affonfo de MeUo, primeiro Conde de Qli. 
vença, Guardamor da pdfoa delRey, que ·elle de ... 
pois: deixóu por Capitaõ de Tangere , quando to-
mou dla Cidade; Alvaro de Souía, Mordomo môr 
de1Rey, e do feu Confelho, Alcaide môr de Ar
ronches , Senhor da Caía de Soufa ; D. F crnando 
de Meneze8, .a quem chamaraó o Roxo, Mordomo 
môr do Infante, de quem procede a Cafa da Ericei-
ra; .Alvaro.Pircs c!eTavora, decimo Senhor da Caía 
... . cc 

• 
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ele Tavora, e de Mogadouro, &c. Joaõ de Soufa, 
Commendador na Ordem de Santiago , das Com .. 
mendas de Repreza, de Ferreira, e Alvalade, Ca
pitaõ dos Ginetes do Infante D.Fernando; D.J oaõ 
de Abranches de Almada, primeiro Çonde de Abran· 
ches, Capitaõ môr de Lisboa; e D. Leonel de Lima, 
que foy primeiro Vifconde de Villa-N ova de Cer
veira, Alcaide môr de Ponte de Lima. Roman_ 
neíl:e Cathalogo padeceo alguma duvida , porque 
com os titulos trocou os nomes; e n6s com vero
funilidade quafi infalivel os acertámos , como viraó 
alguns curiofos, que trataraõ dla mefina materia. 

DeA:es Principes, e Grandes Senhores, fe for· 
mou eíla Ordem, e entendemos, que elles foraõ os 
que f6mente a receberaõ : ElRey lhe ordenou os 
Etlatutos , e obrigaçoens , que nella fe haviaó de 
guardar. Primeiramente lhe affinou para dias de 
funçaõ, e Capella, huns mantos de damafco bran
co, com certas murças de veludo neg!O, cpm bar
retes encarnados. Prornettiaõ os ddla Ordem de 
Cavallaria, fobre huma invioJavel fidelidade a EI
Rey de feguir a guerra, principalmente contra os 
Mouros, em que feriaõ antepoflos huns aos outros, 
f 6mente pelas acçQCns , e feitos final a dos , que fe 
encaminhaffem ao augmento da Religiaõ, e da Fé 
Catholic~. N ella naõ podiaõ entrar peífoas, fe naõ 
de grande cathegoria, e eflados: porém fe algum 
fe affinalaífe muito na guerra contra os Infieis , fe 
poderia igualar para fer . adm.ittidQ à honra da Or-

dem~ 
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dem. N aõ excedia o numero de vinte e feté, e 
quando fe proveife algum lugar , havia de fer por 
authoridade delRey, como Graõ Meíl:re , e de con
fentimento de doze Cavalleiros ao menos, que eraõ 
como do Confelho; porém fe na Corte fe acha.ffem 
mais Cavalleiros , todos feriaõ chamados para o 
provimento, e para todas as mais coufa5, que per
tencelfem a eíl:a Ordem de Cavallaria. Tomou El
Rey por Proteél:or defia Ordem ao Apoíl:olo San
tiago , e para que nella foífe o Santo venerado , fez 
fundar em Lisboa huma Igreja, que dedicou a eíle 
Apoftolo, em a qual fe lavrou hum Coro muy rico, 
com vinte e fete cadeiras, em cada huma das quaes 
fe via o Efcudo das armas do Cavalleiro, que a oc
cupava, e por fua morte feajuntava às do que fora 
eleito no feu lugar. Determinou-fe, que houveífe 
hum Secretario (que na verdade era hum Chronifia) 
o qual Chronologicamente efcreveífe os fucceífos 
mcmoraveis dos Cavalleiros; admiravel advertencia, 
para que naõ efqueceífem com o tempo as glorio· 
fas emprezas daquella Cavallaria, coftume, que de· 
via de fer em todas praticado, porque naõ fe fenti
ria taô repetida falta àe acçoens gloriofas ; . porém 
fem embargo àeíl:a prevençaõ , o tempo até defta 
Ordem naõ deixou memoria nas Chronicas do Rey
no. Juntavaõ-fe os Cavalleiros nos feus Capitulos, 
em que traravaõ, do que podia fer mais imponante 
para {e continuar a guerra contra os Mouros, pre
meditando qual podia fer a em preza mais gloriofa' 

Tom.III. B e de 
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e de mayores confequencias ao nome da nova·Or .. 
dem de Cavallaria; porque nella f 6 era o fim a glcr 
ria immortal confeguida pelo valor dos feus illuílres 
braços, em obfequio, e augmento daReligiaó, naó 
deixando fem premio, aos que mais fe dill:inguiaõ, 
attendendo fempre aos merecimentos , e ao fer• 
viço. Precediaó para eíla demonftraçaõ veridi· 
cas informaçoens de Africa , donde teftificavaõ o 

· procedimento, e eraó os Cavalleiros os que temos 
referido, que fe fizeraô recomendaveis ao Mundo, 
tanto pelo nafcimento, como pela gloria, com que 
em Africa adquiriraõ hum immortal nome. · 

Era o dia mais folemne o do Patraõ de Hef. 
panha o Apoflolo Santiago, agora efpecial Prote· 
tl:or da nova Ordem de Cavallaria, que fdlejavaó 
com folemncs veíperas, a que EIRey havia de af. 
fiíl:ir com todos os Cavalleiros, que fe achavaõ na 
Corte , reveíl:idos com os feus mantos , fobre que 
acentavaõ os Collares : acabada a furiçaõ acompa· 
nhando a EIRey lhes dava hum refrefco, e no outro 
dia comiaõ com elle juntos à mefa ; havendo fem
pre neíle dia alguma feíla plauíivel, como jogo de 
cannas, tomeo , ou outros femelhantes, em· que a 
defireza molhava igual valor, que hàbilidade. Eni 
outro dia honrando a memoria dos defuntos Caval
leiros com Milfas , moflravaõ a piedade, fendo ca· 
da ~um· obrigado por cada Cavalleiró fàlecido, man• 
dar dizer huma Milfa. Tambem para exequias fo~ 
lemnes fe ajuntava6 na mane de ~ualquer dos Ca-· 

· vallciros, 

' 
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valleiros, todos os que fe achavaõ na Corte, affif
tiaõ aos Officios, fem os mantos brancos, mas com 
outros de luto, fobre que acentavaõ o Collar, e o · 
que fe achava aufente , ou por eflar empregado na 
guerra , ou por outro legitimo iinpedimento , no 
mefmo lugar da· fua cadeira efiava .ardendo huma 
tocha. O Cavalleiro , que falecia, · era obrigado .a 
deixar à Ordem o feu Collar , para a Capella: da 
Igreja de Santiago , o qual fe convertia em prata , 
ou ornamentos do culto Divino. · Efles foraõ os 
Eflatutos da nova. Ordem , e os feus primeiros Ca
valleiros, os qu~ deixamos referidos, que req:beraõ 
a Ordem da Cavàllaria de Santiago da Efpada. He 
certo ' que elles erao "dignos ' e. capazes de bem 
defempenhare~ as onerofas obrigaçoens , a que 
fe fogeitavaé>, porque antes da tua infiituiçaõ, e 
depois deixaraõ nas nolfas Hiíl:orias gloriofo nome 1 

com que faõ reconhecidos entre os mais celebres 
Capitaens do feu tempo. Se eíl:es grandes SenhC>4 
r~s, que deraõ principio · a eíla Ordem , a recebe-

. raõ, e continuaraó depois mais alguns, naõ .o fabe
rnos, nem menos fe eA:a idéa de1Rey D. Affonfo 
palrou à execuçaó, porque nenhum vefligio a~ha
mos do feu principio, nem do f eu eflabelicimcnto ; 
porque os apontamentos, que o Padre Roman al
lega, podiaó muito bem fer huma premeditaçaó da 
idéa deJRey, e dos que deílinava honrar com ella , 
a que nos perfuade o filcncio dos Chroniíl:as, e dos 
monumentos daquelle tempo, que em nenhum fe 

Tom.III. ·· B ii acha 
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acha nomeado algum claque~ Senhores por Ca• 
valleiro da Efpada; mas ainda com efta duvida re• 
ferimos a fua iníl:ituiçaó , como certamente hum 
2loriofo proje8o do real animo daquelle valeroftf.. 

Nor. de Pon. Difc. + hmo Rey. O infigne antiqua.rio o Chantre Ma· 
foi. iS3, noel Severim de Faria, nas Noticias de Portugal, 

traz huma moeda das que ElRey mandou lavrar, a 
que chamaraõ Efpadins, que era de cobre , e de 
huma parte tem huma maõ com huma efpada, com 
a ponta para baixo, e em roda éfla letra: Alpltoefus 
Dei Gratia Rex P ortugalie, e no reverfo o E feudo 
Real, fobre a_ Cruz de A viz, da for:te, que elle o 
ufou , com eíl:a letra: A4jutori11m nojtnJm : in nomi
ne Domini. E quer , que dl:a moeda fuífe batida 
em memoria da Ordem da Efpada, ~allegando para 
ilfo a Roman , ·que he fómente a quem fe deve a 
origem deíl:a noticia ; nem o Chantre , que foy eru~ 
ditüfimo nas antiguidades, teve outro motivo, para 
entender, que ElRey lavrara a moeda, a que cha
maraõ Efpadim, com a idéa da Ordem da Efpada. 

Cunha, ma. ~clcí. O Arcebifpo D. Rodrigd da Cunha, tratando deíla 
de Lisboa, parte 2. e. moeda lhe attribue a mefma caufa. 
:o. foJ. 103. verf. N 11 fi ·' d ene me mo anno, e Jª nos antece entes os 

V alfallos do Duque de Bretanha, com Navios ar
mados, roubaraó alguns nolfos mercantiz, de que 
EIRey fentido fez armar contra elles varios Na
vios, que os trataraõ taõ mal, que faltandolhes à 
primeira paz , que a feus rogos lhes concedera , fe 
viraó obrigados a obferyalla fegunda. vez com in .. 

violavel 
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t.riolavel fé ; porque fe aehavaó reduzidos a. naõ 
fahirem doo · kus portos, e com o .fcu oommercio 
perdido. · . N aõ tiveraõ os Inglezes melhor fortu• 
na; porque navegando doze N aos. mercantes Por• 
tuguezas1 que fahiraõ dos portos de Flandres. car• . 

. regadas, e encontrando com hum Navio de guerra 
Inglez, lhe tirou tudo quanto traziaó, deixando-os 
fómente com o precifo.mantimento para a viagem4 
Senti o :EIRey D. Affonfo o atrevimento , e tendo 
a Armada de verga de alto para palrar à Africa, a 
quiz mandar · contra ·os Inglezes ; porém como as 
coufas de Africa lhe occupavaó o animo, como ac• 
çoens de. mayor nome, fe .queixou a EIR ey Duarte 
de Inglaterra, e ·acl) metino tempo deu liberdade aos 
feus V alfallos para · armarem contra os lnglezes. 
Foraõ tantas as pre?.as, que EIRey de Inglaterra Nund de Lea5, d.ita 

o rnandott fatisfazer por feus Embaixadores ., e ref. Chr. cap. 4°· foi. 1 ~ 8.-

tituirlhe o .roubo, que 6zera o Colfario, celebrando 
hum novo Tratado de paz, e amifade com Portu .. 
~l. . . . . . 

Já era o ártrio cle.146J quando EIRey tornou Dita Cht. cap. H· 
à Africa , onde naó furaõ profperos os fuccelfos na 
cmpreza de Tangere. Eíl:ava ElRey em Ceuta, E. . H"n.d T 

. r1ce1ra, 1u. e an· 
donde paífou a Gibraltar para fe ver com ElRey D. gcr, Jiv.1. 

Henrique IV. de Catlella, que lhe pedia foccorro 
-contra os rebeldes, que íeguindo a feu meyo irmaõ 
D. Atfunfo, contra a homenagem jurada o haviaõ 
levantado Rey em odio feu , e para obrigar mais a 
ElRey D .. A.tfonfo a efte foccorro ,-contratou cafar 

fua 
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I 4 Bifloria qenealogica . 
fua irmãa a Infanta D. lfabel com ElRey, e com 
feu filho o Principe D.Joaõ, fua filha D.Joanna, 
entaõ jurada , e reconhecida Princeza , herdeira de 

Pina na dita a.r.cap. feus Reynos. Juraraó os Reys os contratos nas 
•47· mãos de D.Jorge da Cofia, Bifpo de Evora, de

pois Arcebifpo de Lisboa, e Cardeal da Santa Igre
ja de Roma, mas pela incoíl:ancia delReyD. Hen
rique opprimido dos bandos dos feus V aífallos, naõ 
teve effêito. No anno feguinte , voltando EIRey _ 
de Africa, defembarcou em Tavira, e efcolhendo 
alguns Fidalgos para o acompanharem ; palrou ~ 
Guada~upe, e dahi à Pont~ d~ Arcebif po, onde o _ 
efperava EIRey D. Henrique feu cunhado com a 
Rainha D.Joanna fua irmãa, e renovando as pra
ticas , que em Gibraltar tivera6 fobre os cafamen
tos, tambem fe defvaneceraõ ; porque a Infanta D. 

RaydcPina,cap.i5o. Ifabel cafou contra vontade delRey feu irmaõ 
Garibay, Iiv. 11, cap. com o Infante D. Fernando de Aragaó, e Sicilia , _ 
2 1• por induílria do Arcebifpo de Toledo; é o Principe· 

· D.Joaõ, com fua prima com irmãa D. Leonor" 
filha do Infante D. Fernando. -

A Conquifla de Africa , que lhe occupava a· 
idéa, o füz confeguir gloriofamente pelo valor das 
fuas armas a Praça de Adila, que entrou depois de 
vigorofa defenfa a_ 24 de Agotlo do anno 1471._ 
N ella acabaraó, deixando do feu nome eterna fama, 
entre outros D. Alvaro de Caíl:ro, Conde de Mon.
fanto, e D. Joaõ Coutinho, Conde de Marialva; 
em que o illuflre do fangue , e as partes , de que fe : 

~dor na· 
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-adornavaõ , 6zeraõ menos elümavd aque1Ia empre
za. N eff:a vitoria ticaraõ cativos cinco mil Mou
ros, duas mulheres, e dous filhos de Muley Xeque, 
Senhor da Praça, pelos quaes· foy relg~ltado o cor
po do Infante D. Fernando. Os Mouros de Tan. 
gere, ouvindo com horror a noticia deíl:a acçaõ , 
vendo-fe fem ef perança de foccorro , defampararaõ · 
a Cidade, fugindo apreílàdamente por naõ experi
mentarem ·os golpes de efpadas ta6 vitoriofas. EI .. 
Rey Cabendo iflo, mandou o Senhor DJoaõ, depois 
Marquez de Montemor, fe fo{fe meter na Praça , 
o que elle fez no dia 28 de Agollo. EIRey o fe
guio depois, ainda que com o defprazer de naõ fer 
confeguida à força das fuas armas , como (e o te• 
mor, que a fez defamparar, lhe naó dera o triunfo 
com menos trabalho. Polias cm ordem , e deter
minadas as materias para a confervaçaó daquellas 
Praças, voltou ElRey para o Reyno, e fe come· 
çou a intitular: Rey de Portugal, e dos Algarves, 
dá quem , e dá/em mar em Africa. Eflas gloriofas 
Conquill:as , lhe deraõ o nome de Africano , com 
que he conhecido nas nolfas Hiílorias. 

Adiantaraó-fe muito no feu tempo as Con
qui{las do Infante D. Henrique, feu tio, em Guiné, 
e outras partes·, de forte, que ElRey vendo o mui
to, que [e dlendiaó os dominios naquellas Conquit: 

· tas, fez doaçaõ do efpiritual de todas as terras ad
quiridas no ultramar, e as que pelo tempo adiante fe 
adquiriífem; à Ordem Militar de Chrifio. Foy feita 

a doasa6 
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a doaçaõ ·em Lisboa a 7 deJunho do armo 1459.:· 
Depois foy confirmada eíla doaçaó no anno feguin-· 
te por huma Bulla do Papa Calixto III. na qual he· 
inferca outra do Papa Nicolao V. como já dHfémos' 
no tomo II. livro III. Cap. Ili. Na6 acompanhou·. 
a ElRey na Europa a mefiria fonuna de Africa ;· 
'porque nas pertençoens dos Reynos de Caff:clla ,: 
de que fuy jurado Rey, e legitimo Senhor no annc> 
de 147; pelo ·direito da Rainha D.Joanna fua mu• 
lher, experimentou a adverfidade da fortuna , a que 
cedeo aquelle mefmo valor do feu deR:imido cora-· 
çaõ , vendo..fe precifado a naõ feguir o incontraff.a ... 
vel direito defla Princeza ,-. a que a violencia deu o 
nome da Excellente Senhora , obrigando-a a fazer: 
profüfaõ Religiofa. Via.fe · ElRey deí\ituido. dos 
meyos , e que fe tinha ó def vanecido as promelf as 
de França, e que ElRey Luiz XI. com mais politi
ca , que fé , faltara ao ajuA:ado, o que bem fe colligc 
de huma Carta patente fua de 21 de Dezembro de 
1475. Defla forte fe achou obrigado a convir 
em hum Tratado de . paz , igualmente defejada dc
todos,· e muy precifa aos Reys de Callella , qu~ 
opprimidos de domeíl:icos trabalhos, e naõ poucas 
tribwaçoens, · reynavaó com partido naõ aventaja-. 
do, neceffitando igualmente dos maos, e perverfos ,. 
e dos bons , e com cuidado , e zelo do bem pu-· 
hlico folicitaraõ anciofamente a paz. Eíl:a fe veyo a 
confeguir pela prud.ente negociaçaõ da Infunta D. 
Brites, viuva do Infante D .. Fernando, a qual .~ra 

prima 
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-prima com irmãa delRey D. Affonfo, e tia da Rai· 
nba Catholica D. mhel, filha de fua irmãa a Rai--

. nha D. lfabel , deffa forte igualmente ietcrdlàda 
com todos os Contendores. D~inara6 verem
fe d\as Princezas; -o eftreito parentefco f obre gran
de politica, e carinho' com que reciprocamente fe 
tratal'aÕ, pode tanto que com a fua authoridade 
apagara5 ~ difcordias ~ais acccfas, que vio Hefpa• 
nha em muitos tempos. · Aífentaraõ finalmente a 
paz os Reys de Portugal, e Caftella, redu~ido o 
Tratado a eles artigos: . 
· Que cada /zuni '16//el lwwgfe de-dgi}lir da 

titulo do outro, e D.Joanna, do de.Rai
nlia, e I'!fanta de Calle/la. 
Que chegando o· Pri«ipe D. J tJa'Ó de C '!f
tella, à idade de 9uator~ annos, c'!faria 
çom D.Joanna, com Jeffenta mi/j/Qtins <k 
arrlzas.-
Que fe m<nTdfe , deixan<lo irm~ ,JU&ct
deria com a me/ma ohrigaça'Ó. 
~ue no c'!fa àD Príncipe rec11f ar e/le ca
lamento, dantlolhe cem mil.forins de <Juro , 
Jic'!lfa àejõhrigadd. . . 

Et\e foy o modo mais honelto de excluir eGa Prin
ceza-do direito, que tinha àquella Coroa, para que 
com a etperança do cafamento , que nunca podia 
ter effeito, ti calfe diffimulado, o que fe havia capi .. 
tulado {obre o que naõ era feu. . Havia de fer a 
.Rainha D.Joanna pofta em poder da lnfànta D. 
·. Tom.III. · C Brites, 
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:Brites na Praça· de Moura,· até. que cbegafíe o tem•· 
po· de fe ·efftituar o cafàmet1to com o Prineipe tle. 
Caftdla, ·pu que ella fe defenganaífe do effi?ito, e · 
t01t1alfe o eftado .de' Rcligiofa, para o que lhe affi"! 
naraõ cin~o Moí.leiros deSanta·C1ara em Portugal. 
Acord~raõ entre · fi mais outros artigos , e ficara<S 
os Reys de França , e N apoies, ·confederados de 
~ftella , e El Rey de Inglaterra , do de Portugal. 
Para fegurança de tuao o outorgado,· entregou o 
Principe D.Joaó à Infama ·0 .. BFites-, fua fogra, ª' 
V illas do Landroal, V C[09, Alegi-cte ·, com fua~ 
Fortalezas, as quaes fe haviaõ de entregar a ElRey 
de Caílella , por qualquer idos anigos ~ que fe naó 
cumprilfe. Determinaraõ-fe as Tercerias, em que 
haviaó de ficar , o Infante D. Affonfo, e· a Infanta 
D. Ifabel, primogcnitos de Portugal, e Cafl:ella .. 
Tambem foy ajuilado , que cafariaõ, tanto que 

t cumprilfem idade ; e que a Infanta D. Brites, en• 
tregaria feu filho primeiro, o Senhor D. Diogo, aos 
Reys de Caflella; e outras coufas temelhantes, para 
fegurança do dito Tratado. 

Publicou-fe a paz entre as duas Coroas de 
Ponugal, e Caff:ella, no mez de Outubro do anno 
de· 1479, e ·no mez deJaneiro do feguinte anno fé 
fez a entrega· dos J nfantes, depois de fuperadas as 
difficuldades, que de novo começaraó a mover os. 
Caíl:elhanos; porém o Principe D. Joaó, que fe 
achava em Béja , já enfadado das fuas di1açoens, as 
atalhou por huma heroica refoluçaõ ~ inviando d~as'" 

- folhas 
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Jti Cefa ~11/ Portug~ "Liv. JY. ·J g 
i>lhas de :papel aos Embaixadores Plenipotenciario8 
de Caflella, que eraó Fr. Fernando de Ta1avera :1 

Confeífor, delRey de Caftella , Prior de N oífa Se· 
nhora do Prado, dos Religiofos de S.Jeronymo,. 
que depois foy Bifpo de A vila, e primeiro Arcebif: 
po de Granada, e o Douto~ Rodrigo Maldonado, 
&nhor -de -Babila , Fuente, e Avedilho t do Confe• 
lho 'dos Reys Catholicos: dizia nellas f6mente eflas 
palawas, em huma:· Guerra, e em-outra·: Paz, para 
'IUe em virtude do pleno poder, que tinhaõ do feu 
~ey, refolveílem, o que julgaffi:~ melhor aos.feu$_ 
mterefies. Elia vaJerofa refoluça-o teve tanta for• 
ça, que -os Miniílros de Caaella ref olveraõ fem nei. 
nhuma duvida a entrega da Infanta D. Ifabel. De 
:Moura íàhio -a lnfàntai D. :Brites, huma legoa a 
recebella , com grasde parte da Corte .f ortugueza ~ 
e .no meyo do caminho lha entregaraô os Embaixa• 
dores,. aos quaes entregou feu filho o Senhor D. Ma-

-noel, de muy curta idade, em lugar do Duque de 
Vifeu, por fe achar enfermo, e depois de convale-
cido paífou a Caftella, e voltou o Senhor D. Ma .. 
noel , 1Cu irmaõ. 

A .Rainha D.Joanna (a quem já naõ davaõ 
rnais tratamento, que o de Excellente Senhora) reco•
nhecendo , que todfS etlas difpoíiçoens fe dirigiaõ 
a excluilla do R.eyno, e do matrimonio, e de quaef. 
'}Uer efperanças do 1éu direito , porque toda aquella 
concordia era huma honeíla violencia , que def: 

· punhaõ à fua vida {ao que te murmurava) indu-
•- Tom.III.. C ii zida 

• 
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• sida pelo Ptl"incipe D.Joaõ ac(ommooou-le pruded.i 
tiffi111amcnte.com a mudança .ta fonuoa,e ícm querer 
entrar em poder da Infanta D. Britas , entrou .na 
R.eligiaó. . Os Reys de Caitella. inYiaraõ a0$ fcus 
Embaixadores; e foraõ {)S meímos, Fr. F emando de 
Ta1avera, o Doutor RodrigoMaldonado, e o Li· 
cena~ado Vilhegas, do feu Confelho, para que foífcm 
teilemunhas daqueHe efpeélaculo, a que nem-ElRey 
·D. Affonfo, nem o Principe quixraó aífdlir, fcm 
embargo, que de Caftella. com repetidas inllanciu 
o folicitaraõ , 'fl!Uendo 6'zct direito da f ua affifi~ 
eia, e f ofrime'nto. Octupàraõ dlas coufus taó al· 
tamente o coraçaõ delRey, que k penetrou de tal 
malencolia,. que alfenwu, comfigo abdicar o Rey .. 
no, convocando a efle fim Cortes, para nellas fazer 
a renuncia no Principe, feu filho, e depois retirarfe 
como particular ao Convento de Santo.Antonio de 
V aratojo, junt<> de Torres· Vedras, que ellc hávia 
fundado. Affim refoluto nefl:a diliberaçaõ, convo· 
couCortes para a Villa de Eftrcmoz, e entre tanto 

GC1CS, Cht. doPrinc. foy para a Villa de Cintra a palfar os mezes do V e
D. Joa6' cape 1 o+ raõ, a donde apenas chegou, adoeceo de huma febre 

aguda, da qual faleceo nos Paços de Cintra, na mef
ma Camera, em que nafcera a 28 de Agoílo de 
1481, e jaz no magnifico Moíle.iro da Batalha. Ti· 
nha ElRey feito o feu Tellamento em Portalegre a 
28 de Abril do anno de 147; efcrito por Fr.Joaõ 
de S. Mamede, feu Confelfor, tempo em que já ef
tava ~ontratada o.Cafamento daPrincezaDJoannat 

herdeira 
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herdeira dos Reynos de Cafl:ella , no qual declara Prova num+ 
lhe pertencem aquelles Reynos : nomea por Tefl:a-
menteiros ao Principe {eu filho, o Arcebifpo de Lif. 
boa , e a Gonçalo Vaz, teu V eador: manda-fe en .. 
terrar no Mofteiro da Batalha, e deixa muitos lega· 
dos pios de Miífas, refgates de Cativos, e efmolas. 
InRitwo leu univer1al herdeiro o Principe D.Joaõ, 
feu filho , e fucceífor ; e diz : À minha filha nô ief-
tituo herde em cozjà algua, porque Jegundo o coltume 
de/les Regnos, todo o que o Rey tem , fica ao filho 
primogenito, o 1ual he e1icarrego de manter e aga/â• 
lhar todos os outros irmáosJegundo aJeus padres con-
vem. Ordena, que fe paguem as fuas dividas, prin .. 
cipalmente as em que tinha efcrupulo, a faber: pra-
ta das Igrejas , dinheiro dos Orfãos, de que fe vale-
ra, a que fe obrigou no mefino Tefl:amento, como 
nelle fe p6de ver. 

Foy ElRey de agradavel ptefença, eíl:atura, e 
corpo bizarro , ro{tro redondo povoado de barba , 
cabello cafl:anho, de condiçaõ humano, naturalmen
te eloquente, ou fallando, ou efcrevendo; de forte, 
que ainda fendo com defcuido~ ou fumiliarmente :J 

parecia com artificio; grande favorecedor dos eftu
<liofos, honrando aos feus profeífores, e temos hum 
tellemunho do cuidado com que promovia as Scien
cias; pois no tempo, que fe achava occupado dos 
rnayores negocios, e naõ podia attender a el1as com 
a fua aufencia, nomeou a D. Rodrigo .de Noronha, 
Bitpo de Lamego, do feuConfelho, Capellaõ môr, 
- . e Rege• 
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e Regedor da Caía da Supplicaçaõ, Governador:, 
e Proteélor da U niverfidade , . que naquelle tempo 
tinha. o feu affento em Lisboa , e devia de ter em 
.grande conceito · eíle Prelado, a quem chama 10bri· 
nho , pdas diverfas coufas de que o encarregou to
cantes à f ua confciencia; com huma plena jurifdic· 
c;aó , como fe p6de ver na Carta, que lhe paff'ou a 
23 deAgo!lo de1476,.evay nasprovas. Nagucr· 
ra fe empregava com val~r, e cuidado, -e com hum 
grande defejo de adiantar as Conquiftas de Africa, 
de forte, que intentou, que as Ordens M.ilimes de· 
Cavallaria deA:e Reyno fe melhoraífem no exer~ 
cio dos feus lnllitutos, e a efte fim-impetrou do Papa 
Pio II. huma Bulla paífada no anno de 14'J, na qual' 
lhe concedia , que na Cidaé.ie de Ceuta fe fundaf.. 
. fem tres Conventos para as Ordens de Chriít:o, San .. 
tiago, e A viz; neíl:es havia de refidir a terceira: par• 
te dos Cavalleirós de cada huma dellas, fervindo na 
guerra contra os Mouros, mas na6 fe executou efta 
Bulia, pela oppoíiçaõ que encontrou nosMeílres das 
Ordens. Foy o primeiro Rey, que juntou Livra~ 
ria no Paço , e o q.ue mais fe deixou ver dos feus 
V affallos , fahindo muitas vezes pelas ruas , e Pra
ças da Cidade. . No comer, e dormir fe houve com 
temperança. Na continencia exaél:o, porque fere
fere, que ficando viuvo de vinte e tres annos, -naõ 
conheceo outra mulher. Nas merces liberal , ainda 
que alguns o taixaraõ de prodigo. Era atado ·ao 
feu parecer , de que ref ultaraõ ·algumas çoufas ; 

que 

• 
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que -pudera- efcufar, C6mO foy a bataTha da Alfar .. 
robeira , em que foy morto feu tio; o Infame. D~ 
Eedro7 : de que fe feguiraõ muitas defordens, e o:ex
pediente, que tomou em fe empenhar no diieito d~ 
Princeza; D.Joanna, fua; fobrinha. Finalmente no 
f eu. r:eynado fe vio a inconílancia ·da Fortuna ; po• 
rtm naõ lhe pode eRa diminuir a famtt, que. hav.i~ 
coufeguido nas gloriofas Conquiflas de Afrka •. · 
: · . A f uaCotte foy m~gnifica, que elle ainda a foz 

mayor · nas merces ; Cbm que elevou a muitos· do:s 
feus Vaífallos ·à gral!deza.-, nos muitos titulos, que 
cr.oou de ncwo; a· fa~.: . ' . ' ' 

A ' D; AirtroNs-o·, ·Conde -de Barcellos , fel! 
. tio , fez. D'1llU4. de Bragança no anilo de 1-442, 
como-fe ·-verá· norlivro VI. Cap. 1. deffa obra. · 

· · Ao ·INitANTE D. FERNANDO , feu irmaõ, fez 
Duque de Béja, do qual naó achámos a Carta, mas 
confta , que já- o era pelos annos de 14 5 2, ao qual 
tambem fez merce por fucceílàõ a feu tio, o Infan
te o:Henrique, do Ducado de Viíeu, como dilf é
mos no Cap. VIII. do livro III. 

A D. FERNANDO , ( depois Duque de Bra• 
gança, fegundo do nome) creou Duque de Gui~ 
maraens no anno · de 1470, de que já n havia 
muitos aimos feito Conde, · como diremos no li. 

I 

vro VI. · · 
A D. AnoNSO , Conde de Ourem , primo• 

genito do primeiro Duque. de Bragança , creou 
Marquez de V alen~a eni Lisboa a 11 de Outubro 

de 
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2+ Bifloria <jenetdogic~ 
de 14f 1 , e foy o primeiro, que houve nefte R.eyno, 
liv. J dos Myíl. foi. 174, verf. 

A D. FERNANDO, Conde de Arrayolos, fCu 
primo com irmaõ (depois Duque de Bragança, pri
meiro do nome) fez Marquez de Villa-Viçofa, et: 
tando emLisboa a2; deMayo doanno 14JJ, liv.J 

, dos.MyA:. fol.282. 
A D.JoAÕ, irmaó do dito Duque, deu o ti

tulo de Marquez de Montemôr o Novo, no anno 
de 147}, e já era CondeR.avel do Reyno no anno 
1460, como fe verá no liv. VI. deíb obra. 

A D. PEDRO, filho do Infante D. Pedro, fez 
Condeffavel de Portugal , dignidade, que já tirlha 
no . ~moo de 1447 como diffémos no Cap. II. t. 1~. 
do liv. III. 

A ALvAao Go1'ÇALVES CovTINHO., creou 
Conde de Maria1va, e já o era no anno de 1440. De~ 
pois o foy feu filho D.Joaõ Coutinho, por Carta 
feita cm Cintra a S de Abril de 1465, liv.} dos 
Myíl. fol. 288. 

A ALvAllO GoNÇALVESDEATAIDE,feuAyo, 

fe.7. Conde de Arouguia, com doaçaó da· dita Villa, 
por Carta paílàda em Lisboa a 17 de Dezembro do 
anno 144-S, Iiv. J dos MyR:. foi. 110. 

A D. SANCHO DE N oaoNHA, creou Conde de 
Odemira , e já o era no anno de 1449 como confia 
da doaçaó, que EIRey lhe fez da Villa de Aveiro, 
paífada em Lisboa a 1 J deJ unho do dito anno, liv. 
J dos M yfUcos, fol.118. E no meúno-livro a foi. 209 

cftá 
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e{\á huma Carta feita em Çamorà à 20 de Outu
bro de 147; , na qual diz: Querendo fazer merce ao 
Conde de Faro, e de Odemira, e Aveiro, meu muito 
amado Johrinho , e pelos jeus grandes flrviços; o" ç. 

lhe concedeo , que nenhumas determinaçoens dos 
. CapituJos das Cortes geraes, ou efpeciaes, feitas ati 

àquelle tempo , pudeifem ter vigor nas (uas doa
çoens, graças, e merces, que ao dito Conde fora6 
concedidas : pelo que fe tira , que eA:e Senhor teve 
tambem em Condado a Villa de Aveiro, que era 
fua. 

A D. ALvARO DE CAsTtlo, Senhor de Caf. 
caes , do feu Confelho , e Camereiro môr , creou 
Conde de Monfanto, fazendolhe doaçaõ da mefma 
Villa com o feu termo , e jurifdicçaõ , &e. em 
Lisboa a 21 de Mayo do anno 1460, liv. J dos M yR:. 
foi. 2}0· 

A D. DUARTE DE MENEZES, do feu Confe .. 
lho, Alferes môr, Capitaõ, e Governador da Villa 
·de Alcacere em Africa , fez Conde de Vianna de 
Caminha, por Carta feita em Santarem a 6 deJu. 
lho do anno de 1460. Eíl:á no liv. J dos Myft. foi. 
s1, verf. 

A D. HENB.IQUE DE MENEZES, que era filho 
do dito Conde D. Duarte de Menezes; fez Conde de 
Valença, dandolhe o Senhorio da Villa de Cami
nha, por Carta pallàda em Evora a 20 deJunho de 
1464, liv. J , M yíl. foi. 47, verf. 

A PEn&o VAZ DE MELLO, do feu Confe· 
Tom.III. D lho, 
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2·6 Bifloria yenealogic• · 
···lho, ereouConde de Ata1aya, etlando ·em Evora a 
··~ 1 de Dezembro de 1466 , e depois de relatar os 
muitos ferviços, que tinha feito aos Reys feus an
tepaflãdos, diz : E co'!fiàerando ainda o devido, que 
coninofao tem ,- querendolhe jazer graça , e merce , por 
accr!/êe11tarmos com elle_fua /i11hagem , o fazemos Coll· 
de da n<!}JaVilla Datalaya. Eílá no liv. 3 dosMyíl:. 
fol. 276. 

A JoAÔ RonRIGUES DE SA", Alcaide môr 
do Porto, fez merce do Condado de Maçarellos, ·e 
S.Joaõ da Foz, com outros lugares, por Cana feita 
em Evora a 29 de Dezembro ·de t469. · 

A D. AFFONSO , filho do Duque de Bra· 
gançà D. Fernando , primêiro do nome ·, creou 
Conde de Faro, fazendolhe doaçaõ da mefma Vil-
· ia, e do Caíl:ello, e homenagem, com todas fuas ren
das, por Carta feita em Lisboa a 22 de Mayo de 
1469, liv. 2 dos M yfl:. foi. 40. 

A D. AFFONso DE VAscoNCELLOS, fez Con .. 
de de Penella, por Carta feita em Lisboa a 24 de 
Outubro do anno 1471 , e nella diz : Fazemos fa· 
her , que ~/guardando nós a/ grande devido, que com .. 
nofeo ha D. 4ff on(o de V a/concellos, neffo bem amado 

Johrinlzo, e· de grandes m~·recimentos , e ferviços, f7 e .. 
eíl:á no liv. ~ dos Myíl:. foi. 4. 

A D. JoAÕ GALVAÓ, Bifpo de Coimbra do 
feu Confe1ho, creou Conde de Arganil, e na Carta 
deíla . merce diz ElRey: D. A/fo'!)õ, t:/c. em fem
hra com o Principe, meu )obre todos prefado, e ama .. 

do 
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à1' filho primog~nito herdeiro, fazemos ;aber aos quo 
e/la Carta virem, 'lue conjiderando nós os grandes. , 

•e muitos e/lr8nuzdos ;erviços , que temos recehido de 
D.Joa'ÓGalv11ó, B!Jpo de Coimhra, do n'!ffo Corye
lho, e eTP e;pecial em afilhada da no.Jfa Vil/a, e <;ida
de de Arzila, e T angere, nas partes . de Africa, t:I e. 
e vay continuando: Que e/le dito Bf!Po , e por )eu 
re/peito, e memoria , todos jeus ;uccejjores, Bypos de 
e oimhra 1e chamem , e inJitulem e ondes de .Arganil' 
ele. e tephatJ, e l!Jem de tudo o que gOja'Ó os outros 
Con~s de ngffos Reyn~. Foy paífada em a Cida
de de Coimbra a 25 4e Setembro de 1472, liv. J 
dos Myft. foi. 272. 

D. LOPO DE ALMEIDA, Senhor de Abran
tes , do fe~ Confelho, e V édor da fua Fazenda, 
como conll:a de 'varias memorias, foy feito Conde da 
.dita Villa, no anno de 1471 quando EIRey eflava 
cm Çamora, donde paífou a íitiar o Caflello de Bur
gos. No liv. 30 da Chancellaria do mefmo Rey, 
foi. 1·0 , fe acha ~uma Carta paffàda em Çamora a 
31 de Outubro do referido anno de 1471 pela qual 
iàz Conde a D. Henrique de Almeida, fem nomear 
a terra. Porém entendemos, que foy equivocaçaõ 
dizer Henrique, devendo de fer I"opo, que na dita 
Cidade foy feito Conde de Abrantes, porque naõ 
achamos defie appellido Fidalgo com efle nome, 

· nem em outra de tantos merecimentos, que ElRey 
tizellC Conde. 

A RuY DE MELLO, Senhor de Ferreira de 
Tom.IIL D ii Aves, 
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Aves, do feuConfelho, e Guardamôr da fua Peffoa, 
Capitaõ, e Governador de Tangere, creou Conde 
de Olivença, por Carta paífada no Porto a 21 deJ u-• 
lho do anno de 1476 , liv. J dos M yft. fol. 281 , verf. 

A D. Lopo DE ALBUQ.UERQ.UE, feu Camerei
ro môr, fez Conde de Penamacor, com a doaçaó 
da mefma Villa , e de Abiul , e outras merces . por 
Ca~a pafiàda em Arenal a 24 de Agoílo de 1476, 
liv. J dos Myíl. foi. 219. • · 

A RuY PER.EIRA, fez Conde de ~oncor
vo, como referem unifurmemente as memorias da
quelle tempo; porém elle naõ quiz ufar do tal ti~ 
tulo, porque EIRey o dera a outros Fidalgos, pri .. 
meiro que a elle; e mandou· aos feus V alfallos, que 
lhe chamalfem Conde de fuas terras, e affi.m o inti
tulavaó, de Santa Maria da Feira, pelo que he coo .. 
tado pelo primeiro. Damiaõ de Goes, e D. Anto
nio de Lima, e Atfonfo de·Torres, nos íeus Nobi
liarios. 

A D. PEDRO DE MENEZES, fez Conde de 
Cantanhede, de cuja Villa era Senhor, foy feito de· 
pois do anno 147) ; porque da Chronica delRey, de 
Duarte Nunes de Leaõ, cap.)7, coníl:a que fora de· 
pois da batalha de Toro. No liv. 32 da Chan
cellaria dO dito Rey a foi. 102 (e acha a Carta de 
aífentamento, feita em Villa Viçofa a 1; deJulho 
do anno 1480, na qual diz, que attendendo à cré'a
çaõ, que tinha feito na fua peífoa, e aos muitos fer
viços do Conde D. Pedro· de Menezes , lhe fàz 

mercc 
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merce de 102 u de alfentamento ' como aos mais 
Condes • . 

, A PEDRO ALVARES SoTTOMAYOR, da Cafa 
dos Senhores de Sottomayor em Galliza, onde era 
Vifconde de Tuy , o qual feguio em Portugal o 
partido da Exc~llente Senhora , fez Conde de Ca
minha, · como dizem muitas memorias; porém naõ 
achey na Chancellaria defte Rey efi:a merce , onde 
tambem faltaó outras muitas, que fe naõ regifi:ra .. ,.. 
rao. 

A D. LEONEL DE LIMA, Alcaide môr de 
Ponte.de Lima, Senhor ·dos Arcos de 'r aldevez, e 
outras terras , creou. Vifconde de Villa-N ova de 
Cerveira, por Carta feita na Cidade de Toro a 
4 de Março de 1476, liv. 2 . dos M.yA:. foi. 59. De
pois no anno de 1623 fazendo Conde ao Vifconde / 
D. Lourenço de Lima, elJe o recufou , querendo 
oonfervar na fua Cafa a memoria de titulo ta6 an .. 
tigo, e fe lhe concederaõ nelle todas as prerogativas 
da grandeza, que gofaõ os Condes nefte Reyno, 
de fe cobrirem diante delRey, e outras , por Carta 
pailàda· a 19 de Dezembro de 1623. Chancel. do 
dito anno, liv. 1 S, foi. 182. 

A J oAÕ FERNANDES DA SvLVEIRA , do feu 
Confelho, Efcrivaó da Puridade, Chanceller môr , 
creou Baraó de Alvito em Portalegre a 27 de Abril 
de 1475, de juro para fempre. Foy o primeiro, 
que houve nefi:e Reyno por Carta; antes haviaó 
tido muitos Senhores, Baronias em Portugal, como 

vemos 
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vemos nos livros das merces delRey D.Affonfo III .. 
e em muitos lugares , que os Baroens eraó como os 
Ricos homens , ·os principaes do Confelho. Na 
Chronica de Hefpanha do Doutor Pedro Antonio 

Bemher '· Chr. de Hcf- Beuther lemos fe davaõ muitas Baronias aos Ri-panba, liv.J. ~ · 

• 

cos homens, como eraõ Fortalezas , e outras terras. 
E~ Alemanha, França, Inglaterra, Valença, e Ca
talunha , ha muitos Baroem. N efte-Reyno , fe 
confervou unica dla dignidade, com tanta efilma· 
çaõ dos Senhores defta Caía, que creando ElRey 
D.Joa.õ o IV. Conde de Oriola ao Baraõ de Al
vito D. Luiz Lobo no anno de 16 s} , elle, e ós feus. 
fucceffores fe deraõ a conhecer fempre por l3aroens. 
Depois EIRey D. Aifonfo VI. fez Baraõ da Ilha 
grande a Luiz de Soufa de Macedo. 

Dos Fidalgos, e Senhores, que no feu Rey ... 
nado tiveraõ officios na Cafa Real, e o fervira6 em 
lugares grandes , referiremos fómente os que cafual
mente encontrámos no Archivo Real da Torre do 
Tombo , ou em outras memorias , e documentos 
dignos de fé, fem que por iffo entendamos, que naõ 
pudeffem occupar os mefmos lugares outras pef
foas, porque naõ nos obrigamos a huma exaéla me
moria de todos , fenaó dos que apontamos , fem 
ordem de graduaçaõ, de preferencia , e preeminen-
cias dos officios , e faó os feguintes. . 

D. FERNANDO DE N oaoNHA , Conde de 
Villa-Real, que tinha fido Camereiro môr delRcy 
feu pay , tambem o foy feu. Contla da Carta do 

dito 
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• 

dito offido· de D. Lopo de·Albuquerque, de que 
adiante faremos mençaó. · · · 

ALVARO 'DE SousA, Alcaide môr de Ar. 
ronches , Senhor de Miranda, Podentes , e outras 
terras , foy do têu Confelho , e Mordomo môr; e 
com efle offido fe acha em huma Carta de licença 
geral, para haver fefmarias em certas terras, feita 
em Almeirim. a 1} de Mayo do anno de 1451 , re
giílrada a fui. 148 da ChancelL do dito anno. 

D10G~ LOPES DE SousA , a . quem chama• 
raõ o moço·, feu filho, Senhor da füa Cafa, Alcai· 
de môr de Arronches , e do Confelho delRey 
D.AHõnfo"\.T. foy ·feu Mordomo môr, por Carta 
feita em Cintra a 18 de Novembro de 147 i , na qual 
diz, que havendo refpeito à ·linhagem, de quem def. 
cendia, lhe dá o dito officio, affim como o tivera 
reu pay, de Fronteiro môr· de Elvas, em que fucce
deo ao Infante D.Fernando o Santo, no anno de 147 j 
ainda era Mordomo , como confia da licença para 
obrigar a fua terra de V ouga a D. lfabel d.e N oro
nha, fua mulher para fatisfaçaõ do contrato de feu 
cafamento, feita em Arronches a 19 de Mayo do 
dito anno. ChancelL do dito anno fol. 66: 

PEDRO DE SousA , do feu Confelho , Se
nhor de Prado, foy Mordomo môr, que largou por 
certa recompenfa, de que ElRey lhe fez merce para 
o dar aJ oaõ -de Porras, palfada em Arevalo a 14 de 
Outubro · do anno 1471• Chancell. do dito anno 
fol. 2. 

jOAÔ 
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JoA-0 DE Po:a.llAS, foy Mordomo môr, comó 

con!la da Carta acima, e de outra em que natura
Uíà a feu filhoJoaõ de Porras, feita em J de No.. 
vembro de I-479, que _eftá na Chancell. do anno feo
guinte , foi. 84. 

D. ALvARO DE CASTRO ., Senhor de Caf. 
caes, &e. do feu Confelho (depois Conde de Mon
fanto) roy Camereiro môr. Confta da Carta, por
que foy feito Conde .no anno de 1460, e já o era 
no anno de 14Jo, .e o ~ontinuou até a fua morte no 
anno de 1471 , como fe vê dct varw Carw, e doa
çoens, que o meGno Rey lhe fez. 

D. LOPO DE ALBuQUBllQUB, que depois foy 
Conde de Penamacor , foy feu Camereiro môr, 
por Carta palfada em N efpereira a 2 de Setembro 
do anno de 1471. Chancell. do dito anno, fol.176, 
na qual diz : Fazemos faber, que co'!firando os gran• 
des , e continuo& farviços, que de Lopo de Alb"'luerque, 

' 1UJ.Jfa Camereiro te hora temos recebido, e a fi áaquel
les de 'lue e/le á9cende, e muit" amor, e '!fleiçaô, qrm 
por flus merecimentos lhe a el/e jempre mollrámos, ~ 
temos, e:/ e. e vay continuando: Lhe faço merce de ;eu 
Camereiro môr 11.fi como o era o Conde de Mo'!fanto, 

fiu ti.o, que Deos haja, e o f oy de/Rey jeu Senlzor, e 
padre, e.delle Rey oConáe D.Fernando. Antes de fer 
Camereiro môr, tinha D.Lopo de Albuquerque, fido 
Camereiro, e Guardaroupa do mefmo Rey, fendo 
Camcreiro môr o Conde de Monfanto, feu tio, hum 
dos mayores Senhores daquelle tempo, naõ fó por 

lugares, 
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lugares, mas pela reprefentaçaõ da Cafa de Caílro. 
O gráo do parentefco era, porque a mãy do Con
de de Monfanto D. Ifabel de Ataide; era irmãa de 
D. Therefa de Ataide, avó de D. Lopo1 ambas ir .. 
-mãas de Alvaro Gonçalves de Ataide , primeiro 
CÓnde de Atouguia, e filhas de Martim Gonçalves 
de Ataide, Alcaide môr de Chaves; de forte , que 
Joaõ Affonfu de Albuquerque , Senhor de Angeja , 
e Pinheiro , de quem já fizémos mençaó , pay de 
D. Lopo, era primo com irmaõ do Conde de Mon. 
fanto. Foylhe palfada a Carta a 18 de Outubro 
de 146} , nella diz: Nos praz , e lhe outorgamos ; Prova num, 7, 
1p1e daqui em diante tenha' e Jqa 11~jfo e amereiro , e 
Guardaroupa, recebendo· elle , e mandando receber to-
do o ouru, o'c. e continuando diz: Ejirva, e man~ 
áe em todo os ditos '!focios àcer&a do que pertence à 
mjfa pejfoa, e · '!fi inteiramente em todo o ai ,. comiJ 
a e/le pertence, Jem outra pefjôa os~farvir ; nem etn 
elles mandar co'!fa algua , jJ-mente el/e , ou quem el/e 
'tpliur i r_ejakrando o que o dito e onde n<jfo e amereiro 
môr por hem de_feu <!fficio pertence. Deíla forte en• 
tramos no conhecimento , de que Camereiro , e 
Guardaroupa , naquelles tempos, eraõ officios da 
Caía Real , palfados por Carta a Fidalgos por fan• 
gue , como era D. Lopo de Albuquerque (que 
ainda nelte tempo naó fe chamava de Dom, do qual 
naõ ufou (e naõ depois de Conde, fegundo a forma• 
Jidade, que entaõ fe praticava) o qual por baro-
nia era da etê1arecida Familia de Cunha , de gran• 

Tom.UI. E de 
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de dH\inçaõ naquelle , e em todo o tanpo , com
illuflriífunas alianças, como diffémos no liv. II. foi. 
'247 ~ e agora o moflraremos com Ellley D. Atfon· 
fo tratar o feu cafamento no tempo, que era íeu 

. Camereiro , como fe vê de huma Carta, que e.tlá 
~;.· I• dos Mya. foJ. na Torre do Tombo, e diz affim: D.A.fffJTlfo, t:lc. · 

Fdço faher, que por prtnimento, e cfJnjentimento de· 
D~ J oaa , fi!lio do Duq1ie de Bragll11ça, meu muitt1 
amado, e pr!fàdo Johrinho, e por parti de Dona Leo
nor · Je N ortmka; ir mãa da mulher do dito D. J oaS , .e 
por parte de fJ()po tfe Albuquerque, Fidalgo de nt!lfa 
C'!fà, e n'!Jfo Camereiro, ··e da dita Dona Leonor, e 
de D. Pedro de Meneus, Conde tle Vil/a-Real, ln8a 
muittJ amado jõhrinho, que todós prejentes e/lava'á, tra• · 
támos ora &f!/àmento antre os johreditos Lopo de A/4' 
lm'{Uerque, e Dona Leonor , CI e. dada em E vora a 7 Jo 
Março doam101468. Da cathegoria da peff'oa de D• · 
Lopo de Albuquerque, fe p6de bem entender, qual 
era a dos officios , que elle fervia , e até· o reynado 
delRey D.Joaó o III. achamos, que eA:es officios 
eraõ fervidos. por Fidalgos. Do mefmo Rey, tinha 
fido Camereiro Galeote Pereira, como coníla da mer• 
ce da Alcaidaria môr de Lisboa, em que fuccedeo ao 
Conde de Abranches, feita em Lisboa a 10 de De· 
zembro de 1448 , e relatando os feus grandes fervi
ços diz: Galeote Pereira, Fidalgo de mjfa Cefa, e 
n~jfo Guarda, e Camereiro, f.J'c. Eílá noCartoriodo 
Senado da Camera de Lisboa, foi. } liv. do dito Rey. 
DelRey D. J oaó o II. foy Camereiro , Antaõ de 

Faria, 
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Faria, do feu Confelho, e feu Armador môr, Alcai
de môr de Palmela, e Anadel môr dos Bélleiros, 
e o foy fendo Príncipe , por Carta palTada em Lif~ 
boa a 2 de Junho de 146 9 , que anda na ChancelL 
do anno de 147 I , fol. 94, fendo Camereiro môr 1 

Joaõ da Sylva, Senhor de Vagos. D. Alv21ro da 
Cofi:a, foy Camereiro, e Guardaroupa delRey D. 
lVlanoel, como fe vê de certa merce, feita em Lif
boa a ~o de Mayo de 1515 1 que efiá no liv. 5 dos 
M yíl:. fol. 154, verf. Embaixador a Caíl:ella, e feu 
Armador, e Camereiro môr. DelRey D.Joaõ o 
III. foy Guardaroupa, D.Nuno Manoel, e ao mef. 
mo tempo feu Almotacé môr, como fe vê da ven~ 
ela de certos moyos de rt!nda em lVIuja a D. Garcia 
de Noronha , o que ElRey confirmou por Carta 
feira em Almeirim a 2 5 de Mayo de 1526, que anda 
na fua Chancellaria do dito anno fol. 66. Pedro 
Carvalho foy feu Guardaroupa, e Camereiro , e 
Provedor das obras cto Paço, como coníla de hun1 
mandado das merces , e moradias paliado a 2 2 de 
Mayo de 154), que achamos allegado por Gafpar 
Alvares de Loufada, na Torre do Tombo maço 5 l; 
porém como tem hoje diverfa ordem os pJpeis def.. 
te Archivo, naõ o vimos, e he ma teria, que nau 
neceffita de allegaçaõ. Deíl:a forte fc conheced. 
<lual foy até eíl:e tempo o officio de Camereiro, e 
Guardaroupa dos Reys antigos , que era occupa
çoens de Fidalgos, e officios da Cafa Real, paífados 
por Cartas. Porém depois na Caía Real, o Guar-

Tom.III. E ii daroupa 
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S 6 Hijloria <jenealogica · 
daroupa, naó foy officio, he foro com que fe ferv~ 
a ElRey, por hum Alvara, por confulta verbal da 
Mordomo môr, no qual fe diz, que ElRey o toma 
por moço da Camera da f ua Guardaroupa , com 
600 reis de moradia, e hum alqueire de fevada, pa
ga a trinta e cinco reis o alqueire: de forte, que o 
que hoje chama6 Guardaroupa, he hum accrefcen
tamento do foro de moço da Camera,. que fe ven~ 
ce com accrefcentamen~ na Cafu. Real, na qual 
tambem naquclle tempo aa Amas dos filhos dos 
Reys eraõ mulheres Fidalgas, como fe refere em 

Faria,N0tasaoConde diverfas partes da noffà Hiftoria, e Manoel de Fa· 
D.Pedro, plana •87. ria e Soufa faz memoria de todas as de que teve 
foL 4'• . . ,.. r. fc' not1c1a.: os tempos mudarao as couias con orme o 

gofio, e vontade dos Reys. · . 
Para iníl:ruçaõ dos curiofos , e advertencia dos 

que efcreverri i';imilias, referiremos o que no Rey
nado do mefmo Rey D. Aífonfo achámos: , no 
qual tempo, naó f ó naó fe ufava, mas. nem permit
tia o Dom às mulheres, nem ainda todas as Senho .. 
ras de qualidade ufavaó delle, e era concedido por 
graça ,_ e n1erce , como coníl:a de huma Carta do 
referidó Rey, que etlá no Archivo Real da Torre 

Myllliv. J· foL26~. doTombo, e _diz affim: D. Afi'!fo, O-e. Fazemos 
Jaber , que por nós termos flito rico homem N un(} 
Martins da Sylveira , Efarivaô ela nojfa Puricfade,. 
Coudel môr de nl!ifos Reynos, por .fêus bons , e gran .. 
des merecimentos a nós praz , que Leonor Gonçalves 
Daaureu, por .fir faa mulher, e Dona de linhagem , 

e bem 
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e hem IJfi áe fuas filhas S. Guiomar Daaureu, e 
Leonor da Sy lveira, e Violante Daaureu, da r;ui em 
diante fa)aô chamadas, e nomeadas cada huma dellas 
de Dom, ~e. Dada em Almeirim ao primeiro deJu .. 
nho d~ 1451. Da referida Carta, vemos fer Leonor 
Gonçalves de Abreu, mulher Fidalga , o que bem 
fe exprime nas palavras: Dona de Lmhagem, que na 
lingoajem antiga he o mefmo, que hoje dizemos : 
Senhora de qualidade; e com tudo naõ ufava de 
Dom , nem o fez fe naõ por conceífaõ Real, de· 
pois que feu marido teve a dignidade de Rico ho
mem, de taõ grande efümaçaõ nos tempos antigos. 
Nos Fidalgos tambem fe dava o Dom por premio de 
ferviços , de que temos muitos exemplos, e era anne
xo à dignidade de Conde, como praticou D. Lopo 
de Albuquerque, e a elle mefmo achamos feitas 
muitas merces fem Dom antes de fer Conde , como 
acima fica dito. No reynado delRey D.J oaõ o II. 
a D.Joaõ Fernandes .da Sylveira, depois de fcr Ba. 
raõ de Alvito, e do feu Confolho, Efcrivaõ da Pu
ridade , e ter occupado outros grandes lugares , e 
Embaixadas, concedeo o mefmo Rey , que elle , e 
os feus defcendentes fe chamaífem de Dom, por Carta 
paífada em Santarem a 6 de Abril de 1487. EIRey Liv. z. dos .Myíl:. foi· 
D.Manoel fez a mefma merce a D.Vafco da Ga- 12 5· 

ma, juntamente com o Almirantado da India, pe-
los grandes ferviços, que lhe havia feito, e na meí-
ma fórma a D. AI varo da Coíl:a, depois de ter ftdo 
feu Armeiro môr, Embaixador a Caflella, e fervido 

de 
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3·8 -Hifloria · qenelllogic• 
de feu Camereiro môr. A D. Fernaú'Misr.-Mafca. . 
renhas, fez tambem a merce de fe chamàr de Dom·, e. 
os· feus defcendentes , depois de ter fido f eu. Capita ó · 

Liv. 4• dos My'1. foi. dos Ginetes, e delRey D .J oaõ o 11. e. que pudeífu · 
~8. trazer bandeira quadrada, com aífentamento ·de : 

cento e dous mil oitocentos e feífenta· ·e quatro reis, 
feita em Montemôr o novo a S de Fevereir<> de . 
14,6. Defl:~ fi>rte fe defembaracarâ6 ~:que naõ ti
verem ella noticia para naõ regularem os officios · 
do tempo ·antigo pelo · prefente~ 

ALVARO DE FARIA, foyEíl:ribeiromôr, como 
fo vê da merce. de Coudel da Villa de Alemquer, 
feita cm Evora a 19 de Novembro de 1466. Liv. · 
daChancell. do dito anno foi. 142. 

PEDRO FEYO , Cavallciro de fua Cafa , foy 
EA:ribeiro n1ôr, por Carta feita em Elvas a 5 de 
Junho do anno de 1464 fuccedeo aAlvaro de Faria .; 
feu tio, que havia defiílido de o fervir. Chancell •. 
do dito anno ful. 98. 

FERNANDO DA SYLVA, que era filho· quarto 
de Gonçalo Gomes da Sylva , Senhor .de Vagos , 
foy Eílribeiro môr, e o tinha fido delRey D. Duar
te, como fe lê na Chronica do Conde D. Pedro de , 
Menezes, primeiro Capitaõ, e Governador da Ci- ' 
dade de Ceuta. Eíl:e lugar, como advertio Salafar 

,. d 5 1 de Caíl:ro, fempre teve grande eíl:imaçaõ , ainda que 
Caia e y va, tom.a. .- l . 
hv. u. 'ªP• u. nao tanta, como a com que 101e o vemos em os · 

primeiros Reys da Chriíl:andade. 
MARTIM AFEONSO DE MELLo, Alcaide môr. 

de 
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de Olivença; Senhor. de Ferreira de Aves, foy:Guar
damôr da peffoa delRey, e· já o tinha fido de feu 
pay, c0mo confta do Tratado do cafamento de fuã 
füha D. Brapca de Vilhena, com Ruy de Soufd ,. do. 
fcu Confelho, Senhor de Beringel, &e. o qual El. 
Rey continnou emAJmadaa 18 de Agofto de 1467. 
Liv.} dos M yft. fui. 11 , verf. 

RUY DE Mm.Lo, do. feu Coníelho, Senhor. 
de Ferreira deAves, Capitaó, eGovemadof da Pra· 
ça de Tangere, e depois. Copdt de Olivença , foy 
Guardamôr da fua peBõa; como iê vê . de certa mer· 
ce feita a ma filha D. Margarida. deVilhena·, e a 
feu marido D.. Pedro · de .Caafo, Capitaó de Evorat 
e V édor da Fazenda. dcll\.eiy D.Joaó o II. que efiá 
no liv. J dos My!l. foi. 16. 

A.LvARO P1R.ES DE TAVOR.A, Senhor de S. 
Joaõ da Pefqueira, foy doConfelho delRey D.Af.. 
fonfo V. e feu RepoG:eiro môr, officio em que 
fuccedeo, e nas terras de feu pay por confirmaçaõ 
delRey D.Joaõ o I. eflando em Evora a 27 de Abril 
de· 1421. ElRey D. Affonfo lhe fez doaçaõ de 
juro, e herdade do Senhorio, e morgado da Torre 
de Caparica·, ·e dos mais bens, que foraõ de D. Al
varo Vaz de Almada , Conde de Abranches , pot 
Carta de .2; de Agofto de 1449. 

MARTIM DE T AVOllA, fuccedeo a feu innaõ 
Alvaro Pires de Tavora, no officio de Repofteiro 
môr, como referem memorias fidedignas, e Diogo 
Gomes de Figueiredo, no feu Nobiliario •. 

L1SVAB..· 

• 
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· L1SVARTE PER.EIRA, Repoff:eiro m6r, como 

confia da doaçaó 1 que EIRey lhe fez do morgado 
de Gayaõ, que fora de Gonçalo de Attaide , feita 
em Lisboa a 5 deJulho de 1449, liv. j dos Myft. 
fol. 11 ; . 
. · GOMES SOARES , foy Repofteiro môr, por 
Carta feita no Porto a 15 deJulho de 1476, e eílá 
na Chancdl. do dito anno foi. 237 , della conlla, 
que fuccedera no officio de Repofleiro môr , a Af
fonfo Pereira, que havia pouco morr.era. 

AFFONSO DE M1:&ANDA, Senhor de Gayape
quena do feu Confelho , füco homem, foy Portei
ro môr , como conff:a de certa tença , de que lhe 
fez merce, feita em Evora a 21 de Março de 14;0. 
Chancell. do referido anno fol. 40. 

GONÇALO BoRGES, Senhor de Ilhavo,Verde
milho, &e. foy Porteiro môr, e parece fuccedeo a 
feu pay Duarte Borges , do Confelho dellley D. 
Affonfo V. 

J OAÓ DE MELLO, Alcaide môr de Serpa, foy 
Copeiro môr, por Carta paílàda em Béja , . a 17 de 
Mayo do anno de 1450, liv. 1 Extraí. foi. 87, verC 

MARTIM AFI:<'ONSO DE MELLO, feu filho, 
foy Copeiro môr, por Carta feita em Sacavem no 
1 de Março de 1463, liv. 1 Extraí. foi. 167. · 

JoaGE DE MELLO, feu filho, Alcaide môr de 
,Pavia , e Redondo , foy Copeiro môr, por Carta 
feita em Evora a 1} de Marso de 1479, liv. 1 Ex
traí. fol. 16 5. 

NUNO -
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NUNO V Az DE CASTELLO-BR..ANCO ., do feu 

Confelho , foy Alcaide môr de Moura, e Obidos , 
Senhor do Bombarral : foy feu Monteiro môr por 
Carta paífada em Santarem a 27 de Abril do anno 
1442, que ellá no liv. 1 Extraí. fol. 180. Foy tam· 
bem {eu Védor da Fazenda, e Almirante de Portu• 
gal. 
· GONÇALO VAZ de CASTELL0-13RANco , Se
nhor de Villa-Nova de Ponimaõ. Foy Monteiro 
môr, como conaa de huma doaçaõ' que o mefmo 
Rey lhe fe?. de certos bens em IJisboa a 12 de J U• 

lho do anno de 1449 , Iiv. J dos M yff:. foi. 99 , verf. 
Foy no tempo do mefmo Rey V édor da Fazenda, 
e Regedor da Caía da Supplicaçaõ , e Almotacé 
môr , e Efcrivaó da Puridade , e V édor môr das 
obras do Reyno. 

LoPo V Az DB CASTELL0-13RANCO , do feu 
Confelho , Alcaide môr de Moura, Monteiro môr, 
como refere huma doaçaõ , que ElRey ·lhe fez de 
todos os officios, que elle tinha para feu filho mayor, 
paífada em Penhafiel a 25 de Setembro de 1475, liv. 
J dos ~lyí\icos, foi. 229. Foy tall'!bem Almirante. 

V Asco ANNES COR.TE-REAL, Cavalleiro de 
fua Cafa, e íeu Armador môr, como fe vê da merce · 
da Coudelaria môr da Villa de Tavira, feita em Lif. 
boa a 18 deJaneiro de 1459, liv. da Chancell. do 
dito anno fol.148. Parece fer etl:e o mefmo, que 
foy AJcaide môr de Sylves, e Tavira , que fervio a 
ElR.ey D. Duarte. 
· Tom.III. , F PEDR.O 
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PEDJlO BoaGES, foy Armador môr, e aomeÍi 

mo tempo era V édor da Cafa do Principe D .J oaõ, 
feu filho, como íê lê em certo Privilegio, que lhe 
. foy concedido em Lisboa a 1} de Março de 1469. 
ChancelL do dito anno fol. 13 9. 

ANTAÓ DE FARIA, foy Armador môr, como 
coníla da merce da Alcaldaria môr de Palmela, 
feita em Lisboa a 19 deJunho de 1476, }iy. da Chan· 
ccll. do dito anno foi. 242. 

Go:r.iÉs DE F1ouE1REDO, Fidalgo da fua Ca
ía, e feu Guardaroupa, e Armador môr, como fe 
vê de huma Carta feita em Almeirim a 2Q de F eve
reiro do anno 1481. Chanoell. do dito anno fol. 20. 

. FERNANno AFFONso .PEREIRA, foy Caçador 
môr , como fe tira da Carta da Alcaidaria môr de 
Santarem, paífada a feu filho Affonfo Pereira, em 
a dita Villa a 28 de Abril do anno de 1487. Chan:. 
cell. do dito anno foi. 279. 

D.JoAÕ MANOEL, Bifpo da Guarda. Foy 
CapeUaõ môr, o que referem muitas memorias , o 
qual fendo Bifpo de Ceuta, tivera eff:e lugar. 
. D. RODRIGO DE N OllONHA , foy Capellaõ 
môr, e le vê de huma Carta, que diz : A vós D. 
Rodrigo de Noronha, n#Jo./àhrinho, Bijpo de Lame· 
go do n'!ffe Confelho, Co'!ftffor, e Capellaô môr, Re~ 
gedor, que Jois da Cafa da Supplicaça'ó, e:/c. dada 
em Evora a 18 de Março de 1476. 

D. FERNANDO DR MIRANDA , que depois foy 
Bifpo de Vifeu, foy feu Capellaõ môr, como confia 

do 
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dó Epitafio da íua fepultura, que eff:á na Igreja Pa .. 
rochial de S. Chrifiovaõ de Lisboa: tambem o foy 
deIRey D. J oaõ II. 

GALEOTB PEREIRA, do feu Confelho, que 
fuy Akaide môr de Lisboa ( feu Camereiro, e Guar• 
daroupa, como diifemos) Couteiro môr das perdi
zes de Lisboa , e feus termos , da maneira , que o 
fora o Conde de Abranches, com a jurif dicçaõ de 
noinear Couteiros, &e. por Provifaõ de 4 deJanei• 
ro do anno de 1449 , a qual eílá no Cartorio do Se .. 
nado da Camera de Lisboa, foi. 4 liv. do dito Rey. 

D. J OAÓ DE CASTRO; Conde de Monfanto 1 

Couteiro môr das perdizes de Lisboa, e' feus termos; 
como confta da doaçaõ do Condado de Monfanto, 
Villa de Callello-Mendo, e do Reguengo da Póvoa1 

jurito a Trancofo, &e. de Fronteiro môr, Alcaide 
môr da Cidade de Lisboa, e Couteiro môr, feità 
em Evora a 8 de Dezembro do anno de 1469; e 
della tambem confta, que feu pay o Conde D. Al· 
varo tivera netle reynado os mefinos póftos, liv. J 
dos M ylt. foi. 9. . . 

RuY MENDES CER. VEitlA 1 Cavalleiro de fita 
Caía, Alcaide môr de Arronches. F oy feu A pofen• 
tador môr, como coníla de certa merce, feita em 
Santarem a 16 de Mayo de 14'j.O, liv. da Chancell. 
do dito anno fol. 1 18. 

JoAÕ F&EIRE DE ANDllADE, que foy Senhor 
de Alcoutim , fervio alguns tempos de A pofentador 
môr, como coníla de huma merce feita a Martirn 

Tom.III. F li Affonfo, 

( 
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tAffonfo, Càvalleiro, morador em Béja, na qual di:& 
o faz V eador dos n&'os V '}fiai/os da dita V ilia, e ter· 
mo, 'lfi. como ahi era J oaô Freire, Fidalgo de nf!lfo 
C aja, e Ap#ntador môr. F oy feita a S de Ago/lo 
de 1451, liv. da dita Chancell. fol. 147 ,'e fol. 168. 

NUNO FURTADO D~ MENDOÇA, do feu Con· 
felho, foy Apofentador môr, como fe vê em huma 
ordem, pela qual EIRey efcufa a Môr AI veres, mo· 
radora em Arrayolos, mãy de Pedro de Caílro, Ca· 
valleiro do Infante D. Henrique, paffada na dita 
Villa a 19 deJaneiro do anno de 1452. Chancell. 
do dito anno fol. J 7. Ainda no anno 1466 , confta 
fer Apofentador môr. 

Lopo DE ALMEIDA, Cavalleiro de fua Caía, 
Almotacé môr pelos annos de 1450. 

PEDRO LOURENÇO DE ALMEIDA, Cavalleiro 
da fua Cafa, feu Almotacé môr, como fe vê de cer· 
ta tença , de que EIRey fez merce a fua mulher 
lgnez Gomes do A vellar, em Evora a 11 de·l\'larço 
de 1452, liv. da Chancell. do dito anno foi. j6. E 

/ no anno de 146-o ainda exercitava efie officio, 
coníl:a , que affiíl:io a huma Procuraçaó juntamente 
com F cmaó da Sylveira, Coudel môr, que ajuntou 
Diógo da Sylveira, Efcrivaõ da Puridade, e outra de 
Gomes Martins de Lemos, Senhor da Trofa, contra 
Dona Brites de Goes , fua fobrinha, mulher do dito 
Diogo da Sylveira, fobre o Senhorio de Oliveira do 
Conde , e outras terras , e o morgado da Villa de 
Goes. . · · · 

GONÇALO 
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GONÇALO VAZ DE CASTELLO-BR.ANCO , Se

nhor de Villa-N ova de Portimaó, do (cu Confelho, 
foy Almotacé môr , como conR:a de certa merce , 
que ElRey fez a Luiz Affonfo, creado de Ruy Va
lente, do feu Confelho , e V é dor da F azertda do 
Reyno do Algarve, palrada em Evora a 18 de De
zembro de 1469, a qual Carta ElRey lhe mandou 
por Gonçalo Vaz de CaR:eUo-Branco, do feu Con
felho, V e a dor de f ua Fazenda , e Almotacé môr , 
liv. da Chancell. do dito anno foi. 1 }4• 

PEnllo V Az DE CASTELLÓ-BR.ANCO, Fidalgo 
da Caía do Principe, foy Almotacé, dizendo EIRey 
na Carta: Da mefma Jorte , que o fara .Jeu pay Gon• 
çalo Vaz de CaJlello-Brancó, Senhor de V il/a-N (]'{)a 
de Portimaó. Pallàda em Almeirim a 23 · de Feve .. 
reiro do anno 1481 , liv. l Dextraf. ful. 172. 

NUNO MARTINS DASYLVEill.~, Rico-Homem 
do fcu Confelho, Senhor, e Alcaide môr de Tetena, 
que em feu tempo fe povoou, e levantou de novo, 
como fe vê de huma Carta do mefmo Rey, encor .. 
porada em outra delRey D .J oaó o II. do anno de 
1482 a fut 86, da Chancell. do dito anno. Foy Ef. 
crivaõ da Puridade, e o tinha fido delRey D. Duar• 
te, como coníla de huma Cana de cena merce fei· 
ta em Evora a 4 de Abril do anno de 145 j , liv. 1 
Extraf. foi. 167. Foy tambem Coudel môr deíl.es 
Reynos. _ 

D1000 DA SYL VBnt.A, Senhor, e Alcaide môr 
deTerena, e de Oliveira de Conde, e Goes, &e. 

pelo 

Digitized byGoogle 



Bifloria íjenealogic11 
pelo feu cafamento. Foy Eícrivaõ da Puridade, e 
o era em 9 deJ aneiro do anno de 1460, o que conf: 
ta da Procuraça6 acima referida na contenda com 
Gomes Manias de Lemos, a que chamaraó o Moço, 
Senhor daTrofa, fobre o Senhorio de Goes, &e. 
Era V édor môr das obras , e Refiduos no anno de 
1450. 

D.JoAÕ GALvAÕ, Bifpo de Coimbra, do feu 
Confelho , feu Efcriva6 da Puridade, como coníl:a 
de certa merce, que ElRey fez a Nuno Gonçalves, 
feu creado, de V é dor dos V alf allos delRey da V illa 
de Leiria, feita a 11 de Dezembro do anno de 146 j, 
'lue eílá ~ncorporada em outra delRey D.Joaó II. 
da Chancell. do anno de 1482, fol. 44. Foy tam~ 
bem Védor môr das obras, Chancell. do anno 1469, 
fol.49. 

GONÇALO VAZ DE CASTELLO·BRANco , Se
nhor de Villa-Nova dcPortimaõ, do feu Confelho, 
e íeu Efcrivaõ da Puridade, como coníla de . hum 
Alvará palfado em Evora a 2J de Julho· do anno de. 
1464 da Chancell. do mefmo Rey, foi. 98. 

D.JoAÕ-nA SVLVEIRA, Baraõ de Alvito. Foy 
Efcrivaõ da Puridade, como coníl:a do Tratado da 
paz entre EIRey D. Affonfo V. eE.lRey de Cafl:el .. 
la, ratificado em Mayo de 1479, feito nas Alcaço
vas, no qual fe diz: D.Joaõ da Sylveita, Baraõ 
de Alvito, do Confelho do muy poderofo Rey de 
Portugal, Efcrivaõ da Puridade, V édor da Fazenda, 
~ Chanceller môr do Prinçipe D.Joa6. · Torre ·do 
Tombo,, AYRES 
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. · AYRES GoMES DA SYLVA, Senhor de Vagos, 

do feu Confelho, foy Regedor da Caía do Civel , 
por Carta fuita em Santarem a 26 de Fevereiro do 
anno 1442, liv. l Extraf. foi. 17 4. 

. D. ~ANCHO DE NORONHA , foy Regedor da. 
J ufliça do Reyno do Algarve , com_ o titulo de 
Adiantado daquelle Reyno, por Carta feita em Evo
ra a 12 de Março de 1459, na qual diz: E me praz 

.fa chame Adiantado do dito Regno, por honra de jell 
E/lado, e que p&Ja poeer h#tn 01rvidor, que por cite 
tenha carrego de ouvir, ejulg{lr quando a e/Je Conde 
proguer, liv. 1 Extraí. foi. 1 6 j. 

PEDRO Y AZ DE MELLO , do feu Confelho, de· 
pois Conde de .Àtalaya, foy Regedor da Caía do 
Civel emLisbo'a, e o era emJulho do anno de 146J, 
como conlla do dote do cafamento de fua filha Do· 
na Leonor de Noronha com D. Alvaro de Ataide, 
liv. da Chancell. do dito Rey a foi. 108. 

O SENHOR D. ALvARO, foy Regedor, como 
coníl:a da doaçaõ dos Padroados das Igrejas de Tor· 
res-Novas, e Alvayafere, feita em Toro a J deJu· 
nho & 1476, liv.J dos Mytl. fol.2'14, verf. onde 
diz : À D. A/varo meu muito amado jõbrmho, Rege· 
dor da minha Cefa da Supplicaçaô, '. 

D. RoDRIGO DE N OllO~HA, Bifpo de Lame· 
go, Cape11aõ môr, foy Regedor no anno 147 6, como 
fica dito. 

O CONDE DE PENEI.LA, D. Aff'onfo de VaC. 
conceilos, foy Regedor, por Carta feita em A viz 

no 
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no 1 de M~yo do anno 1479, na qu~l diz: Confa11· 
do eu da muita defiriçaó, e lealdade do Conde de Pe· 
11ella , meu muito amado Jobrinho , liv. 1. Extraí. fol. 
166. 

V Asco MARTINS DE RESEND~, foy Regedor 
d~J u{liça, na Comarca de entre Douro , e Minho, 
como coníl:a da Carta do feu cafamento com Dona 
lfabel de Soufa, Dama da Rainha Dona Ifabel, mu
lher do mefmo Rey, paífada em Cintra a 2 5 de Se- . 

, tembro do anno 1450, liv.} dos Myíl:. foi. 176. 
FERNAÕ CABRAI.t, Senhor de Af urara, Alcai

cle môr de Belm~nte , foy Regedor daJ uíl.iça da 
Beira em 11 de Novembro de 1464. Chancell. do 
dito anno foi. 29. Depois o achamos com o nome 
de Adiantado da mefma Provinda, e do, Confelho 
delRey D.Joaõ o II. que lhe deu certa tença por 
equivalente do dito cargo. 

NuNoMARTINS DA SvLVEIRA,Rico-Homem, 
foy Coudel môr, como fica dito ; e f uccedeolhe. 

FERNAÕ DA SvLVEIRA, feu filho, Fidalgo da 
Cafa do Infante D. Fernando, do Confelho delRey 
D. Affonfo V. e Coudel môr doReyno, por Carta 
paffàda emEvora a 15 deJunho doanno de 1460, 
liv. 1 Dextra(. ful. 147. · . 

Luiz ALVARES PAES, foy Meílre Sala,. como 
fe vê de certa merce feita em Lisboa a 1 o de F eve
reiro do anno de 14}9· Chancell. do dito anno 
foi. 78~ · · 

MARTIM DE TAVORA, Meirinho m6r da Cor
te, 
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te, ·e feus Reynos, como conO:a da Carta do dito 
officio , paífada em Lisboa a 21 de Abril do anno 
de 1445, liv. da Chancell. do aimo feguinte, foi. 70. 
E della conlla, que fuccedera a D. Gonçalo Cou
.tinho. 

D. GONÇALO CounNHO, Conde de Marialva, 
Meirinho môr , como confia da confirmaça6 do 
contrato do feu cafamento feita em Evora a 7 de 
Agofto do anno 1452, dlá no liv. J dos Myft. fol. 
286. 

D.JoAÓ CouTINHO, que foy Conde de Ma
rialva , conffa fer Meirinho môr, e fucceder a 
feu pay por Carta feita em Elvas a 1 1 de Junho de 
·I46+ Chancell. do dito anno fol.116. 

D. F&ANasco CouTINHO, Conde de Marial
va, foy Meirinho môr, fuccedeo ao Conde D.J oaõ, 
feu irmaõ, como referem diverfas memorias, tendo 
o mefmo lugar nos reynados delRey D.Joaõ o II. 
e deIRey D. Manoel. 

GONÇALO CoRREA, Fidalgo da Cafa do Du
que de Bragança (parece fer o Senhor de F arelaens) 
foy Meirinho môr na Comarca de Entre Douro e 
Minho em fua vida no anno f470, liv . . da Chan· 
cell. do dito anno fol. J6. 

NUNO V Az DE CASTELLO-BRANCO, do feu 
Confelho, e V édor da· fua Fazenda, como fe vê de 
cerca merce feita em Lisboa a 6 de Fevereiro de 
14J9, que anda noliv. daChanceU. doanno 1481, 
fol. 16;, e o tinha ftdo delRey feu pay. 

Tom.IIL G Luiz 

Digitized byGoogle 



s o · Hijloria qenealogic" 
Lmz DE AZEVEDO, do feuConfelho, Védor 

de fua Fazenda, como fevê de huma mcrce feita a 
humJoaõVaz deMoçaõ, creado de DonaAldon
ça de Menezes, f ua mulher, feita cm Santarcm a 19 
de Março do anno de 1442, liv. da Chancell. do 
dito anno foi. 117. 

D10Go FERMANDES DE ALMEIDA , do feu Con.:. 
felho, V édor de f ua Fazenda, Alcaide môr de A bran· 
tes, como conR:a de certa merce para o dote de fua 
filha D. Branca de Almeida com Ruy Gomes da 
.Sylva, Senhora da Chamufca, e Ulme, feita em 
Santarem a 24 de Março de 1 #2· Chancellaria do 
dito anno foi. 67, e foy V édor da fua Cafa. 

LoPo DE ALMEIDA, V édor da Fazenda, como 
conA:a da merce da Alcaidaria môr de Torres-No
vas, na qual diz fer Cavalleiro da fua Caía, e V édor 
de fua Fazenda feita em Santarem a 11 de Feverei
ro de 1449, liv. daChancell. doanno 1450, fol.40. 

PEDRO AFFONSO ' coníla ' que roy V édor de 
fua Fazenda, de huma Carta paíf ada no aooo de 1460, 
que eíl:á no liv. J dos MyR:. foi. 56, verf. a qual aca
ba: Pedro 4ffo'!fo, Védor àe n<!Jffe Fazenda das coa-

fas, que pertencem a todo/os feitos do mar Oceano. 
D. FERNANDO DE CASTRO, do feu Confelho, 

Védor de fua Fazenda, como coníl:a de certa mer
ce feita em Sacavem a 20 de Março de 146J, liv. 
da Chancell. do dito anno foi. JS. Eíl:e parece fer 
o Senhor de Ançãa, &e. Governador da Cafa do 
Infante D. ~enrique. 

JoAÕ 
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JoAÕ LOPES DE ALMEIDA, do feu Confelho, 
e Védor de fua Fazenda no anno de 147), como fe 
vê na Cbancell. do dito anno ful. J o. 

GONÇALO VAZ . DE- CASTELLO-BRANC~ 1 Se. 
nhor de VilJa-Nova dePortimaõ, dofeu Confelho, i 

e V é dor de fua Fazenda, que foy Almotacé môr, e 
teve .outros lugares, como fica dito. Confta da 
Carta de certas merces ·feita em Efrremoz a 29 de 
Agotlo de 1475, que ei\á encorporada em outra dei· 
Rey"D.Joaõ o 111. de 1;28 no liv. ·das merces do 
dito anno fol. 12, verf. Por· outra Carta, feita em 
Toro a 1 o de Abril de 1476, lhe faz merce do mef
mo officio por fua.morte, para Martim Vaz de Caf. 
.tello-Branco, feu filho, dito livro; e o foy tambem 
delRey D.Joaõ feu filho. 

MARTIM V .Az DE CASTELLo .. BaANco, Védor 
da Fazenda, como confia de huma merce feita cm 
Almeirim a 2J de Fevereiro de 1481 ,-liv. da Chan• 
cell. do dito anno fol. 16. 

Rúv GONÇALVE~ DE CASTELLO-'BRANCO' foy 
Védor da Caía Real no anno ·de 1440. Já o tinha 
lido delRey D. Duarte. · 

V Asco GIL MoN1z, foy feu Védor, e o era 
no anno de 1442, como conila do liv. da Chancell .. 
do dito anno fol. J o. 

/oAó VAz DE ALMADA, Rico-Homem do feu 
Confelho, e V eador de fua Caía , como contla de 
certa merce, que lhe fez, paífada em Sacavem a 1 S 
de Março de 146J , liv. da dita Chancell. foi. s2. 

Tom.ili. G ii Porém 
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Porém já naõ exercitava elte cargo no referido 
anno. 

GONÇALO V Az , era V édor da Caía delRey, 
como confla do feu Teíl:amento no anno de 1475. 

RuY Lo10, do feu Confelho, V édor da fua 
Caía, como conlla de certa mcrce feita a 22 de NO· 
vembro do anno 1487, liv. da Chancellaria delRey 
D.,Joaõ II. do anno feguinte, foi. 82. 

Es'J'BV AÓ VAZ, coníl:a fer V édor da fua Caía, 
de hum a Carta delRey D. Ma noel, encorporada em 
outra delRey D.Joaõ o III. que eftá na Chancell. 
do dito anno 152}, foi. 69. 

O INFANTE D. HENRiflUE, foy Fronteiro môr 
da Comarca da Beira, por Carta feita em Santarem 
a 9 de Mayo do anno 1440, na qual diz: CoTJftando 
nJs da gram lealdade, e dj/cripçon do I efante D. H en-
rique, liv. J dos MyR:. foi. 181. . 

O INFANTED.JoAÕ, Mellre de Santiago, foy 
Fronteiro môr de entre Tejo, e Guadiana, por Car• 
ta de 9 de Mayo de 1440, dito livro. 

O SENHOR D. AFFONSo, Conde de Barcellos, 
depois Duque de Bragança, foy Fronteiro môr de 
entre Douro, e Minho, por Carta palfada no mef
mo dia, e anno , que a de feus irmãos, dito livro. 

Ao INFANTE D.FERNANDO,feu irmaõ fez Fron· 
teiro môr de entre Tejo, e Guadiana, por Carta fei
ta em Lisboa a S de Outubro de 1448, liv. J dos 
Myíl. foi. 259. 

O SENHOR..D.JoAÕ, Duque de Vifeu, eBéja, 
foy 

Digitized by Google 



Ja C11{a 'R!_al Portug. Liv. JY. S 3 
fi>y Fronteiro môr do Algarve, e das Comarcas de 
entre Tejo, e Guadiana, e além da Guadiana, e do . 
Reyno do Algarve, por Carta feita em San tarem a · 
2} de Março de 1471, liv.} dosMyíl ful. 10. 

D.JoAÕ DE CASTRO, Conde de Monfanto, 
Fronteiro môr de Lisboa, por Carta paífada em Obi
dos a 24 deJunho de 1472, na qual diz: O Contk 
D.Joaó, n'!ifoamad0Jobri11ho, liv.j dosMyff:. fol.2; ;. 

· O SENHOR. D.JoAÕ, Condeffavel de Portugal, 
Marquez de Montemôr, foy Fronteiro môr de en
tre Tejo, e Guadiana, por Carta feita em Lisboa a 
15 de Abril de 1478, liv.1 Extraí. foi. 159. 

RUY DE MELLO DA CUNHA , foy Fronteiro 
môr do Algarve , e o era no anno de 1454, e ao 
mefmo tempo Almirante deíl:es Reynos , como 
adiante fe dirá, e confia da Carta de Almirante. 

D. DUARTE DE MENEZES, do feu Confelho, 
. Conde de Viana , foy Fronteiro môr, e Akaide môr 
de Béja , como confta da legitimaçaõ de feu filho D. 
Pedro de Menezes, feita em Extremoz a 6 de Agof: 
to de 1444, Jiv. J dos My:ff:. 

D. J OAÕ DE V ASCONCELLOS , Conde de Penei· 
la, Adiantado da Extremadura. 

ALVAR.O V ASQ.UES nEALMADA,Rico-Homem 
do feu Confelho, que foy Conde de Abranches , te· 
ve o poffo de Capitaõ môr de Portugal, como fe 
vê da merce da Alcaidaria môr de Lisboa feita em 
Sacavem a ; de Abril do anno de 1440 , liv. da Chan· 
cellaria das mérces do dito anno foi. 86. · 

D.MAR• 
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D. MilTINRo nsATAIDE, Conde de Atou~ 

guia , do feu Coníêlho, Capitaó môr dos Reynos 
de Portugal, e Algarves, como coníla da merce de 
Alcaidaria môr de Coimbra, feita em Lisboa a 1 o 
de Fevereiro do anno 1452, liv. J dosMyA:. fol.28 5. 

D. FERNANDO DE AulADA, do feu Confelho, 
depois Conde de Abranches , foy Capitaó môr def. 
tes Reynos, por Carta paífada cm Evora_ a 8 de F e .. 
vereiro do anno de 1456, na qual diz, que terá o 
dito cargo da meGna forte, que ojora a Ccnde de. 
Abran&hel Je11 pay , e fiu tlJJÔ, cílá no liv. 1 Extraí. 
foL 121. Do contrato do. feu cafamento confirma
do por ElRey em Carta feita cm Lisboa a 1 8 de 
Setembro de 146} , coníla, que o exercitàva 
neR:e anno, na qual diz: D. Fernando Dalmada 
noffo Capitao, e D. Con/lança deNoro11ha, neffa./ohri
alia , Donula da 1 '!fanta D. J oanna , minha muito 
prefaáa, e amadafilha, eft.á no liv. J dosl\'1y{l. fol.J9. 

M1cER. LANÇAROTE PEsSANHA , Almirante de 
Portugal, por Carta paífada em Lisboa a 11 de No
vembro do anno de 1448, liv. 2 dos M yft. foi. 21 , 

verf. 
Ruv DE MELLO DA CuNHA, (eu pay , fuy 

Almirante deR:es Reynos, por Carta feita em Vifeu 
a' 9 de Abril de 14j4, eílá no liv. 1 Extraí. foi. 149. 
Era ao mefino tempo Fronteiro môr do Algarve. 
He de faber, que o poílo de Almirante , era: dos 
Pcífanhas, e que naõ tendo filhos Mice Çarlos Pef. 
fanha, e f6mente duas filhas, a primeira D. Genebra 

Pereira, 
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Pereira, cafou com D. Pedro de Men-ezcs, Conde 
de Viana, e Villa-Real, de quem foy quarta mu~ 
lher , pelo que foy Almirante; e naõ tendo filhos, 
paífou o Almirantado a Micer Lançarote , feu fobri
nho, filho de fua irmãa D. Brites Pereira, mulher 
do dito Ruy de Mello da Cunha, o qual fervia por 
feu filho , como fe vê de huma Carta paffada em 
Lisboa a 15 de Agofto de 1450, na qual diz ElRey 
como he neceífario eíl:ar o A1mirante defies Rey
nos na Cidade de Lisboa : E como hura Rzry de Mel· 
lo, que por faufilho Micer Lançarote, Almirante, que 
hora he de/tes R.t':)'nos, tem o dito cargo , he morador 
no Algarve; pelo que ElRey lhe mandou, que ef. 
colheffe hum Cavalleiro, que do dito poA:o de Al
mirante folfe merecedor; o que dle fez, e por fua 
Carta ó deu em nome de (eu filho a Pedro Rodri- . 
gues de Callro Cavalleiro tf.e ntj[a Cl!fa, murador nef-
ta Cidade de Lishoa ; e dandolhe todos os poderes 
acaba : Rodrigo Affo'!fa de ~f e/lo , que por Authori
daie de/Rey neffoSe.nlzor tenho o cargo do Almirantado 
tlelles Reynos, e:f c. liv. daChancell. do anno de 1450, 
fol. 18 9. Depois morreo M icer Lançarote , em vi
da de feu pay, o qual por iífo tiraria Carta do offi
cio, que fervia, que he a que acima fica apontada. 

LoPo v Az nE CAsTELLo-BRANco, foy Alrni
ránte delles Reynos, fendo ao mefmo tempo Mon
teiro môr, como coníl'a da Carta pafiàda em Penha· 
6el a 2; de Setembro·de 1475. Torre do Tombo, 
annario 17 da Caía da Coroa, maço 5. 

NVNO 
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s 6 · Hjloria fjenealogitll 
NUNO V Az DE CASTELLO·BR.ANCO, foy Almi. 

rante deO:es B.eynos , como confla de huma Carta 
paífada a Pedro Barreto, Commendador de Cafiro 
-Verde, feu genro, cafado com fua filha D. Maria, 
de certa merce, que nelle trefpaífava feu fogro, fei· 
ta em Pontevel a } de Setembro de 147j, e ndla 
diz: Nuno Vaz. de Cq/le/lo-Branco, do 11&JoCoefe/hq, 
e nojJo Almirante, liv. da Chancellaria do dito anno 
fol.18. 

D. FERNANDO CouTINHO, Alcaide môr de 
Pinhel, Governador, e Capitaõ de Ceuta, foy Ma
richal defte Reyno , como confta da doaçaõ das 
terras de Felgueiras, e Vieira, feita em Lisboa a 21 
de Dezembro do anno de 145 1 , liv. da Chancellaria 
do anno feguinte ,. foi. 18. 

D. ALVARo CouTINHO, foy Marichal, c~mo 
confla de certa merce, que ElRey lhe fez em 20 de 
Outubro de 1475, ·liv. da dita Chancellaria, foi. J6. 

D. DUARTE DE MENEZES, do feu Confelho, 
Capitaó, e Governador da Villa de Alcacer, depois 
Conde de Viana, foy Alferes môr, como fe vê da 
Carta do dito cargo, feita em Cintra a 6 de Agot: 
to de 1444, liv. 1 Extraí. foi. 177. · 

GONÇALO RoDRIGUES DE SousA, do feu Con~ 
fêlho, Commendador de Nifa, Alpalhaõ, e'Mon· 
talvaó na Ordem de ChriO:o, foy Capitaõ dos Gine• 
tes, como conO:a da Carta de legitimaça6 de fua fiJ 
l.ha Ifabel de Soufa , mulher de Pedro Tavares, Al
caide môr de Portalegre, paíf'ada em Lisboa a 16 de . 
·.. , Agofto 
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da Cafa ~Ili Portug. Liv. IY. S 7 
Agoílo do anno de 1460, liv. } dos MyA:. foi. 
$9· ' . 

V Asco ~IARTINS DE SousA, Alcaide môr de 
Bragança, foy Capitaõ dos Ginetes, como fe vê da 
Carta da merce do dito pofto, paífada no Porto a 
!28 deJ ulho de 1462. Chancellaria do dito anno 
fol. 7;. Confta, que foy tambem Fronteiro môr de 
Traz os Montes. 

AFFON~o Ftra.'l'ADO DE MENDOÇA, fuy Ana .. 
'dei môr dos BeR:eiros de Couto, por Carta paílàda 
em Lamego a 8 de Mar~o de 1442, liv, da Chan• 
cellaria do dito anno. ·Efte he o primeiro , que em 
Portugal ajuntou ao Furtado o appellido Mendoça, 
conforme as Efcrituras daquelle tempo. 

FERNAÕ Â.LVARES CERNACHE, foy Anadel 
~ôr dosBelleiros deCavallo anno 1442. 

· . .. PBDRALVES, Cavalleiro de fua Caía, foy Ana
del môr dos Beff:eiros de Camera de feus Reynos, e 
Senhorios, por Carta feita em Evora a 15 de Abril 
.de 1465, liv. 1 Dextraf. fot.150 verf. Della confia, 
que fuccedeo a Affonfo de l\f.iranda, do feu Confe .. 
lho, que até entaõ o fervira, e renunciara. 

FRANc1sco PoR.TOCARREIRO , Anadel môr 

dos Betleiros de Camera anno 1478 . 
. LOPO AFFONSO, que havia fido creado del

Rey feu pay, e avô, foy feu Secretario, como conf.. 
ta de huma merce · de lhe privilegiar feus Cafeiros., 
e Lavrador~s , e os mais, que trabalharem nas fuas 
Q!.lintas , Calãs , _e herdades , e a feus creados , e 

Tom.III. H apani .. 
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s·S Hflori11 íjenealogica 
apaniguados de todos os encargos do Coníelho, fei
ta em Santarem a I} de Março do anno 1442, liv. 
da Cftancellaria do dito anno foi. 4. 

· PEDRO GONÇALVES , foy feu Secretario pelos 
annos de 1449, como confia da fua Chronica. 

ÁLVA&.o LOPES, Cavalleiro da Ordem de San• 
tiago, foy feu Secretario, como fe vê· da Carta, pela 
qual lhe accrefcentou o Ef cudo das fuas Armas, ef
tando na Cidade de Toro a 4 de Abril de 1476, liv. 
~·dos M yíl:. foi. 57 verf. 

DuARTE GALVAÓ, Fidalgo de fua Cafa, e do 
fcu Confelho , foy feu Secretario , como confia de 
huma ordem para que fatisfuça ao Cabido de Santia
go hum foro da fua Q.uinta da Pedra da Eflrema, 
paílàda em Evora a 7 de Setembro de 1479, liv. 1 
Dextra( foi. 2 2. _ 

FERNAÕ LouáENço RIBEIRO, diz -o letreiro 
da fua fepultura, que eíl:á em S. Francifco de San· 
tarem, que fura Secretario môr delRey, e foy pof.. 
to- no anno de 149 J . 

J OAÓ DE OcEM, do feu Confelho, feu Chan
celler môr, como fe vê no letreiro da fua fepultura, 
que eíl:á no Moíl:eiro de S. Domingos de Santarem, 
na Capella de Santa Catharina, e faleceo a 12 de Ou .. 
tubro de 1442, tinha fervido a EIRey feu pay. 

O DouToR Ruv GoMES DE ALVARENGA, do 
feu Confelho , fuy Chanceller môr , como fe vê de 
~uma merce feita a feu filho Lopo Soares de Mello, 
mo~o Fidalgo, de mantimento para o feu eftudo , 

· feita 
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Ja Cafa 'l(e11/Port11g. Liv. IP. $9 , 
feita em Aviz a 18 deJaneiro de 1469, liv. da dita 
Chancellaria , fol. J S Já tinha fervido a ElRey fcu 
pay. 

D. RonatGO DE N OR.ONilA, conila de huma 
Carta de certa merce, feita em Lisboa a 11 de Mar• 
ço do anno 1469, que eílá a foi. 24 da Chancellaria 
do dito anno, na qual diz: E/Rey o mandou por D.· 
Rodrigo de Noronha, ,Bj/Pó tk Lamego, .,/eú bem 
amado Jobrinho J do ftu e ot!flllzo ' e Jeu e apella'Ó môr' 
'lue hora por flu mandado tem o &argo de Clzance//,r 

" mor. 
No livro da Chancellaria do annd de í 41 t ~ 

fol.} 50, fe vê o feguinte: O Doutor Nuno Gonçal• 
11es, do flu C oefellw , e Defilmbargo, Juiz dosJeus fti" 
tos, 'JUe hora tem o cargo de Cha11celler môr. 

O SENHOR D. AL VARO, filho do Duqtte dd 
Bragança D. Fernando primeiro do nome, foyChan· 
celler môr , por Carta palrada em Toro a 11 de 
AgoGo de 147) , na qual diz: AjJim como o tinha '1 

Àrcebifpo de Braga D#Fernando, n'!ifo primo, liv. 
D~xtraf. foi. 1 jó. 

ARTUR DE BatTo, (oy íêü Pagem môr, c9mo 
conGa de hum Alvará feiro em Santarem a IJ de 
Março de 14s 1 ; liv, da Chancellaria do dito anno 
foi. }94 . . 

D. FER:NAÓ ALVARES CAttnoso, foy teu Con• 
felfor môr , como fe vê em huma merce 1 feita em 
Cintra a 10 de Setembro de t4f4, na quallhe i(enta 
humas Cafãs, para lhas naõ poderem tomar por apo~ 

~om.lll. H ii , fenta .. 
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1 o Bifloria qenealogicA , 
fentadoria, e nella diz : D. FernatJ Dalverz C arcliJ;, 

Jo, ~rotonDtario do Santo Padre, 11efa Çoefe)Jor môr, 
d<J n'!/Jo Cor!falho, Deaõ da Cidade de Evora; liv. S 
da Extremadura, foi. 127. 

D. RooRIGO DE NORONHA, Bifpo de Lame• 
go, foy feu Confelfor, e Capellaó môr, como fica 
referido. 

D. Fa. VAsco T1Noco, Abhade de Bouro, 
foy feu Efmoler, e o exercitava a 14 de Março de 
1455, como fe vê na Chancellaria do dito anno foi. 
;s. 

G1L DE BRITO , Cavalleiro de fua Caía , foy 
Alfaqueque môr do Reyno, no anno de 1457, tinha 
fido V édor môr das artilharias do Reyno , liv. da 
dita Chancellaria foi. 23. 

EsTEV AÓ R.ABELLO , Cavalleiro de fua Cafa, 
foy Alfaqueque môr deíl:es Reynos , por Carta pat: 
fada em Lisboa a 26 de Abril de 1478, na qual diz: 
Com o qual '!ffecio llze orde11amos cinquo dobraSde oura 
por cada hum Mouro , ou ltl oura , ou Judeu , 011 outro 
9ualquer cativo, por cabeça grande, ou pequena, '!/f.J 
110/fo, como de cada hum dos mffes Ct1pitaens, e de to
da/as outras pejfoas, uc. Liv. 1 Dextraf. fol. 11 .. 

Tambem o foy delRey D.Joaó o II. 
Prova num. 8. No feu reynado, que durou quarenta e dous 

annos, onze mczes e defanove dias, fez .muitas mer· 
ces, proveo repetidas vezes as Igrejas do Reyno, de 
Arcebifpos, Bifpos , e outras Dignidades: creou de 
novo muitos titulos, como temos referido , e con~ 

ferio 
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ferio outros a Fidalgos, que já os tinhaõ, aos quaes 
fez largas doaçoens, e outras merces honorificas, 
e proveitofas. A' Ordem de Chriíl:o fez a amplif. 
ftma doaçaõ das Conquiíl.as do Ultramar , naõ fó 
das terras, que eíl:avaõ defcubertas , como das que 
de novo fe defcobriífem, como dilfémos no Cap.III. 
do livro III. ElRey Henrique VI. de Inglaterra, 
lhe mandou a Ordem daJ arretiere, como já o ha .. 
via feito aos Reys feu pay, e avô. Depois Duar
te IV. a· mandou a ElRey D.Joaõ o II. e Henrique 
VIII. a ElRey D. Manoel. Na guerra de Africa, 
fez grandes defpezas, da mefma forte no dote, e con· 
duçaõ da Emperatriz fua irmãa : e o mefmo fe vio 
tambem quando foy para Caíl:el1a a Rainha D.Joan .. 
na, fua irmãa, que fuppoíl:o lhe naõ deu dote, foy 
aviada com real m~cencia: em outras muitas 
occaíioens, que fe otl'ereceraó de Embaixadas, e da 
affiRencia da Excellente Senhora, deixBu huma indu
bitavel prova do feu magnanimo coraça6. Eíl:abe· 
leceo divedãs Leys , muy proveitofas, que fe vem. 
no Archivo Real da Torre do Tombo , entre ellas 
he para obfervar huma, de que faz mençaõ Gafpar 
Alvares de Loufada em hum extraéto , que fez a 
fua.curiofidade da mefma Torre do Tombo, de que 
temos copia em tres volumes, que foy do Chantre 
Manoel Severim de Faria, e o Duque de Cadaval 
tem em· hum grande volume · o original. N ella re
fere, que EIRey feu avô depois de ter triunfado na 
guerra, e gofar o Reyno da paz, promulgara huma 
· Ley 
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Ley em todos os feus Reynos , para que nenhuma, 
peífoa trouxeífe ~rmas , S'1lvo fl f ojfe Cava/feiro de 
efpora dourada, ou Cidadaõ de Lisboa, com cominaçaó 
de que qualquer pe[oa, que com ella foífe achado, 
a perdeífe, e pagaífe quinhentas livras • e fallando 
adiante deíl:a mefma Ley delRey D .Joaõ o 1. diZi 
affim : Ordenou àcerca da tomada das armas, que na$ 
feja nenhum taõ oifado , de qualquer ~ado , e condi .. 
çaô , que Jeja, que traga alguma grande, ou pequena, 

Jalvo.ft f'!ifem Cavalleiros , e honrados Cidadãos da 
Cidade de Lisboa, ~e. do que fe infere, que fàllan
do ao ufo antigo o mcfmo he Cavalleiro, que dizer 
Cavalleiro de ef poras douradas, igualando neíl:e par-. 
ticular a elles os Cidadãos da inclyta Cidade de L~ 
boa. O Doutor Fr. Francifco Brandaõ refere ou-_ 
tro Privilegio, que ElRey D. Affonfo confirmott 
nas Cortes do anno de 1439, concedido por EIRey, 
D.Joaõ o 1. om remuneraçaõ dos ferviços, que ti
nha recebido da Cidade de Lisboa, para que os car-.. 
gos de Chanceller môr do Reyno, e Chanceller da. 
Cafa da Supplicaçaõ fofTem fempre occupados . por. 
naturaes deíla. Cidade: e fuppoíl:o nós naõ achámos. 
eíl:e Privilegio no lugar, que o Chroniíl:a Branda ó o. 
allega , com tudo naõ duvidamos da f ua exiílencia. 
pela authoridade, e credito, que fe deve a eíle infigne 
ChroniRa, e porque tambem experimentàmos a fa~ 

MonarchiaLur.pag. 6• cilidade, com que fc troca huma allegaçaõ fem çul-. 
liv. 9- e. 11. foL~H 1, pa de· feu A uthor. Dos Jivros das Moradias da Cafa. 

Real do tempo delRey D.Aff'onfo, alcan~amos hum. 
extraélo 
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enraél:o de alguns annos das quantias, que cada hum Prova num.9. 
vencia, confOrme a cathegoria das. peífoas, e fe acha· 
rá no tomo das provas , do qual fe confeguirá tirar 
a exHlencia, e moradia, que venciaó diverfos Fidal· 
gos , e tambem de outras peffoas de diíferente furo. 
He a Moradia hum certo ordenado , que vencem 

· todos os que fervem os Reys de Portugal , e eíl:aó 
alfentados nos feus livros com diverfos fóros; prin· 
cipiando pelos Fidalgos , e mais creados , que fervem 
no Paço em differentes ~iniíl:erios ate a Cavalha
riça, na qual os moços da Eftribeira tem fua mora
dia. 
Cafou a primeira vez com a Rainha D. lfabel, no Ceo Aberro, Jiv. z. 

anno de 1447. O Reverendiffimo Padre Franciíco 'ªP•18' 
de Santa Maria, na Chronica dos Conegos Seculares 
de S. Joaõ Euangeliíl:a, poem eíl:as vodas em 6 de 
~{ayo do anno de 1448 , a quem feguio o Padre Bar~ 
bofa no Catalogo das Rainhas; e nós fizeramos o 
mefino, fe naõ tiveramos huma Efcritura authentica, 
que he o contrato do 'fcu cafamento , que efl:á no 
Archivo Real do'Torre do Tombo, que principia 
affim: D. Afinfo, ~e. a quantos e/ia Carta virem Prova num.10. 
fazemos faber que coniando nós por graça de Deos 
he celebrado o matrimonio por pala·vras de prezente 

flgundo horáenacam e mandamento de n~Jfa Madre a 
Santa Igreja de Roma antre nos e a muito alta e muy 
excelente Prince/a e muito ~fararecida e muito virt110· 

%a Senhora Rainha D. Izabel minha muito amada Ef 
poza, Cí~. ·e logo adiante continúa : ColJfiderandO 

' outro 
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64 Bifloria <jenealogicA 
outro ji como â n'!ifoSenhor Deos por faa jàntfa mer• 
ce dotou a dita Senhora Rainha de muitas grandes~ 
extremadas virtmles, por as quaes com grande rezaô 
devemos _/obre todas .Jempre muy grande prezar, e 
amar verdadeiramente , de nojfo propio motu certa 
fciencia poder aljõluto, .fam nos e/la, nem outrem em 

Jeu nome por~fua parte e/lo requ~rer, lorrvamos apro
vamos, e confirmamos o dito matrimonio aji antre nos 
e e/la feito e celebrado por mandamento e d!Jpel!)à)aó, 
e co1lfirmaca'Ó de ngjfo Senhor o Santo Padre Eugenio 
lJUarto, e e/lo fazemos pellas rezoens jü /õ ditas, e ain
da grandes dividas que entre nos e e/la Deos aprove 

.ferem , u e. N ella fe vê, que naõ fe havendo fei
to contrato algum antecedente , nem ElRey , ou 
outrem a dotaífe , nem lhe houveífe dado terras , e 
eíl:ados para o governo da fua Caía, lhe fez doaçaõ 
de tudo o que poífuira a Rainha D. Leonor, f~a 
mãy , e de a dotar com certas quantias de dinheiro 
para as def pezas da fua real peífoa, e de lhe dar de 
arrhas vinte mil Efcudos de ouro de moeda ~eíl.e 
Reyno, confignandolhe as ditas Villas, e terras para 
inteira fatisfuçaõ, com todas as daufulas precifas para 
a fua execuçaõ. Foy feita eíl.a Carta em Lis_boa 
a 6 de Mayo do anno de 1447. Em toda ella a trata 
fempre de Rainha ! e ao Infante D. Pedro por feu 
pay, o que parece naõ feria fe naõ efliveífem cafados, 
o que elle claramente refere , chamandolhe füa efpo
fa: pelo que neíl.e anno, que cumprio quinze, en· 
tendemos foraõ celebradas eflasvodas. Foy filha do 

Infante 
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Infante D. Pedro, feu tio, e da Infanta D. lfabel" de 
Aragaó, como fica efcrito no Cap.11. do livro III. 
Faleceo na Cidade de Evora a 2 de Dezembro do 
anno 1455, e jaz no Real Convento da Batalha. 
Era a Rainha dotada de muitas virtudes , pia , e 
com grande talento, que moflrou nas terriveis oc• 
caíioens, que füccederaó no feu tempo, vendo aca•. 
bar feu pay, a quem tinha igual amor, que refpeito, 
taó dc!fgraçadamente, a feus irmãos perfeguidos , e 
deíl:errado~ , e toda a fua Cafa em total ruina, paff an
do alé:n da morte a vingança. Em toda eíl:a confier.-. 
naçaõ fe moílrou conllante recorrendo a Deos fó-. 
mente, e com a fua prudencia, e Chriíl:andade in· 
dinou depois o animo delRey ao conhecimento da 
razaó, para que revogalfe a fevera dedaraçaõ , com 
que punira aos que fe acharaó na companhia do 
Infante feu pay n:i infetice batalha de A lfarrobei.ra. 
Como era devota, e temente a Deos , cuidava na 
morte : a cíl:e fim ordenou o feu T eíl:amet1to- eíl:an· 
do em Lisboa a 5 de Fevereiro do anno de 1452 • 
em .que difpoz fábia , prudente , e Ghritl:ãamente. 
Porém depois fobrevivendo alguns annos começou 
outro, o que deYia fer no tempo, em que falece o, o 
qual naó· acabou, e tambem o primeiro naó foy ap .. 
provado, e affim em ambos faltava a legalidade, que fe 
requeria para a fúa execuçaó: mas EIRey, que ef
timou muito em vida a Rainha, depois da fua mor
te molhou o quanto venerava as fua" virtudes (no 
callo modo, com· que· viveo) porque de poder real, 

.Tom.111. l e ab· 
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66 Bifloria qenealogica ' 
e abíolut"o fez valer os Teilamentos,· conoborando , 
ªhum , e outro com a authoridade real, fuperior a 
todas as Leys, por huma Carta , . na qual ambos os 

Prova num. 11. refiamentos foraõ encorporados , que foy feita em 
Lisboa a 2i deMayo do anno de 1456. Nomeou 
~or Tefiamenteiro a ElRey feu marido, o qual com 
o confelho de D.Joaõ, Bifpo de Vifeu, Alvaro. 
Gonçalves, feu Capellaõ môr, e Confeífor, e Gon· 
çalo Vaz da Serra de Olià, e na falta de algum dei~ 
les o Doutor J oaõ Fernandes (deve fer da Syl
veira) determinariaõ as fuas difpoíiçoens. Man~· 
dou edificar hum Moíleiro à honra de S.J oaõ Euan
gelifla da Ordem dos feus Conegos , deixando ao 
arbitrio delRey o lugar, que melhor lhe pareceífe, 
o qual com effeito logo ordenou fe puzelfe em exe .. 
cuçaõ a vontade da Rainha , e fe fez o Mofieiro , 
que he o que vemos no fitio de Xabregas, Cabeça 
da Congregaçaõ dos Conegos Seculares de S.Joaó 
Euangeliíla. lnftituio por herdeira a Senhora D .. 
-Filippa fua irmãa, e deixou diverf os legados , dignos 
da f ua piedade , a qual moftra evidentemente no tal 
Teílamento. Deíla real uniaõ nafceraõ os filhos fe
guintes. . 

1 J O PRINCIPE D.JoAÕ, que falecco de taó 
. tenra idade, que naõ deixou mais memoria, do qu~ 

!::Hi0:.aa9.deJa• haver nafcido, nem ainda nas Chronicas antigas 
lhe achámos o tempo : poderia fer no anno de 

~~,6~~ Bainhae' · 1451. O Reverendiffimo Padre Francifco de Sa™ 
ta Maria ·, no feu Anno Hillorico , diz, que na!; 
.. cera 
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cera em Cintra a 29 deJaneiro do anno 1452, mas 
equivocou-feno anno, como moíl:ra o Padre Bar· 
bolà , muy claramente no feu Catalogo das Rai· 
nhas. 

1} D~JoAÓ o II. Rcy de Portugal, que Óccu~ 
pará o Cap. III. 

1 J A fNFANTA DJoANNA, de quem no Cap.IJ, 
furemos mençaõ. 
Cafou fegunda vez em Mayo do anno de 147), na Ruy de Pint, Chron. 
e.d d d D\ · · R · h D J dodnoRcy;cap.171. 1 . a e e e- acencta, com a am a . oanna, on-
de foraó jurados Reys de Caíl:ella , e Leaó. Eile Nunes de Leaó ~e. s •· 

• • .. r.: r. r.. ~ • toJ.181. matnmon10 nao 1e con~ummou por ie nao ter 1m• 
penado do Papa a dif penfa do parentefco, o que os Oocs Chr. do Príncipe 
Reys D. Fernando, e D. Ifabel embaraçaraó forte• U.Joaó, e.a~ S'• 
mente em Roma. Sem embargo deíl:as diligencias 
o Papa Paulo 11. o~ dif penfou a pezar ainda das con-
tradiçoens , que muitos Principes propuzeraó ao 
Pontífice em oppofiçaõ deíl.a caufa. EHa Bulla de· 
rogou Sixto IV. fuccelfor do dito Pontifice na Ca• 
deira de S. Pedro. As Hiílorias de França o refe• 
rem, a quem feguio Antonio Varillaz t o qual na Vi- Varillat, \1da de Laia 
d d L . XI R d F . 11 d b . xi. 101' & ª '• a e u1z . ey e rança, enan o em tn• 

furmado do direito da Rainha D.Joanna, e de tóda 
aque\\a negociaçaó , que entaó paífou, re~re ~ que 
ElRey D. Affonfo, para perfuaàir, e interelfar a 
ElRey de França neíl.a caufa, e lhe fazer promptos 
os foccorros contra os Reys Catholicos, depois que 
entendera, que as fuas forças naõ baíl:avaõ para con-
feguir a empreza~ propuzera a EIRey de França 

Tom.III. · l ii çom 
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.. ~ Hifloritt qenetdogic~ 
com grandes infiancias a Rainha D .J oanna ~ para 
mulher de Carlos Delfim de França , feu filho ; e 
que ElRey D.Affonfo, fe obrigava a entrar ·com o 
Exercito de França por Caíl:ella , até penetrar o 
centro daquella Monarchia, fem mao fuccdfo , e de 
meter aos Francezes de poífe das Praças, .por onde 
paffa:ífem ; ajuntando defta forte . à Monarchia de 
França as Coroas de Caíl:ella, e Leaõ , e os maiS 
Eíl:ados, ·que pertenciaó à Rainha D.Joanna pelo 
matrimonio com oDelfim. Naõ fe lembrou etlc 
Author delRey D~Affonfo efi.ar cafado com aqucl
la Princeza, e jurados Reys , e legitimos Senhores 
de toda a l\ilonarchia Caflelhana. .E nefta conformi
dade he inveroíimel todo o difcurfo cle V arillaz, 
o qual efcrevendo em muito bom efly lo , tem taõ 
pouca fé os feus efcritos, que faõ arguidos pelos 
mefmos Francezes de fabu1ofos, como agora ove· 
mos neíl:a parte. Dos noífos A uthores fe colhe tu
do o que entaó paífou muy diíl:inramente, nem fe 
podia tal prefumir, quando Zurita , e outros A utho ... 
res Caíl:elhanos , referem o empenho, com que El
Rey D. Atfonfo procurava fe expediífe a difpeníà 
deíl:e cafamento, fobre cuja expediçaõ fe dividiraõ to

dos os Principes de Europa em Roma por feus Em
baixadores , dando calor , ou contradizendo eíl:e ne
gocio, confórme os damnos, ou conveniencias , que 
cada hum efperava da conclufaõ deíl:e matrimonio, 
cm que finalmente fe veyo a pôr perpetuo filencio, 
abrindo-fe por ellc a porta para a paz publica. 

Era 
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, .Era aRainhaDJoanna, filha dclRey D.Hen· Prova • 
· ll d R · 1 D J d num.i~. nque IV. de Cafte a, e a am 1a . oanna e . 

Portugal , a. qual feu pay declarou herdeira , e fez 
em fua vida repetidas vezes jurar Princeza, e fuci-
ceílora dos Reynos de Caftella , como deixamos cf.. 
criro no Cap. XI. ddl:e livro, e como tal foy reco· 
nhecida entaó, e ella o mofuou em hum publico 
.Manífeíl:o , e; depois foy coroada , e obedecida por 
muitas, e grandes pdfoas, que feguiraõ o feu par-
tido. Oppozfe\he fua tia a Rainha de Aragaõ, D. 
lfabel, mulher delRey D. Fernando, a quem cha-
maraó .o Catholico , articulandolhe , que naõ era 
filha delRey D. Henrique, o que oufadamente ef.. 
creveraó alguns Authores Caíl:elhanos com mais 
lifonja, que verdade, como a traz diffémos; e affim 
deixaremos ella materia entaõ taõ mal provada , e 
agora de pouca utilidade. Naõ feguio ElRey D. 
AJfonfo ella acçaó taó importante defconfiado dos 
primeiros fuccelfos, de que f e feguio fazer hum a jor
nada a França a folicitar foccorros , · porém taõ mal 
confe~idos, como foy mal premeditada a fua ida 
àquelle Reyno. Seguio-fe a paz com Caíl.dla, e do Gocs,Chr.doPrincipe 

contratado a refoluçaõ de obrigarem a Rainha D. D.Joaó, cap. •OJ. 

Joanna a tomar o Eíl:ado de Freira' que profdfou Refende na Vida del

no Moíl:eiro de Santa Clara de Coimbra , (ou San- Rey D. Joaó' cap. 'J• 
d. li fQL 17• tarem como 1zem outros) o que e a tomou com 

paciencia, e EIRey com tanto defgoíl.o, que lhe tirou 
a vida, como temos dito, fendo o Principe D.Joaõ, 
feu fill10 1 o que perfuadio a ElRey feu pay a vir na· 

quelle 
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Bifloria qenealogicA ; . 

quelle violento concerto de haver de profellãr a · 
Rainha vida Religiofa, o que com effeito fez a 17 
de .Novembro do anno de 1480; podendo lembrarfe, 
que elle fora de parecer, que ElRey aceitaífe eflas 
vodas, votando netla materia muy fonemente a feu 
füvor contta o parecer do Duque de Bragança, que 
a impugnava ; e defde entaó o começou a ver com 

· pouco agrado, tendo aqui principio os defconcenos, 
que vieraõ acabar tragica, e funetlamente, como em 
feu lugar diremos~ Depois quando o Principe reynou 
permittio, que viveífe f6ra do Motleiro, confervan
do até a morte Caía, e Eíl:ado de Rainha, fendo 
chamada a Exce/lente Senhora; porque nos tratados 
fe alfentou, que fe naõ chamaria Rainha , Princeza, 
nem Infanta , negandolhe aquelle mefino caraller , 
que lhe dera o nafcimento , que ainda na . duvida fe 
lhe naõ podia negar. Porém a ambiçaó . nos Prin- . 
cipes faz regular os Tratados pelo poder, atropcl
lando .. fe muitas vezes a razaõ. Faleceo em Lisboa 
no Palacio da Alcaçova (que he o do Cafiello) n~ 
anno de IJJº' .tendo nafcido no anno de 1462, ~ 
foy fepultada no Moíleiro de Santa Clara, donde 
dizem fora trasladada para o Convento de V aratojo, 
de Rdigiofos Recoletos do Patriarcha S. Francifco, . 

HiGoria Smtica ,parte como orden.ara ~o feu Te~amento. Os <;hroniíl:as 
~.liv.+ "•+num.+ de S. Franc1fco 1mpugn~o efla trasladaçao: o Pa

dre Meílre Fr. Manoel da Eíperança diz, que ain
da que fuppofio no feu primeiro Tefiamento orde
nara foHe feu corpo enterrado ~o Çonvento de 

Varatojo, 
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Ja CefJ'R.talPàrtug. Lrv. Ir. 
V'anitbjÓ·~ no .·teg&tCfotTelbmento difp~zera, que . · 
íôffi: em S_anta Clara. Elle fegundoTefiamento ·na() 
<> acháinbs náTórre .do Tombo (do primeiro adiante 
trâtaremôs) e ptovà .:-tfiá exííl:ericia (:Om hum a Carta 

.. da Rainha D. Catharina, Regente naquelle tempo 
do Reyho, feita em 18 de F everêiro de 1 5 5 8, com· a 
qual declara, que ella no feu.Tefla·mento fe mandara 
enterr~ir no Mofteiro de Santa Clara' . e nelle tinha fua ililloria S(rafit2 ~ pne 
fepultúrir e feis'Miffas cantadas ·-e que-na Caía doCa· i. Iiv. J•'ªP· i6,num. 

pttulo ~a: Religiofas f~-cdó{t~·Õ teus oífos,em huma· 528' 

iêpulturá alta; fem E(ciJd~_4e'Armas, nem Epitafio1 

que adem aconbecer:--·C6m~ que nelle Moíl:eiro en· 
tendemos jazem as cinzat'llaa inreliciffima Princeza. 

N aõ faltou quem b~affe, que o faral defaf. 
tre do :Principe·D. Affônfó ,icfilho delRey D.Joaó 
o II. fuccedelfe diante:,'dos ôlhos da Excellente Se· 
nhora , vendo-0 ella JàA:imolámente . acabar a vida, 
e neIIe a polterida.de legitima da Coroa delRey D.
J o~ó If .'· q~ politicámente defamparou a caufa del
ta Princeza ~ podendo fuzer mais ventajofos os feus. 
intereífes. Porem ella coníl:ante, com animo real en· 
tré>' tantas adverfidades, fem embargo das violencias 
ratificadas nos Tratados, perfeverou fempre no indu· 
bitavel direito, que tinha à Coroa de Caílella; pelo 
que toda a fua vida fe intitulou Rainha, do que te· .'·. . .. . . , 
mos documento original, ao qual ajuntaremos logo Prova num. l l· 
o ultimo, que cofl:umaõ deixar os mortaes, que he 
a ultima' vontade nos Teíl.amentos. Contou fef. 
tenta e oito annos de idade, nos quaes reynaraõ 
., qu~ 
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7 ~ Hifloria qenealogica 
quatro Reys, a faber: D. Affonfo V. D Joaú o TI . 

. D.Manoel, e ElRey DJoaó o III. em cujo tempo 
faleceo. · 

NoArchivo Real da Torre do Tombo~ na ga· 
veta 16 da Cafa da Coroa, em qúe fe guardaó os 
Tellamentos dos Reys achámos o deíla Princeza 
efcrito de foa propria maõ, com hum terrível cara-

, éler; nelle fe naó vê mez, nem arino, e contém ÍÓ· 
mente alguns poucos legados pios , e 'pedir a ElRey 
acommode os feus creados, e lhe mande cumprir al
gumas coufas , que aponta: ordena, que fe ja enter
rada no habito de S·. Francifco no Convento de V a· 
ratojo: lníl:itue hum1 Milfa quotidiana, e que na dita 
Igreja diante do Santiffimo Sacramento arda fempre 
huma alampada' para o que lhe nomea certa porçaõ 
de azeite. Eíl:e papel , que naõ tem tormalidade 
de Teíl:amento, era a fua ultima vontade, efcrito 
pela mef ma Senhora , no qual por tres vezes fe 
affinou Rainha em diverfas addiçoens, que efcreveo 
conf6rme lhe lembravaõ, a que corroborava , e da
va fé com o feu nome, para demoníl:raçaõ , e vali
dade da fua vontade, e netla f6rma o mandou a El
Rcy D.Joaõ o Ili. pelo feQ Confeífor, pedindolhe 
por merce, que o mandalfe fatisfazer por bem da 
fua alma. Tambem encontrámos hum papel anti· 
go no Archivo da Sereniffima Cafa de Bragança, o 
qual contém os moradores da tua Cafa , e ne11e fe vê 
(er fua Camcreira môr naquelle tempo D. Maria de 
Menezes; Damas, D. Brites, que diz fer mulher do 
· "V'édor 
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Ja Cafa 'R(al Portug. Liv. IP. 7 3 
V édor (e nos parece fer Aífonfo de Grãa , V é· 
dor da Gafa do Infante D. Henrique, e ella l>. Bri
tes Figueira , filha de Diogo Figueira, V édor da 
dita Senhora) D. IgnezBarreta, D.Joanna de Atai· 
de, D. Maria da Sylva, D. Maria Loba, eJoanna 
de Andrade: Ruy Figueira, Védor da Fazenda, 
Balthalar Quadrado, Contador, Chriíl:ovaó Borges, 
Thefoureiro, Diogo Rapofo, Mantieiro, o Doutor 
Montojo , Medico , Capellaens , Cantores , .l\loças 
da Camera, D6n~, Moços da Camera ~,e outros de 
foro inferior, como Repofteiros , e mais familia , . que 
penencia ao ferviço da fua real Cafa , e peífoa , a 
qual achámos fervindo Fidalgos de grande qualidade, . 
a faber: D. Lopo de Almeida Senhor de Abrantes Torre do Tombo, Jiy. 

' ' da Chancellarta dc:IR~y 
(depois Conde damefma Villa) doConfelho delRey, D. Joaõ IL do ann~ 
foy teu Mordomo môr, Contador môr, Chanceller •4h. foJ.1a. 

· môr, Governador das f uas terras, e feu Efcrivaõ da 
· Puridade, como fe vê de hum a Carta pafiàda em 

:A.revalo a 1 de Outubro de 1475, na qual ElRcy 
lhe concede todas as honras, e privilegjos, que até 
aquelle tempo lograva, fendo V é dor da fua F azen· 
da. EA:a Cana confirmou EIRey D J oaõ o II. eíl:an· 
do em Montemôr a j de Outubro de 1482. Tam· 
bem foy f ua Aya , e Camereira môr D. Brites da 
Sylva, mulher do dito D. Lopo, como coníl:a de 
cena merce feita em Evora a 11 de Abril do anno 
de 1475. D. Ifàhel de Noronha, filha de DJoaõ de 
Almeida, fegundo Conde de Abrantes, e mulher de 
D. Franciíco de Lima, terceiro Vifconde de Villa-

Tom.lll. K Nova 
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7 4 Bifloria qenealogica 
Nova de Cerveira, foy f ua Dama, como confla de 
certa merce feita a fua filha D. Catharina de N oro-

Ch~nceílaria dclRey D. nha, que foy fegunda mulher de Francifco de Sá, 
JoaolJl.doaimoisi 8• Senhor de Sever palrada em Pontevel o ultimo de 
toJ. 76. ' 

Setembro de 1523, a qual merce confirmou ElRey 
D.Joaõ o III. em Almeirim a 17 de Março de 1528. 
D. Fernando de Noronha, do Confelho delRey, 
foy Governador da fua Caía , como confta do pa
draõ de hum a tença, de que ElRey fez merce a f ua 
mulher D. Coníl:ança de Caftro, onde diz affim: 

Liv. r. dos Myil. foi. E pelo carrego da guarda, e governança da C'!fa da 
194. muy Exce/lente Senhora, mmha prima, e7c. feita 

em Lisboa a 7 de Fevereiro de 1498. Outros mui· 
tos Fidalgos de igual cathegoria , e da primeira no
breza do Reyno íabemos ferviraõ a eíl:a Princeza, e 
puzeraõ fuas filhas no feu Pa~o por Damas, ainda 
que dellas naó fazemos memoria, como confia de 
documentos authenticos •das merces, que lhe fazia 
para· as fe~s cafamentos, porque em tudo foy trata .. 
da· como cpnvinha ao decoro. da fua ·.real peífoa. 
EIR.ey D .. -Manoel no feu Teíl:amento íe lembra 
della com . huma grande re.comm~nàaçaõ ao Prin· 
cipe (eu filho,. no qual ella depois cedeo todo o di
reito das fuas grandes . pertençoens, como fe póde 
ver na doaçaõ acima mencionada. 

Teve EIRey D.Affonfo V. por empreza aro.. 
da de hum moinho com a letra: Já mais, a que (e 
ajuntava a letra E e o numero VII. como (e vê na 
efiampa. Naó podemos faber o tempo, em que 

come~ou 
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começou a ufar ddle ·geroglifico para fórmar idéa da 
f ua allufaõ, a qual fe via em hum Confeffionario feu · 
no Moíl:eiro de V 3ratojo , donde a letra E era a1ma 
da empreza; e o Rodiíio, que era o corpo , juntos 
fazem as palavras Erro dizio, como documento ad· 
miravel de naõ encobrir os erros na Conf.ífoõ , e def. 
te lugar transferia efl.a divifa para outros: e do nu .. 
mero VII. naõ fabemos a explicaçaõ, que talvez 
poderia fer o dos fete peccados Capitaes. 

Tom.m. K ii ARai-
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t. Rainha. 
D. lfabcl' 
mlllb. dd· 
RcyD.Af· 
f(lllfo. 

• 

O Infante D. 
Pedro, Ou
q_uede O>im· 
l>ra, naf eco a 
9.deDezem· 
brode 1 ~91· 
+ a 10. de 
llayo •44S>• 

gaó. 

D. Joaó J. Rey 
de t>ortu9al , + 
a • 4- de J\gollo 
de 143 J• 

A Rainha D.Fi
lippa de Lencaf
tro ,+a 19. de 
Julho de 141 s. 

D. Jayme de 
Aragaõ lf. 
de âc Urgel, 
pcrrcndentc à 
Coroa de Ara 
gaõ, +o 1.dc 
Junho de14J J• 

77 

~
D. Dini2, Rey de Portugal , + 
a 7• de Janeiro de u 74-

dc Ponu~al, +a z 8. dc]ulho de q)6. ' ~
D. Affonfo IV. Rcy A Rainha Santa 1 fahcl + a 4-

de Mayo de 1 H'7• 
D. Pedro J. Rey A Rainha D. Britei~ D. Sancho IV. ~ey de Caíl:clia, 
dePortugaJ, + a de Cafrel!a, + 1 1 S'· + a u. de Abril de IZ9S'• 
a8. de]aneiro de dcOutub.de1359. A Rainha D.M.iria,+o 1.de 

1367. ~N ~~~~ ~c .. 13::·. • • • • • ~ • . . ... ,. .... 
Thcrcfa Louren· N. • • • , ~ • • • • • • • • • • 
ço. 

N. • • • , • • • • • s N. ~ • • • • • • • • • • ' • • • 

2 N •• • • • • •• • • •• • • • • 

D Ili R d ~ Duarte li. Rcy de Inglaterra, + 

~ 
aarte • ey e a 15. de]unhodc 1 p7, 

Inglaterra ' + a z 1. A Rainha 1 Cabei Jc F ranç.a, + 
de junho de q71. au, cleAgoflo de •H7• 

]oaó de Gante , A Rainha Filippa de ~ Guilhcnne 1. Conde de H~inaut 
Duque de Lcncaf- Haio:aut ,+ar S'• de + a 7, de Junho de J 3 F• 
trc, +cm q9.9• .Agofto de q69. AC.OnddTa ]oanna dcValois,+ 

a 7. de Março de 1400. 

! ~~C:~fue;~ Henrique o Torto,~ Henrique, Conde de Lencaf. 
· · ulhcr [)uqgc de Lcncallrc, rrc, + cm 1 34S'• 

pnmcara m J +cm 1 , 6 1 A COndcffa .Mathildc Kidwcly. 
+cm a 369, :J ' ~ 

A Duqaeza Uabcl de Henrique , Baraõ de Bc.tumonr. 
-Bcaamonr. 

N •• • • •• • • • • • • • •• • 
O.Affoofo 1 V. Rcy de Aragaó, 

~ + a i 4. de Janeiro de r 3 ~ 6. 
·A Infanta D Th,.rcfa de Entrn-

~
O.Jaymc J. Condc de ça,Coodc!Ta de Urge) ,+u8. 
Urgcl, +cm r 347• de Outubro de 1; i 7. 

O. Pedro de Ara- A C J fT s· .li d ~ d Co d d eom· ~aõ, Conde de ~n· e a 1c1 a e Bemar o , r e e m• 
Urgel,+em1409. Commz;cs. ~cs, +cm u97. 

· A CondcfT.i N. , •••••• 

A CondcfTa Mar- Joaõ Palc:o!ogo li. ~ TMheododroMCo":ncnoP .i+leo1 l~~8' 
~M 

d M fi • arq. e onicrraro, . , , • 
garida deMonfcr· arquez e 00 cr• A MarqueZIAr.gentinaSpinola, 
~o,+em1414. rato,+cmi37i. ~O.Jaymede Ara~aõ,Reydc 

A Marqueza D. lf.l- M.ilhorca, Conde de L<ofelho:-i, 
bel_, Infanta de Ara- + a .z i'· de Ütitubro de 1 M~t 
gao. O.Confünça, lnfan, de.Ara~aó, 

O. Jiymc li. Rey Jc Ar..gaó , 

~ 
Ç +a1.deN0'1emhrode1~i7. 

D. Affon~o IV~ Rcy A R.iinha U. Br.inca de Sicili.i, 
O.Pedro IV. Rey de Aragao, ac1~a, 2 +a J 4· de Ouc11bro de 1 3 lo. 
de Aragaõ, +a~. A Infanta D. Tnere- fcgu:1Ja mulher. 
de Jao. de 1 3 8 7. la de Enteoça,acmu. ~D. (j >bal de Entcnç.a, Senhor 

de Alc.Jbea. 
D. Habcl' ln· 1 D. ConU:aoço\ de Antilhon. 

. fmta de Aragaõ. A Rainha Siby! a, 

+ a z4 de No- ~N. • • , •• , ••• S N. • • • • • • • • • • • 
vcmbro de 14oo. Cavalhcro do La-2 . 
q\tartil mulher. d N. • • • • • • • • • • • pur ~n. 

N S N. ' •• • • • • • • • , 
• • ' 1 • • • • • • 

2 N. • • • • • • • • • • • 
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CAPITULO II. 
'Da :Beata Joanna, Prince~a, e Infanta 

de Portugal. 

12 A VIA Ó-SE malogrado as ef: 
peranças do primeiro fruto do 
Real Thalamo dos Reys D. 
Affonío V. e D . lfabel, quan .. 
do com exceffiva alegria da 
Corte, e Povo, nafceo em 
Lisboa a Princeza D. Joanna 

a 6 de F evereiro do anno de 14r2. A natureza a 
dotou de prodigiofa fermofura , e os auxilios da Di· 
vina Providencia com tanta abundancia da graça , 
que crcfcendo na virtude, he hoje por boca do Ora• 
cu]o da Igreja venerada nos Altares. A fingular de .. 
voçaõ, que a Rainha fua· mãy profefiàva ao Sagrá• 

do 
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8_o Bifloria qentalogica 
do EuangelHla S.Joaó, lhe deu o efdarecido nome 
dt\f oanna. A falta de fucceífores à Coroa obrigou a 
ElRey feu pay, a que no berço foífe jurada em Cor· 
tes Princeza herdeira do Reyno , titulo com que 
fempre foy conhecida , a~nda depois de nafddo o 
Principe D.Joaó, feu irmaõ, que fuccedeo na Co· 
roa, e naó fendo mais que Infanta fe confervou na 
tradiçaõ o mefmo cotlume. Naó contava ainda 
cinco annos completos, quando afpirava a huma vi
da mortificada: naó conhecia a culpa, mas come
çou em tenriffimos annos a exercitar mortifica
çoens, que o tempo veyo a augmentar em rigoro
fas penitencias. , vivendo dentro no Paço com ef. 
pirito do deferto ~ fazendo taó pouco ca(o da real 
pompa, que tudo o do Mundo defprezava, e abor
recia. ElRey feu pay lhe deu Cafa com tanto 
fauflo, como havia tido a Rainha fua mãy, e·-reve 
por Mordomo môr , e governador da fua Cafa a 
Fernaõ Telle~ de Menezes, do Confelho delRey 

. {eu pay, como fe vê de certa merce feita em Toro 
no anno de 1476. Tambem fuy Governador da fua 
Caía D.Joaõ de Lima, fegundo Vifconde de Villa
N ova de Cerveira. Ardia no feu innocenre cora· 
çaó huma exceffiv; charidade para com os pobres, 
aos quaes por maõ do feu Efmoler foccon ia conti· 

· nuamente , refervando fempre dinheiro confidera• 
vel para efmolas extraordinarias. No dia de Quin· 
ta Feira Mayor lavava os pés a doze mulheres, buí= 
can~o-fe as mais enfe.rmas, . e opprimidas ~e. afqueo 
· , rofos 
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da Cafa 'Rf.al Portug. Liv. IJT. 8 :t 
rofos males , que havia na Cidade , as quaes fervia 
com admiravel humildade, e dava veftidos, e par .. · 
ticulares ef molas. Deffa mefma forte cumpria to· 
das as obras de Mifericordia , mandando veílir po· 
bres, foccorrer neceffitados nos Hofpitaes, e Car
ceres publicas, acodir aos Eílrangeiros, e peregri• 
nos; porque a fua vigilante charidade a tudo atten
dia. A Semana Santa paífava toda em filencio, 
Oraçaõ, e lagrimas, jejuando os ultimos dias em 
memoria da Paixa6 a paõ ;; e agua, e fem fe defpir 
affillia na Igreja aos Divinos Officios até dia de Paf· 
choa. Todo o tempo empregava utilmente, ou 

\ em devoçoens, com que recreava o efpirito, ou em 
trabalhar fazendo 11elas íuas proprias mãos Corpo· 
raes, Bolças, e Palas, patá os Altares , em que cof. 
tumava bordar de agulha a fua devota ernpreza da 
Coroa de efpinhos em memoria da Paixaõ deJefu 
ChrHlo, a qual utàva·eni tudo feu, mandando-a abrir 
nas baxeias de prata. Ainda fe adiantava a mais a 
fua applicaçaó, tecendo ella mefmo varios generos 

-de cilicios, e difciplinas, que repartia pelas confi
dentes companheiras de taõ Cantos exercicios, ufan· 
do dellas nos dias, e Feflas de fita mayor devoçaõ, 
taõ rigorofamente, que fe banhava em fangue. 

. Depois que ElRey feu pay voltou vitoriofo 
CleAfrica, havendo tomado à força de armas a Ci· 
dade de Arzila, paffou a Infanta D.J oanna a viver 
no Mofteiro' de Odivellas da Ordem do Patriarcha 
S. Bernardo, em companhia de fua tia a Senhora D. 

Tom.III. L Filippa, 
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:Filippa, onde naó affi{Ho muito tempo. O Padre 

Hiíl:oria de s. Domin- Fr. Luiz de Soufa, na Hiftoria de S. Domingos, tra• 
gos, parte i. hv.5. c.i. d d S A h d fi V'd d' -tan o a anta,. e outros ut ores a ua 1 a t• 

zem, que quando ElRey feu pay paaára à referida 
empreza aAfrica noanno de 1471, em que o acom• 
,panhara o Principe D.Joaõ, recemcafado, ficara 
-a Infanta nefta aufencia governando o Reyno. Da• 

Gocs, Çhr. do Príncipe miaõ de Goes, na Chronica do mefmo Principe , 
D.Joao, cap. u. ·diz, que EIRey deixara por Regente a Princeza . 

D. Leonor , fua nóra, e o Duque de Bragança Pre
·fidente do Confelho. Porém nós nenhuma deflas 
noticias podemos feguir, porque temos documento 
original , do qual coníl:a , que naquella occafiaõ a 
Regencia do Reyno ficara encarregada ao Duque 
de Bragança, o Senhor D. F em ando , . primeiro do 
nome, como moff:raremos quando chegarmos ao li .. 
'Vro VI. Cap. II. 

• 

Corria pelo Rcyno a fama da obfervancia, em 
que viviaó as Religiofas do ~loíleiro deJefus de 
Aveiro da Orderri do Patriarcha S. Domingos, e a 
Infanta aífentou comfigo de ir viver em fua compa• 
ilhia ; e alcançando licença delRey , entrou neíl:e 
MoR:eiro, .e nelle tomou o Habito no anno de 1475, 
f~ndo Prioreza a Madre Brites Leytoa, Religiofa de 
grande vida, exemplo, e virtude. Efpalhou-fe lo
go por toda a parte a refoluçaõ da Infanta: naó que• 
ria ElRey, ·que ella abraçaífe· aquella vida,-e o mef: 
mo encontrava o Principe feu irmaó, e os Grandes 
.do Reyno, que politicamente cuidavaõ na confer.t 

- w~~ 
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vaçaõ delle; affim foy recebida dla noticia com def. 
prazer univerfal. Buf caraó todos os meyos para 
lhe evitar o fim, porque os P6vos por feus Procu· 
radores das Cidades, e principaes Villas, fe ajunta .. 
raó em Aveiro, e às portàs do 1\iloO:eiro chama· 
raó a Prioreza, e reclamaraõ com O$ feus proteftos 
a nul1idade da Profiífaõ, confiderada a \lrgencia, e 
neccffidade de fuccdfores do Reyno. Com o Prin· 
cipe foy mayor a contenda; porq:ue fendo o fcu ge· 
nio mal f ofrido , e muy atado ao feu. parecer, de
pois de diverfas inflancias, a que cíl:ava prefente o 
Bifpo de Evora D. Garcia de Menezes, que man· 
dara para a perfuadir , e outros Senhores , lhe diffe já 
apaixonado , que em pedaços lhe havia de tirar o 
Habito , e affim a deixou. Continuou a Santa o 
ku Noviciado em heroicos aélos de humildade, e de 
mortificaçoens, com que a fua ditofa alma fe accen• 
dia no amor do feu Divino Efpofo. N aó tinha 
acabado o anno da approva~aõ, quando adoeceo a 
Infanta, rendida de difgofios da alma, a · que accref.. 
centou o rigorofo trato, com que affligia o feu cor .. 
po , que poderiaõ acabar ainda mais robuff a nature· 
za. Era a doença grave, que os Medicos capitu
Jaraõ huma complicaçaõ de males , de que fe lhe ti· 
nha corrompido toda a maífa do fanguc ; pelo que 
{e achava impoffibilitada a feguir a vida, que inten· 
uva: porém ella a pezar da Fyfica melhorou de to• 
dos. os achaques , e ceJfou a febre , em que ardia , 
ticando com huma extrema fraqueza, 'lue toda 

Tom.III. L ii via 
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:via lhe · dava muito cuidado; porque tendo acaba!"' 
do o anno de Noviciado, e defejando profdfar, a ne
cellidade, em que te achava , era contraria· em tudO. 
à Regra., e Conff:ituiçoens da Ordem. N efla con
trariedade fe via duvidofa do que havia de fazer ; e; 
como ChrHlã.a, e prudente, chamou o Vigario Gc• 
ral da Obfervancia, que era Fr. Antaó de Santa M~ 
ria , V araõ, em. quem concorriaõ raras virtudes , e 
fiando delle a fua alma~ como de homem fanto , 
lhe pedio que (obre aquella materia fizeífe huma 
Junta de outrosTheologos, com cujo parecer fede
tenninaífe o que devia de fazer. , ainda que a fua 
vontade era f ómente f er Religiofa. Mandou EJ..., 
Rey, que ajunta fe fizeífe na fua prefença: ach~ 
raõ-fe nella com o Vigario Geral os mayores Le· 
trados da Ordem dos Prégadores, em que eíla Pro. 
\!"inda em todo tempo floreceo, e refolveraõ, que e{.. 
iava obrigada a deixar em confciencia ·a pertençaõ .. 
Sentio com muita dor da fua alma a refoluçaó: mas 
com grande animo reíignada na vontade de Deos af".' 
firmou, que efperava fer Freira km Profiffàó naqu~ 
la Caía, e nella viver, e morrer fem fahir nunca para 
outro eílado, e fez hum aéto publico de defiílencia 
da pertendida Profüfaõ. Chamou a Prioreza a0 
feu Oratorio, e diante della defpio o Habito, e ~ 
brando-o por f uas mãos o beijou, e o collocou fobre 
o Altar, tudo com hum termo , e refpeito taó. de~ 
vot-0, que bem dava a conhecer_ lhe cuftava muito 
deixallo.. Pepois fe deixou ver da ~ommunidade ' 
J . , andan-. 
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andando pelo Moíl:eiro, para que geralmente conf. · 
taffe , que já naõ era Noviça, nem pertendia profef. 
far, e cumpria com a determinaçaõ do Prelado da 
Ordem. Pallàdas algumas horas, que lhe parece· 
taô·baftantes para fatisfaçaó da ceremonia, de que fe 
havia de dar conta a ElRey,, e aos Prelados ; tor• 
11ou ao Oratorio feguida de todas as Religiofas 1 e 

· ratiiicando as mefmas palavras, que tinha dito ao 
Nigario Geral, tornou a veilir o Habito, com tan
to goílo , e alvoroço, como. fe entaõ o recebera a 
primeira vez. 

Nova tribuJaçaó fe preparou à Infanta para 
nova coroa de gloria. Paífados tempos entrou o 
anno de 1479, e com elle huma furiofa peíl:e no 
Reyno, que quando chegou à Aveiro, ateou gran
de rogo. Ordenou-fe , que logo fahiífe a Infanta 
tia Villa, avifando-fe aos Bifpos de Coimbra , e do 
Porto , e alguns Senhores vifinhos , que a foífem 
.acompanhar, e affim a conduziraõ à Villa de A viz, 
levando em fua companhia a virtuofa Prioreza 
:Brites Leytoa , e algumas ·Religiofas dignas da fua 
efcolha. N cfra jornada faleceo a Prioreza, e huma 
das companheiras , ambas de igual ef pirito , e gran
de credito de virtude : affim perfeguida de difgoíl:os 
voltou para Aveiro, onde entrou no anno de 1480, 
paffàdos onze mezes, que deixara o Moíleiro , mas 
-naõ lhe tardou muito mais f enfivel diífabor , porque 
no anno feguinte faleceo Ellley D.Affonfo feu pay 
com grav~ fentimento da Infanta; porém deíl:a 

traba· 
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trabalho tirou o re6gnarfe de todo na vontade de 
Deos, e confirmarfe mais na aufléra vida, que em· 
prendera, e para mais íC obrigar à perfeverança dos 
íeus fantos propo6tos , em dia da gloriofa Vir
gem, e Martyr Santa Catharina, de quem era parti
cular devota, depois da Miílà Conventual, defpeja
do o Coro proflrada diante do Altar fez voto de 
caflidade , accrefc~ntando , que promettia guardallo 
como fe fulfe folemnemente com Profiífaõ de ver
dadeira Religiofa. Defla hora crefceo com tanta 
ventagem em todo o genero de virtude, como fe 
com o voto entrara em novas obrigaçoens para fe
guir a vida regular com a mais exaéla perfeiçaõ. 

. Foy a Santa taõ bella, que efpalhan4o-fe pelo 
Mundo a &ma da fua fermofura a defejaraõ muitos 
Principes de Europa, para nora huns , e para mu
lher outros , e mandaraõ Pintores celebres a Lisboa 
para que bem ao natural a retrataffem, e o fizeraõ 
taõ vivamente, que depois juravaó affirmando, que 
nenhum favor da arte ajudara a pintura., por fer fiel 
~pia do original. Refere-fe , que Luiz XI. Rey 
de França, vendo hum retrato da In&nta, poGo de 
joelhos dera graças a Deos de criar na terra huma 
taõ divina imagem da fua fermofura, e mandou et: 
te Rey a Lisboa feus Embaixadores, pedindo-a para 
o Delfim a EIRey D. Affonfo. Alnfiinta fem fal
tar ao que feu pay determinava , lhe deu taõ vivas 
razoens para naó concluir aquellas vodas, moilran· 
dolhe além da tenra idade do noivo, o pouco fe-

gura, 
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gura, que eíl:ava a fucceffaó do Reyno , que ElRey 
admirado da fua prudencia defirio o Tratado para 
outro tempo. Governando já EIRey D.Joa6, fe 
tratou o cafamento da Infanta com Maximiliano , 
Rey dos Romanos , filho do Emperador F ederi
co III. e da Emperatriz D. Leonor, Infanta de Por· 
togai, irmãa delRey D. Affonfo. Eraó primos 
eom irmãos ; a memoria das virtudes da Emperatriz 
augmentava os defejos da nova allianc;a, que fazia 
mayores a fama , que corria da Infanta ; houve da 
fua parte muitas iníl:ancias, que a Santa rebatia com 
valor• que veyo a defviar outro cafamento , que fe -
offereceo ao pertenfor, e teve cffeito com Maria de 
':Borgonha, herdeira dos Condados de Borgonha, e 
Flandres, como düfémos no Cap. IV. deíl:e livro. 
,. Os Authores da Vida da Santa referem, que Soufa, Hifioria de s. 

rio mefmô reynado de1Rey D.Joa6, a perrendera Domingos, parte a. 

para Efpofa Carlos VIII. Rey de França' e que NkJ;oDias, e oBif· 
mandando propor eíl:e Trátado à Infanta, ella o re- ~ do Porto' na fua 

cufara, e que fentindo EIRey feu irmaó a repulfa, v:1:;,ncell~Anacepha· 
lhe ef crevera taõ vivamente , que vendo-fe a Santa · ~º~t ~~!~· fo~ 15°' 
em tal conA:emac;aó, apertada dos Menfageiro$ pela · 
repotl.a da Carta, recorrera a Deos entre temores , 
e defconfianças, e que fahindo do feu Oratorio chea 
de animo , e coníl:ancia, fallara com os creados , que 
trouxeraõ a Cana , e lhes fegurou , que dilfeífem a 
ElRey, que eíl:ava prompta para lhe obedecer , e 
que confentia ·no Tratado do matrimonio propoíl:o, 
fe naquella hora, e dia eíliveífe EIRey Carlos vivo: 

mas 
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mas. no caío. defer mono, hpuveífe SuaAlteia po~ 
bem' deixalla viver livre na .fua :vocaçaõ ,. fe~. elll 
iclnpo algum .lhe fallar em .mudança· d~ eftado • . 
Dto,.fe EIRey: por kt.tisf~ito , . e ~ont~ntou ao Em" 
b~r com a~ palavra do matrimoniQ ,·.mas naq 
f'Wf~ muit0$. ,dias, que naõ tiveífe: a noticia ·<t. 
& morto ElRcy Carlos, que já reputava cunhado; 
acabando de morte apreífada antes do! ~~rmo, :ena 
qllc .a Santa dera o conklltimento. Ouq-o. caío Ct14 
tudo femelhante ~ lê nos rctferidos Auth.,res, .de 
Henrique VII. Rey de Inglaterra, o, qual mando11 
êus ~baixadores a Portugal .a .pedir .a lnfanta D,. 
Joanna para mulher: pareceo . a EIRey:, e a todos 
os do feu Confelho bem effa ,afiança , e naõ quereDr 
do ElRey fiar a propolla de efcrito ! avifo"Q a Infal\!' 
ta, que fe achava na Cidade .do Porto, para. on~ 
fora fogindo da peA:e, que tinha inficionado a Villa 
. de Aveiro, que vidre ter .à Villa de Alcobaça, on
de EIRey de Lisboa a iria efperar para lhe fazer 
mais breve o caminho, e que para eíl:e lhe fer. m~ 
fuave, trouxeífe comfigó a Senhora D. Filippa, fua 
·tia •. Nenhuma coufa pafiàva pelo peníàmento à 
Infanta mais para temer, que materias de cafameq. 
to , e por eA:a caufa foy taõ grande o fobrefalto , 
·que foy muito naõ perder a vida. Finalmente vio
fe combatida com tanta efficacia de feu -irmaó, que 
refpeitava como a Rey, e de íua tia, a <JUem ve
nerava, e devia grande amor, que eraõ os Procur~
dores daquella voda, que refpondeo animofamente 

aElRey, 
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a ElRey, que ella eíl:ava livre de femelhante pro• 
pofla pelo ajuR:e, em que ticaraõ, quando fe trata· 
ra o negocio de França, e que tinha Sua Alteza 
obrigaçaõ de o cumprir; e quando naó quizeffe , 
ella cumpriria o que comJelu ChrHlo tinha aílênta- · 
do de o naó deiXar, ainda que folfe à cuf\a da pro· 
pria vida. Deo-fe ElRey por ottendido de repoíl:a 
taõ livre, e queixou-fe fortemente , concluindo, que 
elle fe faria obedecer fem lhe ficar devendo nada, e 
com outras expre{f oens muy fenfiveis à Santa a dei
xou. Ficou a Infanta fó, e por huma revelaçaõ 
foy affegurada de fer morto, quem fora a caufa de 
taõ grande tribulaçaõ. No dia feguinte quiz EI
Rey com differente methodo defafombralla dos fe .. 

· TOS , e trocado o gefto , e palavras em f uave pra
tica tomou ao mefmo negocio, e a Santa com tal 
alegria , e graça lhe começou a fallar , que enten· 
deo EJ Rey a tinha convencida , e efperando com 
alvoroço a repoíla, ouvio com efpanto fer morto , 
e enterrado o Rey , que a bufcava , e que tiveífe 
por certo, que o mefmo fuccederia a qualquer ou
tro, que a pertendeffe. 

EA:es dous cafos ta6 celebrados dos Authores 
da fua Vida padecem muito na verdade da HHlo
ria : naõ duvidamos , que poderiaó fucceder com 

P · · e. "d ~ d" Padre Daniel, Biflor. outros rmcipes, mas com os re1en os nao po ia de Franc. tom. 5• tof. 
ler. Na Hifloria de França he materia, que naõ •6•· 

d d ºd e l V 1 h Sainlle M1nhe' Hifr. pa ece uv1 a , que ar os II . morreo de uma GcncaL de Franc. iom. 

anoolexia a 7 de Abril do anno de 1497 depois de • · liv. 8. cap. 1 º' íol. 
· ~ - I_ · · J S47• 
' .Tom.III. M ter 
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ter contraido matrimonio no anno de 1491, COnl 

Anna , Duqueza 4e Bertanha , filha herdeira de 
Francifco , fegundo do nome , Duque de Berta .. 
nha, a qual ficando viuva cafou fegunda vez com 

Padre Anfelm. Hillor. Luiz XII. Rey de Fran~a, tendo tido de feu pri.., 
GeneaL de Françc, t. • • fil "1 e. l ,,. d 
•· c.tp. 4 §.11. metro marido tres hos , que ia ecerao e curta 
Imhoff in Gallia Ge- idade , primeiro que feu pay , o qual fobreviveo à 
neal. Tab.xc. noífaSanta fete annos (ou oito conf6rme algunsAu· 
Hubners. Tabo 51. thores) porque a Infanta faleceo no anno de 1490. 

R . Hin. Ainda he mayor o anacronifmo na pelfoa de Hen, 
apm Thoyru , ll~ • I R fi d 

à) Anglctcrre' tom4. nque VI . ey de Inglaterra' porque ca an o com 
liv. • 4- foi. 5 11• Ifabel York, filha de Duarte IV. Rey de Inglater• 
Jmhoff'inHiG.Geneal. ra a 18 deJaneiro do anno de 14X6, fobreviveo a 
~g. Brirani~ Tab. fua mulher, que fàleceo no anno de 1509, defem>~ 

ve depois da morte da Infanta , deixando a fuccet: 
fa5 , que temos referido no tom. 1 liv. 2 cap. 4 foi. 
} 29. O Padre Fr. Luiz de Soufa, diz, que efto 
Rey era defcendente da Cala Real Portugue•, po. 
rém naõ podemos alcançar, por onde eile real -'m
gue lhe entralfe, porque era filho de Edmundo Tu. 
dor, Conde de Richemond, e de ~iargarida de Beau
fort, filha deJoaõ deBeaufort, Duque, e Conde de 
Somerfet, Cavalleiro daJarretier, neto deJoaõ de 
Gante, Duque de Lencaíl:re , e de Catharina de 
Swinfurd, por onde lhe pertencia a Coroa de lngla• 
terra, que difputou com Richardo, Duque deGol
ceG:re, Rey de Inglaterra , terceiro do nome, qae 
foy morto na batalha de Bofwort no anno de 1485. 
A feus filhos pertencia o fangue Real Portugue~ , 

. pelo 
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paó cafamento da . Rainha lfabel York , ·como e-i:. · 
c~ewmi.bs ·fÍO· lu&~ acim~ - citado. " O Pàdre Ant<i~ · 
n1~:('Jé Vafeoncé.Uos _.attnbmf· efie fqccelfo ~lRey 
do·Jngfate~a-·a ~Riehatdo III~ com o qual _naõ o~ 
corre invcro6rni1idade de poder fucceder, porque 
eRe Princip~:ficou: viuyo no anno de 1484 deAnna 
de N evil, -iftiei, já · f-0ra éafada com Duarte de Len- .. 
caffre, Pimtipe de 'Gàlles, e era filha de Richardo~ 
Cónde · <ie Warwik, 1e ~ntaõ pertendera a voda . da · 
Infanta. cmrt: -tantas :eohdiço.ens vent~jofas ao Rey
nô, que-empenh0u· a 1-URey D.Joaõ, a que fe effci-

" trtaífe·, ~- qu~ fe feguio a revelaçaõ da morte do per
'tenfor i ·infélizrriente fuccedida no referido annu ; o 
quatRichar_d0 l·ll. era.defcendente dos nolfos Reys, 
como deixámos já :efcrito~ , ~ · 

.. Nenhumá cou& apartou a Santa Infanta da 
mifiéra vida , · que emprendeo ; e com novo fervor 
fe 'éntreg<:>u·à· contemplaçaõ, que acompanhava dos 
rig?res; · e jejuns· da Ordem, comendo ordinaria-

• mente peixe, e raras vezes carne, affligindo-fe com 
croeis difciplinas , e cilícios , diíl:ribuindo as fuas 
re11.jas no· amparo de Orfãas, e viuvas , e outros ne~ 
ceffitados; lia à mefa os dias que lhe tocavaõ·como 
outra qualquer Religiofa ; fervia no Refei torio to
das. ·as Quintas Feiras, em memoria da Cea do Se• 
nhor; fervia as enfermas com fingnlar · charidade ; . 
íendo incanfavel nefte piedofo miniflerio , fem que 
no trato da fua real peífoa confentiff e que fe pra
tica:lfe couía alguma-· em differença das mais Reli-
,, . . Tom.li. M ii giofas. 

/ 
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giofas. Eílcs continuados exercici9s, com queixa 
mayor nafcida da peçonha, que referem os Autho
res da fua Vida, lhe dera em hum pucaro de agua 
huma Senhora, que em poder , e fazenda era das 
melhores da Villa de Aveiro: a qual vivendo com 
foltura indigna de quem era, naõ podendo a Santa 
reduzilla por todos os caminhos poffiveis de fecre· 
tos avifos , e admoeílaçoens, e vendo ultimamente 
que nada aproveitava, mandou, que fahiífe da Villa, 
e pallàdos annos fe valeo a deíl:errada da cafualida
de de hum pucaro de agua, em que o demonio lhe 
fuggirio taó deteílavel vingança: veyo a enfermar de 
forte, que perdeo totalmente a faude, contraio gra• 

/ ve~ dores em todas as Juntas do corpo , pelas quaes 
foube a fua paciencia adquirir huma immortal glo
ria. Era taõ vehemente o mal , que fe naó podia 
manear fem grandiffima molellia, ficandolhe fóme1t
te as mãos defambaraçadas para as levantar ao Cco, 
e a lingua para no Coro entoar Divinos louvores , 
para onde fe fazia conduzir pelas fuas amadas Ir
mãas. N aõ lhe embaraçaraõ moleíl:ias taõ graves 
a profunda meditaçaõ, os exercidos, vigilias, jejuns, 
e 1agrimas, com tanta frequencia, que os feus olhos 
andavaõ aggravados , e doentes , as faces creíl:a
das , e denegridas de as unir com a terra. Final
mente predizendo a fua morte adoeceo gravemen
te , inchou muito , crefceo o fa{lio, e com e1Ie huma 
fede infafiavel, febre continúa acompanhada de vo .. 
mitos, e cameras, que foy huma renova~aó total 

. da 
I 

Digitized by Google 



Ja Cafa 'Rt_al Portug. l1v. IY. 9. 3 
da primeira caufa do accidente antigo, que lhe ha
via deílruido a faude : fizeraõ-f~ preces , e Procif
íoens com muitas penitencias, e jejuns no Mofiei· 
ro pedindolhe a Deos a melhoria. 

Nefte tempo fe achava a Corte em Evora, e 
.querendo E1Rey feu irmaó vifiralla , lhe pedio a 
Santa por huma Carta defiíl:iífe da jornada , o que 
elle fez por lhe fegurarem, já naõ eílaria com vida 
<JUando chegalfe a Aveiro. Ordenou, que foífe a 
.Senhora D. Filippa, que vivia em Odivellas, a qual 
. fem dilaçaõ , fahio do Moíleiro acompanhada da 
Ahbadeífa D. Meda de Alvarenga , e outras Reli
giofas de aurhoridade por vida, e coílumes. Aco
diraó os Prelados mais vifinhos à V illa, a faber: o 
Arcebifpo Primaz D.Jorge da Coíla, o de Coim-
bra D.Jorge de Almeida, o do Porto D.Joaó de 

. Ãzevedo, a todos agradeceo o trabalho do cami· 
. nho, e o amor, que naqu~lla hora lhe mofiravaó, 
alegrando-lê com a fua chegada , principalmente 
com a Senhora D. Filippa,· a qual como experimen· 
tada nas materias de efpirito , a animava a morrer 
confórme a Divina vontade. Aos íeis .de Mayo, 
dia, em que a Igreja celebra a Feíla de S.Joaõ Euan
geliíl:a Ante Portam Latinam, mandou, que lhe 
dHfcífem Miíra na Caía em que eílava , porque ti
nha particular devoçaó ao Santo; confelf ouífe ge· 
ralmente, e commungou , e no mefmo dia pedio o 
Sacramento da Unçaõ, tanto em fi, com tal humH • 

. dade, e aé\os de amor Divino, e de verdadeira con"' 
• ,J 

trI)ªº' 
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triçaó, .que .fe confundia-O os circunílantes·; ·aíftm", 
palrou. feis .dia.s ._de purgatorio continua, . pD~que to- · 
do o corpo padecia: fó o cotaçaõ ellava qµieto-ei:n . · 
Deos , empregando a lin~ em lhe dat Jouvores : 
levantava . os ~os ao Ceo repetindo humas vezes: 
Sit iromm ,Damini benedillum ; outras: Fiat voluntas ' 
tua 5 e olhando outras para o Santiffimo. Crucifixo , 
que tinha prefehte, dizia: Averte Jaciem tuam à pec .. · 
c111.tis meis, concluindo: Nerecorderis peccata mep, ... 
Dumin~ : e pedindo, ·que lhe leflem a Paixaõ efcrita-: 
por S.Joaõ, quando ouvio o pafío da bofetada, que · 
fe dava no Redemptor ,. acenou , que lhe levantat: · 
fem o braço, e deu em fi hnma taõ grande, que .ef- · 
tremeceraõ todos os que fe.achavaó prefentes. Fe~ -
ta a proteíl:açaõ da Fé: Quicu11que · wlt .fizlvus ejfe, ·_ 

. e:/ ç • que acabou com diíHnta , e clara pronuncia- · 
çao, dilfe ao Prior, que começalfe o Officio da ago-" _,: 
nia, e juntamente eíl:endeo o braço, e tomou o .círio ·. · 
bento, e na outra a Imagem deJ efu Chrill:o; e en- · 
tre amorofos colloquios; e vehementes defejos de fe .. 
ver já na fua Divina prefença, eíl:ando·fe refando a · 
Ladainha , chegando a dizer: Omnes Sanéli Inn~ 
centes, abrio os olhos,. e elevando.os por hum pe
queno ef paço ao Ceo , entregou a fua puriffima al
ma ao feu Creador, deix~ndo as Coroas do Mundo 
para confeguir eternamente reynar coroada entre o · 
innumeravel Coro das Virgens a 12 de Mayo do anno 
de 1490, tendo cumprido trinta e oito annos tres , 
mezes e íeis dias. Era. alta .do corpo, r<>ílo. redon~ -

· do, 

, 
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do, olhos verdes, nariz proporcionado , boca grofiã, 
a cor muy alva, e ro1ãda, afpeélo mageflofo, muito 
ar, e graça em toda a difpoíiçaõ do corpo. 

Nos ultimos dias da f ua morte fe obfêrvaraõ 
coufas admiraveis. Entre ellas foy , que defde aquel· 
la tarde do dia em que faleceo fe revdlio feu rofto, 
e olhos de huma nova cor , e luz , em ~rma , que 
parecia tomada aos primeiros annos da fua mocida· 
de, que com a enfermidade, e penitencias havia. 
perdido , ficando ainda depois de morta bella, e fer· 
mofa, e affi.ln foy julgada a mudança fobre natural. 
O fentimcnto do l\'Iofi:eiro, e da Villa excedeo todo 
o encarecimento; abrio-fe o Tell:amento, que he 
breve, e fe começou de novo a admirar a fua hu- P.tovanum.16. 
mildade. Nomeou por herdeiro de todos feus bens 
ao Molteiro, e do feu corpo, diz, fe fuça o que a 
.Prelada mandar, e pela fua alma , o que parecer às 
Religiofas. Pede a ElRey por merce, que o que 
fàltar para . cumprir aqueUas dif pofiçoens fe úrva de 
o mandar fatisfazer , e que lhe ampare a todos os 
da familia, que lhe affiflia ; deixa livres todos os et: 
cr&'WOS , que foffem Chriflãos; e ao Principe hum 
anel de hum grande rubi; ao Senhor D. Jorge 
hum pendente de tres pedras, e outto de huma ef:. 
meralda; e à Senhora D. Filippa tudo o mais que 
fe achalfe (parece fer de coufas feme1hantes, porquê 
já tinha inüituido o Mofleiro por herdeiro) e ulti
mamente acaba com cíl:as paJav~as : E por'lue por 
11Jim , nem_ P"r querem na~ poffe âhranger a pedir a 

todos 
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g6 Bifloria qenealogica 
todos perda~, aqui geral, e a cada /zum ~e eia/ · pe.ffi> · .. 
par amor de Deos a que pejfo me jlllge nô /egundo a& 
efe'!fàs, masflgun® a Jua mjfaricordia. Foy feito a 
19 de Março do anno de 1490. Efle papel fechou 
em huma arquinha, que mandou entregar ao Padre 
Fr. J oaõ Dias , feu Confeífor , do qual encontrey 
huma copia no Archivo da Sereniífuna Caía de Bra· . 
gança com huma cota da letra do Sereniffimo Du·. 
que D.J ayme. . 

· Os Biípos de Coimbra, e Porto reveflidos em 
Pontifical , com tudo o que havia de Clerigo~ , e . 
Religiofos na Villa, lhe fizeraó as Exequias, e amor- . 
talhada no Habito . de ReHgiofa de S. Domingos , 
foy mettida em hum caixaõ, e levada à fepultura , 
que fc lhe deu no meyo do Coro debaixo, por aífun · 
o pedir na ultima hora à Prelada. Caminhando o 
Enterro para o Coro entraraõ pelo jardim da Sad~ . 
ta, e tanto, que o caixa ó começou a pafiàr, de im· 
provifo, e à viíl:a, e olhos de todo o acompanhamen .. 
to ' começaraõ a murchar todas as arvores' hervas, e 
plantas , que eil.avaó na Primavera, humas cobertas 
de flores 1 outras já com frutos; e feguio-fe cahirlhes 
a folha , e frutos, e feccarem de todo , ficando tron- . 
cos, de forte que nenhuma diligencia das Religi().! . 
fas pode confeguir, que tomaífem ao que de ;intes 
eraõ. EA:e taõ extraordinario .fuccefio foy depois . 
acompanhado de finaes prodigiofos , com que o Se
nhor queria acreditar a fantidade da fua Efpofa~ 
:Eraõ f6ment~ paltàdos : quatorze dias, quando ap-.. 

rareceo 
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91 
pareceo às R:eligiofas rdpJandecente, dizendo a hu. 
mas : Que naô e}liridfem tri}les por j1ia morte ; por~ 
IJUC e/la effiava de alegria. mas que trahallu!l)em por 

fazer 1'oas ohras, e etnnprir com as obrigaç(!e11s da 
Ordem , para efJi /hejazerem ditpfa companhia. A 
outras diffe: Qt1e tinha alca11çado do Senhor levai
/as em brl!'lle .d~a 1:iJa mortal; e foy taó certa a 
promeffa, que dentro do mefmo anno de 1490 fa. 
leceraõ fete Religiofas das mais perfeitas , e affina· 
adas em virtude. Deíla forte refplandecendo em 

milagres foy univerfa1mente conhecida pelo nome 
da Princeza Santa. 

~o Matleiro tinha €apellaens, que procurava 
foífem de boa vida, e exemplares, coníervando Ca· 
pella provida de prata, e ornamentos , onde os Ca· 
peilaens vinhaõ refar, e celebrar os Offici~s Divinos 
~orno em Capella Real. F oy Senhora de Aveiro 
(menos a jurifdicçaõ, que recufou) com todos os Torre do Tortibo, Jiv. 

íeus termos e todas as rendas e direitos Reaes e z. dos Mylt. to· uo, 
' ' ' vcrf. as dizimas do pefcado nova , e velha, com a ciza, e • 

itnpofiçaõ do fal da mefma Villa, e dos lugares de · 
M 6rtagoa , Eixo , Requeixo , Paços , e H oens , a 
Q..uinta de Villarinho , e de nalfayme , con1 todos 
os feus Reguengos, e foy paffàda eíl:a merce em o 
~ofl:eiro déAlcobaça a 19 deAgoíl:o de 1485. To· 
das as rendas difpendia em beneficio dos pobres, e 
do feu Mofieiro. 

Os prodigiofos cafos, com que Deos manifdla· 
va a gloria de fua fiel ferva' lhe augmentavaõ cada 

Tom.III. N dia 
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d4t ; ~o culto, e ·vcneraÇaõ· de ·santa:i 'pub1icand~ 
agrad'ecidos os {cus dcV'otos ·as. maravilhas : ~o All i1~. 
limo · confeguidas por fua intercefià6. · ·' 'E 'confer• 
vanda' culto immemoria1' com ·que' eta . cbmiada a 
Princeza Santa~ o Senhor Rey 'D.· Pedt-0 ll. alcan
çou do Papa Inhoceitcio XI. lho confi.rrrlaíle por 
buma :Bulla pallàda a 4 de Abril ·do anno ·de' 169~i. 
Deíl:a forte foy collocadá no Altar · com· culto de 
Beata, e della · refa o Reyno de Portugal e~ o dia 
12 de Mayo com Officio 'prôptio ·de· rito femidu
:ples. A fua Vida efcreverà~ ·em diverfaS' linguat 
muitos Authores, além ·das Chronicas da Ordem 
~dos Prégadores. · · · · · · · 

Jaz em hum magnifiéó Maufoléo de finiffimos 
.marmores , mandado fab1~icar pela devota piedade 
delRey D. Pedro II. feu confanguineo , para onde 
foraó trasladadas as Santas Reliquias já depois da 
morte do dito Rey. - No anno de 1711 fe fez efla 
Trasladaçaõ pelo Bifpo Conde D. Antonio de \ 1 aí
concellos , por ordem , que teve pela Secretaria de 
Etlado do Senhor Rey D.J oaó o .V. em virtude da 
qual fez o ·Bifpo preparar. tudo o que· era neceírario 
na fórma , que lhe fora iníinuado. No ·dia 1 o de 
Outubro entrou o Bifpo no ~Ioíl:eiro acompanha
do do · Provincial da Ordem dos Prégadores , e al
gumas peífoas da fua familia, foy recebido debaixo 
do Palio com Te IJeum cantado pelas· Religiofas, 
e levado em Prociífaõ ao Coro de cima , onde o ef. 
perava o Prior do Convento de S. Domingos, e Vi-

~._gario 
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. gario das Religiofas, reveíl:ido com capa de afi,er .. 
ges, e lhe deu a beijar a Relíquia dos cabellos da 
Santa Princeza, e depois lhe dt!u agua be.nta, e o 
incenfou; e paílàndo ao ante Coro, que eíl:ava rica• 
mente annado, fe fentou o Bifpo na cadeira debai .. 
xo do docd, e depois de o Provincial, R eligiofos, 
e ReJigiofas lhe tomarem a bcnçaõ , a Prioreza do 
Mofieiro lhe entregou as chaves do caixaõ, em que 
dizia eíl:avaõ as Reliquias da Sereniffima Princeza 
SantaJoanna, o qual eftava fobre hum Altar porta• 
til, coberto. com hum pano de téI~ com feis velas 
iómente accefas. A brio o BHpo o caixaõ, que era 
de bordo chapea.do de bronze , e tinha quafi quatr<;> 
palmos de alto, e feis de comprido , era forrado de 
íêtim azul , agaloado de feda cor de ouro : dentro 
cio caixaó eíl:ava outro do mcfmo feitio, que mot: 
trava ter lido pintado, e dourado , o qual tambem 
abrio o Bifpo , e fe vio fer forrado de fetim carme• 
zi m com galoens de feda cor de ouro , dentro do 
qual fe achou outro caixaõ da mefma largura 1 e 
comprimento fem tampa , e por cima huma rede 
de fita . branca, que o .Biípo defatou , e tirou huma 
toalha de linho, em que eíl:avaõ envoltas as Re
\iquias, e defcozendo a toalha, poílo de joelhos def: 
cohrio as Reliquias da Santa , que venerou com 
profundo acatamento, e depois de as incenfar can .. 
t:ou o Coro diverfos Pfalmos, e Canticos , com que 
engrandeciaõ a Santa: deu a beijar a Cabeça a toda 
11 Communidade, e tiJ::ou para Sua Mageilade a.Re· 
i Xom.111. N ii liquia 
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liquia do .oífo. do. dedo_ polegfir, da mail dil"ei ta. . B 
•end.o os ex~es needlàrios .em Jemclhantes. QC~ 
cafloens, ac}lQu ferem aquclbs Santas Reliqu;as ea 
mefmas, que .oBifpo de Coimbra DJoaõ deMella 
vjra-,·.· quando informou a Sé Apotlolic:a ·. P'~ra. a Dea-r 
tjficaçaó da me4ina San·ra Princeza, do_ qu~ imndou 
e Biípo-Conde.pallàr .hwna·atteílaçaõ,..oa ·11ual afr 
firma ferem . as ·verdade~s . R.eli11uiu da: Princeza, 
BeataJ oanna , e conflaõ ·da cabeça. com queixo 1 

as.canas dos.braÇ-O.S, e-todos :Os mais.oifQs grandes,, 
ç pequenos, de: que fe cqmpoem o ~,humano.-,. 
O Bifpo pondo as Reliq:uia_,:fobre.duas .toalhas dQ., 
cambray as · -involveo. com muita-devOçaõ por f1.111, 
proprias mã~, e as mette0-.cm hum caixaó . de velu
do encar11ado agaloado . de prata , . que {e,chou , dei., 
xando. em feu póder as chaves, e-dentro huma .au ... 
thentica de tudo o que fe tinha feito; a qual tinha
mandado lançar nos livros da Communidade ,. e dan" 
do. o aélo por acabado fahio dO .Motl~iro já quafa. 
noite. 

Aprazado o dia 22 do dito mez-de Outubro 
para a Trasladaçaõ , entrou o Bifpo no Mofieiro t 
levando comfigo o feu Cabido, e o Senado da Ca-+ 
mera, o Provincial de S. Domingos com os feus R~ 
gio1ôs. E depois de o Bif po fe fentar debaixo do 
docel, e o Senado, e Cabido em bancos fem efpal• 
das, e aCommunidadc dasReligioiãs no Coro, ()l1it 

de tanto que o Bif po · abrio o cofre das Rcliquias J 

cntoaraó o Cantico Te Deum, e oqtros Ffalmos, em· 
quanto 
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citianto-o Bifpo: de joell~~.iQcenútva 'is Santas ReJi~. 
quias1 :: u~ deu~ ;a Cabeça· a beijar ao Cabido; e Serra-~ 
do, e1 i~tfc&ándo ::asSiuuas Reliquiu,.-di{fe: .E/.e. 

. Rey ;D-.·J ôaô ~ .. V. · TIOJfa. SJirlwr, .hejêruido ordenar• 
me faça --. ·Tras/alÚJça'/J.· dtls Reltquias da Sant~ 
Prlncew 'J'4ttt oJlililptuijõ s~pt1/chr"·-; ''.<J'~ . /4u pay 
llte. tinha . 11111~ ·11forar !,- e af]in1 --'!ffirmo fir~ni 
41Juellaa -; 118': meJmas ,RefitJuias àa Santa Princcu: .,-
""11111 .. /e "tJ~ _ ""ª' atte/laç4'ó , q11e· '"' dia dez. iJJ dito 
mez te.11/JJJfiiu. _- E de túdo~mandou· por hum No. 
tario faZêr hum aél:o; putflico ,. :~ue ~ aainaraõ todos ' 
e fe maÍl®U' gliardaf 'ho -M<)ftéiro, e· <!epois invot.. 
tas as Relíquias ·ém·d'CW toalhas de cambray, f0ra6 
cofidas, e ~cercadas com·doos litloens azul, -e encâr•. 
nado, caber.tos com hum pano- de primavera encar· 
nada guarnecido" de hum galaó de ouro, e metidas. 
Df) referidp cofre. · Matidou o Bifpo, que as qua
tro primeiras: Dignidades -pegaífem no caixaõ, e o 
rollocaràÕ em-huin andor ricamente adornado, e o~ 
mais Capitulares com tochas accefas, e a Commun~ 
dade das :Religiofas na mefma fórma , e affim em 
Prociífao· éaminharaõ pdas varandas, e.Clauílro do 
Mofleiro para o Coro debaixo para ferem as Sa• 
gradas R.eliquias villas, e venerada9 do Povo no Tri· 
duo, que fe tinha determinado em louvor da San
ta Princeza: nelle ef\eve o Santiffimo patente, e 
houve Sermoens; prégados por Religiofos da mef.. 
ma Ordem os primeiros dous -dias, no terceiro fez o 
JWPo Pontifical, e nelle depois de encerrado de tar· 
·, - · de, 

,... ,. 

r-
{ I ··, ~ :.:··i :·. :i.-:>. •:'e-.. - ~ ' ;· • ·~ 
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to 2 . Bifloria qenealogica; 
de, entrou o Bifpo com o feu Cabido, e quatro Ab
bades , a faber: o Abbade do Collegio de S. Bento 
da Univerfidade de Coimbra Fr. lgnacio de Atai· 
de, o Abbadc de S. Thyrío Fr. Antonio de S. Ben· 
to, o Abbade do Collegio de S. Bernardo de Coim
bra Fr. Bento de Mello, e o Abbade de Ceiça Fr. 
Bernardo Telles, todos rcveílidos de Pontifica],. e 
entrando no Coro, onde d.lava o caixaõ das Santas 

· Reliquias. no andor, pegara ó nelle os A bbades ,. e 
em huma bem ordenada Prociliàõ deu volta pela 
Villa, e fe recolheo ao ~Ioíleiro, e o caixaõ da
quelles preciofos penhores foy collocado no rico 
Maufoléo, que temos dito , .em o dia 2 5 do referi· 
do Mez, o qual efi:á no Coro debaixo cercado de 

Prova num.18. alampadas, às quaes o Duque de Aveiro D. Gabriel 
de Lencaíl:re ajuntou cinco grandes candieiros de 
prata , obra primorofa, e de grande valor, de que 
fez doaçaõ ao Moíl:eiro em venera~aó defia f ua 
Santa confanguinea. 

CAPI-
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CARJTDL O III. 
r 
'Del'l{ey V. Joaô 11. 

U ccEDEO na Coroa de Porni. 
gal, como immediato fuccef
for delRey D . Affonfo V .. feu 
pay, ElRey D.Joaõ o II. 
N afceo na Cidade de Lisboa 

~~~~4>~ ..... ~- a}· de ~Iayo do anno •45S· 
Logo fe convocaraó Cortes , 

em que pelos tres Eílados foy jurado Principe her
deiro do Reyri~ ;à·2J deJunho do referido anno nos 
Paços da Cidade· de Lisboa. Eíl:ava em hum Thro
no em cadeira rica alfentado no collo da fua Ama. 
Nelle aélo todos dlavaó em pé, o Infante D. Fer
nando D1.1que de Béja, Condcíl:avel de Portugal , 
.Governador, e Adminillrador da Ordem de San. 
· · ~ago 
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tiago da parte direita, o Infante D. Henrique D~ 
que de Vifeu, Governador, e AdminHlrador da Or· 
dem de ChrHlo , da parte ef quer da, e de traz do In
fante D. Fernando, D. Affonfo, Marquez de Va
lença, Conde de Ourem, com o eftoque levanta· 
do , que fazia o officio de Condeftavel. Seguia-fe 
o Duque de Bragança D. Affonfo na peifoa de feu 
Procurador Lifvarte Pereira, Repofl:eiro môr dei· 
Rey; D. Pedro, Governador, e Adminiftrador do 
M-eíl.rado da Ordem de Aviz, tambem por feu Pro
curador F ernaõ Gil Cavalleiro de fua Cafa; D. F er· 
nand-0, l\ilarquez de Villa-Viçofa , de quem tinha 
procuraçaõ o dito Lifvarte Pereira; D. Pedro de 
Menezes Conde de Villa-Real; D. Martinho de 
Ataide Conde de Atouguia; o Arcebifpo de Bra· 
~a D. Fernando por feu Procurador D. Lopo de AI~ 
meida, Védor da Fazenda delRey; D.Jayme, per. 
petuo Adminiflrador do Arcebifpado de Lisboa na 
pelfoa de Luiz Annes feu Vigario Geral, e Procu
rador; D. Luiz, Bifpo da Guarda , tambem por feu 
Pro<lurador Fernaó Alvares Cardofo, Protonotario 
do Papa , do Confelho delRey , e feu Confeífor 
môr; D.Joaõ, Bifpo deVifeu, dequemeraProcu
rador o Doutor V afco Martins ; D. V afco , Bifpo 
de Evora; D.J oaõ, Bifpo de Ceuta; D. Joaõ, Bif. 
po de Lame~o por feu Procurador o Doutor Lopó 
-Gonçalves; D. Luiz, Bifpo do Porto; D. Aífonfo 
Nogueira, Bifpo de Coimbra; D. Alvaro, Bifpo do 
.Algãrve por feu :Procurador lluy Gomes ; Co-

nego 
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nego· do Porto ; D. Alvaro de Caílro, Sen~or de 
Cafcaes, Camereiro môr del.Rey; D. ;Fernando de 
Menezes , Mordomo môr da Rainha; D. Duaite 
de Menezes , Alferes môr; Pedro Vaz de Mello ,. 
Regedor da Cafa do ,Civel ;· Martin1 Affonfo de 
Miranda , Rico Homem ; Luiz Gonçalves, Rico 
,Homem ; Diogo Soares de Albergaria; Leonel de 
Lima; V afco Martins de Mello, Alcaide môr de 
Evora; Lopo de Almeida, V ~dor da Fazenda; V af. 
co Martins de Rezende, Regedor dasJuíl:iças de 
Entre Douro, e Minho; Fema6 Gonçalves de Mi-

. randa; D. Henrique Pereira, Commendador môr 
da Ordem de Santiago, e Efcriva6 da Puridade do 
Infante D. Fernando, e Védor da fua Fazenda; o 
Doutor Ruy Fernandes; o Doutor Ruy Gomes, 
Preíidente da Cafa da Supplicaçaó ; Luiz de Aze .. 
vedo ; o Doutor V afco F emandes; Lopo Affonfo; 
Ruy Gonçalves, todos do Confelho delRey: D. 
Garcia de Caflro; D. Garcia de Eça; D.J oaó de 
Menezes; J oaõ de Mello , Copeiro môr delRey; 
Ruy de Mello; Gomes Freire; Joaõ Freire; Fer
nac> deMello;Joaõ da Sylva; FemaõTelles; Fer .. 
naÕt da Sy1veira, Coudel môr; Joaõ de Gouvea, 
Alcaide môr de Caíl:ello-Rodrigo; V afco Pereira ; 
Vafco da Cunha; Vafco Gomes de Abreu; Ruy 
de Soufa; Martim deTavora Chichorro ; Affonfo 
Furtado, Anadel môr , e outros muitos Fidalgos 1 

nobres, e Cavalleiros. E eíl:ando todos em pé dian· 
te do Principe, Diogo da Sylveira do Confelho dei .. 

Tom.lll. · O R.ey, 
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~~y, e feu Efcrivao da Puridade,. publicou huma 
Çarta delRey, ·pela qual fazia ' a<>SJnfantes D. F er· 
pando , . e D. Henrique, Curadores do Príncipe , á 
qual tanto, que foy lida, poíl:o de joelhos diante do 
.Príncipe, e tendo as mãos entre as ·do Infante D. 
Henrique, leu Q .Efcrivaó da Puridade a f6rma do 
ju.ramento , e homenagem r que o Infante repetia ; 
o qual depois de beijar a maõ ao Principe k leva·n~ 
tou, e o Infante D. Henrique poflo de j9elhos dia~ 
te do Principe, com as mãos levantadas entre u 
do· Infante D. Fernando, fez na mefma f6rma o ju
ramento. Seguio-fe o Puque de Bragança , e a elle 
D. Pedro, Governador, e Adininiíl:rador da Ordem 
de A viz nas peffoas de feus Procuradores , e todos 
os mais, que acima ficaõ nomeados , como tambem 
D. Vafco de Ataide, Prior da Ordem de S. Joaó 
neíl:es Reynos em feu nome , e de todos os Caval
leiros da dita Ordem: Os Cabidos das Cathedraes , 
do Reyno deraõ fuas procuraçoens a Affonfo An· 
nes, Chantre de Lisboa; D. Alvaro de Caflro, Se
nhor de Cafcaes, Camereiro môr, e D. Fernando 
de Menezes , Mordomo môr da Rainha , ambos 
em feu nome , e como Procuradores de todos os 
Fidalgos do Reyno, e as Cidades, Villas, e P6vos 
do Reyno, nas peffoas deJ oaõ Pacheco, Vereador 
da Camera de Lisboa, e V afco Martins de Mello, do 
Confelho delRey, e Alcaide môr de Evora, que 
era6 Procuradores da Cidade <le Lisboa , os quaes 
com procuraçoens das mais Cidades, fiieraô em feu 
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nome o juramento , e obediencia , e ultimamente 
o Marquez de V a1ença , que exercitava o officio 
de Condeí\avel : e aífmado o aé\o das Cortes, o 
Efcrivaó da Puridade mandou pafiàr publicos inf. 
trumentos por Joaõ Vaz, Secretario delRey , e 
Vicente Martim, Efcrivaõ da Puridade da Rainha, 
ambos N otarios publicos , por authoridade de1Rey 
para elle alio , de que deraó aos Infantes inR:ru4 
mentos, e fe mandou guardar outro na Torre do · 
Tombo , de que tirámos a copia, que vay lançada 
nas provas. Por dle aélo a Infanta D.Joanna, que Prova num. 19. 
até entaõ fe chamava Princeza , deixou o titulo , 
que já lhe naó pe~tencia, ufando do de Infanta. 

Creou-fe com idéa taó heroica , que mereceo 
fer chamado por antonomafta o Prin&ipe Perfeito. 
Tantas furaõ as virtudes, com que fe foube adornar ! 
Inllruido em todas as artes , que faó proprias de 
hum Principe, logo começou a dar evidentes mof. 
tras de hum animo real, de forte, que em vida de 
feu pay encheo de expeél:açaó aos feus V afiàllos, 
e por fua morte conheceraõ a excedera nas pruden
tes maximas do feu governo. N aó contava mais 
que quinze annos de idade, e poucos mezes de ca
fado, quando vendo EIRey feu pay empenhado na 
Conqui.lla de Africa, palfando fe~nda vez a pizar 
aquella terra , e naõ podendo f ofrer o feu grande 
coraçaõ naõ lhe fer companheiro dos trabalhos da 
guerra , confeguio licença delRey para o acompa
nhar, naõ fem violencia, por fer unico herdeiro da 

Tom.III. O ii Coroa, 
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I o 8 Bifloria qenealogica · · , 
Coroa , e ainda fem fucceífaõ ; porém defpre-zadas 
pelo valor as confequencias da fortuna, animofa-

Ray de Pina, Chron. mente bizarro .fe achou ao lado de feu pay vito• 
dclRcy D. Affonfo V. . r. ,., p 'l affi l 
cap. •s6. no10 na expugnaçao da raça de Arz1 a, ma an-
Ericeira, Hiíloria de do-fe entre todos neíl:a occafiaõ, em que deu mof;. 
Tanger, li v. • • tras na primeira idade do· animo , e juizo , que quali~ 
Rczcn~c, Vida dclRey ficou a experiencia. Depois na Cidade de Toro 
D. Joao 0 1L cap. 1 J• pode o feu valor recuperar a perda do Exercito -del• 

Rey feu pay naquella batalha, em que pondo em 
fugida ·aos inimigos, recolheo as reliquias do Exer· 
cito delRey, ficando no campo roda a noute. Em 
outras muitas occafioens foraõ igualmente favores 
cidas da fortuna as fuas armas, que acompanhadas 
do valor. 

Prova nwn • .io. No tempo , que feu pay entrou em Caíl:eUa, 
teve por ordem fua o governo do Reyno , por 
huma Carta patente palfada em Portalegre a 2 5 de 
Abril do anno de 1475. Quando paífou a França 
teve outra vez por ordem fua a regencia da mefm.a 
Monarchia, de que foy acclamado Rey na Villa de 
Santarem a 10 de Novembro do annb de 1477,- e 
voltando EIRey, renunciou eíl:e titulo fem querer 
admittir outro mais, que o de Principe. Depois da 
fua morte foy acclamado Rey na Villa de Cintra 
a J 1 de Agoíl:o de 148 1 , e no mez de Novembro 
celebrou Cortes na Cidade de Evora. Foy feliz o 
feu Reynado , pela paz, abundancia, e bom gover• 
no, e ainda mais- ditofo pelos defcobrimentos de G ui• 
né, taó efiimaveis pela utilidade do commercio, de 
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<Jlle fe tirava grande copia· de .ouro.": Para perpe.+ Goes, ~r. do Príncipe 

tuar. eíla Conquifia mandou a Diogo de A.zambu .. D. Joao' cap. 9 7· 

ja, que foy Commendador de Cabeço.de Vide na RuydePin•.,Chr.del-
0 d d A . . Jr. · . • ai Rcy O. ]oao, m. ~ e. 

r en1 e v1z, peu,oa em quem .c~ncorna v or, 5z. e 54 
e merecimentos para a eleiçaó , com ordem de edi- B De d 1, fi P . 11. e . ,.J arror, ca • 1. 1v. 

car huma Fortaleza. . aruo .cu.e ap1tao com J· c;p. z. 

huma Armada capaz daemprez.a a 12 de Dezembro Gocs, Chr.dclRevD. 
de i481, e chegou profper~ente a 19 de Janeiro Manocl,par1c 1.c.23. 

do anno feguinte a hum lugar, que entaõ chama~ D.Agoft. Manoel, Vi. 

vaô Aldea dos Partes , e os noífos deraõ o nome ~ª dclRcr D.Joaõ ou. 
d M . l . e. . · ,.J •1 , ]} bv. z. fo ~ 1, 

a ma, pe a riqueza, <]Ue 1az1a tao ut1 .aque e 
Commercio. Era Caramança , Rey negro da ... 
quella Cofia , bellicofo , e amigo dos Portugue-
zes , . ainda que pouco poderofo de forças. No 
mefmo dia que chegou Diogo de Azambuja, man .. 
dou vifitar o Regulo com regalos, e . comprimen-
tos , e à fua iníl:ancia defembarcou em terra no dia· 
feguinte, o que fez Diogo de Azambuja, ordenan-
do aos feus que fe armaffem' e que no exterior vef-. 
tilfem as melhores .gallas ... A .primeira coufà ,·que 
os nolfos fizeraõ em terra, foy collocar o eíl:endar· 
te Real com as Armas Portuguezas fobre huma 
gr~nde arvore , em final da po.ífe, e logo ao pé da 
arvore levantaraõ hum Altar, em que fe dilfe a pri-
meira Miilã, que fe celebrou naquella Zona Torri-
da, pela alma do Infante D. Henrique, ciue ficou 
inllituida para fempre. . Acabada a Miífa bufcou 
Caramança a Diogo de Azambuja , e depois de 
buma conferencia concluiraõ, que fe fizeífe a For-
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IIO . Bifloria qenealogicA 
taleza com o nome de S. Jorge, pela ímgular de .. 
voçaõ , que ElRey tinha a eíle Santo. Aífentado 
o refgate, e Commercio com ElRey Caramanç.a , 
procurou logo Diogo de Azambuja em as primei
ras viftas inclinallo à noífa Santa Fé ; porque efta 
foy fempre a primeira bafe, em que os Principes Por· 
tuguezes fundaraó a idéa das fuas Conquiftas : po· 
rém depois de enganado alguns mezes nas demont: 
traçoens fingidas de Caramança , fe defenganou to
talmente , e tratou de aífentar o refgate , e com
mercio, eflabelecendo hum. modo de governo, ac· 
commodado ao uío, e coflumes da terra. Era taô 
util dle Commercio, que lhe deraõ o nome do The· 
fouro de Portugal, e em breves annos crefceo de 
forte, e com taõ proveitofas confequencias, que El· 
Rey, quatro annos depois daquelle aífento, a elevou 
com o titulo de Cidade eflando em San tarem a 1 S 
de Março de 1486, concedendolhe todas as liberda· 
dcs , privilegios, e preeminencias de Cidade. De· 
pois de dous annos voltou Diogo de Azambuja ao 
Reyno, e inteirou a ElRey da grandeza, e opulen· 
eia da Mina, que politicamente começou a occultar 
a felicidade da viagem , ainda aos mefmos V alfallos, 
por a naõ divulgar aos Eíl:rangeiros, que ambicio· 
fos do ouro a pertendelfem, e fe vielfe a fazer com• 
mua a todos. Crefceo o trato da Mina ( affim 
nomeavaõ eff:e negocio) com tanto augmento, que 
veyo a declinar, talvez porque os Portuguezes · de· 
vertidos com outras Conquiftas, confideraraõ may~ 

res 

Digitized byGoogle 



áa Cafa 'Real. f ortug. Liv. IY. l f ~ 
. -

re~ ut,1id~àes, naó íênc{o pequenas as que ainda ho-
j~ re· avanÇaõ nefie Commer~io. . . . . . ... 

A importancia defl:es · defcobrimentos co~ ·,à 
filma da f ua riqueza corria por toda a Europa com 
admiraçaõ d~ ~odos· os Principes, e com inveja dos 
vifinhos, o que naó dava pouco cuidádo ·ª EIR.éy 
para os· defender. Soube EIRcy , cjue em Inglatéi'~ 
ra, ainda que com fegredo, e com diffimulaçaõ,_, (e 

·trabalhava em huma poderofa Armada por conta do 
-D~quc de,,~e~ii:i~-Sido~ia pára fegúir a navega .. 
çao de Guine, o q~e atalhou com ~andar a Ingla· 
~erra a ElRey puarie IV:· por Embaixadores a Ruy 
de Soufa ,_ $enhor de Sagres , e ao DoutorJ o,aó de 
Elvas·, com o pretexto· de ratificar a confederaçaõ, 
que entre aquella Coroa, e a de Portugal havia, e 
j~ntam~nte lhe notificaraõ os titul~s, porque ElRey 
percend1a (egurar as novas Conquiff:as , fyridados na 
concelfaõ, que. os Summos Pontifices fizeraõ à fua 
C<?roa, e as cenfuras, e comminaçaõ , que impuze
raõ contra os que lhas perturbaífe. EIRey Duar· 
te por hum _ediélo public9 o prohibio a todos os 
feus V alfallos , e com eR:a repoíl:a voltou Ruy de 
Soufa a ~ortugal , adonde ém feu feguimento 
mandou _hum Embaixador com a ordem daJ arre• 
tiere a EI R ey, que fempre trouxe nos annos feguin-
. tes, em final do antigo parentefco taõ confervado 
com direita amifade , e aliança nas duas Coroas. 

· Defejou muito adiantar a idéa de feu tio o In.
fanre D. Henrique com o defcobrimento da lndia, 

eno 
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e no feu tempo fe conheceo o Cabo de Boa Ef. 
perança, que fe dobrou, chegando quafi aos limi~. 
tes de Sofala. E para adiantar em tudo a idéa, que 

Rczende, cap.6o, tinha de novas terras, mandou no anno, de 1486 a 
Affonfo de Paiva, eJoaõ da Covilhãa, pelfoas in
telligentes, de quem tinha bom conceito, para ha
verem de executar a iníl:rucçaõ , que lhe havia dado, 
para com ella paílàrem deJ erufalem , onde os man· 
dava, a Ethiopia, a cujo Emperador efcreveo: po
rém elles naõ voltaraõ da Miffàõ, ígnorando-fe que 
fim tiveraõ. . 

. Na ConquHla de (iuiné fe empregou com 
cuidado , e confeguio reduzir o grande Reyno de 
Congo , defcuberto por Diogo Caõ, Cava1leiro da 
fua Cafa no anno de 1484. Pelo que EIRey aos 

. titulos da Coroa Portugueza ajuntou o de Senhor. 
Barros Decad. 1• L J• de Guiné. , He bem de crer naõ tinhaõ chegado 
,, ,. 1 o. o 11. , II R . · 

aque e eyno as vozes do Euangelho, .e receben· 
do o feu Rey , e Rainha o Sagrado Bautifmo , e 
outras pelfoas principaes do Reyno da fua linha~ 
gem, foraõ Sagrados dous Bifpos, com grande fàtif: · 

· façaó da noílà Corte, e da Curia Romana, que de-. 
pois ornando com Cathedral aquelle Reyno, veyo_ 
a ter dos feus proprios naturaes Sacerdotes, Theolo-
gos, e MinHlros do Euangelho. · . 

N aõ havia muito, que Car1ós VIII. Rey de 
Codex Juris Clcntiwn França havia fuccedido na Coroa , quando com 
pars 1, pag. 45a. elle fez hum. Trarado de Commercio, ratificando 

a aritiga confedera~aõ de feus pr~deceífores corn · 
· · aquella 

• 
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aquella Coroa, foy feito em Montemôr a 7 deJa
neiro de 148 5. Porém depois já pelos annos de. 
1492 , fobreveyo huma occafiaõ taõ precifa , que _ 
obrigou a ElRey a romper com o de França. Foy RC1'Cnde ~ cap. 14i"· 1 . .. D. Agoftmho Manoc ~ 
a caufa, que andando a codo alguns Navios Fran- liv. S· fol. 26 •. 

cezes nos nolfos mares , tomara6 huma caravella, 
que vinha da Mina muy rica, porque além da carga 
trazia muito ouro. Affim que EIRey teve efla 
noticia mandou a V afco da Gama, Fidalgo da fua 
Caía (depois dêfcobridor , e primeiro Almirante da 
lndia , e Conde da Vidigueira, de quem muito fe 
confiava , e fervia nas expediçoens das Armadas, e 
xnarinha , como de peífoa , de que fazia efiimaçaõ , e 
conceito , que depois o tempo acreditou com im-
mortal memoria do feu nome) com ordem para fa .. 
zer embargar todos os Navios Francezes , que fe 
achalfem furtos nos Portos dos feus Reynos, e 16 
no de Lisboa ellavaõ dez naos grandes, e outro 
numero de navios menor.es. Ella naõ efperada or
dem poz em conff:emaçaõ aos donos dos navios, 
que logo recorreraõ a França a folicitar com o feu 
Rey o · modo, e brevidade da compofiçaõ , porque 
E.lRey naõ deferia, nem fazia cafo das queixas, com 
que os intereifados reclamavaõ' e proteff:avaõ os 
damnos : eílando taõ confiante neíl:a refoluçaõ , 
que reprehendeo os Miniflro~ , que em huma Con
fulta lhe infinuar~, que primeiro devia dar conta 
a França do que paífava, antes de tomar outro pro· 
cedimento , para que na approvaçaõ , ou defculpa 
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íC fundaífe o motivo da quebra de duas Coroas taõ 
aliadas , e amigas; porque de outra forte · fe na6 po
dia romper fem grande temor da reputaça6 : mas 
ElRey naõ fazendo cafo da advertencia, feguio o 
feu parecer. ·Carlos Rey de França, a quem na<) 
fàltava brio, nem valor, o fatisfez fem dilaçaõ , ou 
porque fe achava empenhado na Conquifta de Na
poles , e embaraçado com Caftella fobre outras de• 
pendencias, em que entrava a reftituiçaõ do Con~ 
dado de Ruifelhon; ou porque naó ignorava o ca.;, 
raél:er delRey, que conhecia fer fummamente pon
tual , com alguma coufa de defconfiado: e feria por. 
qualquer incidente pôr em ri!co a amifade , orde· 
nou , que foffe reR:ituida a caravella com toda a 
f ua carga , mandando caR:igar feveramente os Au
thores daquelle attentado, e efcreveo a EIRey com 
palavras de defculpa, e fatisfaçaõ, de maneira, que 
naõ f ó fe deu por fatisfeito, mas tambem por obri· 
gado. Referem alguns Authores naó fó Portugue• 
zes , mas Francezes, que infurmado ElRey, que na 
reR:ituiçaõ, que fe. fizera, · faltara hum Pap~gayo, 
mandou, que fe naõ levantaífe o embargo dos na
vios Francezes, até que naó foífe reA:ituido o Pa· 
pagayo; querendo moR:rar, que a grandeza do feu 
animo real fe naó empenhava pelas riquezas , mas 
pelo ref peito, com que devia fer attendida a fua ban• 
deira. He certo , qúe foy admiravel a prudencia , 
valor, e cautela, com que etle grande Rey fe por• 
tou com os amigos, e inimigos, contêrvando a pa:1;, 

e amifa-
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e, amifade com· tal modo, que mais pareda fupe
rior, e. arbitro., do que igual; porque no feu tempo 
fe naõ attrevco ninguem a otfender os feus V afiàl
Jos., . amparando a navegaçaõ , e commercio com 
.grande cuidado, e expedindo Armadas , com as 
quaes 1êgurando os mares fe fàzia mais ref pcitado. 
. . · Corria o anno de 149J , no qual ElRey anda"! 
.va com pouco Cocego, vagando de hum lugar pa
Ift -Outro por caufa da peite , que naõ ceffava de 
JllOleftar alguns lugares principaes do Reyno, paf~~ 
fou da Villa de Torres-Vedras · para V alparaiío , aci-
ma das Virtudes, ·nas ribeiras do Tejo: donde te
ve noticia de haver Cbriíl:ovaó . Colon arribado ao 
pono de Lisboa, e que dera fundo em Bellem ( en· 
.taó Rellello) obrigado do rigor do tempo. In
'1.r.mou-fe ElRey da fua viagem, a derrota, que fe-. 
guka, e .as. felicidades, · que nella tivera: vio os ln· 
dios, que trazia na fua companhia, e tudo contava 
Colon fallandQ taó affeéladamente na grandeza dos 
fêus de(cobrimentos, que EIRey conheceo , que o 
que referia , era mais por accufallo de o naõ haver 
admittido no principio ao feu ferviço, do.que verda
de.. N aõ deixou EIRey de entrar na confideraçaõ, 
de que poderiaõ ter entrado nos termos das fuas 
C()nquillas, pelo que .notava no cabello, cor, e gef. 
tos dos lndios, nos quaes achava grande femelhan
.ça às noticias' que tinha da gente da India., cujo 
defcobrimento . ·procurava com grande cuidado. 
~fj>edio a Cluitlovaõ Colon honrando-o mui to , 
. _Tom.IH. J> ii e fà. 
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116 Bifloria <jenealogica · · . 
e fazendo lhe merce de huma largá ajuda de culto, 
e por acariciar aos Indios , lhes mandou dar a to
dos velHdos de grãa, com que foraõ muy conten
tes ; e ao mefmo tempo começou apreflar huma 
Armada, da qual nomeou por General a D. Fran
cifco de Almeida, hum dos infignes Capitaens ~
<JUella idade , depois primeiro V ice-Rey da India. 
Tiveraõ. noticia os Reys Catholicos defte armamen:. 
to , e logo mandaraõ huma Embaixada a Portugal, 
·procurando defviar o rompimento com dla Coroa, 
-0 que tinhaõ por fem duvida , a naõ mudar ElRey 
d.e intento. Pelo que lhe mandaraõ dizer por D. 
Pedro de Ayala , e D. Garcia de Cardenas, feus 
Embaixadores, que quizeífe EIRey pôr em téla ju
diciaria a duvida, que tinha nos feus deícobrimen;. 
tos , para que em boa paz, e amifade déífe o Di
reito a cada hum o que folfe feu; e que por em tan
to lhe fupplicavaõ deíiíl:iífe do aprefto da Armada , 
porque fe faziaõ fufpeitofas na paz preparaçoens 
de guerra em hum Príncipe, que naõ declarava os 
feus defignios aos amigos. Porém ElRey, a quem 
fe naõ efcondiaó as politicas dos Reys Catholicos ~ 
depois de ouvir os Embaixadores os naõ attendeo, 
e fe defpediraó, deixando a ElRey mais defabrido, 
que enganado. N eíle tempo chegaraô avifos das 
lndias com noticias mais largas , das que Colon ha
via referido : pelo que os R eys Catholicos manda· 
raõ fegunda vez os mefmos Embaixadores a EIRey 
D. J oaõ , e dandolhe audiencia os recebeo com 
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pouco agrado, e depois de varias propoflas fe reti· 
raraó. · Finalmente tendo precedido diverfos nego
ciados , fe tratou de aífentar o modo defi:es defcu
brimentos, e para fe effeituar negocio ta6 grande, 
por fcr o mayor, que já mais fe havia praticado , 
porque naõ confifiia em menos, do que fazerfe a re
partiçaõ ·de hum novo Mundo : a efte fim fe ajun· 
taraõ em a Villa de Tordefilhas em Caílella a V e• 
lha, por pane delRey D.Joaõ, Ruy de Soufa, feu 
Almotace môr , Senhor de Sagres, e Beringel, D• 

· J oaõ de Soufa, feu filho ( progenitores da linha dos 
·Marquezes das Minas) e o Doutor A yres de AJ.;. 
ma da, Corregedor da Corte, e Caía, como Embai• 
xadores , e Commiffarios Deputados , com pleno 
poder para a condufaõ de todos os incidentes, que 
neíte negocio fe pude1Tem offerecer , e por Secre.;. 
tario Eíl:evaõ Vaz. Pela parte dos Reys Catholi• 
cos foraõ nomeados D. Henrique Henriques, Con
de de Alva de Liíl:e, e D. Guterre de Cardenas , 
Commendador môr de Santiago, e o Doutor Ro
drigo Maldonado; V aroens todos de grande talen..; 
to, e juizo, e capazes de hum tal negocio , o qual 
v=ieraõ a concluir, determinando , que contando-fe 
ttezentas e fetenta legoas para o Decidente das 
IJhas de Cabo Verde, no ultimo ponto 1 que acabaf
fem el!as trezentas e fetenta legoas, fe Jançaífe huma 
linha imaginaria de Norte Sul , que rodeando o glo· 
bo terraqueo o divid.Hfe em duas partes iguaes, fi. 
cando à Coroa de-Caftella a parte, que cahe para 

. ·' o Occa· 
· ' 

- . 
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Ptovanum.a1.· oOccafo, e a Portugal a que fica aoNaíCente. ~ 

te ~y em f umma o Tratado .de amigavel concol°'!' 
dia, que os Embaixadores, .e Plenipotenciarios de 
huma , e outra Coroa juraraõ folemnemente aos 
Santos Euangelhos em nome dos feus Soberanos, e 
feils fuccelfores de o guardarem· inteiramente fem 
em tempo algum o poderem contradi2er; k>brc o 

. qual juramento juraraó de naõ pedir abfolviçaõ, ou :.. 
· relaxaçaõ delle ao Papa, nem a outro algum ~ 
do , ou Prelado , que o pudeífe dar ; e ainda que de 
mo tu proprio lha déile, a· renunciaria ó , e naõ ufa. 
riaõ della :. antes por aquella Capitulaçaõ fupplica· 
vaó em feu nome ao Papa , que houveífe por bem 
approvar efte Tratado. Foy feito cm Tordefuhas a 
7 deJunho de 1494, e depois ratificado em Arevalo 
pelos Reys Catholicos a 2 deJulho do referido anno. 
e em a Villa de Setuval por ElRey D.J oaõ a s de 
Setembro do melmo anno. Foy eíle Tratado huma 
tranfacçaó folemnemente feita por aquelles doua 
Principes , por elles , e por íêus fucceífores varias 
J/ezes confirmada, e approvada. Com efte Tratado 
de concordia ficou cellàndo a Bulia do Papa Ale· 
xandre VI. pallàda no anno de 149} no primeiro 
do feu Pontificado , a qual EIRey D. J oaõ affim 
que della teve noticia , a mandou pelos feus Minif. 

Antonio de Hertera, tros reclamar , e proteflar, como referem as Hifto
~ •· liv: 1 • cap. r· rias de Caflella dando ella motivo à Annada ·que 
Ganbay, liv.19. e. 4' ' ' 
e Jiv.3s. c:ap,as. ElRey efl:ava difpondo, para occupar as Ilhas, que 

o Almirante Chriftovaõ Colon ·tinha defcoberto ~ 
cuja 
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cu)a diff'erença fe veyo a compor pelo Trat~do de 
.Tordefilhas acima referido~ E porque no dito Tra·· 
trufo f e conveyo, e111 que delle poderia cada huma 
das partes intereífadas pedir confirmaçaõ ao Papa~ 
do que nelle {e continha, EIRey D. Manoel o fup-
plicou ao PapaJulio II. que o fez por huma :Bulla 
palfada em Roma a 22 deJaneiro do anno de 1506, 

• 

a ·qual foy commettida p~ra a fua ~xecuçaõ ao Ar- Prova num.JJ. 
cebifpo de :Braga, e· ao B1fpo de V 1feu, ficando def. 
ta maneira· indubitavel ·a referida concordia, a qual 
os ·Reys Catbolicos nem per fi, nem pelos feus 
fuccdfores duvidár.aõ nem em todo, nem ein parte, 
nem ainda ·em algumas duvidas, que depois fobre-
vieraõ entre as duas Coroas ; antes dedararaõ íer 
firme, ·e valiofa a dita ·concordia , como fe vê do 
X.i-atado celebrado entre o En1perador Carlos V •. 
como Rey de Caff:ella, com ElRey D.Joaõ o III. Prova num.i;. 
feito em Çaragoça no anno de· 1529, fobre a conten• 
da das Malucas, e muitos annos depois pelo Trata· 
do Provifional da N ova-Colonia, que fe affinou em 
Lisboa a 7 deMayo do anno de 1681, por parte do 
Senhor Rey D. Pedro, entaõ Principe Regente, 
fendo feus Plenipotenciarios o Duque de Cadaval,. 
o Marquez de Fronteira, e o :Bifpo D. Fr. Manoel 
Pereira, Secretario de ER:ado, e por parte deIRey P 
D. Carlos II. o Duque de Iovenaífo, feu Embaixa· rova num.% ... 
dor Ertraordinario nefta Corte de Lisboa , com 
pleno poder para dle negocio. · . 
. No teu reynado f orà6 com feveridade guar-

dadas 
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dadas ·as Leys, defi:errando abufos, tirando aos Vaf. 

0 A a M oeJ Vi- falos aquella authoridade , que arrogavaõ a fi, pr~ 
d; J~Rcy ~ 1ua'n 11. pria , e devida fó à foberania. Aos Senhores de 
liv'. 1• e J• terras tirou a jurifdicçaõ criminal, mandando áos 
0 Marqucz de Alegre- Corregedores entraífem nas terras dos Donatarios , 
te na Vidi do dito Rcy, dando nova fÓrma ao juramento da homenagem dos 
foL4J• Akaides mores, para o que mandou fazer hum li-

vro, e ordenou fe confervaífe fempre na fua Guar• 
daroupa, e nelle fe efcrevelfem os termos das h~ 
menagens de todos os Alcaides mores, precedendo 
o juramento nefi:a fórma. EIRey fentado debaixo 

Prova num.25. do. docel, e o Alcaide môr de joelhos com ambas 

..... ... , ' 

as mãos juntas metidas entre as ~ãos delRey , em: 
quanto o Efcrivaõ da Puridade, ou Secretario lê em 
voz ai.ta , e intelligente a dita homenagem , o qual 
termo depois affina o Alcaide môr, e Secretario, e 
teA:emunhas, que fe achaõ prefentes (que chama5 
padrinhos.) Determinaçaõ, que ficou eflabeledda, 
e fe praticou fucceffivamente nos m~is Reynados .. 
Começaraõ logo a foar as queixas dos Grandes do 
Reyno, e fe veyo a prefumir fora eíl:e o motivo , 
que poz ao Duque de Bragança D. Fernando, fe
~ndo do nome em má correfpondencia com Et .. 
Rey; o qual defde Principe lhe foy pouco affe8o, 
de maneira, que crefcendo com o tempo a má von· 
tade, com a defconfiança fe augmentou de forte , 
que della fe feguio fer _arguido de culpas de lefa Ma
gdlade , pelo que foy fentenciado, e degollado .na 
Pra~a de Evora, como fe verá no liv. VI. Cap. VII. 

· · · Eíle 
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E{le procedimento delRey naõ deixou de fer tai"! 
xado de nimio, e pelas circunftancias, com que foy 
fentenciado o Duque , fez moflrar fe houvera El-
Jley mais como parte o.ffendida, do que como in-
àifferente, porque de nenhuma forte fe podia valer 
do poder para naõ deixar aos Miniff:ros cm toda a 
fua liberdade; como tambem a violenta morte, que 
por [uas proprias mãos deli ao Duque de Vifeu D. Pina Chron. do diro 

.Piogo , felJ p.rimo com irmaõ , e cunhado, e o de Rcy: cap. •+ e 1 ~. 
Bragança era feu primo fegundo, e cafado com fua. 
cunhada; irmãa da Rainha fua mulher. Todas ef-
tas coufas deraó. materia a diverfos difcurfos, e dif.. 
ferentes. opiµioeu.t~ · 

Em teu tesnpa mandoq lavrar moedas de ou .. 
ro , a que chamaraõ J u/los , de. pezo de feifcentos 
reis: ntilas fe via de huma parte o Efcudo Real 
~om ó feu nome, e da outra'. ElRey armado de ar
mas , allêntado cm cadeira real , com Sceptro na 
maõ, e a letra dizia: J u}lus .ficut palma j/orebit. 
Mandou fazer outra tambem de ouro, que fecha~ 
mava WPadim, de valor de ametade do Juí\o, e ti
nha de huma parte o EfcudoReal, com o nome, e 
tituló delRey , e ~a outra huma ·mal> com huma 
efpada nua com a ponta para cima com cR:a letra 2 

Dominus proteélor 'Zlite mee , à quo trepiclaho? ER:a 
moeda aJJudia à ConquHl a de Africa , feita fempre 
com a efpada ·na maõ. Fez outros Efpadins de C04 

bre, de valor de quatro reis, da mefma fórina, e grane 
de.za dos outros pr~teados: tambem fe~ vintens, e 

Tom.m· Q. mcyos 
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meyos vintens de prata. - Ordenou geralmente ma~ 
yor valor à prata, mandando, que valetfe o marco 
a dous mil e duzentos e oitenta reis, e creou de 
novo diverfos títulos, a faber: 

A D. MANOÉL, Duque de Eéja, a quem fez 
outras·merces grandes no anno de 1484, com6 te., 
fere Rezende na {ua . Chronica, cap. 5 ~ , e lhe déu 

· Q officio de CondeRavel de .Portugal t por Carta 
pâífada a 6 de Abril do anno de 1489. Eflá no liv. 
J dos M yfl. foi. ir~ J. · · · · ... 

A D.Joac:E, feu filho, norileou no kuTefta .. 
mento (feito rio anno ·de 1495) Duque <!e Coimbra~ 
Eíl:a merce com outras paífou ElRey D, Manoel 
a huma ampla doaçaõ, como diremos quando che· 
garmos ao livro XI. . .. ·· 

A D. PEDRO DE MENEzús, Conde dê Villa.Á 
Real , fez Marquez da mefma· Villa , eft:ando em 
IJéja no primeiro '1e Março do anno de 14S9., como 
refere a fua Chronica, cap.78 1 ao. qual _no·mefmo 
anno deu o Condado de Ourtm coni- doa<;a6 da di
ta Villa, eflan4o em Béja a2 deJunho, liv .. :i dos 
Myíl foi, 118~ - . . . 

A-D. VAsco CoUTINHo·, ·creou C011de de 
Eorbà, por.Carta feita emSantatem a 16 deMarÇo 
de 14g6, Iiv. 2 dos Myíl. foi. 260 verf. · 

A D. FERNANDO DE ALMADA, fez C()nde de 
Abranches, lendo Príncipe, que devia · fer no. tenl-' 

po, qoe tinha· o governo do Reyno; ndla diz: F "4 

!:.&WS jàkr, 'l". nJs tnaRdám08 '!ft.nt•r mn ngjf os 1µ 
vros 
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vros a D. Fernanà" âe Almada, Conàe ie Ahran' 
clzes, e recebemos a nds, e para nós cklle, em !!fte· 
cia/-como nos o p'!lfuimos, t:lc. e vencerá do primei· 
ro de Janeiro p'!ffado , o" e. feita em Lisboa a 7 de 
Mayo de 1478. E depois confirmou eíla merce ef. 
tando em Béja muitos annos depois de fer Rey a 
18 de ~farço de .1489, liv. J dos Myíl:. foi. 188. 

A D. REYNALDO DE XATEO VRIAÕ, do feu 
Confelho , fez Conde de Guafava , ou Gafa em 
Africa. Coni\a da fua Carta, na qual diz: Vendo 
nós a grande boa vontade, e dezejo de nos firvir de 
D. Reinaldo de Xateo Uriam do n'?ffa Co'!.falho, Ba· 
raõ de Longuy, de C lmllam, dos Roches, e de C /zám· 
prhroy, e Senhor Dulllon, ele Clzavernes, áe Verne
ris, de Champargue, Defcorcies, de Sambris, de 
Montjfambris, de Doguy, e Vjfaonde de Regina/a .. 
res, C onftlheiro, e Camereiro do C lzriflianj/Jimo R~ 
de França nqjfo muito amado e ·prezado Irmaô , e 
Primo, e de taô lonje nos veo bt!faar, e.ft efrecer 
para com..fi1a p~Jfoa e Cafa e gentes na .fanta guer• 
ra de Afri~a lzomde quer 'llle a nojfo firvjffo comprjf-
fl, r:tc. e vay continuando: de n'!lfo motu propio cer .. 

ta ciencia poder a!ifoluto fim no/lo elle ptdir nem OU• 

trem por el/e, teemos por hem 1 o fazer Conde da Vi/ .. 
la e terra de Gua'Z07Ja 'lue lze nas partes de Africa e 
Regno de Fez de neffa Conquflla, e lhe fazemo& de/la 
Doaça'Ó, e por quanto e/la ao prezente he ocupada pei
tos emmiguos de nojfa Santa Fenos praz 'lue elle aja 
de nós á~ntamen_to em cada hum anno eles ho primeira 

Tom.UI. Q. ii dia 

t 
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dia de Janeiro que vem àe 14_p4, em diante àuas mil 
Coroas de cento e vinte reaees a Coroa, e:lc. Dada 
emT.orres·Vedras a Ir de Ago/lo de 1493. Eaá no 
livro das Ilhas, foi. 402 da Torre do Tombo, e he 
de reparar, que na mefma Carta diz : E por algum 
divido que com nefco tem ; daufula , porque fizemos 
alguma diligencia por íâber quem era eíl:e Fidalgo 
Francez, que veyo a fervir a ElRey, que o fez do 

\ 

íeu Confelho , e de tanta fuppofiçaõ, como fe vê 
do feu caraéler, que confia da mefma doaçaõ: po· 
rém naõ podemos defcobrir nem quem era, nem 
menos o tempo, que refidio em Portugal, ou fe paf.. 
fou a fervir na Conquifi.a de Africa, porque na nof.i 

Rezende' cap. 168. fa HHl:oria naõ encontramos memoria fua ; e f Ómen
Faria cSoofa, Earop. te referem, que EIRey fizera a Mon)ieur de L~n. 
tom. a. . 

Francez, Conde de Gaza em Afr1ca, e que eíle ~ 
nhor chegara a Portugal com hum grande acampa-: 

o. Ago<linho Maoocl, nhamento, e cortejo de Cavalheros, e criados. D., 
~v~ >· foi. J 89. Agofl:inho Manoel fe queixa de Rezende , porque 

na fua HHloria naõ fe lembra da {ua qualidade, nem · 
do proprio nome defie Fidalgo, nem o motivo, que 
teve para defamparar ao f eu Rey em occafiaõ taõ 
importante, como a guerra de ltalia, em que tinha 
empenhado todo o feu poder, para querer occupar .. 
fe em Africa na guerra contra os Inficis, e que EI
Rey depois do titulo referido dera fóros de Fidal
gos a muiros dos feus Companheiros, com que vol
taraõ contentes , e fatisfeitos a França: de que infe
rimos' que ror algum diflãbor largara o ferviço ,do 

, · . . feu 
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feu Rey com o eípeciofo motivo de querer fazer· 
guerra aos Infieis , e que concertado depois com 
elle voltara para França com os feus. 

Os Fidalgos, que Cabemos tiveífem· officios na 
-Cafa Real em feu tempo faõ os feguintes. 
. D10GO SOARES DE ALBERGARIA, do Confé
lho deIRey D. Affonfo V. foy feu Ayo, Governa• 
dor de fua Cafa , Mordomo môr , e Regedor das 
fuas terras fendo Principe : como confia de hun1a 
merce, que ElRey D. Aífonfo concedeo a f ua mu· 
lh.er D. Brites de Vilhena, para fazer hum Conven· 
to da Ordem de S.Jeronymo da invocaçaõ de San
ta Maria da Piedade na terra de Senhorim, de que 
era Donatario, feita em~ deJunho de 1471, liv. j 
dos M yíl:. f ol. 11 • 

D. PEDRO DE NoRONHA, que foy Commen
dador da Ordem de Santiago, e do feu Con(elho , 
foy Mordomo môr, lugar, que exerceo até a tua 
morte, que parece fer no anno de 1492, como 1e 
vê de certa merce , que o mefmo Rey fez a Bri
tes de Ataide, mulher de Martim de Tavora, na 
qual diz: Por morte de D. Pedro de N cnmha, m!f 

.fa fahrinlw , e Mordomo môr, feita em Li~boa a 14 
de Fevereiro de 1492, Chancellaria do dito anno 
foi. }· 

D.JoAÕ DE MENEZES, que depois fuy Conde 
de Tarouca , e Prior do Crato, que havia fido Go .. · 
vemador da Caía do Principe feu filho, foy feu Mor
domo rri>r, lugar, em que fuccedeo a D. Pedro de 

Noronha, 
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Noronha , como refere Garcia de R.ezende no Cap~ . 
140 da Chronica do dito Rey. 

JoAÕ DA SYLVA, quarto Senhor de Vagos, AI· 
caide môr de Monte môr o Velho, do Confelho dei· 
Rey D. Affonfo V. o qual quando deu Cafa ao Prín
cipe D. J oaõ feu filho, o fez {eu Camereiro môr , 
lugar, que exercitava em 12 deJunho de 1464, como 
fe vê da Carta de Camereiro de Antaõ de Faria , 
que diz : Por confentime11to de J oaâ da Syka, Ca~ 
mereiro mhr do Principe. EM no liv .1 Extraí. foi. 
168. Eíle lugar occupou até a fua morte, que foy 
no anno de 1475 , ·como refere Goes na fua Chro
nica, cap.6;, e Rezende, cap.10, fol.4. da Chro
nica delRey D. J oaõ II. 

AvREs DA SvLvA, quinto Senhor de Vagos, 
Alcaide môr de Montemôr o Velho, do feuConfe
lho , foy Camereiro môr , lugar, em que fuccedeo a 
feu pay, fendo entaõ Principe o Senhor D.Joaõ; e 
depois o foy até a morte delle já Rey, como refere 
a íua Chronica, cap. 21 o, foi. 120, e conR:a da mer
ce dos Direitos de Monte môr o Velho, feita em 
Evora a 16 de Dezembro de 1494, inferta em ou
tra delRey D. Manoel, liv. 1 Extremadura, foi. J· 
Foy Regedor, e Embaixador a Inglaterra. 

ALvARO DA CUNHA, Fidalgo de fua Cafa, 
Alcaide m6r de Tavira, e Fronteiro môr do A1gar· 
ve, foy Eflribeiro môr, como coníl:a de certa merce 
feita em Santarem a 26 de Novembro de 1487, livro 
da Chancellaria do dito anno fol.4}6, e exercitava o · 

· dito 
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dito olfi<:iO no atino de l-4!fo·, .porque. Íe .. achou nas 
juílas, que fe fizeraõ do catámento do Principe D~ 
Atfonf ó 1 cort\o ~creve Re%ende na fuá Chronica, 
foJ. l 2. vtrf. - · · · · 
. · · . O :GttAND'E _A:r:rono n~ Atsv~uEtt~uE, G~ · 

-vemador . d() lilhtdô da Indla ; fby Eftriheiro môr , 
como referem dlvtr:fas Memórias, e D. Antonio dt 
Lima -niJ kU Nobiliàti<>, em titulo de· Albllquer .. 
,quet'Gomi~es. . . . · 

.· D,JoAÕ 'nA·SYLVl:IR.A, Bara6 de Alvito, do 
feu Conielho , -fuy Efcrivaó ·da Puridade;. c-0mo 
contla de diverfas Memorias 1 e· da confirmaÇa<J &~ 
certa mcrce delRey D. Affonfd V. a Nuno 9onça~ 
ves, ftu V aífallo, de V é~pt do! Vafiàllos dellley _da 
Villa Jt Leiria, feita etn Hvota a 12 deJantito de 
14'12, livro da Cmtncellaria dó díto annô fól.44;e 
a~aba: BIR.-r o··manddu ptW D .. Joa'iJ daSylveita, 
V ara5 de Alvito , doflu C orftlho-, e F:f trivá'ó, da fat1 
PuridalM- ' , · · 

GOMES FEllllEillA ,"foy Porteirà 1rtôt , comó 
confta de huma Carta paílàda a D. Mayor de Sotto.o 
mayor , fua mulhtt , fobre a herança da Cotl'defll 
de Càtttirtha, (ua mãy , feita em Santat~m ern p~'." 
zernbr<> do artno de 14!7, livto da Ch~ncellatia: dO 
dito anno fol.462. ·Depois o foy tambein de1Rey 
D.Manoel. 

R :uv DE So_usA,. Serthor de Sagres, ·da Contê:. 
lho deJRcy D. Affóttfo V. fuy feu Guatdarrtôr, fen· 
doPrincipe, GOmé oont\a da doaça6 de :Betmgel a D.i 

·_. · Branca 
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Branca de Vilhena, fua mulher, feita em 1477, e.Al" 
motacé môr, e Meirinho mór. _ 

D.JoAÕ DE LIMA, do feu Confelho, Vifcon
de de Villa-Nova de Cerveira, Alcaide môr dePo~ 
te de Lima , foy Guardamôr da fua peífoa , como 
coníla de certa merce, feita em Alvito a 16 de Abril 
de 1482, livro do dito anno fol.146. 
. D. FERNANDO DE MnuNDA, Bifpo de Vifeu, 
fuy feu Capellaõ môr, como confla de certa· merce 
delRey D. Manoel, feita em· iisboa a 20 de àlar
ço de 1498, Chanccllaria do dito anno foi. J41. E 
doEpitaôo da fua fepultura coníla, que o fQra wn
bem delRey feu pay. · 
. MANOEL DE MELLO, do ku Confclho, AI· 
caide môr de Tavira , e de Olivença , Capitaõ, e 
Governador de Tangerc, foy feu Repoffeiro môr, 
por Carta feita em Evora em o anno de 1482-, liv.1, 
Extraí. rol. 11 verf. . 

GONÇALO DA SYLVA, roy Repotleiro môr' 
como refere certa merce feita já por EIRey D. Ma
noel, Cl'll Monte môr o Novo a 24 de Fevereiro de 
1496, Chancellaria do dito annofol. 2. 

. FER.NAÕ DB LIMA, que foy Alcaide môr de 
(;uimaraens, era feu Copeiro môr, fendo Principe, 
por Carta paífada em Santarem a 1 j de Janeiro de 
1471, e depois o foy fendo Rey: efl:a6 no livro 1 
Dextra{. foi. J9, e foi. 127 verf. 
. FERNAÕ DA SvL VEIR~, do feu Confelho, que 

fi>y Senhor de Sarzedas, e Sovereira F ennofa , era 
Coudel 
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Coudel m'Ôr do Reyno; como confia da Carta ·palfa
da em Béja a 29 de Abril de 1490) que eflá no Hv. 
1. Extraí. fol. 28 , ná qual eftá encorporada outra 
dclRey D.Affonfo V. em cujo tempo teve o mef
mo lugar, como fica dito. Foy Regedor dasJuf. 
tiças. · 

R uY DE SousA, Senhor da Villa de Sagres , 
do feu Confelho, foy Ahnotacé môr, por Carta fei
ta em Evora a 22 ·de Novembro de 1481, cílá no 
livro 1. Extraf. fol. 171 , deUa confia fucceder nefle 
officio a Gonçalo Vaz de Caftello-Branco. 

JoAÕ DESousA, do feu Confelho, Senhor de 
Sagres, eNifa, fuccedeu a feu pay no officio deAl
motacé môr do Reyno, por Carta palfada em Evora 
211 de Fevereiro de 1490, Jiv.1. Extraf. fol.126, verf. 

AFFONSO VAZ DE BRITO , Alcaide môr de 
Soufel, foy Caçador môr, por Carta feita em San .. 
tarem a 7 de Abril de 1486 , livro da Chancellaria 
do dito anno foi. 201. 

ANTONIO DE BatTo, foy Caçador môr, como 
diz huma ordem delRey D. Manoel para o The
foureiro das moradias, paílàda em Lisboa a 29 de 
Agof\:o de 1 ~16 ,. que eR:á na Torre do Tombo, da 
qual fuz mençaõ Loufada , de cujas memorias nos 
valemos. 

D. PEDRO DE CASTRO, do feu Confelho, Vé
dor de fua Fazenda, como coníl:a de huma Carta de 
certa merce feita em Viana de Alemtejo a 1$ de Abril 
de 1482, Iivró da Chancellaria do dito anno foi. 88. 
· Xom.llI. 1\. GoN~A-
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.·• ' : GONÇALO. VAZ DE CAS'fELJ.O-BRANCO -, .St
J;lhor de·Villa·No:va de Portimaó, foy feu Védor d~ 
Fazenda, e lhe fez merce a elle , e aos feus deken-: 
dentes de Dom,. no anno dõ 148) , . e lhe. deu o af-. 
feniamento de Conde , e bandeira quadrada,· comf> 
refere Rezende. na fua Chronica, cap. S 8, e c9nfia 
Q.e diverfãs Memorias , e de huma _Car~ de certa 
merce, feita em Evora a 25 de Mayo de 1482, qu~ 
eflá no l\vro da Chancellaria do dito anno foi. 48. 
Eoy Governador da Cafa do Civel. 

D. MARTINHQ DE CASTELLO·B&ANco , que 

depois foy Conde de Villa-Nova, fuccedeo a feu pay 
uo mefmo lugar de Védor da Fazenda, e Governá
dor da Caía do Civel, como fe vê na Chronica do 
dito Rey, no lugar citado. Na Chancellaria do an· 
no de 1482, fe acha certa merce feita em Evoca a .2J 
de Mayo , em que D. Martinho , ainda naõ tinha. 
Dom, e era V édor da Fazenda, fol. 48. · . 

D. ALVARO DE CASTRO, Senhor do Pau] de 
Boguilobo, foy V ~dor da Fazenda , lugar, em que 
fuccedeo a D. Martinho de Caftello-Branco, comp 
Kfere a dita Chronica no lugar citado. · 
· D.JoAÕ DE ALMEIDA, dofeu Confe1ho, Con-

de de Abrantes, foy V édor da fua Fazenda , como 
coníl:a da Carta de doaçaó do Condado da."\7ilJa de 
Abrantes, feita em Santarem a 8 de Abril de 1484, 
que eílá no liv. J dos M yíl. fol. 18 8. Della coní\a -, 
'iUC o fora delRey feu pay. -

Rox LoBo , do feu Confelho, foy V édor de 
fua .. 
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tÚ Cilf a .'R.!al Por1ug. · Liv. JY. I ! ~~ 
fua Caía, como fe vê de certa merce feita em Evo
ra a 27 deJulho de 1490, livro da Chancellaria do 
dito anno foi. )}9· 

JoAÕ FOGAÇA, Commendador de Canha, e 
Cabrella na Ordem de Santiago, Provedor da Apo
fentadoria de Lisboa , e Almoxarife da Alfandega. 
da mefma Cidade , foy feu V édor, como refere Gar
cia de Rezende na fua Chronica, foi. 128. 

D. D10Go FERNANDES DE ALMEIDA, que 
foy Prior do Crato,. e Alcaide môr de Torres-No-. 
vas , e Monteiro môr, como confia de muitas Car
tas da Chancellaria do anno de 1482, nas quaes diz::: 
ElRey o mandou por D. Diogo de Almeida , feu 
Monteiro· môr. 

D. FERNAÕ MARTINS MASCARENHAS, do feu 
Confelho, Alcaide môr. Foy Capitaõ môr dos Gi .. 
netes , como conlta da Carta do dito poílo , feita 
em Agoílo de 1484, na qual diz, que o fervira 
como até entaõ o fizera fendo Principe ; e eflá en
corporada em outra delRey D. Manoel do anno de 
1496, Chancellaria do dito anno foi. 96. 

Ruv DE SousA, foy feu Meirinho môr, fen .. 
do Principe, como coníla de certa merce feita a 1) 
de AgoA:o de 1482, Chancellaria do dito anno fol. 
348. Eíle he o Senhor de Sagres, Almotacé môr. 

D. FRANCISCO COUTINHO, Conde de Marial
va, e Loulé, foy Meirinho môr, por Carta feita em 
Viana a par de Alvito a 15 de lVlarc;o de 148 2 , liv r 
dos Myll. fol.127., na qual diz, que tivera o di~o 

Tom.lll, l\. ii officio 
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J 3 2 . . Bifloria qenealogica 
officio ·D. Gonçalo Coutinho, feu pay , e eflá en.+ 
corporada em outra Cartq. delRey D. Manoel. · · 

FERNAÕ TELLES DE MENEZES , ·do· feu Con. 
felho, foy féu ·Alferes môr, por · Carta feita em Se .. 
tuval a 20 de Outubro de 1488, livro da Chancel~ 
laria do dito anno foi. 297 , e della confia, que o f04 
'ª delRey feu pay. Efte Fidalgo entendemos fer o 
quarto Senhor de Unhaõ, Mordomo môr da Rai"' 
nha D. Leonor, fendo Princcza, mulher do mefmo 
Rey. 

D. HENRIQUE HENRIQUES,- do feu Confelho; 
i>y feu A pofentador môr, como fe vê de huma Car: 
ta de certa merce feita em Evora a 22 deJ aneiro de 
1490, a qual eflá no livro da Chancellaria do dito. 

. anno foi. 41. 
PEDRO DE ALBUQ.UERQUE, do feu Confu1ho, 

que foy Alcaide môr de Alfayates, e do Sabugal ; 
Senhor de Angeja, e Pinheiro. · Foy Almirante <le 
Portugal, por Carta palfada em Abrantes a } de Ou.; 
tubro do anno 148J, liv. 1 Extraí. foi. 78. 

Lopo VAZ DE AzEVEDO, Commendador de 
Coruche, e CJaveiro da Ordem de Aviz, foy Almi
rante, por Carta feita em Béja a 29 de Março de 
148 j , liv. 1 Extraí. foi. i 5 6, e nella diz, que lhe fuz 
merce deíle officio para todos os que delle defcen
derem . 

. GONÇALO VAz DE CAsTELLO-'BRANco, Se.i· 
· nhor de Villa-N ova de Portimaõ, do feu Confelho; 
Fby Regedor da Caía do Çivel , como confia da 

hum a 
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da Cafa -~ai. P~rtug .. -.Liv. JY. J 3 3 
hunia Car.ta de certas merccs feita em Santarem a J 
de l\i!ayo do anno de 1483, que eftá inferta em. ou
tra delRey D.Joaõlll. do anno de 1511-8, Chan-. 
cellaria do dito anno fol. 12 verf. e diz. Rezende na 
Chronica ddRey D.J~aõj cap. 58, que foy o pri~ 
meiro, que fe chamou Governador .. 

· D. MAB.TINHO DE CASTELLO-BRANCO, feu 
filho lhe fucced.eo no lugar de Governador da Cafa 
do Civel, como refere Reze~de no lugar citado. . , 

FERNAÕ DA SYLVEIRA, era Regedor no anno 
dé 1490, em que· foy hum, dosJuizes dasJufl.as, que 
fe fizeraÕ ·no cafamento doPrincipe D. Affonfo, quo 
refere Rezende na Chrbnica delRey D. Joaõ II .. 
çap. 129, fol. 84. 

AGOSTINHO CALDEIRA, foy Armador môr, 
ramo fe vê de hum contr~o feito com F ernaó Af.. 
fonfo , Armeiro de Lisboa, feito em Santarem em 
o 1 deJulho de 1484, livro da Chancellaria do dito 
anno fol. 142. · 
. LOPO DA CuNHA:, que fuy Commendador do 
Seixo do Cafal de Béja, Moura, e Serpa, e de Albu. 
feira na Ordem de A viz, foy feu Trinchante, como. 
te fere Garcia de Rezende na f ua Chronica , cap. 212 

a foi. 128. 

FRANCISCO PORTO CARREIRO, Anadel môr 
dos Belleiros de Camera, fendo Principe, como 
confia de certa merce feita em Lisboa a 1 8 de Se .. 
temhro de 1476, por ElRey D. AffonfoV. Chan
cellária 4o dito anno.fol..209. 

ANTAÓ 
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ANTAÕ DE FARIA, Alcaide môr de Palmela, 
íCu Camereiro , foy Anadel môr dos Befteiros de 
Camera por Francifco Porto Carreiro, como conf. 
ta de hum Privilegio paífado em Santarem a 19 de 
Fevereiro do anno de 1483, livro da Chancellaria 
do anno de 1496 , foi. 449. 

PEDR.ALVES, Anadel · môr dos Béíl:eiros do 
monte, por Carta pafiàda em Evora a 29 de Mayo 
de 1490, liv.} dos Myít foi. 186, já o tinha fido 
delR ey feu pay. 

P A YO DE FREITAS , Cavalleiro de fua Cafa 1 

que ElRey tinha mandado a Selum, junto à Mina , 
foy Aoadel môr dos Ef pingardeiros, como fe vê de 
certa tença , de que lhe fez merce no anno de 1491, 
Chancellaria dó dito anno fol. 43 4. 

RuY G1L MAGRO, Anadel môr dos Befleiros, 
por Carta feita em Evora a zo de Abril de 1494, 
liv. 1 Extraí. foi. 126. · 

Ruv GALVAÕ, do feu Coníelho, e feu Secre-· 
tario, como coníla de huma merce feita em Evora 
a 15 dejunho de 1482, feita a GilGramacho, Er-· 
cudeiro , e feu V alfallo , ao qual por attençaõ aos 
feus ferviços lhe concede feja {eu V aífallo apofenta
do com a mefina honra, fem embargo de na.ó che
gar à idade de feífenta annos : manda aos V édores de 
feus V aífallos, que o naõ obriguem a acompanhal
lo, nem a outra algQma peffoa à guerra, nem por 
mar, nem por terra , e que naõ tenha cavallo, nem 
armas, concedendolhe todos os Privilegios , e liber. · 
. ~~ 
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Ja Cafa ~alPortug. ·.Liy. IY. l .. 3._1 
d.~4es concedidas aos V affa11os apo~ntados , &e. 
Chancellaria do di~o .anno fol. 7 4. _ . .. 
_ . . · _ AFFONSO GAllCEZ, feu Secretario, como re-) 

fere Rezen~e na fua Chronica, cap. 114, fol. 68. 
R U,Y _ pA Gl,l.ÃA, foy Chan~eller môr no anno 

de 1-481, como fe vê de certa ordem, que diz : Ruy, 
da· Grã~ .O~vidor em nofià Corte , que ora tem o 
cargo de Chanceller môr, &e. Chançellaria do an
:P~ (eguint~, fol. 54· . 

JoAÕ TEIXEIRA, do feu Con1Clho, foy feu. 
Chancell~r môr, como. coníl:a de huma Ley paffada 
em Santarem no ~nno de 1487. . 

D10Go DE AzAMBVJA, do feu Confelho,. Com• 
mendador de Cabeço· de Vide, na Ordem de A viz, _ 
primeiro Capitaó d~ Çafim , que elle ganhou aos , 
Mpuros, e -o que no anno de 1482, fez o Caftello 
d~ S. J o~ge da Mina, foy V édor môr das Artilharias, 
e Armazens do Reyno, por Carta pafiàda em AI- .. 
meirim no anno de 14S7 , na qual fe vê , que Li
fuarte de Andrade, Fidalgo da fua Cafa, largara efle 
lugar para ElRey lho fatisfazcr com outra merce , 
livro da Chanc~llaria do dito anno fol. 460. 

Teve EIRey D.Joaõ hum coraçaõ impavido, 
çomo moR:rou em varios cafos. Era dotado de hum 
entendimento fuperior, de grande engenho com me
moria taõ feliz, que o que huma vez aprehendia, já 
mais lhe efquecia. Fallava com eloquencia, e pro
priedade, porém alguma coufa pelo nariz , e de va
gar. Na Filofofi@, e na Hiftoria era bem iníln1ido, 

e eftima· 
'. . .. 
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~ ·clHmavâ a Podia. '. Generofo para com todos: aoi 
benemeritos premiava fem que lho chegaífem a pe· · 
dir: · amava · a verdade aborrecendo a lifonja, fendo· 
mais eA:iniados os que fe dHlinguiaõ no procedimen-. 
to,. e ferviço. ·Nos negocios fe havia com refoluçaõ, 
e· ·~revidade. N·os divertimentos, e graças muy- ale-· 
gre; nas veras com mais gravidade, e prudehcia, que 
agudeza, ainda que cff:a lhe naõ faltava. Etümou' 
zntiito o fegredo, e naõ menos os Minülros, ainda. 
que com ·alguma' defconfiança·. Amou a J ufüça, 
naõ' faltando à piedade. · As Leys, que promulgava; 
ólífervava na fua mefma Cafa, e na fua peífoa. · Fa.: 
voreceo igualmente as armas-, 9ue as letras, e fe a fua 
morte fe naõ anticiparà tanto, poderiamos hoje gozar 
huma Hiíl:oria das coufas de Portugal bem efcrita ~ 
como fe podia efperar da erudiçaõ de Angelo Poli-.> 
ciano, Author bem conhecido na Republica das ltw 
tras , onde deve ter particular memoria, e eftima., 
çaõ a Carta , que ElRey lhe efcreveo , a qual nas 
obras do mefmo Author fe imprimio em Bafilea rn 
anno de 1 ~ s J. N ella fc admira a elegancia do etlylo~ 
a curiofidade dei Rey, o modo com que o perfua• 
de a que efcrcveífe a Hiíl:oria de Portugal na lingua 
Latina, e na Tofcana, e o agrado, e benevolencia 
com que tratava aos homens doutos ; a qual lança· 
temos nas provas com a que lhe efcreveo o mefmo 
Angelo Policiano, como partes taõ importantes da~ 
illufi:re Memoria deffe grande Principe. He funda• 
çaõ fua o Hofpital Real de Lisboa, o MoA:eiro de 

Santos 
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Santos: de Cgmmendade.itas da Ordem ~de Santiagot, 
que· mudou para. onde exiílem. Na Religiaõ Ca ... 
tholica foy · obfervantiffimo, e: teve grande refpeito .. 
à Sé APQftolica.. . Da· PaixaÕ· de Chrifto. foy · taó. 
cordealm~nte devoto , . que já mais ·negou coufa al· 
guma, que pelas Sacratiffunas · Chagas lhe foífc pe .. 
dido. A' Virgem Santiffima teve huma grande 
devoçaõ.. Todos os dias ·rezava os Pfalmos Peni· 
1ie0Ciaes, e outras: devoçoens., com os joelhos nus; 
Cobre a terra., as noutes da .Semana Santa velava. 
junto do Monumento Sagrado,. veílido de luto~ 
Depois de ter regulado a f ucceffàõ do Reyno, como 
pedia a juftiça de hum Rey ,. que o foube fer fem 
inv~ja de nenhum dos antigos , que celebra a 
.&ma , deixou das fuas fingu1ares virrudes taó 
gloriofa memoria , que pódem fer exemplo a todos. 
os que fu. lhe feguiraõ. Conhecendo que morria, 
ordenou o feu Tellamento,. que efcreveo o Padre 
Fr.Joaõ da Póvoa, feu Confelfor, em tal f6rma, 
que bem moílra-fer feito por hum Rey de grande 
prudencia como elle foy, cm que fe vê a piedade; 
e advertencia, com que o diélou. Manda dizer tre9 
111il Miífas, cafar orfãas ' fazer o Hof pi tal Real de 
Todos os Santos,. que dotou com largueza para 
aqúeJJe tempo. Manda pôr trcs alampadas em 

o 

N olfa Senhora da Annunciada de Florença, que paf. 
falfem de felfenta .e tres marcos de prata, e que c~da Provaoum.iS. 
marco cuflalfe de feitio, e dourado cinco mil e qui-. 
nbentos reis, fóra 9J.lCZO. ~a.pr1lta • . l\fanda.acabar 
~ . Xom.IJL S Q Sepul. 
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., Sepulchro de ptata de S. Pantaleaõ, que dlá rià 
Sé do Porto. Ordena, que: fe faça huma Igreja a 
Santo Antonio, no fitio, em que na!ceo cm Lisboa, 
para o que lhe deixou mil juí\os de ouro, dizendo' 
que queria , que .a fabrica foffi:· em goR:o , e riqueza 
igual, e he a que hoje vemos taõ ricamente ornada 
ao moderno. Mandou edificar huma Ermida em 
Almeirim , e outros legados .pios. Declarou por 
herdeiro, e fucceífor do Rcyno ao Duque de Béja, 
o Senhor D. Manoel, a quem recommenda muito 
o Senhor D.Jorge., feu filho, ao qual fez doaçaó 
da Cidade de. Coimbra em Ducado, e da Villa de 
Montemôr o Velho, e outras terras, como feverá, 
quando delle tratarmos. N aõ fe efqueceo da Ex~ 
cellente Senhora , recommcndando o fcu trato , e 
ref peito, e que feja confervada nas rendas, que ti• 
pha ; e outras difpofiçoens de animo real , e pio~ 
Nomeou por feu Teftamenteiro a EIRey D. Ma .. 
poel, e para lhe affiílircm à futisfàçaõ do Tdlamen .. 
to o Bifpo de Tangere, D. Diogo Ortiz; o Dou
ior FernaóRodrigues, Deaõ de Coimbra; Fr.Joaõ 
daPóvoa, feuConfdfor; o Prior do Crato, D .. Dio
go de Almeida; D. Alvaro de Caílro, Védor da 
fua Fazenda; e Antaõ de Faria, . feu Camereiro, e 
do feu Confelho, e que no que folfe neceífario para 
cumprir o Teílamento, queria que efcreveffe Pe-

: . : dro de Alcaçova. · Foy feito o Tdl:amento a 29 cle 
Setembro de 149 f , e approvado no dia feguinte por 
R.uy de fina~, N otario publico, e .Geral 1 em qu; 
· . [orao 
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foraó tefie:munhas o Senhor D.Jorge., feu filho ·, o 
Duque· feu primo (depois Rey) o Prior do Crato, 
D . . Martinho de Caftello-Branco, D. Alvaro ele 
Ca{\:ro 7 Védor .da ·Fazenda, D. Henrique Henri· 
qucs , e A yres .de .Miranda, e outros, que naõ affina- · 
raó, e fc ·acharaõ prefentes. Depois fe exercitou 
em todas ás .virtudes. heroicas de piedade., e Reli
giaõ, e fuleceo na Villa de Alvor no Algarve, aon
de . o tinbaó mandado os Me-dicos para ufar do be~ 
neficio dos banhos, a· 25 de Outubro do anno 149 5 ~ 
e .foy . fepultado na Sé de Sylves, donde EIRey D.; 
Manoel o mandou trasladar para o magnifico Tem~ 
plo da Baralha, onde jaz, e permanece incorrupto .. 
Nas Hitl.orias he univerfalmente tratado com o no• 
i:ne de . Principe Peifeito.. :Dos . moradores da fua 
Cafa daremos noticia nas provas. O Efcudo Real Prova num.19 
.reduzio , à ronna' em que. o deixamos eíCu1pido' e he • 
o que hoje permanece , . fendo ·entre todos os E feu-
dos do Mundo o mais agradavel à vill:a o de Portu-
gal. He certo, que nos Sdlos , que vimos defl:e 
Rey ,. nao tinha eff:a f6ima; mas coníl:a de diverfas 
moedas' que lavrou' como adiante moftraremos no 
Livro V. donde fe póde obfervar, que ainda no 
tempo- de feu fucceífor, fe vem Sellos ·.com o Ef-. 
çudo Real ao m<>do antigo nos primeiros ~mnos do 
feu Reynado, e depois mudado à f6rma referida. 
Calou fendo Principe na Villa de Setuval a 22 de Rezcndc na rua Vida, 
Janeiro ,do anno 1471 , com fua prima com irmãa· e. 4. C?~s, Chron~c• 

R . h Le filh d I e D F do Prmc1pc D. Joao, a ain a D.. onor ,. a o n1ante • en1an- cap.11 • 

. _ . Tom.m. s ü do~ 
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do, feu tio, e da Infanta D. Ifabel, como fe . diíle 
no Cap. VII. do livro III. 
· N a6 chegou o Infante feu pay a ver effeituar 
da efta vod~, porque a morte o privou defte gofio; 
e efta devia de fer a caufa, porque fe naõ paífaraó 
:a inf\:rqmento publico os artigos defie matrimo
nio ; e depois tendo paífado mais de dous annos fe 
reduzira6 a huma Carta publica deile contrato_, 
mandada paífar por ElRey D. Affonfo V. kita em 
Lisboa por Ferna6 de Hefpanha a 16 de Setembro 
de 147}, e emqueElReydeclara, que por o gran
de amor, que tinha ao In&nte D. F emando, feu ir
maõ, e por lhe fazer merce, e · pelos muitos {ervi-

Prova num.lo• ços, que elle tinha feito à fua Coroa, tratara cíle 
cafamento , e diz affim: Acordamos de cazar o dito 
Principe meu filho com a 11/uflre e muito virtug/à D. 
Leonor filha údima do dito 1 efante, o 'lua/ tanto 'lue 
njjlo .fa falou reconlieceo · a merce que /Ire em elo lhe 
mq/lravamcs, logo antam THJS efreceo e prometeo em 
parte de dote que a Ji't a.f ua .filha avia de dar cazan-
. áo ela com o Jõbredito Principe meu filho , a V ilia de 
Lagos, com jüa Fortaleza, jurdiçom rendas e direi
tos ,.fagunào a ele entom, de nos tinha, do que aquelle 
tempo a nos aprove e aceptamos, e por quanto aprlJ· · 
ve a nojfo Senhor de levar para ji o dito meu 1 rmaó 
ante de ft tomar faia/ conç/uzon no tra11to do dito Ca. 
~mento, po/lo que ele falecido f~ por Jatiefazer11181 
o amor que n11 vida lhe .fampre tevemos, a nos apr(ff).e 
"dito çontrauto de Cazamento &on&lodir .e acabar com 

a muito 
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a muito ·virtwza lefaote D. Beatris muMer que fay · 
do- dito meu 1 rmaõ, tetor ligitima da dita D. Leonor,
e de jêus 1 rmaos fi/n03 tio dito I '!fonte , e feus dela e 
e/lo com: as elauzulas ·e declaracoens e condicoens a 
baixo exprefàs e declaradas, que fe _reduziraõ ao 
confentimento do Duque de Vifeu D. Diogo, feu 
irmaõ, para .que foífe parte do dote a Villa de La-
. gm, e que . a Infanta f ua mãy, lhe daria as joyas, e 
~wdo o mais ptecifo à· f ua Caía, o que feria a valia
-do por tres peífoas na eftimaçaõ, e jufi.o preço, de 
. que . fe fariaõ publicas Efcrituras, para que em todo 
-o tempo conff:aífe o dote da dita Princeza , que en• 
taó fe naõ. podia ·expreffàr, e certificar. ElRey lhe 
mandou aífentat na Cidade de Lisboa hum conto e 

· :feífenta mil reis, fegundo o que tinha gofado a Rai· 
nha D~ Leonor, f ua mãy ~ fendo Princeza , .e tam
bem como. diz a Carta: Mais por lhe fazermos mer· 
cee o cento e cincoenta mil reis para panos douro, eJe· 
tia para fl veflir. E porque a Rainha D. Leonor, 
fua mãy, fora Senhora dos lugares de Cintra, Torres· 
Vedras, e O bidos, em equivalente delles lhe dava 
trezentos mil e trezentos e cinco reis certos , em 
quanto naiS tiveírc a poífe dos ditos lugares, e lhe 
deu de arrhas vinte mil Eícudos de ouro, dizen
do: Q11e e/la Princeza houvife pôr arrhas a fi por 
llonra de_ jüa linluzje como de fila pejfaa vinte mil "ff.f 
cudos douro; e para fegurança dellas a Villa de Obi .. 
dos com todas as fuas rerufas , direitos , e jurdi .. 

. ~oens, em quanto nao foífe inteirada da dita quan .. 
tia1 
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tia, e para a fegurança do dote a dita Villa de Lagoa : 
na mef ma. fórma , em quanto fe naõ inteiraífe de . 
dez mil cruzados, em que a dita Villa fora ava"I 
liada; e .no cafo de o Principe morrer primeiro~. 
além da reíl:ituiçaó do dote , e arrhas , haveria: 
quinhentos mil reis de renda tirados do conto e· 
meyo , que lhe fora aífentado. Porém no cafo· 
de a Princeza .querer antes confervar toda a renda,: 
que lhe fora. aífentada, em lugar. do dote, ficaria: 
ao feu arbitrio· a efcolha. E porque eftc collttar!· 
t.O era celebrado depois dos Principes ferem já ~· 
f~dos, ElRey de' proprio -motu , e poder abfoluto .. 
o íupprio, e corroborou de forte·, que fempre foífe 
"Yaliofo. Teve. por Aya, e Camereira, môr a D.· 
Maria de Vilhena, filha .de Martim Affonfo de
Mello, Alcaide môr de Olivença , que era mulher:· 
de Fernaõ Telles de Menezes, Senhor de Unhaõ;. 
feu Mordomo môr, lugares, ql\e .. lhe foraó conferi.._:. 
dos antes de fer Rainha. · : } 

A natureza a dotou de íingular fermof ura, ·e . 
a que fe via no corpo brilhav.a igualmente no efpi- . 
rito, como acreditaõ as obras de heroica piedade, · 
em que fe exercitou na vida , de que ferá eterna , 
teíl:emunha o tempo em todos os feculos. · ElRey. 
D. Manoel, feu irmaõ, foy grande venerador das_ 
fuas virtudes, e he certo, que . naõ deveo pouco à .. 
fua prudencia na fucceífaõ do Reyno. Quando 
ElRey paffou a Caíl:ella ·com a Rainha D. lfabel; · 
fua mulher, a {erem jurados_ Príncipes herdeiros da:-· 
· .. quella 
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quella. Monarchia no anno de -149B , lhe deixou ·.
Regencia do Reyno por huma Carta patente, fei.
ta em Lisboa por Antonio Carneiro a 24 de Março 
do referido anno. E fuppofi.o, que 'do tempo, que 
exercitou o governo, nos naõ ficou· nada em memo• 
ria, he certo, que o feu admiravel talento, e virtu.:.. 
des, feguiria naquelle pouco tempo, que durou, ª' 
inaximas delRey feu irmaó, que lhe foy muy obri- · · · · ·· · 
gado, porque a fua prudencia, e cuidado foy hum a 
das grandes partes· para fucceder na Coroa, oppon• 
do-fe ao defignio delRey -feu marido querer habili-
tar para a fuccelfaõ ao Senhor D.Jorge. Della fe 
póde diur propriamente , que foy a Fundadora· da 
Santa CaGi da ~ricordia de Lisboa, de que tanto 
ferviço fe tem feguido a Deos , e ao feu exempl!> 
as mais do Reyno. He fundaçaõ f ua o Hofpital 
das Caldas da Rainha, que deu nome à Villa, que 
por eíla caufa naquelle fttio · f c erigio , ao qual El-
Rey feu marido, e os Reys feus fuccetfores , con• 
cederaó muitos Privilegias , e ifençoens. A Rai- Prova num.;i. 
nha , que naõ cuidava menos da faude dos enfer~ 
mos, do que das fuas almas, para que confeguHfem 
faude eterna, alcançou no anno de 1497 , do Pa· 
pa Alexandre VI. entre outras Graças, e Indulgeri-
c:ias para o Hofpital, e para a fua Igreja, huma Bul• 
Ja ~ na qual o Papa concedia Indulgencia plenaria a 
todos os enfermos, que morretfem no Hofpital, com 
a condiçaõ, que deixafTem alguma efmola para as 
fuas defpezas. Efta fupplica da Rainha fez mais am-

pla 
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p1a · o mefmo Pápa, concedendo a mefma .Jndulgen:.· 
eia plenaria a todas as peífoas dos Reynos ~e · Por-· 
tugal, e feus Senhorios, que nos feus Teíl:amentos; 
deixaífem efmolas: ao· referido Hofpiral. Forém a: 
Rainha , que ardia em zelo, e charidade, confeguio-• 
do mefmoSucceífor de S. Pedro a referida graça a be·· 
neficio· dos pobres, para todos os que morreffem no~ 
dito Hofpital, fem a claufula dos legados. Dotou 
a Rainha liberalmente ao Hof pi tal , ·e com largue-· 
za· grande para aquelle tempo, e nelle fe eff:á conti·· 
nuando a fua piedade com os pobres enfermos, que. 
por providencia f ua nelle fe cura ô todos os annos , 
concorrendo do Reyno todo ao beneficio daquellas· 
medicinaes aguas. E para a direcçaó , e governo 
do Hofpital ordenou hum Compromiffo taó pru
dentemente diélado, que bem dá a conhecer a pie· 
dade, e fabedoria deíl:a inclyta Heroina , o qual foy 
feito em Lisboa a 1 8 de Março de 1 5 1 2 , aífmado 
da fua real maõ, o qual confirmou EIRey D. Ma· 
noel a 22 de Abril do referido anno, cujo Original 
vimos , e fe guarda no Archivo · do dito Hof pi tal.; 
EfleCompromHTo havia primeiro fido approvado pe.1 
la Santa Sé Apoflolica, como fe vê de hum Breve do
PapaJulio II. palfadu em Roma, o qual deu à exe•' 
cuçaó o Arcebifpo D. Martinho de Portugal, pof 
fentença dada em Lisboa a 5 de Mayo de 1; 1 ú 
N aõ podémos defcobrir o Teíl:amento ddl.a virtuo-· 
la Rainha, do qual nos inRruiramos de muitas cou.J' 
fas pertencentes . à fua· ardente• charidade ' porétd 
, ne111 
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hem no Archivo Real da Torre do Tombo, nem 
no dito Hofpital, e Cafa da Mifericordia de LisbÓ~ · 
1C .,onferva ' nas quaes partes o bufcámos ' e nzé
mos diligencia por elle. Além de outras tambem 
he obra fua o venerado Santuario do obfervantif~ 
ftmo Moíleiro da Madre de Deos de Lbboa, em. 
que {e obferva com todo o rigor a primeira Regra . 
de Santa Clara: nelle jaz no ClauR:ro em Sepultura. 
humilde, -donde te lê eG.e breviffimo Epitafio. · 

.Aqui tflá ··• ~1{4inba 'D. Leonor , 
mulher_ defl<.-ey ~. f oaõ o 11. Fun· 
d11t/ora ' ·t1efl~1- ·convento. 

,, 

F aleceo -a 17 de N.ove_mbro de 15 2 j. I)elle Rea~ 
c;onforcio foy uniçQ , 
. 1 j _ O Princjpe D. Affonfo , como fe dirá no 

Capitulo feguinte. · 
IJ Teve ElRey, fendo Principe, a D.Jorge, 

depois Duque de Coimbra, e Meílre das Ordens de 
Santiago, e Aviz, de quem t_rataremos no livro XI. 
Foy havido fóra do matrimonio em D. Anna de 
Mendoça, Dama da Rainha D. Joanna, chama· 
da a Excellente Senhora, ~ nafcimento ilJuff:re, que 
depois foy Commendadeira de Santos, donde fou
be melhor acodir às obrigaçoens do feu nafcimen· 
to em a velhice, que na mocidade: faleceo p~los 
annos de 1 ; 4 j. Era filha de Nuno de Mendoça , 
· - -·Tom.Ili. T Apofen· 
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Apofentador môr delRey D. Aff"onfo V. ramo da 
illullre, e antiga Familia de Mendoças, e de fua 
mulher D. Leonor da Sylva, filha de Fen1aõ Mar
tins do Carvalhal , Alcaide môr de Tavira , Sobri .. 
nho do Condefi.avel D. Nuno Alvares Pereira, de 
quem já era parente por feu pay. El Rey no feu 
Teíl:amento a nomea por mãy deG.e filho, e lhe 
deixou de legado duzentos mil reis; declarando, que 
fe por algum acontecimento lhe fuífem tirados, pri· 
meiro feria entregue de trinta mil Coroas de cento 
e vinte cada huma, para a decencia da fua pdfoa, 
ou para feu efi.ado. 

Teve ElRey por empreza hum Pelicano fe
rindo o peito com o bico, com efi.a letra: Pela_/ey, 
e pela grey : Pro lege , o' pro Grege: dizendo, que 
pela Religiaó, e por amor do feu Povo elle exporia 
a propria vida , pelos interetfes de hum, e pela de
fonfa de· outro. · - ~- --~ 

PRo LEGE :ÉT e.REGE 
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A Rainha 
D.Leonor, 
mulh.-del 
Rcy Dom 
}oiõlL 

OlnfanteD. 
Fernando, n. 
a 17. de No· 
vembro de 
14H• + a 
18. de Se· 
tembro de 
1470. 

A Infanta D. 
Brites,+ a 
30. de Se
tembro de 
1506. 

D. Duarte, Rcy 
de Portugal , n. 
a ~ 1. de Oucu· 
bro de 1 ~9•· 
+a 9. de Sc
tcmb.dc 14i~. 

A Rainha Dona 
Leonor, Infan
ta de Arag.ió, + 
a 18. de Feve
reiro de. 144S'· 

D. Affonío IV. Rey de Pom1• 

~ gal,+a 18. deMayodc 1 B7• 
D. Pedro J. Rer de 
Poru.1~al~+a 18.dc A Rainha D. BriresdeCalhlla, 

I?· Joaõ f. Rcy~].meiro de q67• + a15. deOucubrodc 1 H9· 
de Porrugal , + a 
•+de Agoftode ~ N ••• , • , , , ••••••• 
14J ~· Therefa Lourenço. 

N •• • • • • • • • • • • • • • 
.. ~Duarte Ili. Rey de Inglaterra , 

A Rainha D. Fi· Joao dcGante, Ou- +a~ I. deJ.unho de J ~69, 
lippa de Lcncaf-~ que de Lencaftre, + A Ramha f11ippa de H.iinaut, 
rrc, +a 1 9 • de em 1 ~99• _ + a 15. de A~oíto de 1369, 

Julho de 1415. A Duqueza Branca~Henrique o Torto, Duque de 
de Lencallre, + em Lcncafire , + em 1 ~ 6 1. 

1 ~ 6 9• ADuqueza Ifabcl de Beaumont. 

D. Joaõ 1. Rty de C D. Henrique II. Rey de Caficl· 

~
Cafrclla, + a 9, de) la, + a ~·de Mayo de I F9• 

D. Fernando. 1. Ounibro de 1 ~ 90• A Rainha O. Joanna Mmoel, 
Rcy de Aragao, + A Rainha D. Leonor 2 + a t 5. de M.i yo de 1 3 8 1. 

~ z;6de Abril de dcAragaõ, primeira~D.PedrolV. Rey deAr:igaó, 
4 • mulher,+ a 18. de +a 5. de janeiro de a J87. 

Agoíl:o de 1 J 8 z, A Rainha O.Leonor de Ara ""ó 

A Ra. h D .. _ eSíciha, cuc.mul.+em 1 ~º74. 
in ª • ucO- O. Sancho de CtA:cl-~ 

nor Urraca, Con-~ la, ConJe de Albu- D.Affonfo XI. Rcy de Callclfa, 
deff.i de Alhuqucr• querque, +a 1 9, de + a Z 6. de:, 1\1.irç-o de 1 BC?• 
que, +cm 1435, Março de 1 ~ 74- D. Leonor Nunes de Gufmao. 

A Infanta D. Brires ~ D. Pedro 1. R~Y. de Portugal, 
de Portagal. + ª 1. 8. de Janeiro de 1 ; 6 7. 

A Rainha D.I~nez de C.frro, 
+ a 7• de J•neiro de 1 HS'· 

( D. Pedro 1. Rey de~ O. Affonfo IV. Rey de Portu• 

\

O. Joaõ L Rey de ) Portugal , acima, ~ai , .acima. 
Portugal , acilll.1. ( A Ramha D. Brites de Cafrclla. 

Thereía Lourenço,~ 
O .Infante D. adma. N. • • • • • • , • • , , , • , 
]oao, Governa- . 
dor, e Admi-~· N. • • • •••• , •••••• 
nifrrador da Or- ~ Joaõ de Gante, Ou· ~ Duarte 11 I. Rey de Inglaterra 
dc:m de Santia- • . . que de Lencaítre, acima. ' 
go, &e:. + a A Ratnha D.F1hp- acima, A Rainha Filippa de H.iinaut 
18. de ÜIJtU• pa de Lencaltre. acima. ' 
bro de 1441. · ADuqucza D.Branca~ Henrique o Torto, Duque de 

del.encafrr<:, acima. Lencaltre, acima, 
. A Di.:queza lfabcl de Beau• 

S D• Joaõ [, Rey de~ monc, acima. 
D. Affonfo 1. Da· Portugal, acima. D .. Pedro I. Rey de Ponugal, 
que de Bragança acima. 

~+ em Dezembr~ 2 D.Ignez ~ires, Com- Tl1crcfa Lourenço. 

A 
' 

f; t Do de 146 1 mendadc1ra de Sm-~ n an a na • tos. . Pdro Eíl:eves. 
lfabd, +a 26. 
de Outubro de· M.i.ria Annes. 

14 6 >• l ~D: NunoAlvamPe- ~D. Alvaro Gonçalves Pereira 
D. Brit~~ Pereir.i, reira, Conddhvel de Graõ Prior do Hofpir•I. • 
Conc!c!Ta de Bar- Portuj?.al' + o '·de . 1 
cclloa. Novembro de 1431. lrta Gonça ves do Carvalhal. 

O.Leonor deAlvim.S Joaõ Pires de Alvim, 2 D. Branca Pirei c.ocJho. 

T ii 
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CAPITULO IV • 
'Do Principe 'D . .Ajfonfa • 

.1 J Aõ havia ainda íobido ao 
Throno ElRey D.Joaõ o II .. 
quando cafou fendo Principe 
herdeiro do Reyno com a 
Princeza D. Leonor , como 
temos dito; e era6 já .palfados 

. - ~·~ · mais de quatro annos, que fe 
tinhaõ effeituado aquellas Reaes V odas, quando na 
Cidade de Lisboa a 18 de Mayo de 147~ nafceo o Reien~t, Vida dclRey 

1 ' D. Jo.oo U. çap. 8. 
Infante D. Affonfo, ao tempo, que ElRey feu avô · 
fe achava na Villa de Arronches para entrar no 0oes,Ch"?fl. doPri[ 
Reyno de CaGelJa a coroarfe Rey daquella Monar- cipc 0 • Joao' çap.~ 
chia, pelo cafamento da Rainha D.Joanna, a quem 
chamaraõ a Exçe/lente Senlzora, como já deixámos 

referido. 
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referido. Eíla nova encheo a ElRey dt: hum gran
de goílo , e ao Principe com todos , os que com 
elles fe achavaó naquella Villa, onde fe fizera6 mui
tas demoníl.raçoens de alegria em diverfas feíl.as, 
fendo a mayor parte dellas com allufaó à guerra, 
como requeria o tempo, e o capricho dos que fe. 
guiaõ a Corte, em que luzio a grandeza dos V af
fallos , nafcida da fatisfaçaó , e contentamento de 
verem eílabelecida a íi1cceífaó em hum novo pre
fumptivo herdeiro. Declarou EIRey ao Infante 
D. Atfonfo, feu neto, o qual nefie tempo naõ teve 
mais titulo., que de Infante, por verdadeiro herdei
ro, e fücceífor dos. Reynos, de. ~ortugal, em cafo, 
que o Principe D. Jaaõ -feu. filho morreífe primeiro 
do que elle, ainda que houveífe filhõs da Rainha D. 
J oanna, com quem eíl:ava concertado a cafar, PQf" 
qúe em tal cafo o Infante D. Affonfo reprcfentària 
a pelfoa do Principe feu pay,. e haveria a fucce1fao, 
e herança dos Reynos de Portugal, por morte delle 
feu avô ; querendo deíl.a forte_ obviar a1guma duvi
da , que fe podia. levantar , ·no cafo , que faltaífe o 
Principe, do que mandou palfar publicos inílrumen
tos affinados da fua real maó, e fellados com o SeUo· 
Real , os quaes aflinaraõ as principaes peífoas do 
Reyno, que fe acharaõ prefentcs, e em huma Car~ 
ta patente palfada em Arronches a 12 de 1\Iayo de 
147 5 , prevendo os embaraços , que podiaõ fucce
der no tempo futuro, . na6 fendo ainda nafcido dle 
neto, d~clarou, que_ aos filhos do Príncipe perte?-

c1a 
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eia o Reyno, no cafo de falecer o Principe feu pay Prova num.34. 
antes de ter f uccedido na Coroa. Depois tendo já 
entrado por Caflelfa, e eff:ando na Cid.a.de de To. 
ro, por outra Cana patente o ratificou, a qual he _ 
a feguinte. · 

,, Dom Afumço por graca de Deos Rey de 
,, Calleila e de llyam , de Portugal, de Tolledo , e 
,, de Galiza, da Seuilha e Cordova , e de M ureia, 
,, e de Iaem , e dos Algarves da quem , e dallem 
,, mar em Afriqua e das Algeziras de libaltar, Se· 
,, nhor de 13ifcaya , e de Mollina fuço Caber a vos 
,, Duques , e Mefires das Hordenees Prelados , e 
,, Condes, Baroens, Ricos homens , e Cavalleiros , 
,, e Cidades, e Villas dos ditos meus Regnos, e Se
" nhorios de Portugal, e dos Algarves que comÚ· 
,, rando eu como a focelfam , e herança dos djtos 
,, meus Regnos e Senhorios por meu falecimento 
,, vem ao Principe meu fobré todos amado e pre
" zado filho , e aH"y pello comfeguinte delle dito 
,, meu filho por feu fallecimento vem ·ao Infumte 
,, Dom Aifonfo meu muito prezado, e amado no
" to, e feu· filho primogenito, e vemdo como nos 
,, tempos dagora fe poderia alguuã tall coufa acom· 
,, tecer, o que Deos defemda , porque ao diamte 
,~ fe poderia rccreçer alguã duuida f obre eA:e cazo, 
,, e alfy por eA:e refpeito como pollo eu aífy f emtir. 
,, por ferviço de Deos, e meu , e bem dos ditos 
~' Regnos , e Senhorios , eu com os Comdes , e 
.., Gramdes do meu Confelho dos ditos meus Reg-

" nos, 
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Bifloria fjenealogica 
,, .nos, e Senhorios de Portugall, e aos que ao pre .. 
,, femte comiguo fam em eftes meos Regnos de 
,, Caílella , loguo des aguora decraro, e dou por 
,, verdadeiro íoceH'or e Principe herdeiro dos ditos 
,, Regnos de Portugall e dos Algarves da quem e 
,, dallem mar em Afriqua e dos Senhorios delles ao 
,, dito Ifamte D. Afonço meu neto para depoes de 
,, meu fallecimento , e do dito Principe meu filho, 
,, feu padre, quando Deos aprouuer . de feer elle di
" to lfamte auer de ficar por uerdadeiro foceíf or, 
,, e herdeiro , e Rey , e Senhor delles Cem alguuã 
;, comtradiçam, e alfy roguo , e emcomendo, e man
'' do a vos ditos Duques, Meíl:res das hordenees 
,, Prelados, Condes, Baroens, Ricos homens , Ca
;, valleiros, e Cidades, e Villas, dos ditos meus Reg· 
,, nos e Senhorios , e a todos em gemrall , e acada 

· ,, hum em efpeciall, que loguo aguora , ou quando 
;, quer que vos o dito Príncipe meu filho para eíl:o 
,, requerer jurees ao dito Ifamte Dom Afonço meu 
,, Neto por verdadeiro herdeiro, e f oceífor dos di
,, tos meos Regnos , · e Senhorios para defpoes de 
~' meu fallecimento e do dito Principe meu filho , 
,, e feu Padre elle dito Ifamte auer de ficar por ver
;, dadciro f ocelfor, e herdeiro , e Rey e Senhor dos 
,, ditos Regnos , e Senhorios fcm outra comtradi
;, çam alguuã como dito he. E em teíl:emunho do 
~' que eu alfy com os ditos Grandes , Condes, · e do 
,, meu Confelho dos ditos. Regnos, que ora comi
" guo fam alfy faço, e emcomendo , e mando a uos, 

,J 

" q 
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,, q façaes , mandey dello fazer efla minha Carta j 
,, Amryque de Figeiredo Cavaleiro de minha Caza 
~' e meu Ef cripuam da fazenda com poder de . puu
,, rico notayro, que para ello dei, para fe todo tem· 
~' po faber ho fulfo efcripto.. Dada em a minha Ci· 
,, dade de Touro a cinco dias domes de Janeiro, 
,, eu fobredito Amryque de Figeiredo a fiz anno de 
,, N. S. Ihú Xpõ de mil quatrocentos e fetenta e 
,, feis. 

N aó contava o Principe mais que cinco annos 
quando em virtude do Tratado da paz , que ella 
Coroa celebrou com a de Caíl:ella , foy entregue na 
V illa de Moura à Infanta D. Brites no ~mno de 
.i480, e juntamente à Infanta D. lfabel , filha dos 
.Reys Cacholicos, com0 já diffémos no Cap. I~ def. 
te livro.. Porém depois por huma convençaõ par· 
ticu1ar dos Reys de Portugal , e Caílella , já per
fuadidos da fincera fegurança , e fé de huma firme 
paz, fe desfizeraõ as terçarias no anno de 148J, fen· 
do o Principe entregue aos Procuradores delRey, 
e a Infanta aos dos Reys de Cafl:ella. Entrou o 
Principe em Evora a 27 de Mayo do referido anno 
com incrivel fatisfaçaõ, e gofl:o de toda a Corte. 

Havia fido hum dos artigos daquelle Tratado 
o cafamento do Príncipe D. Affonfo com a dita 
Infanta D. Ifabel, para o.que fe naó efperava mais 
que pela idade competente para o Thalamo ; e aí= 
fim tanto, que o Prindpe cumprio quinze annos , 
detenninou ElRey fe effeituaífem eílas V odas, por-

Tom.llL V que 
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que a Infanta já contava vinte, e affim o mandou 
participar por huma Embaixada aos Reys Catholi~ 
cos. . Fora ó os Embaixadores F ernaõ da Sy lveira ; 
Senhor de Sarzedas , Coudel môr, e Regedor da 
Cafa da Supplicaçaõ, e o Doutor Joaó Teixeira, 
Chanceller môr do Reyno, e por Secretario dá Em· 
baixada Ruy de Sande, que os Reys receberaõ com 
grande fatisfaçaõ , e logo trataraõ da jornada da 
Princeza para Portugal. F oy efperalla à raya em 
nome do Princi pe para tomar entrega della o Se
nhor D. Manoel, Duque de Béja (depois Rey) que 
era cunhado del Rey lJ. J oaõ II. e feu primo com 
irmaó, e o mef mo grao de parentefco tinha com a 
Rainha D. lfabel de Caíl:ella, e por ilfo tio do Prin .. 
cipe, e da Princeza: mandou ElRey em fua com~ 
panhia a D. Aífonfo, Bifpo de Evora, filho do 
Marquez de Valença, primo com irmaõ da Infan
ta D. Brites·, D.Jorge de Almeida Bifpo de Coim .. 
bra, D .Joaõ de Caíl:ro fegundo Conde de Mon
fanto, D. Pedro de Menezes primeiro Conde de 

Chi;mica dc!Rey D. Cantanhede dos quaes diz Rezende na Chronica 
Joao lL cap. JO. ' • ,. . 

do mefmo Rey, que h1ao acompanhados de muitos 
Fidalgos, e Cavalleiros, e chegaraõ a Elvas ao tem· 
po, que a Princeza chegou a Badajós, '1companha
da do Cardeal D. Pedro Gonçalves de l\'lendoça ,. 
Arcebifpo de Toledo, o Meíl:re de Alcantara, o 
Conde de Benavente, o Conde de Feria , o Eifpo 
deJaem, D. Pedro Porto .. Carrero, e Rodrigo de 

· Ulho~ , que vinha com o charaéter de Embaixador 
. . para 
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para rcfidir ndla Corte, e outros Fidalgos princi
paes, e por Camereira môr D. lfabel de Soufa, Fi· 
dalga Portugueza, em quem concorriaõ tantas vir
tudes , como qualidades , que a habilitaraõ para fer 
efcolhida para efle grande lugar, e nove Damas da 
primeira esféra daquelle Reyno , e a demais fami:
lia correfpondente ao ferviço da Caía da Princeza • 

. Feita a entrega com a formalidade praticada em fe· 
melhantes occafioens , entrou na Cidade de Elvas , 
e no outro dia em Eflremoz, onde ElRey com o 
Principe a foraõ vifitar, e fem embargo, de que em. 
Sevilha fora folemnemente def pofada a Infanta com 
Fernaõ daSylveira, Embaixador delRey, com pro· 
curaçaõ do Principe, pelo Cardeal D. Pedro Gon
çalves de Mendoça, na prefença dos Reys, Princi
pes , e In&ntas de Caftella fuas irmãas; com tudo 
quiz ElRey, que por palavras de prefente os Prin
cipes o ratificaífem nas mãos do Arcebifpo de Bra
ga D.Jorge da Cofta, o que affim fe fez em o dia 
2J de Novembro de 1490, e no dia feguinte rece-
beraõ . as bençãos na Igreja de N oífa Senhora do Et: Pina, Chron. do dico 
pinheiro' que lhe deu o mefmo Arcebifpo de Bra- Rcy J cap. 39• e l l •· 

ga, ficando aqui a Princeza apofentada, onde efle- E Rc:zendc, cap. 1 Jo.. 

ve tres dias , e no de 27 de Novembro fez a fua e 1 J ª• 
entrada publica na Cidade de Evora com grande 
pompa, e magnificencia : foy levada de redea pelo 
Duque de Béja de huma parte, e da outra pelo Se-
nhor D.Jorge, filho delRey, e acompanhada dos 
Condes, e Grandes Senhores. ElRey em demonf .. 
, Tom.III. · V ii traçaõ 
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traçaõ do goR:o , e eílimac;aõ da Princeza , tirando 
o cordaó da nobre Ordem da J arretiere, o atou às 
redeas da mula da Princeza, e a levou affim debaixo 
de hum rico palco, que levava6 os Vereadores da 
Cidade, e chegando à Cathedral, depois de fazerem 
oraçaõ , e adorarem o Santo Lenho da verdadeira 
Cruz de Nolfo Redemptor, fe recolheraõ ao Paço 
já de noite, acompanhados de hum grande numero 
de tochas, que levavaõ todos os moços Fidalgos, e 
tambem os moços da Camera veíl:idos de ricas fe .. 
das , e borcados. A' entrada da Cidade , na porta 
que chama ó de A viz, por onde entrou a Princeza, 
Cataldo profeffor das boas letras , o qual de Sicilia' 
donde era natural, fora mandado vir para ler a Ca· 
deira de Rhetorica na U niverfidade de Lisboa, 1he 
fez huma excellente Oraçaó na língua Latina (por
que foy grande imitador de Marco Tullio na pure
za, e elegancia) em nome da Cidade , dandolhe os 
parabens da fua vinda, a qual fe im primio com ou
tras obras fuas em Lisboa no anno de 1500, livro 
taõ raro, que he f6mente conhecido por tradiçaõ 
do nome de feu Author entre os eruditos, pois 
poucos fe jaélaó de o terem viffo. A Rainha com 
o Principe acompanhada das Damas, e muitas Se
nhoras , ornadas de luzidas galas a efperavaõ no Pa
ço, que dlava adereçado ricamente, vendo-fe nelle 
a grandeza delRey, o goíl:o , e fatisfaçaõ dos V af: 
falos nos magnificas veíl:idos , e nas diverfas feR:as, 
e danças, que houve no Paço, em que todas as peí= 
. . foas 
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(o.as Reaes dançaraó , e. outras muitas dignas ddla. 
honra .. 
. Duraraõ por muitas dias as feílas da celebra· 
çaõ deíl:as Reaes V odas , · en1 que fe admirou a 
magnificenda,. e apparato real na abundancia, e 
profufaõ dos banquetes , a idéa, e invençoens, com 
que fe manifeftava o goíl:o em diverfas fdlas, expref. 
fadas em machinas apparatofas , e galantes : houve 
J uílas Reaes, em que El Rey entrou com oito man. 
tenedores, a faber: o Prior da Ordem de S .J oaõ de 
CaR:eUa, que andava deílerrado da fua Corte; D. 
Diogo de AJmeida, que depois foy Prior da mefma 
Ordem de S.Joaó neílcs Reynos; Joaó de Soufa; 
Ayres da Sylva, Senhor de Vagos, Camereiro môr 
dei Rey; Monfieur V eopargas, Francez; D .J oaõ de 
Menezes, Mordomo môr do Prindpe; Alvaro da 
Cunha, Eílribeiro môr deIRey; Ruy Barreto, Al
caide môr de Faro, e V é dor da Fazenda do Reyno 
do Algarve. Forao Aventureiros o Senhor D. Ma
noel, Duque de Béja, D.Joaõ Manoel, Pedro Ho
mem , Garcia Affonfo de Mello, Lourenço de Bri
to, Joaó Lopes de Sequeira, Antonio de Brito. 
De outra quadrilha de Aventureiros, que guiava D. 
Fernando de Menezes, que depois foy Marquez de 
VilJa-Real, eraó: Pedro Ayres, Fidalgo Cafielha· 
no; D. Henrique Henriques, Senhor das Alcaçovas; 
D.Joaõ deAlmeida, Conde de Abrantes; D.Femaó 
Martins Mafcarenhas, Capitaó dos Ginetes; D. R o
drigo de .Menezes , Guarda môr do Principe; D .. 

Mar ti· 
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J\1artit.1ho de Caflello-Branco, Védor da Fazenda, 
depois Conde de Villa-Nova; Jorge da Sylveira; 
D. Diogo Pereira, depois Conde da Feira; D. Ro· 
drigo de Caíl:ro, Senhor de V alhelhas , a quem cha
maraõ o Monfanto; D. Diogo Lobo, Baraõ de Al
vito; D. Pedro de Soufa, depois Conde de Prado; 
Diogo da Sylveira, Pedro de Abreu, Nuno Fer
nandes de Ataide, Garcia de Soufa, Joaõ Ramires 
de Arelhano, Fidalgo Caíl:elhano; e Diogo de Men·, 
doça. Durou quatro dias eíl:e vHlofo enterteni .. 
mento, em que ElRey, como muy deíl:ro, fez cou
fas de tanta admiraçaõ, que os Juizes das Juílas 
Rodrigo de Ulhoa, Embaixador de Caíl:ella; Ruy 
de Soufa , Senhor de Sagres, Almotacé môr, e F er
naõ da Sylveira , Regedor, e Senhor de Sarzedas; 
julgaraô os dous premios a ElRey, que era hum 
annel de hum diamante de muito preço, e hum rico 
Collar de ouro efmaltado, o que EIRey deu a Mof-. 
fem Alegre , Fidalgo Valenciano, e o annel a Dio
go da Sylveira. ~da durariaõ mais as feíl:as, que 
fe tinhaõ premeditado, fe o fuíl:o da peíl:e as naõ 
embaraçara: pelo que os Reys, e Principes fahiraõ 
da Cidade, porém ceífado elle voltaraõ a Evora ,' 
donde palfada a Pafchoa partiraõ para a Villa de 
Santarem, e chegando a Coruche na feíl:a de Pen
tecoíl:e, onde eíl:avaó ordenadas muitas feíl:as, naõ 
quiz ElRey fe fizeífem , por lhe dizerem era faleci
da a Marqueza de Villa-Real D. Britei, 6lha de 
D. Fernando, primeiro do nome 1 Duque de Bra~ 

gan~a, 
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g:mça, do que EIRey mo{lrou fentimento, e fe en· 
cerrou por ella , e ddl:a Villa paífou a Almeirim , 
con1 toda a Cafa Real, onde eíl.iveraõ alguns dias; 

. No dia quatorze deJ unho entrara ó o Prindpe, 
e a Princeza na Villa de Santarem acompanhados 
de grandes Senhores, onde foraõ recebidós em cere· 
monia debaixo de Pallio , com exceffiva demonf.. 
traçaó- de goíl:o, com feíl:as, que durauõ muitos 
dias. Netla Villa pa{faraó as peffoas Reaes em 
grande divertimento, porque eraõ continuados os 
tdlins, e a diverfaó, em que fe gaíl:ava o tempo. 
Contavaô-fe já doze deJulho, dia em que fe foraõ Rczcnde, cap. •J•· 
a divertir em caçar a Almeirim, e· voltando à noi-
te com grande goíl:o de toda a Cafa Real , durou 
pouco efia fatisfaçaõ com a fatalidade, que fucce• 
deo ao Principe D. Affonfó, que andando divertin-
do-fe nas margens do Tejo , montou a cavallo , e 
rogando a D.Joaõ de Menezes que correlTem hu-
ma carreira, elle fe efcufou por fer já quafi noite; 
porém depois inA:ado do Principe fe atravelfou no 
meyo da carreira hum moço , e fe efpantou o ca-
vallo de forte, que na meíma furia da carreira ca-
hio o cavallo do Principe taô de(~açadamente, que 
o levou debaixo, deixando-o logo quafi morto, fem 
falia , e fentidos. N aõ pode naquelle eíl:ado fer leva .. 
do ao Paço, e affim o retiraraõ a hum a cabana de 
hum pefcador, donde no efpaço de vinte e quatro 
horas, naõ valendo os remedios humanos , fa1eceo 
no feguinte dia a 1} de·Julho de 1491, fem deixar 
... fucceC. 
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Bifloria fjeneAlogica 
f ucceífaõ , naó tendo de idade mais que dezafeis 
annos e vinte e íeis dias , e de cafado feis mezes e 
vinte e cinco dias, e affim no mais florido tempo 
da idade , dotado de muita gentileza ; bizarra , e 
agradavel compoGçaõ do corpo, liberalidade, mo. 
deíl.ia, affabilidade, admiravel engenho com excel· 
lentes coíl:umes, e inR.ruido na lingua Latina, como 
tiramos da C2lrta, que Cataldo lhe efcrevco, e~or
tando-o aos eíl:udos , com a qual lhe enviou huns 
proverbias· tambem no idioma Latino concernentes 
à vida moral, e política, da qual referiremos· a clau· 
fula feguinte: Et quemaclmodum dum c~teros Prin
cipes inge11io, moribus , atque omnibus animi, corporif 
que virtutibus exéellis : ita bonis artibus optimjjque 
ilJflitutionihus vinceres. Fac precor ne plus curte in 
te formando habuerit natura: quam tumet in te il!)õ 
e.)."Poliendo , exornancloque adhibueris diligentie. 
Quod ji Jeçeris, parentibus i11primir & popu/is no11 mi
nus .fere externis quàm tuis rem perjucrmdam te fa· 
éfurum exifiima. Affim ornado de excellentes par
tes , que o faziaó digno fucceffor da Coroa a feu 
grande pay, acabou lafümofamente a vida. A Prin
ceza, que fendo em extremo a morte do Principe, 
voltou no níef mo anno para Caftella , ·obrigada das 
iníl:ancias dos Reys Catholicos , que mandando a 
Portugal a D. Henrique Henriques, feu Mordomo 
môr, a dar os pezames a EIRey, e à Rainha, vinha 
encarregado .daqueUa· diligencia. Depois cafou eíla 
Princeza com EIRey o·. Manoel, como fe verá .no 

Cap. V. 
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Cap. V. deíle livro. ElRey D.Joaõ lhe deu de 
aff entamento em fi1a vida, em virtude do contrato 
do feu cafamento, fete mil e quinhentos florins, que 

. importavaõ da noífa moeda dous contos e vinte cin .. 
co mil reis, por Carta paífada em Evora a 6 de 
Dezembro de 1490. Teve o Principe por Gover
nador da fua Cafa a D. Joaô de Menezes, Varaõ 
grande, que na HHloria deixou efclarecida memo-

. ria pela guerra de Africa , e em toda a parte pela 
füa prudencia: era irmaõ inteiro do primeiro Con .. 
de de Cantanhede , e fobre grande qualidade teve 
tantas virtudes, que o habilitaraõ para ElRey o en
carregar dos mayores officios juntos da Cafa do 
Principe, como conA:a de huma Carta fua palfada 
en1 Béja a 9 deJ unho de 1489, onde diz: A Dom . 
Joa'Ó de Menezes, Cnpita'Ó de Ta11gere, f7c. e affe ~:;r.1 • Extraí. fol.J+ 

por Jazermas a elle dito D. J oaô graça, e merce de 
praur, e conftntimento do Principe meu filho teemos 
por bem, e o damos por Governador de Jua C '!fa , e 

. terras -do dito Principe meu.filho, e queremos que elle 
jir-va os efficios de Mordomo môr, Veedor da Fazen
da, FjCrivaô da Puridade, e qúe aja as tenças ato
dollos ditos offecios lzordenados , e outrem naô , f5 e .. 
Depois por ~utra Carta, que acaba. Dada em Via. Dito livro, foL as. 
na apar de Alvito a 2!J de Outubro de 1490; o fez 
Camereiro môr do Principe, de forte, que ao mef. 
mo t~mpo foy Governador da Cafa do Príncipe , 
feu Mordomo môr, Camereiro môr, Védor da Fa· 
zenda·, e Efcrivaõ da Puridade. Achou-fe o dito-D. 

Tom.III. X Joaõ 
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I 6 2 Bifloria yeneaiogica 
Joaó de Menezes na ~ntempeíl:iva_deígraça da mor
te do Principe , de que ficou taó fcntido , que paf. 
faraó annos fem que vieífe à Corte, à qual foy de
pois chamado por ElRey. Os feus merecimentos 
naõ f ó neíl:e Reynado, mas no feguinte o tiveraõ 
fempre occupado nos lugares de mayor confiança , 
e eftimaçaõ. ;Outros Fida1gos achamos com em
prego na Caía do Principe, a faber: D. Joaõ de 
Noronha , Capellaó môr , por Carta pafiàda em 

Livro~ª Chancellaria Evora a 28 de Agofto de 1490, e nella diz: Ha
do anno 1490. foi. vendo nos reJPeito às virtudes bondade e doutrina de 
j7'· D.J oa'Ô de.Noronha, n'!ifo amado.fabrinho deji1a /ea/
Rczende,c.91. foL6o. de e de'Crrp" çaô e7c. e D. Rodrigo de Menezes 
e foL 8~. ::I" ' ' 

que foy Commendador de Grandola, feu Guarda-
môr, o qual era Mordomo môr da Rainha D. Leo
nor, fua mãy, e por Védor da fua Cafa; Gomes de 
Figueiredo, que foy Commendador de Santiago, e 
Provedor de Evora, por cujo officio EIRey D.Joaõ 
o II. lhe deu depois o de V édor da Cafa do Princi
pe , o qual jaz na infigne Igreja do Real Mofleiro 
da Batalha, e para a fua fepultura fez Cataldo o 
feguinte Epitafio, o qual fe acha inferto nas f uas 
Obras já louvadas, e imprelfas em 1500. 

MortaliJ, 'JUi totam in humanis fpem 
collocas : /ege qutefo cafum hunc mi
f erandum, ~ inauditum: .11/phonfus 
Joannis Secundi Portugalite 'R.egi 1 , 

~ -
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· & Lianor11: 7V1ginte unigenituJ: fer- ·. · .1_ 

· dinandi , & Helifabet Cajieflte 'l\e- . ·!·, 
gu.m gener: pojl nuptias: auro ar-. . , : 

· gentOtJue ac precio/ijjimis "'Vejlibus : · 
fjUales · ttntehac numquam celebratte -. · · 
junt ,'..dum SanE!erénte unJ cum patre: . ·. · 
_múlti[que 7{egni proceribus: oba1nbu-

. \ lantii · gr:atiâ : equo curreret : prtecept 
juxta Tagum; decidit: perdita lo
que/a:· e9uo impedito cuj11dam pueri 
interpojitu : jequenti die eadem fere 
hora: qua cecidit: migravit adVeum 
pulcherrimus: liher aíijft1nus : modeflif 
jimus .Princeps : annorum decem & 
jex. Summo mane in Munajlerium 
( quod'"Belli dicitur) ubi 'R.tgia cada
vera ·reponuntu~, allatu1n. Solemnij:. . 
fimis Exequiis, ex omni 'R.egno com
fluentibus hominibus, fepultum. Ca
jus accidit mcn{e Julii di e Martis 
XIIL jlatim poft Solis occajum Mil
lejimo. CCCC. XCJ. 

Tom.III. X ii CAPl .. 
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CAPITULO V. 
'DefR.ey 'D. Manoel. 

~ª~ª~ , EMos deixado no Capitulo pre
cedente fem fucceífor a Coroa 
pela morte do Principe D. Af.. 
fonfo, que morreo em vida de 
feu pay , e quebrada nelle a 
primeira , e coroada Linha do 

. _ _ vitorio{o Rey D.Joaó o 1. de 
gloriofa memoria ; porém ainda nos refia para ef
crever a· mayor , e mais djtofa porçaõ da f ua fe
cundidade, naõ fó ndle Capitulo, e nos feguintes 
defl:e livro, mas tambem nos livros VI. e VII. 
quando chegarmos à f ucceífaõ da Real Caía, hoje 
reynante. Agora veremos na fegunda Linha do feu 
proprio fangue reflabelecida a Monarchia Portu· 

gueza 
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16 6 Bifloria qenealogica 
gucza em hum dos mais venturofos Principes, que 
empunharaõ Sceptro, que ·o Ceo. lhe tinha referva
do entre as formidaveis tormentas, que acontece
raõ no reynado de feu Antecdfor, e com hum a tor
rente àe prodigiofos fucceífos elevou· o, Reyno de· 
Portugal ao mayor auge da grandeza, e do poder 
nos dilatados dominios, com que o augmentou o 
feliciffimo Rey D. Manoel, que nafceo na Villa de 
Alcochete a ) 1 de Mayo do anno de 1469 , ultimo 
filho do Infante D. Fernando, e da Infanta D. Bri-· 
tes, e unico herdeiro da Coroa Port:1gueza, a que 
o elevou a fortuna pela morte de teus irmãos, 
quando ElRey D.Joaõ II. íeu primo com irmaõ 
morreo fem deixar . fucceífaó legitima; porque re
cahio em o Se;1hor D. l\'lanoel, Duque de Béja, con10 
neto deliley D. Duart~, e da Rainha D. Leonor, 
como deixámos efcrito no Cap. "\TIL do Livro III. 

Prova num.~9. Era D. ·b-Ianoel, Duque de Béja, e de Vifeu, 
e tinha de alfentamento hum conto de reis em cada 
anno, Senhor das Ilhas de Santiago. de lVIayo , S. · 
Chriílovaó do Sal, Ilha Brava, S. Nicolao, S. Vi
cente, Rofa Branca, Santa Luzia, e Santo Anto-

aoes, Chr.delRcyD. nio, por doaçaõ delRey D.Joaõ o IL do anno de 
Manoel, part.1. 'ªP·6 · -.. .1 ... ..,. i • 

148 9, Senhor de V ífeu, da Cov1 haa, v u1a-V içofo, 
Governador, e. Adminiíl:rador do ~IeHrado de Chrif
to, Condeíl:avel de Portugal, Fronteiro môr cc En
tre Tejo, e Guadiana, e outras terras. Efie opu
lento eíl:ado po{foia, quando fobio aoThrono no dia· 
2; de Outubro, e no dia 27 do dito mez do anno · 

de 
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ele 1495 ,-foy acclamado na Villa deAlcacerno mais 
\'igoroto tempo da fua idade, porque contava vinte 
e fois annos , ornado de taõ fingulares vi~tudes , e 
dotes da natureza, que merece o, que confefiàlfem 
os Efcritores Efl:rangeiros, que fobiaõ tanto as qua .. 
)idades da fua peífoa , que nenhum do feu tempo 
lhe levou ventagem , concorrendo nelle excellentes 
Principes. Foy chamado o filho da Ventura, e o 
Feliz, nomes, que lhe adquiriraõ as fuas gloriofas 
Conquiftas. O teu reynado, em tudo feliciffimo, 
mereceo fer contado pela idade de ouro , naõ fó .. 
mente pelas riquezas do Oriente, mas pelas Leys, 
e profperidade, em que todo o Reyno {e vio no Jeu 
governo. No principio do teu reynado, no meJmo 
dia , em que elle em Montemôr ordenou, que to• 
dos os tributos , que pagavaó os Mouros , folfem 
dedicados ·à Igreja, fe viraó em Africa vitoriofas as 
fuas armas por D.Joaó de Menezes (depois Go
vernador da Caía do Principe , e feu Camereiro 
môr) desbaratando em huma batalha aos Mouros. 

Tinha ó paffado dous annos do feu 'reynado , Goes, Chron. do diro 

quando defpedio ao grande D.Vafco da Gama (de- Rcy, P· •· cap. H· 
. C d da v·d· . ) S d J Ih d Barros Dccad. 1. liv.~ pois on e 1 1gue1ra a e u o o anno cap. 1. 

de 1497 com a primeira Armada, que mandou à ~=rio de Rcb. gcil. 

lndia , dando efle feliz Capitaó complemento às • 
idéas , em que havia tantos annos fe premeditava 
aquelle defcobrimento , guardando Deos , ao que 
parece, para EIRey D. Manoel a fatisfaçaõ das feli-
cidades promettidas no campo de Ourique aos feus 
. ..A.nte• 
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1:68 Biflori" <jenealogica 
Anteceífores , quando os deíl:inou para cultor~~ do 
Euangelho ·, que agora foy levado às mais remqtas 
partes do Mundo. Chegou a Armada ao Cabo de 
Boa Efperanca, em que andou os mezes de· Agoílo, 
Setembro , e Outubro , padecendo tormentas, ten· 
do aviíl:ado a Ilha, a que fe poz o nome de Santa 
Elena; e dobrado finalmente o Cabo a 2 J de NO· 
vembro·, chegaraõ à Aguada, a que deraõ o nome 
de S. Braz, já feífenta leguas além do Cabo, don
de tendo navegado a Leíl:e, que era o rumo de ·ir 
demandar a lndia , confórme o feu regimento , e 
vendo, que já fe tinhaõ adiantado muito ao que 
eíl:ava defcoberto por Bartholomeu Dias, e Lopo 
Infante, houve em toda a Armada hum geral con .. 
tentamento. Chegaraõ à Ilha de Moçambique, 
Mombaça , Melinde , e finalmente a Calecut, 
Corte delRey Çamori, o mais poderofo da Coíl:a 
do 1v{alavar, e neff:a viagem gaftaraõ onze mezes, 
vencendo infinitos trabalhos a coníl:ancia do gran .. 
de D. Vafco da Gama, e voltando defta taõ longa 
viagem chegou a Lisboa a 1 o de Julho do anno de 
1499. No anno feguinte de 1500 a 9 de Março 
fahio do porto de Lisboa Pedro Alvares Cabral , Se
nhor de Azuzara com a fegunda Armada, que EI-

Barr01, De~ 1. liv.5. Rey mandou à India, e obrigado de hum temporal 
o~~,z; P. 1• cap. H· defcobrio o Brafil, a quem a piedade de feu primei· 
Braro, Nova Lufitania. ro defcobridor deu o nome de Santa Cruz, e a am .. 

:_~ . 

biçaõ converteo depois no de Braftl, pela eíl:imaça9 
do páo affim· cha1nado. Foy defcoberta efia gran· 

de 
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& Regíaõ a.2; de Abril do referido antlQ, a~de q. 
fortuna conftante delRey D. Manoel levo11 a caf o. 
efie Capitaó para lhe fazer mais dilatado o Imperio 
com a grande porçao dd\a nova .parte do Mun~o,. 
a· cujo Continente 1ê deu o nome de America, de•, 
rivado de Americo Vefpucio., por patria Florenti .. 
no, e por profiífaó hum dos mayores Geografos da· 
queiles tempos, a quem. ElRey D. Manoel man
dou reconhecer a terra, e pprlhe termos, e deJle fe 
veyo a chamar eil.a ~quarta parte do Mundo Ameri
ca, devendo com mais razaé intitularfe Manoelica, 
pois à ventura dd!e Prindpe, e naõ às demarcações 
de Amcrico, deveo o Mundo mais claro conheci .. 
mento ddla grande parte, Seguio fua viagemPe.- · 
dro Alvares Cabral, e profperamente tomou o por
to de Calecut, e depois o de Cochim , e Cananor. 
Em o anno de 1 J02 mandou ElRey huma grande 
Armada à India, que fe compunha de vinte embar
caçoens: antes de partir foy EIRey acompanhado 
~os Senhores da Corte à Sé, e tendo ouvido Miílà, Barros, Decad. 1. nv. 
e implorado o auxilio Divino , e dado fim às cere- 6. çap. '· 

monias da Igreja, molhando a fua piedade, acabou 
et\e aél:o com huma demonftraça6 da fua grandeza, 
fazendo huma folemne fàlla, em que relatando os 
merecimentos de D. V afco da Gama , o creou AI· 
mirante dos mares daArabia ,·Perfia, e lndia, e de 
todo o Oriente; no fim do qual aél:o lhe. entregou 
a bandeira do cargo, que lhe dera , honrando deffa 
forte os merecimentos de V araõ taõ grande 1 em o 

· . Tom.UL Y qual 

Digitized byGoogle 



t 7 o Bifloria qenea/ogica 
qual -por taõ nobre· modo teve nelle principio -o 
titulo de Almirante dos mares da India ; e fendo 
acompanhado de todos os principaes Senhores , e 
Fidalgos , que efiavaõ prefentes, até a praya da Ri
beira , onde embarcou neíl:a viagem , fez tributado 
à Coroa. de Portugal EIRey de · Q_uiloa , e tendo 
confeguido profperos fucceífos, e eíl:abelecido o 
commercio, feito guerra a alguns Principes, ce1é· 
brado pazes, e amifade com outros, deixando glo
riofo o feu nome , e a N aça6 refpeita~a, fe recolheo 
a Portugal com felicidade, e vitoriofo: aprefentou 
a EIRey D. Manoel em audiencia publica as pareas, 
que confeguira delRey de Quiloa, que levou acom· 
panhado dos Grandes , e Fidalgos , que havia na 
Corte , precedido de trombetas, e atabales. De(.. 
tes tributos mandou a piedade delRey lavrar h'uma 
Cuíl:odia de ouro, tao primorofa na obra, como rica 
no pezo, que offereceo a N offa Senhora de Belem, 
como primicias das vitorias do Oriente , applican. 
do de mais às obras daquelle Moíl:eiro, de ·que era 
Fundador, todas as prezas, que lhe pertenceífem , e 
aventajados rendimentos daquella Conquiíl:a , com 
que o edificio fe adiantava. Facilitada defta farte 
a navegaçaõ da India, continuaraõ as noífas Arma• 
das, em que o esforço dos noffos confeguio huma 
torrente de vitorias' com que a1cançaraõ por ami
gos, e alliados muitos Reys do Oriente, e outros fe 
tizeraó tributarias à Coroa Portugueza, em que te~ 
ve grande parte o valerofo Duarte Pacheco, cujrul 

emprczas 
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em prezas foraõ . tao fóra da regra commua, que ex- . 
cedem a mefma imaginaçaó, como fe vê na HHl~ God, P• i. cap. i. 

ria , que fe efcreveo daquelle Eíhdo, devendo tu .. 
do ao valor, . que tanto o diftinguio no Mundo, o 
deixou acabar a fortuna em miteravel pobreza. 

Palfou depois à Afia o grande D. Francifco 
de Almeida, com o titulo de Vice·Rey da India, 
de que fuy o primeiro. Tomou Q_uiloa tirandolhe 
Q Rey , e pondolhe outro, rendeo Mombaça, que 
depois entregou ao fogo; a EIRey de Onor conce
deo a paz ; e porque lha quebrou, o desbaratou de· 
pois , e tantas ouuas emprezas confeguio , que o 
fazem hum dos mais dignos Capitaens, que conhe
ceo o Mundo em todas as idades. Seguio-fe nas 
Conquillas o &mofo Affonfo de Albuquerque, que 
com gloriofas vitorias fe fez immortal ; e quando 
das fuas acçoens naõ·· tiveramos mais teflemunhos , 
baíl:ava f ó mente ª' Conquiíl:a da Ilha , e Cidade to
mada fegunda vez a 2; de Novembro do anno de 
J 510, que he a de Goa, a qual fez cabeça do Ef. 
tado Portuguez da lndia, em que fe aífcntou depois 
Cadeira Epifcopal, e foy feu primeiro Bifpo D .. 
Francifco de Mello-; e com o tempo palfou a Ar., 
chjep~fcopal, com o titulo de Primaz do Oriente , 
de que foy o primeiro D. Gafpar de Leaõ, como 
diremos adiante. Tomou Ormuz na Pedia, e a 
opulentiffima Cidade de Malaca, frequentada de to .. Oon, p. ;. cap.11• 
das as N açoens , fita na aurea Cherfonefo , e fe det: 
çobriraõ as Ilhas_ de Maluco, e :Banda. 
. . _To m.m. Y ü l>os 
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. . Dos gloriofos fucceífos da Afia , e das mais 

ConquHlas deu ElRey conta ao Papa, como: quem 
todas as fuas admiraveis idéas dirigia ao mayor cul
to , e exaltaçaõ da Fé de J efu Chrifio,, verdadeiro 
Deos dos Exercitos, que era o norte das fuas Ar• 

Goe1, parte 4. cap.s6. madas, e emprezas. N eíl:a conformidade mandou 
Faria, tom. z. cap. •· offerecer ao feu Vigario na terra as primicias das 
foi. n 1• Conquiílas do Oriente, com huma folemne Embai-· 

xada de obediencia. Governava a Igreja o Papa1 

Leaó X. quando no anno: de 1 514 entrou em Ro
ma o feu Embaixador aquelle infigne Heroe Triíl:aó 
da Cunha, de quem eraõ companheiros Diogo Pa· 
checo, eJoaõ de Faria, todos com o mefmo cara· 
él:er, e por Secretario Garcia de Rezende. Acom
panharaó a Triílaó da Cunha muitos Fidalgos da· 
primeira grandeza , para ornarem com as fuas ·pef
foas, e illuffres Cafas eíl:a acçaó. Eraõ os princi
paes tres filhos do Embaixador, a faber : Nuno da 
Cunha, que depois foy V édor da Fazenda delRey: 
D.Joaõ o III. e Governador da India, cuja Caía, . 
e defcendencia exifl:e nos Condes de S. Vicente , 
ainda que com differente V aronla ; Simaõ da Cu.. 
nha , que tambem fervia com nome , e reputaçaõ 
na lndia, e foy Trinchante do mefmo Rey, e Com~ 
mendador de S. Pedro de Torres-Vedras , o qual 
em illuíl:re po.íl:eridade conferva a fua Caía nos Con· 
des de Povolide , e nos Senhores de V aldige , fup ... 
pofio que neíl:es ainda que com o mefmo appelli
do de Cunha, tem já hoje differente Varonia. Er.a 

o ultimo 
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o ultimo . filho . do Embaixador. Pedro Vaz da Cu .. 
11ha, que foy Efuibeiro môr do mefmo Rey , de 
quem tambem temos illuíhiffima defcendencia nos 
Senhores do morgado de P-ayo Pires r com eíl:es , e 
outros Fidalgos fe fez mayor o refpcito naquella lu-
2idiffima Embaixada. Coníl:.a va o preíênte de to
das as peças de hum Pontifical , em. que entrava 
frontal, ·tudo de brocado de pezo, bordado, e guar.
necido de perolas, e pedras de muito preço , obra a 
mais . rica no feu genero, que já mais fe havia vifi.o, 
naõ fó eftimavel pela riqueza , mas pela perfeiçaó.: 
além dos ornamentos foraó joyas de grande valor., 
e muitas moedas de ouro lavradas para eíl:a occa.
fiaõ, raras à vifla pela grandeza, por fer cada huma 
do pezo de quinhentos Efcudos , de forte, que etl.e 
prefente foy eílimado em hum milhaõ da noffa moe· 
da. .. Entre tanta riqueza , fe diílinguia o raro em 
as animaes , que eraõ hum Elefante com as guar
niçoens todas de ouro, fobre o qual .hia hum Cofre 
com. o prefente, e hum Indio , que o dirigia ·como 
feu governador, e hum cavallo .Pedio com huma 
Onça de caça, que lhe mandara ElRey de Ormuz, 
com hum Caçador da mefma Provinda , .o qual ' 
montado levava a Onça nas ancas do cavallu, pot: 
ta f obre huma coberta hervada , e dourada muito 
polida. Efi:es animaes conduzia Nico la o de Faria , 
Ellribeiro delRey , o .qual no caminho de Sena 
para Roma foy feguido de tanta gente de pé, e de 
cavallo, que das Cidades , e Villas circumviíinhas 

fe 

oigitized byGoogle 



I.7.4 · · Bifloria <jenea/Qgica 
fe ajuntava para . ver o Elefante , que naó podiaô 
paífar pelas eílradas, nem entrar nos povoados fem 
muito trabalho. No primeiro Domingo da Qµa
refma, que fe contavaõ 12 de Março, foy a entra-. 
da publica defla magnifica Embaixada, com gran· 
de ordem, e admiraçaõ das gentes , que de toda a 
parte concorreraõ a Roma a ver taõ fermofo efpe
él:aculo. O Papa eilava no Caftello ôe S. Ange
lo com alguns Cardeaes , logrando aquella viílofa 
pompa: tanto que o Elefante chegou a efle íitio, 

. obediente ao feu governador, que era o Indio, que 
levava {obre feus hombros, fez tres reverencias, e 
Jogo forvendo pela tromba a agua, que lhe eilava 
preparada em huma grande tina, a começou a efpa
lhar taõ alta, que palfando por cima da janella, em. 
que o Papa eflava, foy dar em outras, em que por 
tres vezes borrifou a muitos Cardeaes , e peffoas de 
grande reprefentaçaõ , que nellas eftavaó; e voltan
do .. fe para o Povo, que o tinha cercado, fez o mef· 
mo tanto à fua vontade , que fahiraó os de mais 
delles bem molhados. Deu depois o Papa audien· 
eia ao Embaixador com taõ paternal affeélo , que 
bem moilrou a eflimaçaõ , que fazia daquella obe
diencia , admirando Roma Cabeça do Mundo , o 
ver fubmettidos novos Povos , e N açoens inculcas 
ao conhecimento da verdadeira Religiaõ pela va_, 
lerofa conA:anda dos Portuguezes, com que defpr~ · 
zando os perigos , chegaraó a confeguir nas f uas 
Conquiflas fama immortal, com que feraó têmpre 
~ - louva· 
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louvados ·de todas as N açoens. . F oraõ os pÍ'inci
pae_s pontos detla Embaixada a continuaçaõ do c .on"I 
cílio , reformaÇaó da Igreja, e guerra contra os Tur
cos ; porém nenhuma deíl:as coufas teve effeico, más 
f ó os menores, que fora ó a conceífaõ das terças , dí-
zimos,. e Mofteiros para Commendas, em quanro du- Prova num-4º· 
ra1Te a guerra contra os ~louros. N aõ quiz EIRey 
áceitar ·aS- terças fem embargo dos exemplos dos 
Reys de Cailella, e Aragaó; e o Eftado Ecclefiaíl:ico 
agradecido· lhe fez entaõ hum fubfidio voluntario 
de cento e cincoenta mil cruzados , pagos em tres 
annos. Tinha o Papa apparelhada hum Armada 
contra os Turcos , da qual offereceo a Tri!laõ da 
Cunha o baíl:aó de General, obrigado da fama do 
feu valor , e da vifl:a da füa peífoa ; porém elle re;. 
fiílincto às inllancias do Papa fe efcufoli do poílo· 
por naõ ter licença delRey , e voltou para o ReY"' 
no , deixando do feu nome honrada memoria na 
admiraçaõ de Roma; pois ao feliciffiino tempo dei• 
Rey D. Manoel deveo ver dentro dos feus muros.., 
o que naõ confeguio no mayores triunfos da fua an-
tiga dominaçaó , d~ atraveífarem as ruas de Roma 
Elefantes dalndia.- Alberto Carpi Italiano da Fa-
milia dos Condes do feu appellido, e hum dos erudi-
tos daquelle Seculo ; que era Embaixador do Em-
perador Maximiliano 1. na Curia, lhe deu com eru~. Prova m Â 

diia · reflexaõ individual noticia , em huma Carta , nu . ..,i. 
delta Embaixada, como · das mayores coufas , que 
baviaõ pa.lfado no Mundo. 

Omefmo 
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O mefmo Papa Leaõ X. naõ fó · Ihe concede(» 
a~·referida graça, mas outras muitas em differentes 
tempo$: por huma Bulla paffada em Roma a 9 de 
Julho do anno de 1 514, lhe concedeo o Padroado 
de todas as Igrejas , e mais Beneficios de qualquer 
cathegoria, de todas as terras, e Conquiít.as do UI. 
tramar, para elle, e todos os feus fucceffores, e em 
virtude da dita Coníl:ituiçaó foraó encorporadas 
todas dlas Igrejas com feus Beneficios à infigne· 
Ordem Militar de ChrHlo. Depois por outra Bul-

. la palfada em Roma a J de Novembro do mefmo 
anno, e fegundo do feu Pontificado, que princi
pia : Prece!Je devotionis , & iml:feffum fervorem , 
integre .fidei puritatem , ingeniique in Sa11élam Se. 
dem Apg/lolicam olfervantiam , exce!farumque virtu
tum ftagrantiam, tpiihus Chari/]imus in Clzri/lo filius 
110/ler Emmanuel Portugalli~, o' Algarbiorum Rex 
1 llu/lris .fl fa nobis, & diéle Sedi multipliciter gra
tum , olfequigfam, o' acceptum prehuit , apud arca
Ra mentis noftre digne revolventes , prefertim cum 
magi/lra rerum experientia te/te, & e. N ella lhe 
fuz ampliffima doaçaó, e concefiàõ de todas as ter• 
ras , e Provindas conquiA:adas , e por conquiA:ar , 
naó í6 na India, mas ainda nas terras incognitas, 
e de que naõ houvelfe noticia, confirmando as Bul· 
las de feus predeceífores, das quaes já fizemos men· 
çaõ no Cap.111. do Livro Ili. e dellas fe vê o in· 
contraíl:avel direito, que a Coroa de Portugal tem 
~ mui~os dominios da Afia 2 Africa , e America ; 

'iue 
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que lhe eA:aõ uf urpados. E por outra Bulia paífa- Prova num.+f. 
da ein P"-oma no quarto anno do feu Pontificado, 
em o ultimo de Março de 15 16~, naõ fó deixou em 
t,odo o feu vigor a dita Conftituiçaõ, e as de Calix-
to Ili_. Sixto IV. e Alexandre VI. mas explicou a 
primeira acima apontada de 9 deJunho de 1; 14, em 
que declara o que fe comprehendia na Cathedral 
de.Marrocos pertencente ao Padroado Real , em 
C)~aefquer partes de Africa, e nas mais Províncias , 
e t~rras ultramarinas. Depois já no Pontificado 
do Santiffimo Padre .G~egorio XIII. declarou vivte Prova num...i.5• 
voeis Oraculo , o direito dos Reys de Portugal 
nas .elitas partes, o qual fe diflingue em tres panes, 
a {aber : o dominio das Conquiíl:as, do commercio, 
e da navegaçaõ. Já feus predeceffores os- Papas 
Alexandre VI. eJ ulio II. tinhaõ feito diverfas con-
celfoens a ElRey D. Manoel: o primeiro por hum 
Breve palíado em Roma a 26 de Março do anno 
de 1 ; oo , para poder nomear Miffionarios A poíloli- Prova nu111.46. 
ços' com poder ordinario' nas terras defcubertas , e 
Conquiflas dos Portuguezes, defde o Cabo de Boa 
Ef perança até à India, do que bem fe vê o quam 
antigo he o mandarem os noífos Reys Miffionarios 
às terras , e Provindas das fuas Conquiílas : o fe-
glindo por outro :Breve paífado tambem em R orna 
no. anno terceiro do feu Pontificado a 12 ele Julho 
de 1506, para que mais fe accendeífem os Fieis no . 
zelo das ConquHlas , concedeo Indulgencia Plenaria Prova num.47. 
para fempr:e, naõ fó aos Miffionarios , mas a todas 
. Tom.III. Z .a.s 
~, 
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as peífoas de hum, e outro fexo, que El Rey ma~. 
daHe a India , . naõ f ómente os que lá fe cíl.abelecef. 
fem, mas ainda os que houvdfem de voltar para o 
Reyno. 

A dignidade de Capellaõ môr he taõ antiga nef. 
Theatr0 ac~eaL cJe 'ª te Reyno, que tem a fua origem def de o feu prin· 
Caíadc:Sl)ufa,foL8~8. cipio, e naõ no tempo delRey D. Affonfo V. como 

efcreveo com alguma equivocaçaõ hum elegante , 
e difcreto Author , do que temos teílemunhos de 
incontraíl:avel authoridade, como faõ algumas Efcri. 
turas, e Doaçoens, em que achamos nomeados Ca
pellaens môres ,. em diverfos Reynados antigos. 
EIRey D. Atfonfo 1. quando tinha a fua Corte em 
Guimaraens, era a Igreja de N oífa Senhora da QJi .. 
veira a fua Real Capella , e paífando para Coimbra 
fervia de Capella a Igreja de Santa Cruz, e depois a 
Igreja de S. Miguel, que fica na U niverfidade. E · 
quando os Reys reíidiraõ em Santarem , foy Capei. 
la Santa Maria da Alcaçova da mefma Villa. Em 
Lisboa fe refere por tradiçaó, que o foraõ as Igre
jas de S. Bartholomeu , e S. Martinho, e na Igreja 
de N oífa Senhora da Efcada no adro de S. Domin
gos, quando os Reys viviaõ nos Paços dos Eíl.aos, 

Vaíc0nceDoa Antph. no Rodo, conA:a que foy Capella. · EIRey D. Di. 
fQl. 51 l• niz a teve junto do Paço da Alcaçova do Catlello, 

dedicada a S. Miguel, na qual a Rainha Santa Ifa
bel fua mulher , depois de recitar em fua Camera 
parte das horas Canonicas, ouvia as reíl.antes na di· 
ta Capella, com grande piedade, e devoçaõ. D~f. 

de 

• 
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lle elle tempo parece teve principio o cantarfe na A • 1 fi 1 

ffi . . . g10 og. tom. 1. e .. · 
Capella do Paço o O cio D1vmo , ao menos nas 4co. 

vefperas f olemnes , como diz o Licenciado Jorge 
. Cardofo , infigne inveíligador das noífas coufas , a 

cuja erudiçaó devem n1uito os curiofos. O Papa 
Eugenio IV. concedeo a EIRey D. Affonfo V. no Rdende, Chft'n. do 
anno de I4J9 o rezarem os Capellaens no Coro; dito Rcy, cap.191, 

porém naó teve etfdto no feu Reynado , mas no 
de feu filho ElRey D.Joaõ o 11. como refere a fua 
Cbronica. ElRey D. Manoel a poz dentro do Pa-
ço , na Caía, que hoje he Tribunal da Mefa da Con-
fcienda, e Ordens, a qual dedicou ao Apoílolo S. 
Thomé , Proteél:or da India , e deíl:e lugar fe mu-
dou no anno de 15S1 para o lugar, em que hoje ef. 
tá, ficando no primeiro a infcripça6 feguinte. 

~ 

_'Í)e_o Optimo Maximo 
Suh h'11J<we Vivi· 7' homte Apofloli 

Eic <R.ex Emmanue/ Ctlpellam 'J<.egiam 
'Dicavit, (!)'- translata fuit. .Ânno 
. M 1J. LXXXI. 

Locum profanari vet.Jt 'R(ligio. 

. .. 

A ella excelfa dignida~e, a que faõ annexas muita~ 
prtrogativas, concedeo o Papa Leaõ X. a jurifdic· 
çaõ cível , e crime Cobre todos os Capellaens, Re .. 
ligio(os , e Clerigos ainda fómente de Ordens me .. 
. Tom.Ili. Z ii nores, 
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Prova num.so. 
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1 8 o Bifloria qenealogic11 
nores, que pertencerem ao ferviço delRey ,: e a .nO: 
meaçaó de todos os Beneficios, e Igrejas do Pa~ 
droado Real, as quaes clle propoem por Confulta a 
ElRey , e foy paífada em Roma a 1 de Dezembro 
de 1S14 , fendo Capellaõ môr D. Pedro de Mene
zes, Bifpo da Guarda. Por outra Bulia pafiàda em 
Roma a 26 deJulho de 1S1 s, fez Juiz Privativo ao 
Capellaó môr de todas as caufas pertencentes às 
Igrejas da aprefentaça<S Real, e de todos os cria• 
dos, que vencerem moradias, ou tiverem cargo ~ 
gum por fua ordem. Ao meGno lugar de Capel
faó môr concedeo a authoridade para poder abfol· 
ver os Governadores , e Corregedores das Comar
cas das excommunhoens, que contra elles fulmina-
rem os Ordinarios nas fuas Dioccfis , conhecendo 
da validade das ditas excommunhoens, e cenfuras, 
fazendo guardar as juflas, e relaxar ~que lhe pa
recerem; foy palfada em Roma a 1 S de Dezembro 
de 1 s 1 f , a qual depois o Papa J ulio III. repetia 

-por hum Breve pafiãdo em Roma a ri deDezclni 
bro de •$$•· Era já CapeUaó môr D. Fernando 
de V afconcellos, Bifpo de Lamego, que depois foy 
Arcebifpo .de Lisboa, quando lhe deu poder , e a 
feus fuccelfores para procederem contra os Clen.. 
gos , que caçarem fem licença- nas Coutadas Reaes, 
cafligando-os com penas pecuniarias , e excommu~ 
nhoens, e foy paífada em Roma a 16 de Setembro 
de 1519. O me6no PapaJ ulio III. confirmou o Bre• 
vc ·de Leaõ X. em que concede 1 que nenhuin Pre
·. ~dQ 
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lado puzefíe interdiao. ndle Reyno , fem a caufa Prova num.si. 
delle fer examinada primeiro pelo Capellaó môr, e 
por clle approvada, o que deixa na fua confciencia: 
foy paífado em Roma a 18 de Dezembro do anno 
de i J s 1. Com eflas, e outras muitas graças , que 
os Summos Pontifices concederaó em diverfos tem-
pos ao lugar de Capellaõ môr , fe ampliou a jurií-
dicçaõ defla grande dignidade, que depois fe aug• 
mentou , quando foy exaltada na de Patriarcha de 
Lisboa. · 
. Começaraõ logo a correr com tanta felicidade 

as coufas da India, que David Emperador da Ethio- Prova num.si. 
pia, e de taõ largo Imperio, que lhe eraó fogeitos 
felfenta e feis Reys Chrií\ãos , e oito Mouros, taõ 
poderofo em Exercitos, como de ouro, e prata, e 
~utrãs riquezas , de que he abundantiffima aquel-
la R-egiaó , mandou hum Embaixador a El· 
R~y Dom· ·Manoel, porque em tudo fe augmen· 
talfe a gloria deff:e feliciffimo Rey, pelo que o Papa 
Leaó X. louva tanto etle zelofiffimo Principe pelas 
diligencias, tom que difpunha reconciliar os Abexins 
~m a Igreja Catholica Romana, que cheo de fan-
to goA:o deA:a opportuna occafiaõ, procurada a di~ 
pcndios , e difvelos ddRcy, rompeo, que efperava 
i>BC d\e o motivo de ver recuperada. a Santa Ci· 
dade deJerufalem, e o lugar, no qual em o Sacro-
lãnto Lenho da Cruz acabara oAuthor d~vida, Jefu 
Chrillo, pela faude do genero humano: · foy paífado 
elfe Breve cm Roma, no fegundo anno do feu Pon· 
~ tificadoa 
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tificado , que era o de 1 514. Efte prudentiffimo, 
e zelofo Pafi:or da Igreja U niveríal, que fabia bem 
avaliar os merecimentos defi:e grande Rey, e com 
paternal amor reconhecia fer elle hum dos mais be
nemeritos de todos os filhos da Igreja, com nota
veis expreífoens louva o feu ardente zelo da Reli
giaõ , como fe vê de diverfos Breves , com que gra· 
tulou as fuas vitoriofas armas na Afia , e na Afri
ca , que n6s agora rematarem9s com o que lhe· 
enviou com a efpada , e chapeo, que na noite de· 
N atai benzera folemnemente entre as ceremonias da 
Milfa, demonfi:raçaõ, que antes já tinhaõ feito aos 
nolfos Reys outros Papas, e fizeraó tambem alguns 
dos que fe lhe feguiraõ : foy paífado em Roma a j o 
de Janeiro de 1 51;. 

Em Africa coníeguiraõ as fuas armas triunfos;· 
porque em Arzila D.Joaõ de Menezes, em Tange-· 
re D. Rodrigo de Catlro, a quem chamaraõ o Mon
fanto por fer filho do Conde de Monfanto D. AI. 
varo de Ca{l:ro, tiveraõ profperos fuccelfos. Dio-· 
go de Azambuja, Commendador de Cabeço de Vi-· 
de na Ordem de Aviz, com notavel valor ganhou 
a Cidade de Çafim eíl:imada dos .l\{ouros pela fua · 
antiguidade, e fazendo a huns V aífallos, e a outros· 
tributarios a ElRey, fe confervou naquella Praça 
hum theatro da guerra, em que o esforço dos Por. 
tuguezes em diverfas occafioens deu que fentir aos 
Mouros. Nuno Fernandes de A taide , com naó · · 
menos valor, que oufado bl'io, depois de ter venci- , 
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do aos Mouros, de que tirou confidcraveis defpo
jos, obrigou díverfas Provincias a pagarem tributo 
a ElRey D. Manoel, e que na Alfandega de Çafim 
pagaffem direiros os Chrillãos, Mouros, e J udeos, 
o que importava em fomma confideravel. Foy tal 
o terror, que conceberaõ os Mouros das armas PQr· 
tuguezas, que fe puzeraõ em termos os moradores 
de Marrocos de def povoarem a Cidade. O Duque 
de Bragança D. J ayme, fobrinho delRey conquif. 
tou a Cidade de Azamor, como diremos no Livro 
VI. rica, ferti), e abundante, em que depois fe em· 
penhou o poder delRey de Mequinez, e foy def.. 
baratado por D.Joao de Menezes. Neíl:a, e em 
outras acçoens dos noffos experimentataõ os Mou
ros huma fatal ruina, em perda de Praças , deílrui~ 
çaõ de outras , lugares affolados , e queimados , ba.; 
talhas vencidas , com que as noífas armas confegui~ 
raõ refpeito, e lhes caufaraõ medo. 

Naõ foy EIRey D. Manoel menos ornado de 
virtudes, do que favorecido de fortuna ; porque foy 
liberal, magnifico, e favorecedor, como experimen· 
tou a Republica de Veneza, que vendo-fe ameaça· 
da do Turco fe valeo do feu auxilio , e foccorren· 
do.a com huma Armada, a defaífombrou do poder 
dos Barbaros. Era taó reconhecedor dos benefi· 
cios , com que Deos o profperava , que em obfe. 
quio da Religiaõ dif pendeo liberalmente grande par .. 
te das riquezas da India em fundaçocns , de que 
feraõ eternos tellemWlhos o magnifico Convento 

de 

Digitized byGoogle .. ~ 



Bifloria qenealogic4 
Prova num.5'5'· de Belem, o de~ ofià Senhora da Pena, e o do Ma. 

to da Ordem de S. J eronymo , o infigne , e admi. 
ravel Mofteiro de Thomar, Cabeça da Ordem de 
Chrifio, que fundou de novo, e outros muitos, e a 
Cafa da Mifericordia de Lisboa: acabou o Hofpital 
Real da mefma Cidade, e fundou o de Coimbra, e 
affim fez outras fabricas de MoHeiros , Igrejas , e 
obras pias, fundando humas, e ampliando outras por 
diverfas partes do Reyno , e ConquHlas , que faõ 

Prova num.s6. padroens da fua piedade, e grandeza. A' fua inílan
cia erigio o Papa Leaõ X. em Cathedral a Cidade 
do Funchal na Ilha da Madeira, por Bulia palfada 
em Roma a 16 deJunho do anno de 1514, fendo
lhe concedido o mayor territorio, que fabemos ti
veífe alguma outra Diocefi , porque comprehendia 
todas as Conquiílas , excepto as de Africa, ,p,rinci
piando do Cabo Bojador até a lndia Oriental , as 
Ilhas de Cabo Verde, e as dos Acores; de.que foy 
feu primeiro Bifpo D. Diogo Pinheiro;.,: d.o· ceu Con. 
f elho, Delembargador do Paço, luga·r, que exerci· 
tou fendo Bifpo, D. Prior da Collegiada de Guima· 
raens, Commendatario de S. Simaõ da Junqueira, 
e AdminHlrador do Moíleiro de Caílro Avelãas , 
V araõ eminente em letras , em quem concorreraõ 
muitas virtudes. A amifade, que tinha com o Em· 

Le!31afonde1'0nLdu perador Carlos V. o obrigou a fatisfitzello com 
To1Con, fal. 160. • o d d . r_ e li . ' d T 'fi "" d aceitar a r em a inngne ava ana o u ao e 

ouro. Tambem teve a da efümadiffima Ordem da 
J arretiere, que lhe mandou Carlos VllI. de Jngla· 

terra.· 
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terra. · Teve grande veneraçaõ à Sé ApoA:olica, e ·Prova.num.57. 
alcançou def penfa do Papa Alexandre VI. para po-
derem cafar . os Cavalleiros das Ordens Militares de 
Chrillo, e Aviz, o que naõ foy concedido aos Com-
~endadores, que enta6 eraõ, fenaõ aos que de no-
vo o folfern. Creou de novo Commendas, que fe 
fervilfem em Africa , e Cavalleiros eom tenças grof. 
fas para tambem lá fervirem , fendo efta a paleíl:ra , 
aonde a Nobreza gat\ava os primeiros annos, exer-
citando o valor, que depois fe fez em tantos cele-
bre no Mundo. A Ordem de ChriA:o, de que foy 
Adminiflrador, e perpetuo Governador, promoveo 
à· mayor gloria , e augmento ; pelo que por morte 
do Duque de Vifeu D. Diogo, feu irmaõ , a quem 
fuccedeo no Mdlrado de Chrifi:o, julgou por naõ 
valioía a Sentença, que em tempo do Infante D. 
femando feu pay fe dera , entendendo , que os 
bens da Ordem de ChrHlo fe haviaõ de vencer na 
guerra dos Mouros. Affim no Capitulo, que ce-
lebrou no anno de 150}, ordenou houveífem trinta 
habitos em Commendas para os moradores dos lu-
gares de Africa , que alli vivelfem continuamente , 
dizendo : Porque na que/las partes .feia vi/lo pelos 
Mouros, inimigos de nef[a Santa Fe Catholica, o Si-
nal da n&Jâ Ordem, efaihaô como para a guerra de/. 
/es fay fo11àaàa. Depois fobiraõ a trinta e fete 
aquellas taes Commendas. E fuppoílo , que os 
Mellres eftavaõ na poífe de prover as Commendas 
têm guerra invafiva; EIR.ey D. Manoel, que en-
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tendia o contrario , feparou onze Commendas ve• 
1has, e as mais, que fe fizeífem nas Ilhas de S. Mi
guel, e Santa Maria, e as deftinou para os Frontei· 
ros , que foífem quatro annos fervir nos lugares de 
Africa, como diz na Ordenaçaõ do anno de 1 j I"J : 
Que para !)o fay a Ordem principalmente inllitu;da. 
E como ElRey cuidava tanto nas ConquHlas, para 
&zer mais facil o fcrviço com o premio , inftituio 
Commendas novas, com differença das velhas, que 

Prova num.58. faõ as que fe erigiraõ dos bens dos Templarios ap
plicados à Ordem de Chrifto na fua erecçaõ, e ou
tras , que fe accrefcentaraõ até o anno de 1) 14. 

Provanum.)9- Porque as novas faõ as que fe uniraõ dos vinte mil 
cruzados, que o Papa Leaó X. concedeo a EIRey 
D. Manoel naquelle anno em rendas de Igrejas, e 
Moíl:eiros , a qual com a nova concelfaõ lhe deu 
melhor f6rma na Bulla do anno de 1 51;, concedidas 
naõ f ó para a Africa, fe na6 tambem para Guiné, 
Arabia , Pedia , e India : de forte , que efie Rey 

Severfm, Nor.dePorr. achando a Ordem quando entrou no Meíl:rado de 
diíc. z. foi. 80. Ch . n. ~ C d d . 
Mendo de Ord. Milir. nno com 1etenta ommen as, a eixou com qua-
Difqail. •· qozG.8• •· trocentas e cincoenta e quatro, para que os que paf-
num. 197. e 19 • • 
0tro11. do dito lley favaõ a ferv1r nas Conquiíl:as tiveffem premio na guer:.. 
farte 1• cap. i6. ra contra os infieis : annexando de mais à mefma 

Ordem, por Bulia do dito Papa, os dízimos Eccle
fiaA:icos das ConquHlas, com que fe fez taõ pode· 
rofa, que he ·a mais rica de toda a ChrHlandade fem 
exceptuar nenhuma. No governo foy taõ cuidado
fo, que fez reduzir a melhor methodo as leys an-

tigas. 

Digitized byGoogle 



J" Cafa. 'Biai Port11g. Liv. IY. 187 
tigas. Nas Cortes , que celebrou em Lisboa no 
anno de 1498, extinguia osOfficios deAnadel môr, 
Coudel môr , prohibio todas as coutadas de rios, 
e montes ; e entre o que fe determinou he muy ce· 
lebre , que os Medicos naõ receitalfem em Latim , 
com pena aos Boticarios , e Medicos de perda de 
officios, e dous mil reis para o accufador, evitan· 
do affim as defordens , que fe feguem da ignorancia. 
lnquirio as fundaçoens das Capellas , e Hofpitaes , 
de que mandou fazer livros importantiffimos. Deu 
F oraes a todas as Cidades, e Villas do Reyno, e a 
muitas das Conquifias. Mandou reformar na Tor
re do Tombo os livros antigos, e efcrever os que 
chamamos de leitura nova, na Cafa da Coroa do di·· 
to Archivo Real. Ordenou fe efcrevelfe a Hiflo
ria dos feus antepaífados, reformando-fe as Chroni
cas antigas; pelo que fez particulares merces a Duar
te Galvaó; e Ruy de Pina, Chroniíl:as do Reyno. 
No Real Archivo, mandou pôr o livro da Armaria, 
polidamente illuminado (outro eíl:á em poder do 
Armeiro môr) e as Armas, ciue nelle fe contém, fez 
pintar na grande Sala do Paiacio de Cintra , aonde 
por mandado do Senhor Rey D. Pedro II. foraõ re
formadas , e pofias na primeira fórma , que naquelle 
tempo tiveraó. InftituioReys de Armas, para que 
obfervalfem as leys da Armaria, que elle enrendeo 
{cientificamente, mandando ao primeiro, a que deu 
efle officio, às Cortes da Europa, para que fe inflruil
fe nefla arte, qu~ hoje fe vê reduzida à vontade de 
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cada hum, fem que fe guardem as regras devidas à 
Nobreza , ou ao cara'1er , com prejuízo . notorio i 
do que fómente a cada hum he devido. .Edi fazer 
merces era largo , efpecialmente com os feus cria• 
dos , e ainda com ·os de inferior .foro, fendolhes taêi 
humano, que quando hia· à caça, os Monteiros ani .. 
mados da fua benignidade o ceraavaó i°'pedindo .. 
Jhe o palfo , em quanto. lhe naõ fazia alguma mer• 
ce, a que elle correfpondia com agrado. Affim fe 
fazia a todos agradavel, porque era bizarro, e mag
nifico , amigo de feA:as , . que celebrava em Palacio. 

· com muficas , e faraos , em que elle algumas vezeS' 
entrava. Teve guarda da Camera, que fe compunha 
de vinte e quatroCavalleiros ekolhidos, que dormiaó
junto da fua Camera, e na mefma dormia6 algun9' 
moços Fidalgos, e fóra os moços do monte. Teve 
outra guarda , a que chamavaõ dos Ginetes, que 
coníl:ava de duzentos Cavalleiros nobres , e de bons 
coíl:umes, que o acompanhavaõ quando caminhava,. 
com lanças, e adargas. Da lingua Latina foube de 
forte, que tinha voto do melhor, ou mediocre efl:y .. 
lo. A ... Aíl:rologia judiciaria foy inclinado, gafian
do neff:e eíludo algum tempo com homens doutos, 
e ícientificos, com quem fazia algumas oblervações 
para a fahida, e volta das Armadas, naó uf ando def• 
ta fciencia fenaõ o que permittia a. curiofidade, fem 
o vaõ credito da gente ignorante. As Hiíl:orias do 
Reyno lia com goflo , por fe iníl:ruir das heroicas 
acçoens de feus antepa!fados.. Foy devoto, e pio; 

· .e affim 
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e aiim repartia muito em ef mo]as, chegando eGas 
a Santa Cathatina de Monte Sinay, e à Santa Cafá 
de Jerufalem: veffia os Religiofos ~ S. Francifco 
de todo o Reyno , jejuava as feflas feiras do anno 
a paõ., e agua, o que obfervou até a idade de qua
renta annos. Vifitou com grande devoçaõ o cor
po· do Apofto1o Santiago, aonde do feu voto ainda 
fe confel'Va memoria. N aõ fe foube que ufaííe · 
de outras mulheres , fóra das com que foy cafa
do. Foy o primeiro Rey, que das rendas reaes 
concede o hum por cento para obras pias, para foc .. 
correr a gente pobt'e, e neceffitada , o que he hum · 
dos defpachos mais promptos , · com que os Reys 
foccorrem as viuvas de officiaes militares , que o 
tem fervido:, e outras pdfoas de igual indigencia. 
Tendo finalmente chegado ao ponto mais fublime 
da felicidade, fem inveja de outro algum Monarcha 
do Mundo; porque na verdade elle mereceo o no
me-de grande Rey, e Podero{o, pois ao feu Throno 
re humilharaó tantos Reys do Oriente , e de Africa, 
com tantos mares fubjugados, tantas vitorias glorio
famente confêguidas, tantas terras, que naõ era ó co· 
nhecidas, defcubertas, com que fez taó dilatados os 
feus dominios, e affim ajuntando aos titu]os de feus 
predecelfores ·os gloriofos de Senhor daC011quilla, na .. 
vegaça'á, do·Comm6rcio, ela Ethiopia, Àrabia, Per.fia, 
e I ndi4 , vendo a f ua Corte affiíl:ida de Embaixado
res âaJ mayores Potencias da Europa, que perten· 
diaõ a fua amifade, e de gente. de negocio de toda& 
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as Naçoens, com que fe fazia Lisboa o Emporio da 
Europa. 

Enfermou ElRey em huma quarta feira, que 
fe contavaõ 4 de Dezembro , de huma cfpecie de 
lethargo , doença, a que entaõ chamaraó modorra, 
que fez grande eíl:rago em Lisboa, e paífando os. 
primeiros dias fem remedios graves o fangraraõ; e 
conhecendo ElRey o perigo, fe preparou para a 
morte, e no Domingo fe confelfou, e tomou o San-. 
tiffimo Viatico , e determinou algumas difpofiçoens 
pertencentes- ao feu Tefiamento: chamou feus fi .. 
lhos , que rodeandolhe a cama , eíl:iveraõ naquelle 
dia grande parte delle na fua prefença, e depois de 
lhes lançar a fua benc;aô, os defpedio. Aggravava
fe a doença, e pafiàndo mal o dia , e a noite, o dia 
vinte foy com mais alivio, e vindo a Rainha vello 
converfou com ella mais de hora e meya. No dia. 
de feíla feira, em que fe conheceo mais anguff:iado 1 
pedio o Sacramento da U nçaõ, e depois de fer · un-· 
gido eftando em fi entre o ardor da febre , chegou 
o Duque de Bragança, e lhe fallou, e depois a Rai-. 
nha. Crefceo com a noite o mal, e entrando em· 
agonia affillido de muitos Religiofos, entre as dez e 
onze da noite do dia 1 J de Dezembro de 1S2.1 , fà-' 
leceo na Cidade de Lisboa , e foy levado ao Mof..· 
teiro de Belem, acompanhado de mais de dous mil 
cava1los, e feifcentas tochas accezas, com muitos 
Clerigos , e os feus Capellaens, os Officiacs , e Cria· 
dos da Cafa Real~ e toda a Corte. ~ o Duque .deBra~ 

-.. . gança, 
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gança, o Mefire de Santiago, o ?viarquez de Villa 
Real, os Condes, e outros muitos Senhores. Foy 
depofitado na Igreja antiga do mefmo ~Iofieiro, 
donde depois de acabada a fitbrica nova foy folem· 
nen1enre trasladado para o lugar, em que hoje exifie. 

Tinhaõ paífado muitos annos , quando no anno 
tle 1;; 1 , efiando já a Igreja acabada , mandou El
R ey D J oaõ III. trasladar para elJa naõ f ó os oífos 
dei Rey feu pay, mas os da Rainha fua mãy, que fora 
depofitada em o Ivlofieiro d.a Madre de Deos de Xa· Prova num.61. 
bregas , e alguns dos Infantes feus irmãos, e filhos, 
<).ue eíl:avaó em outras partes. Determinou dia pa· 
ra ella funçaõ, que foy feita com notavel pompa; 
Etlavà ElRey em Almeirim com toda a Cafa Real 
em o mez de Setembro, e mandou a Lisboa a Pe• 
dro Carvalho , do 4êu Confelho , e Provedor das 
obras do Paço, para que preparaífe tudo o que pQ.I 
eia fer nece.ífario para fe trasladarem os cadaveres 
dos Reys; e depois de tudo prompto, veyo ElRey 
com a Rainha, o Principe, e Infante D. Luiz, no 
ultimo de Setembro para Lisboa, onde chegou na 
noite de tres de Outubro , e apofentado nas Cafa9 
ào Arcebif po de Lisboa , e determinado o dia 19 
do dito mez, fe principiou trasladando-fe primeiro 
os oífos da Rainha D. J\tlaria fua mãy, que dlava 
no Moíl:eiro da Madre de Deos, adonde foy a Rai· 

· nha, e Principe com a Corte no dia antecedente4 
A Rainha D. Catharina ajudada das Religiofas, 
com notavel devo~aó, pelas fuas reaes mãos mudou. 

Oi 
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os reaes oífos da Rainha fua tia , e fogra ; e os met
teo em huma caixa forrada de cetim branco , em 
.que haviaõ de fer levados a :Belem: o Prindpe lhe 
beijou os olfos das mãos , querendo affim merecer 
a bençaõ da Rainha fua avô , cujas virtudes eraó 
taõ veneradas. Em o dia de fegunda feira, que ~ 
contavaõ 19 do dito mez , fe achou na praya de Xa• 
bregas hum grande concurfo da Corte , em que ef
tava o N uncio do Papa Pompeo Zambicario Ar· 
cebifpo de Sulmona, o Embaixador do Emperador 
Lopo Furtado de Mendoça, ( o delRey de França 
naõ foy prefente por fe achar doente) o Duque de 
Bragança, o Duque de Aveiro, o ~Iarquez de Villa· 
Real: (D. J ayme , e _D. Coníl.antino , irmãos do 
Duque de Bragança, naõ affifliraõ por ficarem em 
Villa·Viçofa doentes, e pela mefma caufa D. Af. 
fonfo de Lencafi:re, Commendador môr de Santia· 
go , e D. Luiz de Lencaílre , Commendador môr 
de A viz , feu irmaó, tios do Duque de Aveiro) os 
Condes de \l'imiofo D. Affonfo de Portugal, o da 
Caíl:anheira D. Antonio de Ataide, o de Porta· 
legre D. Alvaro da Sylva, o da Vidigueira D; 
Francilco da Gama; o Arcebifpo de I ... isboa D.' 
Fernando de Vafconcellos e Menezes; D. Jayme 
de Lencaíl:re , BHpo de Ceuta ; D. Rodrigo Pi
nheiro , Bifpo de Angra, a quem a Relaça ó , que 
fcguimos, chama: Governador da Cidade de Lisboa• 
D. Toribio Lopes, Bifpo de Miranda; D.Juliaõ de 
Alva, Bifpo de Portalegre; D. Pedro Fernandes 

Sardinha, 
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Sardinha, Bifpo de S. Salvador da Bahia; D. Gaf
par do Cafal, Bifpo do Funchal; e D. Pedro, Bif
po, que devia fer tirular; e entendo fer D. Pedro 
do Rego , Bifpo de anel do Arcebifpo de Lisboa ; 
e D. Fulgencio, irmaõ do Duque de Bragança, 
que por fer Clerigo , EIRey determinou devia ter 
aílênro com os Bifpos, immediato logo a elles. O 
Infunte Cardeal D. Henrique, Arcebitpo de Evora , 
fe achava doente naquella Cidade, e defejando mui· 
to acharfe neílas ultimas demonílraçoens funebres, 
devidas à memoria delRey feu pay, fe poz a caini
nho por duas vezes, e de ambas voltou de Monte· 
mor a Evora muy doente. ElRey, e o Principe, 
e o Infante D. Luiz, e o Senhor D. Duarte, trou-

. xeraõ o corpo da Rainha até à portaria, donde f6. 
mente com os Religiofos foy poíl:o nas andas • 

. EJRey montou a cavallo, e o Príncipe, o Infante, 
o Senhor D. Duarte , os Duques , Marquezes , e 
mais Senhores da Corte, e começou a andar o en· 
terro por ordem de D. Sancho de Noronhà, que 
fervia de Deaõ da Cape1la Real. O Infante D. 
Luiz no campo de Santa Clara pedio licença a 

· ElRey para fe adiantar, e por outro caminho che
~ou à. Sé: ao pé do taboleiro daquella Cathedral , 
eíl:ava em humas andas de téla de ouro huma cai
xa com os olfos do Cardeal Infante D. Atfonfo, e 
detraz della o Infante D. l"uiz, e com elle o Arce
bitpo de Lisboa, com todas as dignidades, e Cabi
do a cavallo, com tochas accezas, e fobrepelizes, e 

Tom.III. Bb tanto, 
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·tanto que chegaraõ as andas, em que· hiaõ os oífos 
·da Rainha D. Maria cubertos de hum pano de bro. 
cado rico , fe moveraó as em que eR:avaó os olfos 
do Cardeal Infante, e fe puzeraõ detraz- da Rainha 
fua :mãy. A Capella delRey {e mudou para a par
te efquerda, confórme a alternativa da precedencia. 

"N efta fórma feguido de hum notavel concurfo chc
garaõ a Belem às quatro horas da tarde , donde 
tirando-fe das andas a tumba da Rainha ., pegou 
nella EIRey, e o Principe , o Infunte , e o Senhor 
D. Duarte, e a levaraõ à Igreja velha, . onde eflava 
fepultado ElRey D. Manoel feu marido. As dig· 
nidades da Sé, Deaõ, Chantre , Arcediago, e The
foureiro levaraõ os oífos do Infante Cardeal , e o cha. 
peo, que o Papa lhe mandara, levava diante D. An-

. tonio da Coíl:a , que fora feu DeafS. No dia fe .. 
' · guinte ao meyo dia eflavaõ já juntos em Belem os 
· Religiofos de todas as ·Ordens , e Clerezia da Cida

de , e depois de terem refado os Ref ponfos , e dla
rem todos,_ o Nuncio do Papa, e os de mais Prela. 
dos , veyo ElRey, o Principe , o Infante, o Senhor 
D. Duàrte , todos veR:idos de luto pezado, que a 

· Corte feguio , como no dia antecedente , e prece
didos do Clero, e Religioens , trazia a tumba, em 
que vinhao os olfos delRey D. Manoel, e da Rai· 
nha D. Maria, EIRey· feu filho, o Príncipe feu ne-

- to , o Infante D. Luiz , feu filho , e o Senhor D.· 
Duarte, {eu neto, a quem pela fua tenra idade aju
dava o Duque de Bragança feu tio: e poftos no ]u. 

ga~ 
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gar detlinado , fe cantou o Officio naquella tarde , 
e toda a noite fe gaftou em f uffiagios pelas almas 
dos Reys. No dia feguinte, em que tambem El. 
Rey affil\io em publico com toda a Corte , düfe 
Müfa Pontifical o Arcebifpo de Lisboa, cantou a 
Epi{\.oJa D. Fulgencio, irmaõ do Duque de Bra· 
gança; e ainda que a Relaçaõ naõ faz mençaó, de 
quem diifera o Euangelho, naõ devia fer fenaõ al
gum Bifpo fagrado. Fez aOraçaõFunebre o Dou
tor Antonio Pinheiro, Prégador delRey, e Meftre 
do Principe (depois Bifpo de Miranda, e Leiria) em 
que difcorreo com a foa fingulaf eloquencia nas 
virtudes delRey D. Manoel, e da Rainha. Aca
bada a Milfa benzeo o Arcebifpo as fepulturas, em 
que haviaõ de fer collocados os Reaes oífos daquelle 
Monarcha , e fua mulher ; e feito o termo , e mais 
ceremonias, que fe devem às Magefiades, foraõ col. 
locados nas fepulturas. No dia feguinte, quinta fei
ra , as duas horas foraó conduzidos com grande ap· 
parato, e affiílencia de Religioens os oífos do Car
deal Infante, cujo Officio celebrou D.Juliaõ de AI. 
va, Bifpo de Portalegre, e Elmoler môr da Rainha, 
e levaraõ a tumba as Dignidades da .fua Cathedral ; 
e a do Infante D. Duarte foy levada pelo Senhor 
D. Duarte , teu filho , o Duque de Bragança , feu 
cunhado, o Duque de Aveiro, o Marquez de Villa
Real; e a tumba do Senhor D. Duarte, filho dei· 
Rey D.Joaõ o III. levaraõ os Religiofos de S.Je· 
ronymo: as tumbas dos Infàntes hiaõ cubertas com 

Tom.IIL Bb ii panos 
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panos . de téla de ouro, e a do· Senhor D. Duarte; 
de veludo roxo. No outro dia, fef\a feira , dilfc 
Miífa o Bifpo de Portalegre, e com toda a magni .. 
ficencia fora ó poflos em os lugares deff:inados. No 
Sabbado, 'que foy o ultimo dia da trasladaçaõ, a 
que ElRey affiflio em publico, e a Rainha no Co· 
ro , como nos de mais dias , fez o Officio o Bifpo 
de Ceuta D.Jayme de Lencaftre, Capellaó môr da 
Rainha , filho do Duque de Coimbra, levaraó os 
oífos de feis Infantes em feis caixas, a faber : dous fi• 
lhos delRey D. Manoel, o Infante D. Antonio, da 
Rainha D. Maria , o Infante D. Carlos, da Rainha 
D. Leonor; e quatro delRey D.Joaõ, e da Rainha 
D. Catharina, dousPrincipes, D. Aifonfo, e D. Fi
lippe, e dous Infantes, D. Antonio, e D. Ifabel: 
a tumba, em que hiaõ as caixas com os oífos deff.es 
ditofos Principes, porque eftavaõ entre os Anjos Jo. 
grando da Bcmaventurança, a que os conduzio a 
innocencia; foy levada pelo Senhor D. Duarte, Du .. 
que de Bragança , Duque de Aveiro , e Marquez 
de Villa-Real, e depois da Müfa, furaõ collocados 
em as fepulturas, que benzeo primeiro o Bifpo: e: 
encarregado o Prelado da Caía de dar conta dos 
Reaes oífos daquelles Principes , fe deu fim a ef
ta funçaõ, de que entaó fe imprim.io huma Rela
çaó, que feguimos, parecendonos naõ deixar em fi._ 
lencio huma acçaó de tanta pompa , como pieda. 
de. 

Era EIRey ornado de cxcellentes virtudes.1 
k:ndo 
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fendo nelle a Religiaõ a maxima mais ·importante 
do feu governo; e aífün com o conhecimento do 
pouco, que coflumaó durar as felicidades do Mun· 
do ( porque a morte quando menos fe efpera , 
dá fim à vida, e acaba de hum golpe fem dar 
tempo às difpofiçoens , que fe tinhaó ideado) pa~ 
ra que a prudencia pudeífe atalhar aquelles def con-
certos, que traz comfigo a precifaó do morrer, an- Prova num.61. 
tecipadamente eftando com faude perfeita no l\'lof-
teiro de Pcnhalonga ordenou o feu Teftamento: 
nclle fe conhece a.piedade, e animo Chriílaõ del-
Rey, o zelo da· Religiaõ Catholica, o amor do 
Reyno, eftabeJecendo hum modo de regencia na 
menoridade do Principe , com huma larga inílruc-
çaõ para o governo do Reyno, e confervaçaõ das 
Conquillas, com tanta reflexaõ, e advertencia, que 
he efle papel huma fmgular prova do feu grande 
talento. Ordena, que feja fepultado na Igreja de 
:Delem, dentro na Capella môr, diante do Altar im-
mediato aos degráos, fem que fe lhe faça outra fe• 
pultura , mais que huma campa , fobre que fe pu-
deffe andar por cima ; e que feja o feu enterro fem 
pompa. Manda dizer cinco mil Milfas , tres mil 
de Requiem, mil da Encarnaçaõ de N oífa Senho-
ra, e mil dos Anjos, ·com efpecial commemoraçaõ · 
de S. Miguel, e que fe digaõ em Mofteiros Obfer-
Vantes. Manda refgatar f etenta Cativos, cafar ou· 
tras tantas orfãas, e hum romeiro aJerufalem. Ao 
Hofpital de todos os Santos, fobre o muito que 

lhe 
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lhe tinha dado, deixa toda a roupa branca da íuá 
Camera, e tudo o pertencente à cama : ao Mof. 
teiro da Batalha todos os ornamentos , e prata ; 
que fervia6 na f ua Capella, que elle offcrecera pel~ 
alma delRey D.Joaó II. íeu primo, quando fe traf: 
ladou para aquelle Mofleiro: ao Principe o Sant<> 
Lenho , com as fuas Reliquias : ao Mofleiro de 
Belem a Cuflodia, e a Cruz grande, que eflava no 
feu Thefouro, e as Biblias efcritas de maõ, que an
dava6 na fua guardaroupa , enquadernadas em ve
ludo carmezim, guarnecidas de prata. Eftas Bi
blias entendemos fer as obras de Nicolao de Lyra, 
que em fete volumes fe confervaõ na Livraria defia 
Real Cafa, que eraõ enquademadas em veludo, com 
chapas de prata efmaltadas com as Armas Reaes ; e 
porque o tempo gaflou as enquadernaçoens, ha pou
cos annos lhas puzeraô de marrochins, enquaderna~ 
dos com as mefmas chapas. A obra he admiravel, 
cfcrita excellentemente com prodigiofas illumina .. 
ções, onde fe vem diverfas figuras delRey com allu. 
iões difterentes: fura6 efcritos por Sigifmundo de Si. 
gifmundis , F erraricnfe, no anno de 149 5 , aos quaes 
deu fim ar 1 de Dezembro na Cidade de Florença. 
Na mefma Livraria eflá o Meftre das Sentenças , 
tambem efcrito, e illuminado com grande perfeiçaõ 
no anno de 1494, que dizem fer dadiva do mefmo 
Rey; porém nelle oh fervamos, que as Armas, que 
tem no principio , faõ as da Sereniffima Caía de Bra
gança , e poderá fer 3 que o Duque D. J ayme o 

deífe 

Digitized byGoogle 



áa Cafa 'Rf ai Portug. Liv.11'. I 9 9 

deífe a EIRey D. Manoel. Toda a fua.guarda
roupa , e thefouros , veftidos de fedas , e borcados 
manda , que fe convertaó em ornamentos , e fe re .. 
partaó pelos Mofieiros de Frades, e Freiras deíl:e 
Reyao, como parecer aos feus Teftamenteiros, pre· 

· ferindo as Igrejas do Meílrado de Chrifto , tendo 
ellas neceffidade; e que do Thefouro fe tirem ta· 

· . peçari~s, alcatifas, panos de feda, e de lãa até a va
lia de cinco mil cruzados, e fe dHlribuaó na mef-
ma fórma: da quitaçaõ de Pedro Carvalho, Fidal. Prova num.6J. 
go da íua Cafa, confta o que a Guardaroupa del-
Rey tinha em 1521. Os feus veR:idos manda re • 

. partir pelos criados pobres, encarregando ao& Tef. 
tamenteiros o façaõ com Fr. Jorge Vogado , Vi
gario Provincial da Ordem dos Prégadores. Ao 
Hofpital de todos os Santos, e a muitos MoR:eiros 
do Reyno deixou legados perpetuos de alfucar, e 
efpeciarias: ao MoR:eiro de Belem huma larga con
íignaçaõ , em quanto duraífem as obras , e outros 
JnUitos legados , affim a Mofteiros de Religiofos, 
como de R~ligiofas , Hofpitaes , e Cafas da Santa 
Mifericordia deíl:es Reynos, tenças perpetuas, e ou. 
tros legados femelhantes pios, em que fe eftá reco-

.. nhecendo o animo delRey. Manda que para fe 
poderem fatisfàzer com mais brevidade as foas divi .. 

. das, e obrigaçoens do feuTeltamento, fe entre?:uem 

. a D. Martinho de CaR:ello-Branco, Conde de Villa .. 
. Nova, Camereiro môr do Principe (de quem fazia 
· grande confiança) todas as pec;as de ouro 1 que efH. 

verem · 
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·verem no feu Thefouro, ou Guardaroupa, que na5 
forem daquellas , que elle tiveífe mandado fazer para 
.dar a algumas Caías de Oraçaõ, foppoíl.o que ain
da o naõ tiveífe feito, que fe lhe déífem; e que to· 
da a prata lavrada, e j<'yas , e outras quaefquer pe· 

' ças, que eíl.iveífem em poder dos feus Officiaes, o kU 
· Mordomo môr, e V édor as façaõ logo pôr à ordem 
do Conde, o que muito recommenda ao Principe, · 
deixando todos os eneàrgós, e fatisfaça6 de]Je.s 1à 
difpoíiçaõ, arbitrio, e confciencia do Conde. N e-

. mcou por Teftamenteiros ao Arcebiípo de Braga 
D. Diogo de Soufa, e ao · referido <.:onde de V illa
N ova. Ao Duque de Bragança , feu fobrinho , re. 
commenda muito, pela razaõ do parentefco, e pelo 

. amor, e obrigaçaõ , que lhe devia, tivelfe cuidado da 
execuçaõ do feu Teftamento, fabendo fe fe cumpria 
na mefma fórma , que elle o ordenava , e o reque-

. reífe ao Príncipe, para que tiveífe toda a devida 
execuçao, que elle mandava. A fingular obra da 
reformaçaõ das efcrituras da Torre do Tombo, "ª 
leitura nova , manda que fe acabe , e tambem ·a 
obra da Cafa , em que fe guardaõ , dizendo : Por 
me parecer, que ferá coz_fa muy proveitefa, e ainda no 
modtJ , em que ~/lá ordenada a mais honrada col!fa de 
/êmelhante qualidade, que tm parte alguma do ~fun
do fe po/fa ver. He certo , que foy huma notavel 
obra, porém neceffitava já hoje de outra femelhan· 
te reformaçaõ, naõ fó da Chancellaria delRey D. 

·_ J oaõ o III. e as que fe lhe feguem; mas de muit~s 
papeis 
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papeis de importancia, e Bulias , que efiaõ nas ga.: 
vetas ; e f uppofio , que hoje tudo tem bailante or
dem , e as Chance11arias bons alfabetos , neceffita• 
va de mais alta providencia , e huma reformaçaõ 
aquelle Real Archivo, mandando-fe recolher a elle 
quantos ~apeis , que por fe naó guardarem nelle no 
tempo , que devia , ficaraó no poder dos Secreta
rias, e depois nos dos feus herdeiros, fazendo-fe af. 
ftm hum manifeflo prejuizo à Republica ; porque 
dos do Archivo tem ufo os curiofos, e applicados, 
e os outros fe fazem inuteis naó f6 a quem os guar
àa , mas ao publico. Ordena , que os p6fi.os de 
Fronteiros mores , ou Capitanias das Cidades , e 
:Villas, affim a da Comarca de Entre Tejo, e Gua• 
diana, e de Entre Douro, e .Minho, Traz os Mon• 
tes, Beira, e Reyno do Algarve , em vagando fe 
naõ provaõ mais. Nomeou para affiílirem com o 
Principe a D. Diogo de Soufa, Arcebifpo de Bra
ga; a D. Diogo Ortiz, ·Bifpo de Vifeu; a D. J oaó 
de Menezes, primeiro Conde de Tarouca feu Mor· 
domo môr; ao Conde de Villa-Nova, de quem fez 
tanta confiança, como fe vê do mefmo Teffamen• 
to; a D. Francifco de Portugal, primeiro Conde 
do Vimiofo; e a D. Diogo Lobo, fegundo Baraó de 
Alvito, ambos feus V é dores da Fazenda, aos quaes 
manda , que firvaõ os ditos officios , em quanto o 
Principe naõ tiver o governo, e depois firva com elles 
<> feu V édor da Fazenda, e diz por ferem peífoas : 
Que /Jem .o /zatJ Je jazer, e &om flu defcanço, e lealdade • 
. Tom.III. Cc Orde· 
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Ordena, que ao Príncipe fe naó entregue· o govcr~ 
no do Reyno , antes de · cumprir vinte annos: final .. 
mente com huma tal prudencia , e madureza dif. 
correo tudo , o que determinou, que he digno pa· 
pel de fe ver, e admirar. He efcrito por Antonio 
Carnéiro , feu Secretario , e approvado por EIRey , 
que de poder Real o approvou da fua letra , e final 
Real a 7 de Abril de 1; 17, no Mofleiro de Penha· 
longa. Depois na doença , de que faleceo, referio· 
do-fe ao dito Teíl:amento, fez hum Codicillo, com 
novas advertencias ao governo do Principe, a quem 
recommenda dê o officio de Condeíl:avel ao Infan .. 
te D. Luiz, feu irma6, e que lhe cumpra as doa· 
çocns, que elle lhe tinha feito , ainda que naõ pu
blicas, e fe conclua o cafamento da Infanta D. lfa· 
bel com o Emperador Carlos V. que a tinha pe
dido por mulher, e o do·lnfante D. Fe~nando, feu 
filho com D. Guiomar Coutinho , filha do Conde 
de Marialva, na conformidade dos apontamentos , 
que deixava affinados. Recommenda ao Infante 
Cardeal , e a feus irmãos. N aõ fe ef queceo dos 
feus Criados , e Officiaes da ft1a Caía , lembrando. 
lhe o quanto · Ihe erao gratos , e fe íirva delles. 
Recommenda ao Principe o refpeito, e obediencia 
da Rainha D. Leonor, e a fatisfaçaõ do feu dote, 
e outras coufas dignas da fua advertencia. Foy ef. 
cri to pelo Secretario Antonio Carneiro, em 11 de 
Dezembro de 1~21 , e por elJe mefmo approvado 
como N otario Geral , e efpecial para clle , cm que 

foraõ 
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foraõ tdlemunhas, o Marquez de Villa-Real, D. 
Fernando de Menezes,. D. Antonio de Noronha; 
que he o que entaõ era feu Ef criva ó da Puridade, 
de que no Teilamento faz mença6 , e depois foy 
primeiro Conde de Ljnhares ; o Conde de Alcou
tim (deve fer D. Pedro de Menezes) o Bif po de 
Lamego, parece fer D. Fernando de V afconcellos, 
Diogo de Mello, Jorge de Mello, D. Alvaro da 
Coila. 

Creou de novo os titulos feguintes , elevan· 
co muitas Cafas illufires a mayor refpeito, e gran• 
deza, a faber. 
· Ao INFANTE D. Luiz, feu filho fegundo, fez 
Duque de Béja, de que lhe naõ chegou a paífar a 
Carta, o que fez ElRey D.Joaó o III. no anno de 
1527. 

Ao INFANTE D. FERNANDO, feu filho tercei
ro, fez Duque da Guarda. 

A D. AFFONSO; feu fobrinho, filho do Senhor 
D. Diogo, Duque de Vifeu, feu irmaõ , fez Con
deA:avel de Portugal, e já o era no anno de 1 ;oo. 
como fica dito no Liv.111. foi. 

A D. J OAÓ DE LENCASTRE, filho primeiro do 
Senhor D. Jorge , Duque de Coimbra, fez Mar
quez de Montemôr com aífentamento de quatro
centos mil reis, e diz na Carta fer o motivo por fa .. 
zermerce ao Meflre feu pay. Foy paífada em ~1on. 
temôr a 27 de Março de 1) 20 , livro 6 dos M yA:. 
fol. j 1. 

, . . Tom.III. Cc ii A D. 
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A D. FERNANDO DE MENEZES, filho primei· 

. ro , e fucceífor do 1\ilarquez de V illa-Real D. Pe" 
dro de Menezes, fez Conde da Villa de Alcoutim 
de juro para os primogenitos ddla Cafa, por Carta 
feita em Muja a 15 de Novembro de· 1496 , liv. 1 

dos Myíl:. fol. 96, e fol. 286. No mefmo livro a 
foi. 1 2 lhe dá de afientamento antes de fcr Conde 
duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e cinco 
reis, que feu pay tinha quando era Conde; e com 
eíl:e ficou elle depois de o fer. 

A _D. D10Go DA SvLvA DE MENEZES, feu 
Ayo , creou Conde de Portalegre de juro, e herda .. 
de na fua defcendencia mafculina , e lhe fez merce 
de hum conto de reis de renda, e outras mcrces 
feitas em Lisboa a 6 de Fevereiro de 1498, livro 1 

dos Myíl:. foi. 96. 
A D.JoAo DE MENEZES, do feu Confelho, e 

feu Mordomo môr, creou Conde de Tarouca, por 
Carta paílàda a 24 de Abril de 1499, liv. 4 dos Myíl:. 
foi. 72, verf. 

A D. VAsco COUTINHO, que era Conde de 
Borba, mudou o titulo, e o fez Conde de Redon
do, com o Senhoiio de Pavia, e outras merces, tu
do de juro confórme a Ley Mental, da mefma forte~ 
que o era de Borba , por Carta feita em Lisboa a 
2 deJ unho do anno 15 oo. Eíl:á no liv. 1 dos M yíl:. 
foi. 26 8 , verf. 

A D. RODRIGO DE MELLO creou Conde da 
Tentugal no anno de lj'04, como fe vê da ~arta 

do 
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~o feu aífentamento, que eraõ duzentos e felfenta 
e dois mil e· quarenta e hum reis, na qual, diz : Que 
he outro· tanto como· o dito D. Afvaro tinha àe/Rey 
D. Aff oefo , meu tio. Eftá encorporada em outra 
delRey D.Joaõ o III. liv.} da fua Chancellaria, 
foi. 166. Foy depois Marquez de Ferreira. 

A D. FRANc1sco . DE PORTUGAL creou Con
de de Vimiofo , por Carta feita em Almeirim a 2 

de Fevereiro de 1 5 1) , e nella refere os ferviços , e 
parentefco, que tem com o Conde, e diz : E na• 
Pendo r~eito a ct!}àr com D. J oanna de Vilhena , 

filha. de D. A/varo, meu primo, que Deos perdoe , . e 
a ella.fer tonto chegada a neffofangue, por honde he 
raz® tenhamos muito cuidado dei/a, e de fi1a honra ; 
e encaminhamento, etc. ·liv. 5 dos Myíl:: fol. 1J2. · 

A D. MARTINHO DE CASTELLo-BRANco fez 
Conde de Villa-Nova de Portimaõ, e já o era a 4 
de Julho do anno de 1 516 , quando lhe deu o lugar 
de Camereiro môr do Principe feu filho, liv. 6 dos 
MyA:. foi. 195. 

A D. VAsco DA GAMA, deícobridor, e Al
mirante da lndia, fez Conde da Vidigueira, e já o 
era no anno de 15 21 , quando a: Infanta D. Brites 
foy para Saboya, como refere Garcia de Rezende 
na jornada, que imprimio deíl:a Infanta. 

A·D. D1oco FERNANDES DE ALMEIDA, Prior 
do Crato, cuja dignidade logra a grandeza das hon• 
ras concedidas aos Condes , e lhe mandou paífar 
Carta de feu aífenramento da quantia de cento e 

fett!O• 
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fetenta mil reis, como tivera D. Vaíco de Ataide, 
feu anteceffor , foy feita em Montemôr em 24 de 
Novembro de 1495, liv. 1 dos Myfi:. fol. J2. 

Do feu tempo apontaremos os Fidalgos , qüe 
occuparaõ os Officios da Cafa Real, e Reyno, que 
chegaraõ à noífa noticia , a Caber: fem preferencia 
das prerogativas do lugar , fe naó como lembra-

.-rao. 
D. PEDRO VAZ GA VIAÕ, a quem tambem daó 

o appellido de Menezes, Prior môr de Santa Cruz; 
Bifpo da Guarda, foy Capellaõ môr, como confi:a 
de hum Privilegio concedido a Francifco de Soufa 
:Borges, Fidalgo da fua Cafa em o primeiro de F e
vereiro de 1s1;, confinnado por ElRey D. Joaó 
o III. no anno de 1; 24, que efi:á no livro da Chan-
cellaria do dito anno, foi. 43. A Chronica dos Co
negos Regulares, parte 2 , fol. 27 5 , trata delle , e 
Goes na Chronica delRey D. Manoel , parte 1 

cap.26. 
A D. FERNANDO DE V AscoNcELLos , Biípo 

de Lamego (depois Arcebifpo de Lisboa) fez Ca
pellaõ môr por Carta pafiàda em Lisboa em o pri
meiro de Setembro de 1 516. N ella diz, feu muito 
amado fobrinho , e que o ferá affim, como o era o 
:Bifpo da Guarda , liv. ; dos M yfi:. foi. 214. 

D. J OAÓ DE MENEZES, depois Conde de Ta
rouca, Graõ Prior do Crato, do feu Confelho, foy 
Mordomo môr , e coníl:a , que o era já quando o 
creou Conde no ailllo de 149~, como fica dito; e 

da 
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da .doaçaõ das terras de Tarouca , Lalim , Lazarim, 
paífada em } o de Dezembro do referido anno , e 
o foy até a fua morte, como fe vê · no TefiamentQ 
delRey. 

1). D10Go DA SYLvA DE MENEZES, primei- · 
ro Conde de Portalegre, dizem diverfas memorias , 
e alguns N obiliarios de grande authoridade , que El .. 
Rey D. Manoel lhe dera o Officio de Mordomo 
môr , o qual elle naô ·quiz fervir nunca, fe naõ na 
aufencia de D.Joaõ de Meneze~ ,, ao qual Damiaú 
de Goes chama fempre Mordomo môr, e a Diogo 
àa Sylva naõ dá efle nome. Foy Efcrivaõ da Pu .. · 
rida de, e V é dor da Fazenda. 

U. J OAÕ MANOEL, Alcaide môr de Santarem, 
foy íeu Camereiro môr, fendo ainda Duque de Béja ,: 
como c0tilla da inllituiçaõ de huma CapeUa , que 
fez no Moíl:eiro do C~rmo de Lisboa, a 5 deJulho 
do anno de 1488, como coníl:a do Cartorio do di~ 
to Mofteiro, livro dos Prazos, folhas 28. Depois 
o fo'y fendo Rey, como coníl:a das condiçoens do 
Tratado do matrimonio delRey com a Rainha D. 
Ifabel, que conduio no anno de 1497, que vay nas 
provas. 
. D. BERNARDO MANOEL , do feu Confelho , 
Alcaide môr de Santarem, foy feu Camereiro môr, 
como conlla da Carta da merce dos Paços da V ai .. 
lada, com todas as fuas pertenças, feita em Eíl:re .. 
moz a 22 de Fevereiro do anno de 1497, liv. 2 da 
Extrema.dura , fot 82. E no anno de 1) 16 , ainda . exerci .. 
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exercitava efle cargo , como fe vê da confirmaça() 
delRey do Caftello de Villa de Santarem, que ce• 
deo ao Conde de Redondo, liv. S dos M.yfl. fol.~u;. 

D. ALVARO DA CosTA, feu Can1ereiro môr i 
e Armador môr , Embaixador a Caftella a tratar o 
cafamento delRey com ft1a terceira mulher a Rainha 
D. Leonor. Uniformemente dizem muitaS Me· 
morias, e Authores, que foy Camereiro môr : en
tendemos , que fervi o efte officio fem propriedade i 
na aufencia , e falta dos outros • 

.PEDRO HOMEM , foy Etlribeito môr, como 
referem diverfas Memorias, e acompanhou a EIRey 
fendo Duque nasJ uftas, que fe fizera ó no cafamen-' 
to do Principe D. Affonfo , como refere Rezende 
na Chronica delRey D.Joaõ II. foi. 82, verf. e à 
Chronica delRey D. Manoel, parte 1 cap. 2+ 

PEDRO CoRREA, fervia de Eftribeiro môr no 
anno de 1498, quando EIRey paífou a Caff:ella com 
a Rainha D. Iíàbel, e foraõ jurados Prin.cipes her• 
deiros daquella Monarchia , como refere Goes na 
fua Chronica, cap. 26, parte 1. · 

FRANClS<:O HOMEM, foy feu Eíl.ribeiro môr ~ 
devia fucceder a feu pay, como confia das folha~ 
das merces, e moradias de 1j1 S , que fe cGnfervaó 
na Torre do Tombo. . 

D10Go DA SYLVA DE MENEZES (depois Con• 
de de Portalegre) do feu Confelho, e Efcrivaõ da 
Puridade , como fe vê de huma merce feita a Di()oi 
go Lopes de Sequeira em Montemôr. a S de F e~e--

reiro 
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reirG de 1496 ; Chancellaria do dito anno foi. l 20' e·' 
em outras Cartas, que ·acabavaõ : E/Rey o mandou 
por ]Ji1Jgo da Sylva de Menezes, do fiu C01!fallzo, PJ-· 
çrivaõ da Puriáa~, e V édor da Jua F aze11da. 

D. ANTONIO DE No&ONHA, depois Conde de 
Linhares, fby ·Efcrivaõ da Puridade, como confta· 
de huma merce de Privilegios, e liberdades das Sa~ 
boarias, que tinha em Lisboa , na qual, diz : À D .. 
,Antonio mell muito amado Jobrinlzo, Iijcri)aÔ da Pu• 
ridade, palrada em Almeirim a s de Fevereiro do · 
anno de 1s1s, liv.5 dosMy{t fol.173. 

D. ALVARO DE CASTRO do feu Confelho, foy 
Governador da Cafa do Civel , e diz Rez(nde na · 
Chronica delRey D.Joaõ o II. cap. ;8, que larga
ra eA:e officio D. Martinho de CaA:ello-Branco, de
pois Conde de Villa-N ova para ElRey D. Manoel 
lho dar , e a eíle dera o de V édor da Fazenda , 
como conR:a da jurifdicçar>, e poderes, que lhe da:. 
va com efte lugar, por Carta feita em Setuval a 28 
de Abril de 1496, que ellá no liv. 1 Extraf. fol.146~ 
~ que exercitava eíle officio a 6 de Novembro do an~ 
no de 1s21, como fe vê do contrato do cafamento de 
fua filha D. Brites de Noronha, com D. Alonfo Pa· 
checo Portocarreiro, Fidalgo Caftelhano,· filho de · 
D. Pedro Portocarreiro, Senhor de Moguer, e Vil
Ja-N ova dei Frefno, que efi:á np liv. 4 dos Myíl. 
ful. 1;;. 
· D. FERNANDO COUTINHO DA SYLVA, que foy 
,_Bi[po deSylves, e Lamego, foy Regedor da Caía 

Xom.IIL Dd da 

• 
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da Supplicaçaó, e o era no anno· de 1496, livro da 
Chancellaria do dito anno foi. 43. Parece, que fcr• 
vio eíl:e lugar já tambem no Reynado delRey D. 
Joaõ II. · .. 

AYRES DA SYLVA , do feu Confdho , Senhor 
de Vagos, que tinha fido Camereiro môr delRey D. 
J oaõ o li. fuccedeo a feu irmaõ o Bifpo D. F ernan ... 
do no anno de 1497, como referem diverfas Mema. 
rias, e do Epitafio da fua fepultura, que efi.á no 
Moff:eiro de S. Marcos. 

D. RODRIGO DE CASTRO, Senhor de V alhe· 
lhas, Alcaide môr da Covilhãa, do feu Confelho, foy 
Couteiro môr das Perdizes da Cidade de Lisboa, e 
feus termos, affim como o fora feu irmaõ D. Joaõ 
de Caílro, Conde de Monfanto, por Carta feita em 
Evora a 21 de Novembro de 1497, liv. 2 daExtre• 
madura , fui. 5 o, verf. Devia fer de ferventia. 

D. PEDRO DE CASTRO, terceiro Conde de 
l'lonfanto , foy Couteiro môr das Perdizes de LU: 
boa. 

Jo&GE Momz, ~enhor de Angeja, foy Guar
damôr da Peífoa ddRey por Carta feita em Mon
temôr o Novo, ~mo primeiro de Março de 1496. 
Efi.á no livro da Chancellaria do dito anno foi. 19. 

D. NUNO MANOEL, do feu Confelho, Senhot 
de Salvaterra, e Aguiar, &e. foy feu Guardamôr 1 

como conf1:a de certa merce feita a D. Lourença 
de Ataide, fi1a fegunda mulher , filha do Conde de 
Penella, para ajuda do feu cafamento, pafiàda em, 

ivorà 
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Evora a 22 deJunho de '1)20, e de outras, que ef. 
taõ na Torre do Tombo- allegadas por Loufada. 
Foy tambem Almotacé môr , e Capitaõ da fua 
Guarda. 

D. MARTINHO DE CASTELLO-BRANco, Con• 
de de Villa-N ova , do feu Confelho , foy V édor 
dJ Fazenda, por Carta do anno de 1496, ellá no 
almario 17 , ma1fo 8 da Caía da Coroa. Era Go
vernador' do Civel antes deR:e lugar , como fica 
dito. 

D. FRANCISCO DE PORTUGAL, Conde de 'Vi
miofo , do feu Confelho , foy V édor da Fazenda , 
como coníla do Teftamento -do mefmo Rey , e de 
~utros muitos documentos. 

D. D10Go LOBO , Baraõ de Alvito, do feu 
Con(elho, foy V édor da Fazenda, como conR:a clo 
Teíl:amento do mefmo Rey. 

· D. PEDRO DE CAS'fRO, do feu Confelho, foy 
Védor da Fazenda, como confta d~ diverfas Me
morias, e de certa merce feita em Evora a 2 deJ unho 
de 1 f20, e da Carta da Alcaidaria môr de Lhboa. 
EA:e D. Pedro he o terceiro Conde de l\ilonfanto j 
que foy Fronteiro môr de Lisboa , e Caçador môr. 

D10Go DA SvLVA DE MENEZES, primeiro 
Conde de Portalegre , foy V édor da Fazenda , e 
parece o era no anno de 1496. 
.. D. MARTINHO DETAVORA, Capitaõ, eGo. 

vemador de Arzila, foy Védor da Fazenda, como 
fe vê de diverfos inventados feitos em Africa no an
.. . Tom.IIL Dd ii no 
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no de 1496 , que eíhvaõ no Cartorio dos Orfâos, 
como diz Loufada. · 

RUY BARRETO, Védor da Fazenda do Algar
ve , como coníl:a de diverfas Memorias, e de certa 
tença palfada em Evora a 19 de Junho de 15 20. 

· I~uiz ALVARES DE SousA, do feu Confelho, 
foy Védor da Fazenda do Porto, e o exercitava no 
anno de I498. 

LoPo VAZ DE AZEVEDO, Almirante de Por
tugal, por Carta feita em Setuval a 28 de Abril de 
1496, livro Extraí. foi. 156, já o tinha fido em tem
po delRey D.Joaó II. 

ANTONIO DE AzEVEDO, Almirante de Portu· 
gal, feu filho, como coníl:a, que o era no anno de 
1518 , porque foy hum dos Fidalgos , que beijaraõ 
a .maõ a ElRey D. Manoel, quando participou à 
Corte o feu terceiro cafamento , Goes , parte 4 , 
cap. J4· 

D. V Asco DA GAMA, Almirante da India, fei· 
to no anno de 1502, como fica dito. 
. GoM.Es FERREIRA, foy Porteiro m6r, como1 
coníla de huma merce feita em Montemôr o Novo 
a 14 de Mayo dc1496, livro daChancellaria do di·: 
to anno fol. I 91. Depois lhe deu EIRey certa re• 

· compenfa por elle largar o dito officio. 
J OR.GE DE MELLO, Commendador do Pinhei

ro na Ordem de ChriA:o, foy Porteiro môr, como 
coníla da folha dos ordenados de 1 5 18 , e de diver• 
fas Memorias, Goes, parte 4, cap. }4• 

MJGVEL 
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M1cuEL CORTE-REAL, foy Porteiro môr coo· 

fÓQlle diz Damiaó de Goes no feu N obiliario. 
D10Go DE MELLO , que depois foy V ea· 

dor da Cafa da Rainha D. Catharina, foy Porreiro 
môr como refere Loufada, allegando huma merce 
feita em Lisboa a 26 de Abril de 1 ;2&. Era genro 
de Miguel Corte-Real , poderia fervir por'elle. 

MANOEL DA SYLVA, Alcaide môr de Soure, 
foy A pofentador môr, como coníla de diverfas Me
moriasi, e de hum mandado paífado em Evora a ? 
de Março de 1; 20, que cílá na Torre do Tombo, 
citado por Loufada. 

FRANCISCO DA SYL VEIRA , Senhor de Sarze
das, foy Coudel môr do Reyno, como confia da: 
merce de Coudel da Villa de Aveiro a J oaõ Pimen
tel, feita em Montemôr o Novo a 1 o de Fevereiro 
de 1496, livro da Chancellaria do dito anno fol.119. 
e parece, que o foy deIRey D.Joaõ III. 

JoAÓ DA SYLVEIRA, Commendador de Mon· 
talvaõ, e Claveiro da Ordem de Chriílo, e Capitaó 
de Coulaõ, foy Trinchante , como confia de hum 
mandado para o Theíoureiro de certa tença paílàdo 
em Lisboa a 17 deJulho de t J2o, que eílá na Tor ... 
re do Tombo. Alguns N obiliarios dizem, que o fo· 
ra delRey D.Joaõ o III. porém Damiaõ de Goes, 
que vivia neffe teµipo, diz: F oy Trinchante de/Rey 
D. Manoel, e ora lze Craveiro da Ordem de Chri/fo. 

EST.EV AÕ DB BRITO, Alcaide môr de Béja , 
tôy Me~nho môr 1 fendo EIRey Duque de Béja, 
~ ., como 
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como confia de certa merce em recompeníà do di· 
to Officio, feita em Setuval a 18 de Abril de 1496 i 
livro da Chancellaria do dito anno foi. Jº9· 

D. FRANc1sco COUTINHO, Conde de Marial. 
va , foy Meirinho môr do Reyno , e o tinha fido 
delRey D.Joaõ o II. como fe vê da confirmaçaó1 
feita em Evora a S de Abril de 1497, liv .1 dos M yit 
foi. 127. 

D. FERNANDO CouTINHO, Alcaide môr de 
Pinhel , foy Marichal do Reyno, por Carta paífada 
em Setuval a 1} de Mayo de 1497, liv. 5 dos Myfl. 
foi. 7 2, e já o tinha fido delRcy D. J oaõ o II. 

D. ALVARO CotmNHO, Alcaide môr de Pi· 
nhel, Senhor da Graciofa, foy Marichal do Reyno, 
officio, em que fuccedeo a feu pay , por Carta paf. 
fada em Almeirim , o primeiro de Agoílo de 1j1 o, 
eílá no dito livro. 

D. ALVARO DE ABRANCHES, do feu Confe
lho, Capitaõ de Azamor, Commendador de San tia· 
go de Béja, e de Santa Maria de Villa de Rey, na 
Ordem de Chriíl:o , foy Meff:re Sala , como fe vê 
de huma certa merce, que ElRey lhe fez , palfada 
em Evora a 26 de Março de ljl}, liv.) dosMyff:. 
fol.89, Goes, parte4, cap.J4· 

HENRI~UE DE MELLO , Alcaide môr de Ser· 
pa, foy Mellre Sala delRey D. M?noel, como diz 
Damiaõ de Goes no feu N obiliario. . 

D. NUNO MANOEL, do feu Confelho, Senhor 
_de Salvaterra de Magos, e das Aguias, foy A1mo
. tacé 
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tacé inôr, como fe v~ da Carta do Paul de Magos, 
de juro, e herdade para filho , ou filha, e todos os 
fe-us defcendentes, feita em Abrantes a 8 de Julho de 
1so7, liv. j dos Myíl. fol.27. 

V Asco ANNES Coa.TE-REAL, do feu Confe .. 
lho, Alcaide môr de Tavira , Capitaó Donatario 
da Ilha de S.Jorge, foy Védor da Cafa, comoconf. 
ta de hum mandado para o Thefoureiro da Cafa 
Real, reito em Lisboa a lo de Agoílo de 1521 , que 
tftá·na Torre do Tombo, a11egado por Loufada, e 
confta do N obiliario de Damiaõ de Goes. 

· JoAÕ FOGAÇA, do feuConfelho, que.foyVé .. 
dor da Cafa delRey D.Joaõ II. como coníla, que 
o fora tambem delRey D. Manoel, de certa merce 
feita em Almeirim a 10 deJaneiro de 1497, livro da 
Chancellaria do dito anno-foi. 26. 

D. RODRIGO DE CASTRO , herdeiro da Caía 
de Monfanto, filho do primeiro Conde defia Villa, 
que fa1eceo na tomada de Arzila, foy ·Fronteiro môr 
de Lbboa por merce feita para elle, e feus defcen
dentes em Evora a 21 de Novembro de 1497, liv. 2 

da Extremadura, fol. $4, verf. 
D. RonR1Go DE CASTRO, chamado o Mon

fanto, Senhor de V alhelhas, Almendra , Alcaide n:ôr 
da Covilhãa, Embaixador ao Papa Alexandre VI. 
roy Fronteiro môr , como confia do contrato 
abaixo. · 

D. PEDRO DE CASTRO, que depois foy Con· 
de de .Monfam91 foy Froine~o môr, e Alcaide môr 
· de 
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de Lisboa, como fe vê do contrato, que fez com 
D. Rodrigo de Caílro , do Confelho delRey, AI~ 
caide môr da Covilhãa, que fervia os ditos cargos, 
por Carta feita em Lisboa a ) de Junho de 1502, e 
della confia fer Védor da Fazénda. Confla do liv. 
1 dos Myfl. foi. 209 • . 

· D. FERNANDO COUTINHO, Conde de Marial
va , foy Fronteiro- mô~ do Algarve em fua vida, e 
diz EIRey na merce , que o feria da mefma f6rte, 
que o fora o Infante D. Fernando feu pay, feita em 
Muja a 25 de Novembro de 1496, liv. 1 dos Myíl:. 
foi. 29J· 
. D. ALVARO DE LIMA, filho fegundo do pri
meiro Vifconde de· Villa-N ova de Cerveira, foy feu 
Monteiro môr , e o tinha fido do Torante D. F er
nando feu pay, por Carta paífada em Evora a 2 j de; 
Abril de 1497 , efrá no liv. 1 dos M yff:. fol. 1 84. 

D. JoAÕ DE LIMA, fuccedeo a feu pay, e foy 
.Monteiro môr do Reyno, por Carta de 17 de Abril 
de 1; o 2 , eflá na Cafa da Coroa almario 17 , malfo 
II. 

D. Luiz DE MENEZES, filho do Conde Prior, 
foy Monteiro môr , por Carta paífada em Lisboa a 
}º deJunho de 1516, liv. ; .dosMyfl. foi. 204, fuc· 
cedeo a D.Joaõ de Lima. 

D. HENB.If.lUE HENRIQUES, Senhor das Alca·. 
-çovas , foy Caçador môr, como refere Damiaõ de 
Goes no feu N obiliario. 

D. Bau ÜENllI~VES, foyCaçadormôr emo 
anno 
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anno de t $ t 7. O N obiliario de Antonio de Lima 
o faz Caçador môr do Infante D. Luiz: poderia fer 
depois, que tivelfe elle officio, como conlla da ai· 
legaçaõ abaixo. · 

D. PEDRO DE CASTRO , do· feu Confelho, 
V édor de fua Fazenda ( he o Conde de Monfanto) 
foy feu Caçador môr, lugar, que tinha D. Braz 
Henriques, a quem EIRey fatisfez o largallo para o 
dar a D. Pedro de Calho, de que lhe mandou paf. 
far Carta em Lisboa a 1 .2 de Abril de 1) 18 , liv. 6 
dos M yft. foi. 3 2. 

D. PEDRO DE MENEZES, primeiro Conde de 
Cantanhede, foy Alferes n1ôr, como refere Damiaó 
de Goes no feu Nobiliario. 

D. ANTAÕ DE ABRANCHES' ou ALMADA, foy 
Capitaõ môr deA:e Reyno, como fe vê da Carta de 
confirmaçaõ defie poíl:o, que tivera feu pay , e avô, 
feita em Montemôr o Novo no primeiro de Março 
de 1496 , livro da Chancellaria do dito anno , foL 

D. FERNAÔ MARTINS MASCARENHAS, Senhor 
de Laure, e Eíl:epa, Alcaide môr de Montemôr o 
N ovp , Commendador de Almodovar, e Mertola, 
do feu Confelho , foy· Capitaó môr dos Ginetes , 
como fe vê da Carta de confirmaçaó do dito poflo, 
feita no anno de 1496, Chance11aria do dito anno 

. fol. 96. Della conA:a, o fora delRey D.Joaõ II. 
MANOEL DE !vlELLO, do feu Confelho, foy 

Repolleiro môr, como coníl:a de certa merce, que 
. - Tom.III. Ee efiá 
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cllá encorporada em outra delRey D. Joaõ o III, 
feita em 2 4 de Julho de 1 f24 , livro da Chancellaria 
do dito anno fui. 6. Eíte parece fer o mefmo, que 
foy Repoíl:eiro môr delRey D.Joaó II. · 

PEDRO MoN1z DA SYLVA, Commendador da 
Ordem de Chriíl:o, foy Repoileiro môr , como 
confia de certa merce, feita em Lisboa a 26 de J U· 

lho de 1 ;04, e eíl:á encorporada em outra delRey 
D. J oaõ o III. no livro das merces do anno 1528 , 
fui.)º• 

D. FRANc1sco FERNANDES PRATA, Bifpo de 
Fez, foy Efmoler môr, como confia de huma qui· 
taçaó fua, feita em Lisboa a 3º de Mayo de 1500~ 
eíl:á no liv. 1 Extraí. foi. 2;, verf. EA:e foy Meíl:re 
delRey, o qual elle mandou a Roma com a com·· 
miífaõ para o Cardeal D. Jorge da Cofia dar em 
feu nome a obediencia ao Papa Alexandre VI. como 
refere Goes na fua Chronica, parte·1, cap. 8. 

LOURENÇO DE BRITO' Commendador na or~ 
dem de ChrHlo das Commendas de Salvaterra , e 
Segura, no tempo, que naõ cafava6, paífou à lndia, 
e foy Capitaõ de Cananor, era Copeiro môr dei.· 
Rey, como diz a fua Chronica, liv. 1, cap. 26. 

· JORGE DE BRITO, feu irma6, fuccedeolhe no 
officio de Copeiro môr , como refere Damiaõ de 
Goes no feu N obiliario. 

D. ANTONIO DE ALMEIDA, foy Contador m6r~ 
por Carta feita em Abrantes a 4 de Mayo de 1 ;07, 
liv.) dos Myft. fo1. 32. 

O Dou-
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O DotJTOll RVY BoTO,. do fcu Confelho, e 
feu Chanceller môr, como fe vê de huma Carta do 
anno de 1497 , ef crita ao Confelho de Guimaraens, 
na qual querendo EIRcy limitar, e declarar os fo
raes defle Reyno , nomeara ao dito feu Chanceller . 
môr, e ao DoutorJoaõ Façanha, do feu Defembar· 
go, e a Fernaõ de Pina, eftá na Chancellaria do an
no 1496, a fui. 43· 

O DouTOll RuY DA GaÃA, foy feu Chan• 
celler môr, por Carta de; deJulho de 1520, liv.6 
dos M yR:. fol. j 6 , e o tinha fido delRey D .J oaó o II. 

PBDllO LBIT AÕ , foy Adail môr do Reyno ~ 
poG:o, que já tivera feu pay, como fe vê da fua Car
ta, feita em Evora a 19 de Dezembro de 1)20, Jiv. 
6 dos M yff:. foi. 1 2, verf. 

ÁFFONS.o GARCEZ, era Secretario no anno de 
1499. 

JORGE GARCEZ ' . era Secretario no anno de 
1499, como confla do Auto do Juramento do Pdn
cipe D. Miguel. 

PEDRO DE .ÁLcAçov A, conlla, que foy Secre• 
tario por muitos inflrumentos. 

ÁNTONIO CARNEIRO, do feu Confelho, e feu 
Secretario , como coníl:a de diverf os papeis , e do 
Teliamento do mefmo Rey. 

HENRIQ.UE DA SYLVEIRA, foyVédor môr das 
obras do Reyno, como coníl:a de certa merce fei
ta em Santarem a 18 de Abril de 1498, Chancella· 
ria do dito anno fol.162. 

· Xom.m. Ee ü V1cEN• 
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V 1cENTE REBELLO , foy Alfuqueque môr , 

como coníla de certa merce feita em Evora a 9 de 
.l\ilayo de 15 20. · 

. . Rov G1L MAGRO , Cavalleiro de fua Caía, 
Anadel môr dos Beíleiros de Camera, e di~ a Car
ta: AjJim como o fora Francjfao Portocarreiro, 
Cava/feiro, a qual foy paífada em Eílremoz a 8 de 
Janeiro de 1497, livro 1 Extraí. foi. 257, e já ti
nha fervido eíle poílo em tempo delRey D.Joaõ 
II. 

JORGE DE MELLO, Anadel m&r dos Béíleiros 
de Cavallo, como fe vê da Carta, na qual lhe de
clara o poder , e liberdades do dito pofio , feita em 
Lisboa no anno de 1 soo. Cafa da Coroa, almario 
17, maffo 16. Já tinha o dito poílo por Carta fei. 
·ta cm Evora a 25 de Março de 1496, liv. 1 Extraf. 
fol. í 56. 

PEDRALVES, Cavalleiro de Cua Cafa, Anadel 
.môr dos Béff:eiros de Monte, e já o tinha fido . em 
tempo delRey D.Joaõ o II. Foylhe paffada Carta 
do dito poílo emEvora a 29 deMayo de 1499, que 
eíl:á no liv. 1 Extraí. foi. 8 J. • . : 

GARCIA DE MEi.LO , do feu Confelho, A na
dei môr, como fe vê da folha dos CavaHeiros do 
Confelho do anno 1518, e 1519, que eílá na Torre 
do Tombo. · 
. Das peílõas , q~e venciaõ moradia na Caía 
.Real no anno de 1) 18, daremos hum extraél:o nas 

. provas. 
Jaz 

• 
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·Jaz em fuberbo Maufoleo no famofo Templo 
de Belem , aonde 1ê lê eíle Epitafio. 

· Littore 11/i occiduo qui primi 11d lumina Soli.r 
- Extendit cu/tum , notitia"!1ue 'Dei. 

.. Tot, 'l{egei domiti, cui fubmijere thiaraI, 
Crmdit11r hoc tumulo MAximus Emmanuel. 

' ' 

· Cafou tres vezes: a primeira em Valença de Alcan-
tara no mez de Outubro do anno de 1497, com a 
Rainha D. Iiãbel Princcza de Portugal, viuva do 
Principe D. Atfonfo, como fica dito, a qual era fi ... 
lha dos Reys Catholicos D. Fernando, e D. lfabel. 

· Eíl:e cafamento mandou EIRey tratar pelo 
Senhor D. Alvaro com os Reys Catholicos , por
que tinha com elles grande confiança , os quaes de .. 
po.W de com elle tratarem-dla materia, e que tinha 
poderes para a fua ultima conclufaõ, fizeraõ feu 
procurador o Arcebifpo de Toledo D. Francifco Xi
menes (depois Cardeal) com pleno poder, igual ao 
do Senhor D. Alvaro, para poderem determinar, e 
concluir o dito Tratado : cuja fubR:ancia entre ou .. 
tras cou1as he a feguinte. Que à Princeza D. lfa
·bel. dariaõ os Reys em dote o mefmo , que trou
:xera quando cafou com o Principe D. Affonfo, 
que eraõ cincoenta mil e trezentas e trinta e tres 

. dobras e hum terço de dobra , e de mais o valor Prova num.66. 
das arrhas, que com o dito Prindpe tivera, que fa-

• ,J 

z1ao 
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ziaó fetenta mil e trezentas . dobras,· e hum terço de 
dobra de la vanda de ouro Callelhanas, e jufto pezó, 
ou a fua jufla eftimaçaõ , e que ElRey lhe daria 
de arrhas dézafete mil dobras de la vanda Caftdha .. 
nas de bom ouro, e juílo pezo, ou a fua juíla efii .. 
maçaõ, pagas dentro de dous annos. Os Reys,Ca .. 
tholicos fe obrigara ó aos ornatos da f ua peffoa , e 
Cafã, affim de veftidos, como de baxellas, .tapeça
rias, e mais coufas pertencentes à f ua Real peífoa , 
Camera, e Caía, confOrme a fua vontade, e ao et: 
tado da alta Dignidade dos Reys pertencia , fem 
que ElRey em nenhum tempo tivelfe obrigaçaõ de 
com o dote haver de reftituir a eftimaça6 do feu 
valor : E que EIRey lhe . faria logo affi:ntar outra 
tanta quantia, como já a dita Princcza tivera aífen. 
tada nas rendas Reaes, para manter a fua Cafa, em 
quanto naõ entralfe na pofie das Villas de Alem
quer, Obidos , Cintra, Aldea·Gallega, e Aldea-Ga· 
vinha, que ef\ava6 em poder da Rainha D. Leonor, 
irmãa deIRey. HipothecouEIRey para fegurança 
do dote, e arrhas cfpecialmente, a Cidade de Vifeu, 
e a Villa de Montemôr o Novo : E que logo fof. 
fem recebidos na f6rma, que ordena a Santa Igreja 
Romana, a Rainha ficaria tida, e havida por natU• 
ral deftcs Reynos , e gofaria de todos os PriYilegios~ 
bonras , e liberdades concedidas às Rainhas nacio., 
naes : com declaraçaõ porém , que 'fe as Rainhas 
eftrangeiras tinhaó, ou gofavaõ alguns Privilegios, 
que nao praticaífem as nacionaes' lhe feriaõ outor"'· 

gados, 
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gados , -e a toda a fua Familia , affim de homens , 
como de mulheres. E no cafo de ficar viuva del· 
Rey , poderia a dita Princeza paífar para Caílella , 
ou para onde lhe pareceife, 'fem contradiçaõ algu~ 
ma, nem haver de n1iíl:er licença do Rey, que en• 
taõ folfe, mas que lho faria a faber , e nem por Hfo 
poderia fer defapoífada das ditas Cidades , Villas, 
e lugares, nas quaes naquelle tempo eíliveífem pof. 
tas as fuas rendas. Ultimamente por aquelle Tra
tado fe ratificaraõ todos os da paz antigos, e fe aG 
fentaraó , e confirmaraõ de novo os que tinhaõ fei. 
to os ditos Reys de Caíl:ella , e Aragaõ com os Se• 
nhores Rey D. Affonío, e EIRey D.Joaõ de Por· 
tugal, que eilavaõ em a Gloria, na mefma fórma, e 
maneira , que fora ó eíHpulados : falvando f ómente 
a alliança , que os Reys de Cafiella tinhaõ com o 
Rey ·do Romanos , e Archiduque feu filho, e El
Rey de Portugal tinha com os Reys de Inglaterra. 
O que tudo foy jurado pelos ditos Coníl:ituentes, 
e com outras claufulas, que fe poderáó ver na dita 
Efcrirura, que foy affinada pelos Reys, e fellada do 
feu·Sello Real, em Burgos a 30 de Novembro de 
1496 , que ratificou o Principe das Afl.urias' D. 
J oaõ feu filho herdeiro. Depois das referidas Ca· 
pitulaçoens no anno feguinte foy a Cafiella D.Joaõ 
Manoel, Camereiro môr delRey, e do feu Confe .. 
lho , com poder para novos artigos, e ratificando-fe Prova num.67. 
os já referidos, foy affentado , que ElRey extermi ... 
naria de todos os feus Reynos, e Senhorios a todos 

os 
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Bifloria qenealogic" 
os que foílêm condemnados pelo crime da apof. 
tazia, e herefia (que era6 aquelles, que chama vaó 
Chriílãos Novos) o que f e cumpriria até o mez de 
Setembro do referido anno: E que os Reys Ca
tholicos logo levariaó ao lugar de Saclavim, na fron
teira de Portugal, a Rainha fua filha, e que iriaó 
à ligeira; fem grande pompa, e que da mefma forte 
iria ElRey de Portugal ao mefmo lugar, donde ef. 
tariaõ tres dias , e que naquellas viílas fe naõ tra
taria de alguma das pc:rtençoens, que pudelfe haver 
de huma , ou de outra parte , e fémente fe lembra
riaõ do parentefco para o goílo, e fatisfaçaõ de fe 
alegrarem. E fendo jurados os taes artigos pelos 
Reys Catholicos, D.Joa6 Manoel, em virtude do 
pleno poder, que tinha, os jurou em nome delRey, 
e os prometteraõ de guardar , e cumprir. F oraó · 
feitos na VilJa de l\Iedina dei Campo pelo Secre
tario Miguel Peres de Almaçan, e affinados por E 1-
Rey, Rainha, Principe, e D. J oaõ Manoel, em 1 1 

de Agoíl:o do anno de 1497. A Princeza D. Ifa. 
bel, já Rainha de Portugal , jurou de obfervar, e de 
cumprir tudo, o que da foa parte fora tratado, tan
to que tivelfe Carta, em que ElRey juralfe tinha 
expulfado todos os ChrHlãos Novos, os quaes fendo 
condemnados naquelles Reynos, paílãraõ para os de 
Portugal ; e que fe alguns ficalfem por fe ef~on"le
rem, feriaó caíl:igados como tranfgreífores dJ ley, 
que tinha promulgado. Taõ grande foy o zelo da 
Religiaõ daquelles Principes, que fizeraõ condiçaó 

ddle · 
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defle Tratado exterminaçaó dos Chriflãos Novos , 
em que a Rainha parece fer a mais empenhada; pois 
por huma. Carta affinada pela fua Real maõ, e fel· 
ladà. do feu Sello, íe obrigou às condiçoens referi4 

das, e de palrar no tal tempo a Portugal, affim que 
por outra Carta recebeífe a aíferfaõ delR.ey feu ma• 
rido. Elles foraõ os contratos deRe matrimonio, 
que fe effeituou, como temos dito, na Villa de Va· 
Jença de Alcantara. 

Eflando ainda na dita Villa, teve a Rainha 
Catholica not~cia da morte de feu unico filho o Prin· 
cipe D.Joaó, e a Rainha ufando da prudencia, de 
que era dotada, naõ quiz fe divu1gaífe en1 quanto 
os noivos eflavaó n~quelle lugar; ·porém ElRey D, 
Manoel penetrando o fegredo , alcan~ou permHTaõ 
da Rainha fua fogra para voltar pàra o Reyno com 
a Rainha fua Efpofa , a quem naó participou efia 
noticia, fenaõ depois de eflar em Portugal. Era o 
Príncipe D. Joaõ unico herdeiro vara6 das Coroas 
de Caltella, e Aragaõ, o que poz em grande conf. 
ternaçaõ todos aquelles Reynos; a quem f ó ficava a 
efperança de fe achar prenhe a Princeza fua mulher, 
filha do Emperador Maximiliano, e da Emperatriz 
Maria , Duqueza de Borgonha , que em breve fe 
defvaneceo ; porque tendo fete mezes pario huma 
creança morta , com· incrivel fentimento de feus V af. 
fallos. O Padre Buffier na lntroducçaõ à Hiílo- Bufficr, rom.i. fot.•1. 
ria das Caías foberanas de Europa , padeceo enga• 
no em dizer, que efla Prin~eza naõ chegara a coa-

. · Tom.Ili. Ff fümmar 
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filmmar a ma'trimt>nio. ·. ; ·.A ;ifttempdüva m~n.é: db 
Pmacipe D;Joaó Jez . fiictellõra· .. daqutlla. Coroa .-a 
fiia irmãa· a Rainha D.- lfabcl , que: logo: CCDnt fcu 
marido ElRey D. Manoel fc começata6 . a .intitu· 
lar Príncipes ;de Catlella, :Leaõ, e Aragaó. · '. 

Goa, cap.16. pan.1. :. : ·' .Celebrou ElRey'Cortes na Cidade deLisboa~ 
a: que deu fim. a 14 ·de Março do anno de 14,S; 
nellas fe afferitou a f ua ida · a Caftella , e dando.fe 
cóm brevidade ordem à jomada, partiraG os no~oa 
Reys a 29 dó referido mez ;· fem grande comitiva' 
por lho mandarem pedir affim os Reys Catholicos~ 
Ai; peffoas principaes, que: os .acompanhara ó; faõ as 
feguintes: o Senhor D •Jorge, Duque de Coimbra1 
D. Diniz, irma6 do Duque de Bragança D.Jayme; 
D. Alvaro feu tio; D. Diogo da Sylva, Conde de 
Portalegre; o Bifpo da Guarda; D. Pedro Vaz Ga~ 
viaõ, feu Capellaõ môr; D. Diogo Ortiz, · Bifpo de 
Vifeu; o Bifpo deTangere; D.Joaõ de Menezes, 
(depois Conde de Tarouca) Mordomo môr ; D. 
Francifco de Portu~l, depois Conde do Vimiofo; 
D. Martinho de Caílello-Branco (depois Conde da 
Villa-Nova) Védor da Fazenda; D. Femaõ Mar .. 
tins Mafcarenhas , Capitaõ dos Ginetes ; Ruy de 
Soufa , Senhor de Beringel, que faleceo na jornada ; 
feu filho D. J oaõ de Soufà, Senhor de Sagres, e Ni .. 
_za; D. Francifco de Almeida, depois primeiro Vic& 
Rey da India; D.Joaó Manoel, Camereiro m6r; 
D.· Nuno Manod feu irmaõ, Almotacé môr; Joaó 
da Sylva, Senhor de Vagos, depos Regedor da Caíã 

. de 
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da Supplicaçaõ; D. Affonfo de Ataide, Senhor de 
Atouguia; D. Pedro daSylva, Cornmcndadormôr 
de Aviz; Nuno Fernandes de Ataide, Senhor de 
Penacova , Capitaó de Çafim, que foy do Confe
lho. do mefino Rey; D. Fernando Coutinho , Ma
richal do Reyno; Trif\aõ da Cunha, Senhor de Gef
taço, que foy Capitaõ môr de huma Armada à 1 n· 
dia, e Embaixador a Roma; Febos Moniz; Joaõ 
Fogaça; V afco Annes Corte.Real , V édor da fua 
Caía; D. Antonio de Almeida; D. Manoel de Me
nezes , pages delRey: Pedro Correa , depois Senhor 
de Bellas, que fervia de Eíl:ribeiro môr; Lourenço 
de Brito, Copeiro môr; Joaõ Rodrigues Pereira, 
Senhor de Cabeceira de Baftos, e outros Fidalgos, 
Cavalheros, e Officiaes da Cafa, que todos veftiaó 
de luto, pela morte do Principe D.J oaó de Caff:el
Ia ; ·e íàhindo de Elvas, foraó por Badajoz , e paffa. 
raõ a Toledo , onde os Reys Catholicos tinhaõ 
~onvocado Cortes , e fendo delles. , e da Corte , e 
P6vos recebidos com applaufo, foraQ jurados Prin
cipes herdeiros daquelles Reynos ; e paífando os 
Reys por Guadalaxara, fe detiveraõ neff:e lugar tres 
dias , e achando-fe nelle doente o Duque do lnfan· 
tado , os Reys todos o foraõ vifitar a fua Caía, e na 
cama fez o juramento aos Principes herdeiros da 
Coroa , como efcreveo o Chronifl:a Damiaó de 
Goes · e voltando os Reys Catholicos a Çaragoca Goes' pan.i. cap. z9. 

' ~ ' 30, e ~z. 
faleceo . de parto a Rainha Princeza de Caff:ella a 
24 de Agoflo do anno de 149 8, deixando deite parto 

Tom.Ili. Ff ii o Prin· 
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o . Principe D. Miguel , de que logo faremos· meti· 

Zuriri, tom.$• liv. J· çaõ. A Rainha foy depofitada em hum Mofteiro 
cap •. ~o. u de Religiofos da Ordem de S.Jeronymo, que fica 
Garabay' tom. + v. r.' d Cºd d fc d d · . 1 d d · J$• cap.i8. · iota a 1 a e, e en o epo1s tras a a a, Jaz no 

Coro das Religiofas de Santa · Ifabel , a Real , de 
Toledo. · 

Go Ch d d. . 12 O PRINCIPE D. MIGUE~ DA PAz, nafceoa 
fl , ron. o aro / 

Rcy, cap. J ,, e J+ 24 de Agofto de 149 8 na Cidade de Çaragoça , e 
pare. a. por morrer a Rainha fua mãy nomefmo dia, EIRey 

D. Manoel o deixou em poder dos Reys Catholi
cos feus av6s, e voltou para Portugal , e chegou a 

Prova num.68. Lisboa a 9 de Outubro do dito anno. F oy jurado 
logo Principe herdeiro dos Reynos de Caftella , 
Leaõ , e Aragaõ , e depois na Igreja de S. Domin4' 
gos eíl:ando ElRey prefente em 7 de Março do an. 
no 1499 , herdeiro dos Reynos de Portugal , e AI. 
garves ; porém em breve acabou a vida, morrendo 
em Granada a20 deJunho doanno de 1500, e com 
elle as ef peranças dos V aífallos de tantos Reynos, e 
Dominios. Jaz em Çaragoça no enterro de feus 

' avos. 
GocÍ' pan. 1• caM6• Cáfou fegunda ·vez com fua Cunhada a Rainha D. 

Maria, filha dos ditos Reys Catholicos, e foraõ re· 
cebidos na Villa de Alcacer do Sal, onde ElRey a 
efperou aos }º de Outubro do anno 1500, pelo Eif· 
po de Evora D. Affonfo feu tio. 

Para ·fe effêituar os contratos do referido ma• 
trimonio mandou EIRey D. Manoel a Caítella a 
R~y de Sande, do feu Con{elho, com pleno poder 

.. aos 
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aos·Reys Catholicos,:os quaes dando outro feme
lhaote a D. Henrique Henriques, feu Mordomo 
môr, e do feu Confelho :' deraõ conclufaõ ao Tra-
tado com ei\as condiçoens. Q_ue os Reys manda· Prová num.6g~ 
riaõ .a·Infimta D. Maria, fua filha, à raya dos Rey- · · · 
nos de Callclla, e de Portugal, com aquella grande- ·. 
za, que convinha à fua Real peífoa, adonde EIRey 
de Portugal mandaria aquellas peífoas, que lhe pa· 
rece~e para tomar della entrega em feu nome: Que 
0 dote fcriaõ duzentas mil dobras de ouro Caíle-
llianas, no preço, que entaõ valeífem ao tempo da 
paga, entrando nadita quantia o ouro, prata, ejoyas, 
que a dita Infanta trouxe[e , com a condiçaõ , de 
que naõ excederiaó ao valor de dez mil dobras: Que 
o ·dito dote feria pago emtres annos, depois de ef~ 
feituado o matrimonio : ~e ElRey lhe daria de 
arrhas a terceira parte do dote ., que fomavaõ a 
quantia de feíf'enta e feis mil e feifcentas e feff ema 
e. feis dobras, e dous terços de dobra de la vanda 
Caflelhanas de bom ouro , e jutl:o pezo , havendo, 
ou naõ filhos ; e que falecendo a Infanta primei· 
ro, EIRey naõ haveria arrhas: ~te os Reys Ca· 
tholicos alcançariaõ à· f ua cufta a difpenfa do Papa 
para fe effeituar o dito matrimonio. Obrigou El· 
Rey com efpecialidade à fegurança do dote a Ci-
dade de Vifeu, e ·a Villa de Montemôr o Novo , 
com todas as fuas rendas, e jurifdicçoens , Civel, e 
Crime , mero , e mixto imperio , Padroados das 
Igrejas, e direitos Reaes. Os Reys Catholicos fe 
.. . obriga. 
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obrigaraó a ornar, e adereçar a Infanta D. Maria, 
f ua filha , de veíl:idos affim da fua pdfoa , como da 
fua Camera , e Cafa , como deviaõ fer de f ua fi
lha , e como da peífoa , com quem cafava ; e 
que -lhe dariaõ para o governo da Cafa da dita fua 
filha em cada hum anno certa quantia de dinheiro, 
pago em lugares certos , e feguros; e que EIRey 
daria a Infanta, fua futura Efpofa, as terras, que ti
nha a Rainha D. Leonor, fua irmãa , quando por 
feu falecimento vagaífem , e outras condiçoens em 
femelhantes Tratados ufadas, que foraõ na mefma 
conformidade, que já referimos no da Rainha D. 
Ifabel. E tambem neíl:e mefmo contrato foraõ ra
tificados os Tratados da paz entre os Reys de 
Caíl:ella, D. Fernando, e D. lfabel, com os Reys 
D. Affonfo V. e D.Joaó II. de Portugal: accret: 
çentando, que pelo grande amor, e parentefco en
tre os ditos Principes , e outros motivos, acordaraõ 
huma liga, obrigando-fede fe íoccorrerem mutua .. 
mente para a <lefenfa dos proprios Reynos, e ERa
dos, ficando fempre a aliança delRey de Portugal 
com EIRey de Inglaterra , e a da Coroa de Caíl:ella 
com o Rey dos Romanos ; e com mais outras con4 
diçoens , que contl:aó do mencionado Tratado ; a 
affinou Ruy de Sande, e D. Henrique Henriques• 
em Sevilha a 20 de Mayo do anno de 1 )ºº, que os 
Reys Catholicos depois ratificaraõ , e juraraõ de 
cumprir, e guardar por huma Carta feita na Cida .. 
de de Granada por .Migud Peres de Almasan, feq _ 

Secr~ 
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SecreUarió, ·em 1 o de · SJtembro do dito anno ., : á ,. 
qual Cana :, e · conttatt> 'Crinfirmara6· -o 'Principc-:, ; 
e-i'Princeza, herdeiros daquella 'Monarchia, -que~ 
juraraõ de cumprir , e guardar. , eff:amto em T ; l 
ledo 1; de Mayo de 1502. F-0y; omadà de ex ~, 
cellentes virtudes, e muy devota ·: rQB~ fuas p1ati<ltt 
quafi 1empre era6 de coufas Divinas~ 1fi}ts1devoçóesn 
e ©raçaõ, continua ; na charidade :com 10 proximo·,.· 
muy prompta' difpendendo com os P<>btes, orf ãos ~ ' 
e viuvas largas efmolas. A fua vida · ~a'Ó -ajuílad11:1 
com a Ley de Deos, lhe fazia tràrzer' fempre diante.
dos olhos a morte, como fe vê do feu TeR:amento, 
o qual efcreveo da fua propria maõ na lingua Caf.. 
telhana , fuppoflo que já eíl:ava ef quecida da fua
perfeiçaó , pelas muitas palavras Portuguezas , de 
'JUe nelle ufa.. Foy feito em Lisboa a 26 deJulho Prova num.70. 
do anno 1 s16, eftando com faude, e perfeita difpo· 
liçaõ. Manda, que a fepultem no lugar, que El-
Rey determinar , mas fem pompa, nem demonílra· 
çoens de trHleza: Q.ue fe viíl:aõ inteiramente cin· 
coenta pobres no dia do feu enterro : Q_ue no fim 
do anno fe lhe faça hum Officio folemne , como o 
do corpo prefente : Q.ue em todo aquelle anno fe 
lhe cante huma Milfa pe1a fua alma , pela qual dei· 
xa cinco mil Miífas, além de outras devoçoens: 
manda ca&r. or&as, preferindo as filhas de Criados 
feus, pagar dividas de prezos, refgatar Cativos, af. 
finando para cada legado certa quantia de dinheiro. 
Deixa aNoilãSenhora da Pena humaCoroa deouro, 

guarne-

oigitized byGoogle -



2 3 2 Bifloria qentalogic4 
guarnecida de aljofar, e outra ao MeninoJefu: Que 
as fuas joyas fe repartaõ em tres partes, huma deixa 
ao Príncipe , e duas a f uas filhas com igualdade , 
mas com prcferencia na efcolha à Infanta D. lfabel; 
e recommenda muito a EIRey o Eílado de fuas fi .. 
lhas, ndlas palavras: Item Juplico ai Rey meu Se. 
ííor que a nojfas filhas en ninguna manera naô las ca
ze Jy non com Reys , o filhos de Reys legitimos e 
quando e)lo non peffa flr que as meta Freiras a lzinda 
'JUe e/las 11on quieran , porqua melhor flrviran a Ditn 
que naó cazalas em o Reyno y bien lo fabe faa A/te. 
za quantas .fortunas tiene p'!ifadas faa 1 rmana por ca· 
%1lr em o Reyno , y a e/las ruego e p~ que non ca· 
zen jê non como aqui digo a lzinda que faa Alteza /e 
lo mande _fab penna de minha bencoa. Eíl:a claufula 
nos parece fe dirigia ao cafamento do Meff:re de 
Santiago, o qual infinúa EIRey D.Joaõ o II. feu 
pay no Jeu Teíl.amento a ElRey D. Manoel, o 
caze com huma filha fua. Nomeou por feus Tef.. 
tamenteiros a ElRey, e a Fr. Gabriel, feu Confef .. 
for, Prior da Berlenga, que era da Ordem de S.Je· 

. ronymo. Lembra-íe de todos os íeus Criados , e 
Criadas, com notavel equidade , ·em que fe vê o feu 
amor , Religiaõ, e piedade , porque em tudo edifi-
ca com as fuas palavras. . 

Todo o tempo da fua vida gaR:ou utilmente: 
todo o que podia, empregava em cozer , e lavrar, 
occupando neff:e exerci cio as f uas Damas , e moças 

·da Camera: a feus filhos educou com grande cui ... 
dadol 
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dado, de que confeguio fruto; porque foraõ Princi
pes de admiraveis coflumes ; nenhum era preferidq 
na Íl1a eflimaçaõ, porque a todos tratou com igual 
amor, fem mais diflinçaó, do que a prererencia da 
idade. Era de boa eftatura , alva , e agradavel, o 
queixo do roílro hum pouco tumido, os olhos com 
graça,· pouco rifonha, de forte, que naõ fendo fer
mofa, naõ fe lhe podia chamar feya, porque de fer
mofura tinha muitas partes , que a fàziaó amavel ,_ 
a fecundidade dos filhos lhe conciliou hum geral 
amor nos V aífallos. . Fundou o Moíleiro da Or
dem de S. Jeronymo nas Berlengas. Faleceo n~ 
Cidade de Lisboa a 7 de Março de 1j17, com trin
ta e cinco annos. Foy depofitada no Mofleiro da, 
Madre de Deos , donde feu 6lho a trasladou para 
o magnifico Templo de Belem, onde jaz em fump
tuofa fepultura (junto a feu marido) e nella tem o 
leguinte Epitafio. . 

Maria Ferdinandi Catholici Caft. 'R!
gii F. 'D. Emmanuelis Lujit. 'R.egi1 
P. F. invl8i Conjux mira in 'Deum 
piettlte infignis, ac hene d~ 'R.,epub. 
Jemper . meri&a. H. S. E. 

Sentio ·E1Rey com excelro o verfe defacom· 
panhado da Rainha D. Maria , e preoccupado da 
dor, e da melancolia, entrou na idéa de abdicarfe a 

Tom.III. Gg Coroa 

Digitized byGoogle 



Bifloria <jenealogica · 
Coroa,. e paf1Jtr a viver no Algarve, refervarido para 
fi fómente a' renda daquelle Reyno, e o Melhado 
da Ordem de· Chrifto, para· dalli poder (azer guer• 

.· ra: aos ·Mõuros, e combater o Ceo com Oraçoens: 
mas a Divina Providencia, que foccorre em fome~ 
lhantes occafioens com aquelle infenfivel remedio, 
que o tempo introduz no efquecimento , fez que El· 
Rey palfaffe a terceiras vodas, como adiante dire
mos , e agora os filhos , que naf ceraó deA:a Real 
uniaó , que foraó os feguintes. · 

1} ELREY D.JoAÓ o Ili. que occupará oca~ 
pitulo XIV. deíl:e livro. · · · 

I} A INFANTA D. lsABEL, Emperatriz de Ale"' 
manha , de cuja fecundidade daremos noticia no 
Cap.VI. . 

IJ A INFANTA D. BRITES, Duqueza de Sa.;; 
boya, de quem daremos conta no Cap. VII. · 

1} O INFANTE D. Luiz , cujas gloriofas ·me-
morias efcreveremos no Cap. VIII. 

13 O INFANTE D. FERNÂ.NDO, Düque da· 
Guarda, de quem daremos noticia no Cap. IX. 

13 O INFANTE D. AFFONSO CARDEAL, comt> 
veremos no Cap. X. 

13 · O INFANTE D. HENR1Q.uE CARDEAL, e de· 
pois Rey de Portugal , que occupará o; Capitulo 
)("\TIII. . . 

· I} ·. A INFANTA D. MAR.IA, que morreo em 
Evora no anno de 1 51} , e fendo depofitada no 
Mofteiro do Efpinheiro daquella· Cidade da Ordem' 

de 
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de S.Jeronymo, foy depois trasladada para ·o mag ... 
nifico Templo de Belem, aonde jaz. N a6 achámos. 
o anno de feu na{cimento , e confórme a eonjeél:ura 
do Padre Jlarboía no feu Catalogo das Rainhas, fe- Cataloga das Rainha., 

ria pelos annos de l s 11 , e à incanfayel curiofidade toL 1 Hg. 

defte erudito Efcritor devemos o pouco, que fe fa .. 
be ddla Infanta. . · 

1; O INFANTE D. DUARTE, de quem fallare-' 
mos no Cap. XL 
· 1 J O INFANTE D. ANTONIO,. nafceo em. Lif.. 
boa a 9 4e. Setembro de 1; 16, e teve pouco tempo 
de vida; porque apenas tinha nafcido, quando voou 
à eternidade. Jaz em Belem na mefma fepultura 
'10 Infànre D. Fernando feu irmaõ , como fe verá 
quando em o feu lugar efcrever o feu Epitafio. 
Cafou terceira vez na Villa do Crato a 24 de No .. 
vembro de 1) 18, com a Rainha D. Leonor, Infan. 
la de Hefpanha, filha delRey Filippe 1. de CaíleHa, 
e da Rainha D.Joanna, fua cunhada, que foy her• 
deira daquella Coroa. . 
. Entrou ElRey nefie Tratado com grande em• 
penho , para o que fe valeo de toda a politica , 
porque já tinha publicado haver elegido a mef ma 
ln6mta para mulher do Principe. Affim fiou o (e .. 
gredo defi:e negocio fómente de D. Alvaro da Cof
ta , feu Camereiro , e Armador môr, e feu Valido 1 

V araó de grandes merecimentos, de quem tinha in· 
teiro conhecimento pela f ua prudencia t e talento 
para confia~ delle os mayores negocios; porque neHe 
. . Tom.m. Gg ii con• 
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concorria fobre muitas virtudes a do ddentereíre 
para fempre fer attendido. Eftava a Cone Hetpa• 
nhola em Çaragoça , adonde foy mandado D. Al~ 
varo da Cofta , com o caraéler de Embaixador, 
com o pretexto de felicitar a EIRey D. Carlos, feu 
primo , primeiro do· nome (depois Emperador) o 
haver fuccedido naquella Coroa , com hum pl.:no 
poder para em fegredo tratar com ElRey cfte n~ 
godo , o que felizmente em poucos mezes cook,. 
guio. Para fe· haver de fórmar o Tratado deff:e · ca .. 
famcnto, nomeou ElRey Carlos pela fua parte ao 
Cardeal de Tortofa, Inquifidor Geral (depois Papa 
com o nome de Adriano VI.} e a Guilherme de 
Croy, Duque de Sora, Almirante de Napoles, feu 
Camereiro môr, e ao MeftreJoaõ Je Sawaige, Se
nhor de Strambeque , feu Graó Chanceller , como 
procuradores, para em feu nome com o Embaix:a. 

Prova num.71. dor D. Alvaro da Coíla , conferirem , e ajuílarem 
efte negocio : o qual fe concluio com hum Trata .. 
do em tudo femelhante ao que havemos referido da 
Rainha D. Maria. Deu EIRey Carlos em dote à 
Infanta D. Leonor, fua irmãa, duzentas mil dobras 
de ouro CaA:elhanas , do valor, em que correífem a<> 
tempo da fatisfaçaõ do dito dote, nas quaes entra· 
ria o ouro , prata, e joyas da Infanta, o que naõ ex· 
cederia de dez mil dobras, o qual dote feria pago 
dentro de tres annos, depois de fer cffeituado o ma· 
trimonio, e que EIRey lhe daria em arrhas a terça 
parte do dote. Obrigou-fC. mais ElRey Carlos ao 

enxoval1 
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enxoval , e adornos tocantes à peífoa da Infanta, e 
à fua Camera, e. Cafa , na f6rma, que convinha à 
decencia de fua irmãa , e à peífoa , com quem ca.: 
fava ; e que na6. t~tia ElRey obrigaçaõ de reGituir 
femelhantes cou1ãs , .porque a Infànta ufaria &lias 
-como lhe parecetfe, comµ determina o Direito; e 
que na mefma f6rma, tudo o que a Infimta adquiriífe 
na duraçaó do matrimonio, ou fotfe movei , ou de 
raiz, ou por doaçaõ delRey , ou de outra alguma 
peff"oa f feria feu _, e fatia delle o que lhe pareceífe , 
com tanto., que niífo fe obfervaífem as Leys do Rey· 
no ·nas coufas, que pertenceífem à Coroa. Tam
bem fe obrigou ElRey Carlos a lhe dar para o go· 
vemo , e fuftcnto de fua Cata, dous contos de ma• 
ravedis em .cada hum anno, e que ElRey lhe daria 
hum juilo eqlJivalente do valor das terras, que go• 
fava a Rainha D. Leonor , fua irmãa , em quanto 
naõ entraífe de poífe dellas, e huma inteira fegurança 
ao dote, e arrhas; com todas aquellas claufulas per-
cifas para o feu effeito. Depois por morte da dita Provanum.7%. 
Rainha entrou na poífe das taes terras, as quaes ef. 
tando já em CaGeJla , por hum contrato , que fez 
com a Rainha D. Catharina, lhe largou as ditas ter· 
ras por certas rendas , que ella tinha em Cafl:ella do 
Emperador feu irmaó, o que ElRey D.Joaõ appro· 
vou por huma Carta feita a 20 de Outubro do an .. 
tlf? de 1 s28. De mais prometteo o Embaixador em 
nome delRey D .. Manoel, e fe obrigou, a que por 
feu falecimento deixaria para o filho prim~iro, Gue 

· nafceífe 
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nafceífe do dito matrimonio, oitocentas dobras dt 
.ouro Catlelhanas, ou em rendas, terras , lugares , e 
Valfallos, como a EIRey pareceífc, além das du
zentas mil dobras do dote; e que feriaõ pagas as di .. 
tas oicocent~ mil dobras, dentro de quatro annos, 
depois da morte delRey , fendo o filho mayor na· 
quelle tempo de idade de dezefeis annos ; porque 
naó o fendo , naõ correria o tempo dos quatro an• 
nos, fenaõ depois que o tal lnfimte cumprüfe de-' 
zefeis annos, e que por f ua morte ficaria a dita quan· 
tia aos herdeiros, que delle defcendelkm. Ratifi .. 
caraõ ou~ro fi os Tratados antigos · de . paz entre aS 
duas Coroas; além do que, agora de novo concorda· 
raõ , e aífentaraõ , por caufa do grande parentefco, 
e amor, que havia entre os dous Reys , de fe aju· 
darem , e auxiliarem reciprocamente, quando cada 
hum neceffitafiê, para defenfa dos proprios Eílados, 
ajudando-fe conf órme o pediífe a urgencia do caf o j 
fendo para üfo requeridos. Aífentados, e jurados os 
artigos deR:e Tratado com toda a f olemnidade , foy 
feito na Cidade de Çaragoça a 2 2 de Mayo do an ... 
no 1 j 1 8 , por Chriílovaõ Barrofo , Secretario deJ. 
Rey de Caílella, que depois foy feu Miniílro em 
Portugál, e acabou em bem differente fortuna. 
Concluido o Tratado pdos referidos Miniílros , ·o 
Cardeal , o Duque de Sora (por fer já falecido o 
Meíl:reJoaõ de la Sawaige) e o Embaixador D. AI~ 
varo , fc declarara6 alguns artigos, a Caber: o decimo, 
que em quant~ a Infanta oaõ entraífe de polfe das 

terras, 
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terras, e Eíl:ados, que polfuia.a·RainhaD. Leonor, 
irmãa delRey , elle lhe . daria em cada hum anno 
quinze ·mibdobnlt GaGelhanas para o governo da 
f ua Cafa:~j e{nb;fundecimo fe declarou,· que ·. as oito .. 
cenms mil 1doJ>ras Caftelhanas, que ElRey fe ·obri .. 
gava · a·::deSu il;b filho ·primeiro do dito matrimonio, · 
lhe::feriaó a.regues ·fem .diminuiçaó, na idade de 
dezefeis ;1anno~1 Da!'quaes fuccederia o filho fegun· 
doí~ bdt·c~ O' primeiro fem herdeiros: e quando 
na6; houv~ífe filbovaraõ, as filhas , e dellas íómente 
a mayor fuccdderia• .em ametade das oitocentas mil 
dobras;· Otqot tudo foy alfentado, e jurado na fór
mà1 todutbad#1em1 femelhantes Tratados, na Cida
de· de.çarag~111 '.16 deJulho de 1518. 

· ~e'.todo·:dle: negociado naõ teve noticia pef. 
foa·algoma 1 da Corte, fe naõ quando ElRey em pu· 
blída ·âlftUencia ,lho participou , fendo toda para efie 
fim· chamada. Foy univerfalmente applaudida a 
noticia . ., menos do Príncipe , que fe mofirou pouco 
fatisfeito. : ·Tanto que EIRey acabou de falJar, lhe 
foraõ . todos ·beijar a maõ, fendo o primeiro o Princi
pe, e· logo ·o Infunte D.Affonfo Cardeal, depois del
Je ·os Infantes D. Luiz, e D. Fernando, e naõ fe 
acharaó prefentes os Infantes D. Henrique, e D. 
Duarte, pela fua pouca idade. · Aos Infantes fe fo;. 
guio o Duque de Bragança D. Jayme, e a elle o 
Duque de Coimbra MeR:re de Santiago , e A viz, 
filho illeghimo delRey D. Joaõ o 11. D. Joaõ de 
Lenca.fire feu filho, Marquez de Torres-Novas; D.· 

Fernan· 
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240 Bifloria qenealogica 
Fernando de Menezes, Marquez de Villa-Real; D. 
Martinho da Cofta, Arcebifpo de Lisboa; D. Fer· 
nando de V afconcellos, Bifpo de Lamego; D. Alar· 
tinho de Portugal , Bifpo do Funchal , que depois 
foy Arcebifpo, e Primaz do Oriente. Eílcs refere 
o Chronifta Damiaõ de Goes por efia ordem de 
precedencia, confeifando, que fem fe lembrar defl:a 
refereria os de mais, que foraõ os feguintes: o Con· 
de de Vimiofo D. Francifco de Portugal; D.Joaõ 
de Vafconcellos, fegundo Conde de PenelJa; D. 
Lopo de Almeida , terceiro Conde de Abrantes ; 
D.Joaõ de Menezes, primeiro Conde de Tarouca; 
D. Martinho de Cafl:ello-Branco, primeiro Conde 
de Villa·N ova; D. Francifco de Lima, terceiro Vif. 
conde de Villa-N ova de Cerveira; D. Diogo Lobo, 
primeiro Baraõ de Alvito, Védor da Fazenda; An· 
tonio deAzevedo, Almirante de Portugal; D.Vaf. 

· co da Gama, Almirante da India ; J oaõ da Sy lva, 
fexto Senhor de Vagos; D. Antonio de Noronha , 
Efcrivaõ da Puridade, depois primeiro Conde de 
Linhares ; D. Diogo de Noronha ; e D. Henrique 
deNoronha feu irmaõ; D.Alvaro de Ca{l:ro, G~ 
vernador da Cafa do Civel; D. Pedro de Caílro·' · 
Védor da Fazenda, depois terceiro Conde de ~Ion;. 
fanto; D. Fernando de Caílro, a quem chamarãÕ o 
Magro, Capitaõ de Evora; D. Antonio de Almei· 
da, Contador môr; D.Nuno Manoel, Guardamôr 
delRey ; D. Alvaro de Abranches , ~1eíl:re Sala; 
Jorge de Mello , Porteiro môr ; V afco Eannes 

Corte· 
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Corte-Real, Védor da Caía Real; Ruy Telles de 
Menezes, quinto Senhor de Unhaõ, Mordomo môr, 
que fora da Rainha D. Maria; D. Duarte de 1\iie
nezes, Senhor da Caía de Tarouca, Governador de 
Tangcrc; Pedro Correa, que foy Senhor de Bellas; 
J oaõ de 'Mcndoça, depois V é dor da Caía da lnfaµ ... 
ta D. l\tlaria; D. Antaó de Almada , Capita6 rr.ôr 
do Reyno.; D. Joaó Mafcarenhas, Commendador. 
de Mertola; Capitaõ dos Ginetes; Simaõ de Mi .. 
randa , Camereiro môr , e Guardamôr do Infante 
D. Henrique; Joaõ de Saldanha, que havia fido 
V édor da Rainha D. Maria ; TrHlaó da Cunha, 
Senhor de Gefl:aço , que tinha fido Embaixador a 
R .oma ; D. Jorge de Eça; D. Pedro de Caíle1lo-
13ranco, Senhor do l\'lorgado do feu appellido ;Jcaó 
Lopes de Sequeira, que foy Mordomo môr da In
fànta D. Brites, Duqueza deSaboya; D.LuizCou· 
tinho; Luiz de Brito, Senhor dos Morgados de San .. 
co Eílevaõ de Béja, e S. Lourenço de Lisboa; D. 
{;areia de Noronha; D. Martinho de Noronha; 
Garcia de Soufa Chicorro, filho de Vafco .l\1artins 
de Soufa, Capitaó dos Ginetes; D. Filippe Lobo, 
eepois Trinchante delRey D. Joaõ o III. Chriíl:o
"tó Correa; Gabriel de Brito; Antonio Carneiro, 
Secretario delRey, e do feu Confelho , Capitao Do· 
natario da Ilha do Principe, e Frutos de Coes, feu 
Guardaroupa ; e ultimamente Pedro Carvalho , e 
Damiaõ de Goes, que ainda ferviaõ fem capa, por
fiUe íómenre elles tinhaõ permiífaõ para entrar na an· 

'.Com.III. Hh tecame· 
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tecamera delRey fem ella, o qual Pedro Carvalho 
foy depois Guardaroupa, Camereiro delRey DJoaó 
o III. e Provedor môr das obras do Reyno ; e na 
porta eíl:ava o Porteiro da Camera Gafpar Gon
çalves Ribafria , depois Alcaide môr de Cintm , de 
juro. Em virtude dos poderes , que tinha o Em
baixador D. AI varo da Cofta, recebeo a Rainha , 
a qual chegou à raya de Porrugal a 2} de N ovem· 
bro acompanhada do Duque de Alva, do Bifpo de 
Cordova, do Bifpo de Placencia, do Conde de Mon
teagudo, do Conde de Alva de LHle, e do Almirante 
das Antilhas. Havia de fer entregue ao Duque. de 
Bragança D.Jayme, que a efperava, com o Arce
bifpo de Lisboa D. Martinho da Cofta, o Bifpo do 
Porto, D. Rodrigo de Mello, Conde de Tentugal, 
depois Marquez de Ferreira, D. Martinho de Caf
tello-Branco, Conde de Villa-N ova, D. DiogQ Lo .. 
pes de Lima, Apofentador môr, e outros muitos Fi .. 
dalgos, que EIRey mandara. Celebraraõ-fe as v<>.o· 
das .na Villa do Crato com. grande magnificencia , 
fatisfaçaõ, e goíl:o delRey, porque a Rainha em 
fermofura excedia a defunta tanto, que igualava a 
todas as palfadas fermo1uras, e as do feu tempo , eco
meçou a iguá1alla na fecundidade. N aõ durou muitos 
annos eíl:a uniaõ, e ficando a Rainha viuva delRey 
D. Manoel, vo1tand0. a;Caaena, paífou a fegundas 

OPadre Anfelm.Hill. vodas com EIRey.Francifco 1. de França no mez 
Genc.iL de França, r. deJulho do anno IJ}Q, de quem ficando viuva a J 1. 
•· c.s. s.u. M fc . , de arço de 1 )47, e em filhos, fe remou a FJan. 

dres, 
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dres, donde depois palfou a Hefpanha, e faleceo em Dcfcrip. do Ef,urial, 
Tala vera junto a Badajoz a 18 de Fevereiro de 15 5 8, tol. 159. 

donde tinha vindo a aviíl:arfe com f ua filha a Infan-
ta D. Maria, e jaz no Real Panheon do Efcurial, 
para onde foy trasladada a 4 de Fevereiro de 157 4. 
Deff:a Real unia6 naíceraó os filhos feguintes. 

IJ O INFANTE D. CARLOS, nafceo na Cidade 
de Evora a 18 de Fevereiro de 1520, e acabou de 
taó tenra idade , que contando pouco mais de hum 
anno morreo a t; de Abril do de 1 5 21 , e jaz no 
Moí\:eiro de Belem, na mefma fepultura de feu ir .. 
maõ o Infante D. Luiz. 

1} A INFANTA D. MARIA, que occupará o 
Cap. XIII. 

Teve EIRey por empreza a Esféra , que EI .. 
Rey D.Joaó o II. lhe deu, quando lhe ordenara Ca• 
fa, dandolhe por Ayo a D. Diogo da Sylva de Me· 
nezes, depois primeiro Conde- de Portalegre. 

Tomlll. __ Hh ii ARai-
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A Rainha 
D. Maria, 
fcgun.mu
Jhcr dei· 
Rey O. 
Míilloc.I. 

D. Pernando 
o Caiholico, 
Rey de Ara• 
gaó ,nafcco a 
10. de Mar• 
fO de •4H• 
depois Kcy 
de Caftclla , 

. O.Henrique II. Rey de C:iílel!a, n. 

~ cm 1 4 p.+a ~· dcMayo d: a F9• 
D. Joaõ J. Rey de A Rainha D. Joanna Mmocl, + a 

~
Callclla, nafcco a2 o. 2 7 • de Mayo de q 8 1. 
d::Agolto de 1458. V d A • + 

. D.Fernando o Juf• + a 9, de Oucubro D. Pedro 1. , Rey e ragao, a 

\

ro nafceo a i7. d 1 90 5, de Janeiro de J 487. • 
de' Novrmbro de Ac Rlinh~ o. Leonor A Rainha D. l.eo~or de Ar:igao' 
1 i80 lnf.>rue do d A - + q8t ~ + om '174 "'"'" mulh<r. 

D.1oaÔ Il. Rey Cafreiia , Rcy de p~i~;:º ~ulher. ' s O. Affonfo XI. Rey de Cafülla' + 
deN.ivarra,Ara·-~Aragaõ,eSicilia,+ íl l a 26. de Março de IH~· •. 

• Sicília a 2 .de Abr. 1416. D. Sancho de O. e • 2 D. Leonor Nunes de Gutmao , + gao , e ' 1 Conde de Albu· 
afcco a z • de A Rainha O. Lco· ª ' . - em 1 '; 1, 

Julho 1 H>~, + nor de Callclla, + ~ qucrque' catar.io nos D. Pedro 1. Rcy ~e Portugal, naf• 
119 de]aneiro cmDcz.dc14Jf• anno.•~n·c d eco a 8. de Abril de 1310.+ a 
de J • D. Brites' lnranta e J 8. de J~nciro de ' J 6 7. 

479• Portugal. 2 A Rainha (). lgnez de Colho, + 
1\ 7. de Janeiro de 1 H5· 

D. Affonío Henri•~ O.Pedro de Cailclla,Condc de Traí• 

D F d . H . Caltclla , Senhor de O. Habel de CafirQ. 
• •e enco C'nn· Medina de Rio Se· 

+ a 2 ~· de A Rainha O. J<>· 
Jan.det S' 16. anna Henriqm:s, 

~
ques l. Almirante de camara, + a J, de Mayo 14cc. 

qucs ll. Almir.m• co + cm 142 9• D. Pedro Gonçalves de Mrndoc;i , 
te de Cafrclla,Con• D.' Joanna de Men• S Senhor dcHita,e Buitrago, + 1 ; 8 5. 
de de Md~ar, + doça , + cm 14 p. 2 D. Aldonça de Ayala. 

1 + a 1 ~· de Fe· 
"-' vcrcir. de 146 8 • 

DJfab:I a e. .. 
tnolica , Rai
nha de Caf. 
tella, +cm 
Novembro 
de 110+ 

D. Joaô li. naf. 
eco a 6. dcMarç. 
de 1405. Rcy 
de Caftcll.l + a 
2 o. de Julho de 
1454 

A Rainha D.If a. 
• hei de Portugal, 

+em Agofio de 
1496, 

a 2 ~· dcDezembro ~D. Gonçalo Femand: s de Cordov'> 
de 1 47~· O.Diogo Feman~cs Senhor de C.inhcrc, +cm ,1411. 

A CondcfTa Dona~ de Cordova, M.uat- D. Maria Garcia CarriJho, Scnho-
Manna de Ayal.i, cal de Caltclla. ra de Villaquirandc. 
Sen~ora de Caía O. Pedro Soares de To ledo , Se-
Rub101. . D. Jgnez dcAyala,~nhor de Cafa·Rubios. No1ari1> 

kgunda muih,r. mayor dcToledo. 
O. Joanna de Mcndoça , Senhora 
de l'mto. 

~ D. Henrique IL Rey de Cafülla , 
t>. )oaÔ 1. Rcy de acima. . 

. . • ( Cilflclla, acima. A Rainha D.Joanna Manocl,_ac1ma. 
D. Henrtqlle 111.) ~D. Pedro IV. Rey de Aragao, ac~· 
Rey de Caíl:clla, A Rainha D. Leonor ma. 
nafcco a 4 de Ou· Z de Aragaó, acim.t. A Rainha D. Leonor de Arag.~ó, 
tubro de 1 p 9-, + acima. 

a 2 ~· de Dczemb. ~ Duute III. Rey de fnglaterra, + a 
de 14_06. Joaõ de Gantc, Ou- z 1. de Junho de 1::; 7 7. 
Ah ~amhda LcD. cc.-~ que de Lencallrc, + A Rainha Filippa de H"inaut, + a 
t anna e nca • cm 1 J99• 1 ;. de A~oll:o de 1 ;69. 
trc' + o 1, de J1i· D. Pedro o Cruel, lky de Caíl:ella; 
nho de 1418, D.Conllança, lnfan·~mi!Ceo em A. ~ollo de 1; H· +a 

ta de Catlellt, +cm z , • d~ Março àe 1 ~ 6 9. 
1 394 fcgunda mul. A Rainha lJ. Maria de Padilha, 
D J • 1 R d + em 1 J 6 1. 

• oao • ey e~ . 

~ 
Porcuga 1, naf c. a 1 1. D.Pedro I. Rey de Portugal, acima, 

OI e. t D Joaõ de Abril de r l 57• + Thcrefa Lourenço, 
nran e ' ' cm Agofrodc14l ;. • · 

nafceoa z 3· de ]a· A Rainha D. Filippa~ Joao d~ Game, Duque de Lencaf• 
ne1ro 1400. Oo• de Lencaílre + a crc, acima. 
vernad~r da Ord, 190 de Julho ~411, A _Du~ucza Branca de Lcnc:iíl:re 1 
dcS,.ouag.+a 18. pr1me1ramul.+a 19,deJul.1415. 
dcOut. de 144z. ~D • 1 R d p 1 · D. Aftonfo , unico • Joao • cy e ortuga , acima, 
A Infanta D.lfa·~donomc,Duqucdc D. fgnez Pires, Commendadeir• 
bel , + a 2 6. de Bragança, + 146 1. de Saótos. 

Outub.de 14ÓS'• O. Brites Pereira,~D.Nun.oAlvaresf!ercira,Condef• 
Cond. de Barçe"os. cavei de Portugal, + o 1, de Na• 

vc~ro de •4J 1, 
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CAPITULO VI. 
7)a lnf11nttt 'D. lfahel, Emperatri{ dos ~ma

no1 , mulher Jo Emperador Carlos Y. 

1 J O Real , e fecundo thalamo 
dosReys D.Manoel, e D.Ma· 
ria , foy a terceira producçaó 

: alnfanta D. lfabel, que nafceo 
1 na Cidade de Lisboa a 24 de 

Outubro do anno 1503. Foy 
~~g[:~~~· fummamente querida , e eíH-

mada delRey íeu pay , porque nella competia a 
belleza com as de mais virtudes, de forte, que bri· 
lhavaõ as da alma com tanta igualdade às da na
tureza, que excediaõ na Infanta os merecimentos a 
mayor fortuna. Corria já o anno de 1 ) 2) , em que 
a Inranta contava vinte e dous annos de idade com 

muitos 
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Hifloriti Cjenealogica 
muitos de difcriçaó , prudencia, e fermofüra: quan
do o Emperador Carlos V. a procurou para Efpofa, 
pedindo-a a ElRey D. Joa6 o III. {eu cunhado, 
com o qual havia pouco fe havia cff"eituado o ma· 
trimonio da Infanta D. Catharina , f ua irmã a. 

Chron. delRcy o. Joaõ Para a conclu4iõ deíl:e Tratado mandou o 
0 IH. pare. 1• cap. 76• Emperador a efie Reyno por feus Embaixadores a 
e 9J• . 

Carlos Popeto, Senhor de ·la Caulx, do feu Confe· 
Provanum.7~. lho, e Camereiro, e aJoaõ de Zuniga, Cavalleiro 

da Ordem de Santiago. EA:ava nelle tempo a Cor· 
te na Villa de Torres-Novas , aonde EIRey rece· 
beo os Embaixadores, e viíl:as as Cartas credenciaes, 
e o pleno poder da fua procuraçaõ, nomeou da fua 
parte a D. Antonio de Noronha , feu primo, e feu 
Efcrivaõ da Puridade, e a Pedro Correa, do feu 
Confelho, com iguaes poderes, em virtude de hu· 
ma fua procuraçaõ , feita na mef ma Vil1a a 6 de Ou· 
tubro, do referido anno de 15 26, pelo Secretario An· 
tonio Carneiro. 

Foraõ os principaes pontos: .. ., Que o Empera• 
rador tiraria a difpenfa do Papa à fua cuíl:a : Que 
ElRey D. Joaõ faria pôr a Infanta fua irmãa em 
hum dos lugares da raya, ot1 na Cidade de E1vas, 
ou nas Villas de Serpa, e Moura, qual ef~olhelfe o 
Emperador, até o ultimo do mez de Novembro, no 
cafo de ter chegado antes a difpenfaçaõ do Papa : 
Q_ue EIRey daria de dote à Infanta novecentas mil 
rlobras de ouro Cafi:elhanas, do valor de trezentos e 
felfenta e cinco maravedis cada dobra , e que .na 

fomma 
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{omma do dote entraria6 vinte e tres mil e feflênta e 
f eis dobras, que importavaõ os oito contos, que a 
mef ma Infanta herdara da Rainha fua mã y, e jun .. 
tamente, · que no mefmo dote fe ab'ateriaó cento e 
feífenta . e cinco mil e duzentas e trinta e duas do .. 
bras , e dezefeis maravedis do referido preço, que 
o Emperador devia a ElRey D.Joaõ para cumpri-
mento do dote da Rainha D. Catharina fua mu-

. lher, irmãa do Emperador : e affim mais cincoenta 
e huma mil e trezentas e felfenta e nove dobras, e 
trezentos e quinze maravedis do mef mo preço, que 
ElRey D. Manoel empreílara ao Emperador no 
tempo das Communidades de CaíleIIa, e que o mais 

' 

feria fatisfeito em certos pagamentos. O Em pera- Prova num.7 + 
dor lhe deu de arrhas trezentas mil dobras de ouro 
Calle1hanas do referido. valor das do dote, e para 
o governo, e futlento da fua Caía quarenta mil do-
bras de ouro da mefma qualidade , que as referidas , 
as quaes feriaõ aífentadas fobre certas Cidades , e 
Villas , das quaes a Infanta feria Senhora , que Jogo 
foraõ nomeadas. N efia fórma fe ajuflou efie Trata· 
do a 17 de Outubro, e no dia feguinte o participaraõ 
a ElRey, e à Rainha, o qual fendo lido pelo Se-
cretario, o approvaraõ, e jurara ó nas mãos do Bif. 
po de Lamego D. Fernando de Vafconcellos, feu 
Capellaó môr, o que tamhem fez a Infanta , pela 
parte que lhe tocava : depois os Embaixadores o 
juraraõ em nome do Emperador, declarando mais, 
que em virtude da fua procuraçaõ , por mandado 
. . Tom.III. li efpecial 
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2$0 . Bifloria fjenealogkt1 
cfpecial do Emperador, accrefcentavaó às quarenta 
mil dobras, que no contrato foraõ declaradas para o 
governo , e Cafa da Infanta Jez mil dobras de ouro 
Caíl:elhanas do mefmo valor que as do dote, as quaes 
feriaõ alfentadas nas rendas do A1moxarifudo de Se· 
vilha , de forte , que foffem pontualmente pagas , 
para que a Infanta ouvelfe em cada hum anno de 
renda cincoenta mil dobras de ouro. 

Concluido na maneira referida o Tratado , 
paífaraõ os Reys da Vil1a de Torres-Novas para a 
de Almeirim, onde no dia primeiro de Novembro 
fe fizeraõ os Defpoforios da Infanta com o Empe· 
rador, por feu Embaixador, e procurador Carlos 
Popeto, nas mãos do Bif po Capellaõ môr, na fór• 
n1a, que ordena a Igreja, com todas as claufulas 
precifas para a fua validade. F oy grande a pom
pa, e folemnidade deíl:e aél:o, que fe conduio com 
hum viíl:ofiffimo faráo , em que dançou a Rainha 
com a Emperatriz, ElRey, e os Infantes D. I~uiz, 
e D. Fernando, com varias Damas. No fim deJa· 
neiro do anno feguinte de 1526, fez jornada a Em
peratriz, acompanhada dos Infantes D. Luiz, e D. 
Fernando, do Duque de Bragança D.Jayme, do 
Marquez de Villa-Real D. Pedro de :\'Ienezes, e de 
outros muitos Senhores, e o Marquez teve ordem de 
feguir a Emperatriz até onde eíl:iveífe o Emperador, 
e de affiíl:ir 210 recebimento. Chegaraõ a Elvas, don· 
de fahio a Emperatriz em huma liteira, de que fe 
pa.ífou a huma faca branca, e depois de lhe beija~ 

rem 
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rem a maõ todos os Senhores Portuguezes por fua 
ordem , e fe defpedirem da Emperatriz, chegaraõ a 
elJa o Duque de Calabria, o Arcebif po de 1"'oledot 
e o Duque de Béjar : e lendo o Secretario do pri· 
meiro em voz alta o poder, que trazia o Duque de 
Calabria do Emperador para a entrega , lhe diffe : 
V tjfa Magefiade, 'JUe manda ? A que a Empera
triz com real femblante naõ refpondeo, e o lnfan· 
te D.Luiz, tomando as redeas da faca, diífe ao Du
que : Eu entrego a V o_/fa Excellencia ,a Emperatriz 
minha Senhora, em nome de/Rey de Portugal, meu 
Senhor' e irmaô' como IYP~ do Emperador e ar/os. 
Ditas .dlas palavras entregou as redeas ao Duque, 
que refpondeo em nome do Emperador , fe dava 
por entregue de Sua Magefiade. Os Infantes fe apar
tara ó , e beijandolhe a maõ fe defpediraõ , ella os 
abraçou com igual carinho, que faudade. A Em
peratriz feguida da numerofa comitiva, que a efpe· 
rava, paffou a Badajoz, e depois de alguns dias con
tinuou a f ua jornada, e chegou . à Cidade de Sevi
lha no principio ._de Março: fez com o Emperador 
feu Efpofo a fua entrada publica naquella Cidade, 
com a magnificencia devida a tanta Mageíl:ade. 

CelebralJlli-fe as vodas na mefma Cidade a 11 
de Março do anno de 1; 26 , com grande goílo , e 
fatisfaçaõ do Emperador Carlos V. o qual tendo 
nafcido na Cidade de Gante a 24 de Fevereiro do 
anno de 1500, foy eleito Emperador a 28 cleJunho 
de 1519. ~uccedeo nos Reynos, e grandes Eílados 
. . Tom.III. · li ii de 
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ce feus pays, e no Imperio a feu avô, que excedeo 
em poder a todos os feus predeceífores, depois de 
Carlos Magno, e havendo gloriofamente triunfado 
de feus inimigos, e poífuido, e augmentado os feus 
dominios, renunciou tudo em Brucellas a 26 de Ou· 
tubro de 1 5 5 5 ; e deixando de feu nome immortal 
fama palfou a Heipanha a 2.1 de Setembro do anno 
de 15 5 8, e morreo no Moíl:eiro de S.Jeronymo de 
S .J ufte , onde foy fepultado, e depois de 1 5 annos e 
feis mezes foy trasladado. para o Real Moíl:eiro de 
S. Lourenço do Efcurial, por mandado delRey D. 
Filippe II. Sobreviveo muitos annos à Empera.; 
triz, que faleceo em Toledo no primeiro de Mayo 
do anno de 15} 9, e foy fepultada na Cidade de Gra• 
nada, e depois trasladada para o Pantheon do Efcu· 
rial a 4 de Fevereiro de 1574. Defla auguíla uniaó 
fe feguio glorioíiffima poíl:eridade, de quem naõ f ó 
a Caía de Auíl:ria conferva o fangue ,. mas o deri
vou a muitas Coroas, e diverfas Potencias Sobera
nas : nafcera6 deff:e matrimonio os filhos f eguintes~ 

* 14 ELREY D. FILIPPE II. 
14 O INFANTE D. FERNANDO, morre o em }.if a· 

drid , e fendo levado a Granada à fepultura dos 
Reys , foy trasladado ao Efcurial a 4 de Fevereiro 
do anno 1 57 + 

14 O INFANTE D.JoAÓ, morreo em Valhado· 
lid a 19 de Outubro de 1;~8. 

14 A EMPERATRiz D. MARIA, nafceo a 21 de 
Junho do anno 1528. Cafou com feu primo com . ,.. 

nmao 
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irmaó .oEmperador.Maximiliano II. de quem fican· 
do viuva no anno de 1576, voltou a Heípanha, e 
fe recolheo no l\1ofteiro das Defcalças de Madrid, 
adonde morreo a 26 de Fevereiro de 1603. Da foa 
real poileridade fica efcrito no Cap. V. do Liv. III. 
t· II. fol. 17 8. Com efta uniaõ entrou terceira vez 
na Cafa de Auíl:ria o fangue Real Portuguez, que 
já por divcrfas linhas participava. 

14 . A PRINCEZA D. J OANNA , nafceo a 23 de 
Junho do anno 1 s ~ 5. Cafou com feu primo o Prin· 
cipe D.Joaõ, filho delRey D.Joaõ o III. como 
fe dirá no Cap. XVI. defte livro. Efte cafamento 
foy feito a troco com a Infanta D. Maria, com 
grande fa tisfaçaó affim do Em pera dor , como dos 
noifos Reys. As Cartas , que entaõ fe efcreveraõ, 
achey em hum livro antigo, onde as lançou a dili-; 
gencia de quem as copiou. Parecemme dignas da Prova num.7s. 
curiofidade naõ fó pelas altas peífoas , que as ef-
crevcraõ, mas pelo eilylo concifo, a que naõ faf .. · 
tava a galantaria cortezãa de amifade, e fe podem 
ler no tomo das provas. 

* 14 ELREY F1L1PPE II. DE CASTELLA, naC. 
ceo a 21 de Mayo de 1527. Entrou nefla Coroa 
no anno de 1 5 5; , pela renuncia do Emperador feu 
pay, e na de Portugal violentamente no êe 1580, 
com que chegou a fer Rey de toda Hefpanha, que 
unida aos mais Reynos , e domínios , que polfula 
em Europa, Afia, ,Africa, e America, o coníl:itui
rao hum dos mayores , e mais poderofos Monar· 

chas, 
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chas, que teve o Mundo. Morreo a, 1} deSetem· 
bro de 1 )98. 
C~fou primeira vez, fendo Principe a 15 de NO· 
vembro de I )4J , com a Princeza D. Maria,. lnfan~ 
ta. de Portugal , fua . prima com irmãa , filha dei .. 
Rey D.Joaõ o III. que morreo em Valhadolid -
1 S deJ ulho de 15 4 5 , de quem teve unico. 

15 O PRINCIPE D. CARLOS, nafceo a r 2 de_ 
Julho de I 545, morreo folteiro, e infelizmente, 
como alguns efcrevem a 24 de Junho de I 5 6 8. O, 
Abbade Saint Real, entre as obras, que efcreveo; 
fez hum Tratado em f6rma de N ovella , que he a 
vida deíl:e Principe. 
Cafou fegunda vez a 2; deJ ulho de 155 4 ,__com Ma· 
ria, Rainha de Inglaterra, que tendo nafcido her•. 
deira da Coroa a S de Fevereiro de 1516 , foy Co .. 
roa da a J o de Novembro de 1;; J , e morreo fem 
fucceliàó a 17 de Novembro de 1 5 5 8. Era filha 
de Henrique VIII. Rey de Inglaterra , e da Rainha 
D. Catharina, Infante de Caíl:ella, filha dos Reys . 
Catholicos, Fernando, e Ifabel. 
Cafou terceira vez no anno de 15 59 com a Rai .. 
nha lfabel de V aloes, que chamara ó de la Paz, que 
morreo no anno de 1568, filha de Henrique II. Rey 
de França, e da Rainha Catharina de Medieis , fi. 
lha de Lourenço de Medieis , Duque de U rbino. 
De quem teve os filhos feguintes. 

I) A INFANTA D. ISABEL CLARA EUGENIA, 

nafceo a 12 de Agoílo do anno 15 66, e morreo a. 
~9 
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29 de Novembro do anno de 16} J , tendo cafado 
no anno de l )99 , com feu primo o Archiduque 
Alberto , e leyando em dote os Eíl:atlos de Flan~ 
dres: naõ tiveraó fucceífaõ. 

IS A INFANTA D. CATHARINA MICHAELA DE 

AusTRIA, nafceo a lO de Outubro de 1567, e mor
reo Duqueza de Saboya a 6 d~ Novembro de 1 5 97. 
Cafou no anno de 158) , com Carlos ~lancei, Du
que de Saboya, cuja fuccefiàõ fe efcreverá em ou
tro lugar. 
Cafou quarta vez cm 12 de Novembro de 1 fJo , 
com a Rainha D. Anna de Aufiria, fua fobrinha , 
que morreo a 26 de Outubro do anno 1580, na Ci
·dade de Badajoz , filha do Emperador Maximilia
no II. e da Emperatriz D.Maria deAuílria, como 
lica dito noCap. V. t· II. do Liv. III. defle matri· 
monio nafceraõ. 

15 O PRINCIPE D. FERNANDO, nafceo a 4 de 
Dezembro do anno 157 • , e morreo a 1 S de Ou tu· 
bro de 1 ;7s. 

15 O INFANTE D. CARLOS LouRENço, nafceo 
a 12 de Agofto de l )7J, morreo a}º de Julho de 
1575· 
· 15 O PRINCIPE D. D10Go, nafceo a 12 deJu .. 
lho de 157$, e morreo a 2.1 de Novembro de 1582. 

* 1) ELREY D. F1L1PPE, corn quem fe con· . , 
tmua. 

1; A INFANTA D. MARIA, nafceo a 21 de Mar. 
ço de J ;80, e morreo a 4 de Agofio de J 583. 
. ELREY 
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* 15 ELREY D. F1LIPPE III. naíceo a 14 de 

Abril doanno 1578. Succedeo a feu pay·na·Mo· 
narchia de Hef panha. Morreo a } 1 de Março de 
16 21. Cafou no anno de 1599, com a Rainha D. 
Margarida de Auíl:ria ,. que morreo a } de Outubro 
de 161 1 , filha de Carlos , Archiduque de A uftria , 
e da Archiduqueza Maria de Baviera , e tivera6 os 
filhos feguintes. 
. * 16 A INFANTA D. ÁNNA MAURICJA DE 

AusTRIA, Rainha de França, nafceo a 22 de Se
tembro de 1601. Cafou no· anno de 161; , com 
Luiz XIII. R.ey de França , como fe dirá adiante 
no t· II. 

* 16 ELREY D. FILIPPE IV. de que logo di· 
remos. 

16 A INFANTA D. MARIA, nafceo a 18 de 
Agoíl:o de 1606, Emperatriz de Alemanha, mor
reo a 13 de Mayo do anno 1646~ · Cafou no anno 
de 16 3 1 , com o Emperador Fernando III. como já 
fica efcrito. 

16 · O IN~'ANTE D. CARLOS, nafceo a 14 de Se· 
tembro de 1607 , morreo folteiro a 1 ; de Julho de · 
163 2. 

16 O INFANTE D. FERNANDO, nafceo a 17 de 
Mayo do anno 1609. Foy creado Cardeal pelo Pa· 
pa Paulo V. a 29 deJulho de 1619 do titulo de S. 
Maria in P11rticu, naõ contando mais que 10 annos; 
e pouco mais de dous mezes de idade, e ao mefmo 
tempo declarado perpetuo Adminiftrador do Arce· 

bitpa· 
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biípado de Toledo, Graõ Prior do Crato da Or
dem de S.J oaõ, e Abbade Commendatario de A 1-
cobaça em Ponugal ; e ultimamente Capitaõ Ge- · 
neral de Flandres, adonde morreo em 9 de N ovem· 
bro dei641. Lá teve illegitima a D. Anna deAuf. 
ttia, que nafceo no anno 1641 , e foy Freira nas Def. 
cà1ças de Madrid. . 

16 A INFANTA D. MARIA, nafceo a 2; de 
Mayo de1616, e morreo a 11 de Março de 1617. 

16 O INFANTE p. AFFONSO MAvR1c10, a que 
chamaraõ o Caro; porque do feu parto morreo a 
Rainha. fua mãy, nafceo â 22 de Setembro de 1611, 

e morreo a 16 de Setembro de 161 z. '. · 
* . 16 ELREY FILIPPE IV. DE CASTELLA' E 

PoRTVGAL, que dominou até o anno de 1640, nat: 
ceo a 8 de Abril do anno 160) , e n1orréo a 17 de 
Setembro de 1665. Cafou duas vezes: a primeira 

. fendo Principe no anno 1615 com a Rainha D. Jfa. 
bel de Borbon, que morreo a 6 de Outubro do anno 
de 1644, filha de Henrique IV. Rey de França, e 
da Rainha Maria de Medieis, de quem teve. 

17 A INFANTA D. MARGARIDA MARIA, naf
ceo a 14 de Agofto de 1621, e morreo no mefmo 
dia. 
. 17 A INFANTA D. MARIA l\fARGARIDA CA
TBAIUNA, nafceo a 2; de Novembro do anno 162}, 
e morreo a 22 de Dezembro do dito anno. 
. 17 A INFANTA· D.MARIA, nafceo a 21 de No· 
vembro de 1625, e morreo a 21 de Julho de 1627. 
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17 O PRINCIPE D. BALTHASAR. CARLOS, n!lf

ceo a 17 de Outubro de 16 29, e morreo a 9 de Ou~ 
tubro de 1646, eftando ajuíhdo o feu cafamento 
com a Archiduqueza D. Mariaana à A uí\ria, fua 
prima com hnãa , que d~ois veyo a fer mulher · 
delRey feu pay. Ao feu nafcimento rez a um-· 
verfidade de Coimbra hum Applaufo Natalicio, d· 
Genethliaco, que fe imprimio no anno de 16Jº• 
onde fe lcm Podias em muitas línguas da Eu
ropa. 

18 A INFANTA D. ISABRL THERESA DOS SAN• 

TOS , morreo o primeiro de Novembro de 1627. 

17 A INFAJ.lfTA D. ANNA .ANToNIA, nafceo a 
17 de Janeiro de 16 J j, e morreo a ) de Dezembro 
de 16J6. 

17 A INFANTA D. MARIA THERBSA, Rainha 
de França, nafceo a 20 de Setembro de 16 J ! . Ca
fou no anno 1660 com ElRey Luiz XIV. feu pri
mo com irmaõ , f. II. 
Cafou fegunda vez EIReyFilippe IV. em 7 de Ou .. 
tubro do anno 1646 com fua fobrinha a Rainha D. 
Marianna de Aufl.ria, que morreo a 16 de Mayo do 
anno 169J , filha do Emperador Fernando III. feu 
primo, e cunhado, e da Emperatriz Maria, lnfan .. 
ta de Heípanha, fua primeira mulher, e tiveraõ ef
tes filhos. 

17 A INFANTA D. MARGARIDA MAR.IA THE• 

RESA, que foy Em pera triz , nafceo a 1 2 de Julho 
de 1651, emorreo a 12 de Março de 167J. Ca- _ 

{ou 

Digitized byGoogle 



tÚ Caf" 'Rtal PortMg. Liv. JY. 2 S g. 
fou no anno de 1666 com o Emperador Leopoldo, 
feu tio, e primo com irmaõ, e·foy fua primeira mu-.·· 
lher • 

. 17 A INFANTA D. MARIA AMBllOSIA DA COIC'··· 

CEIÇAÓ·, que: morreo em Madrid de curta idade ·a 
2-1· dé Dezembro do anno 1659.· 

. 17 O PR.1NCIP.E D. F1LIPPE PROSPERO, nafceo· 
a 20 de Novembro de 16 ;7, e morreo o primc:iro 
de Novembro de 1661. 

· 17 O INFANTE D. FERNANDO TuoMAz, naf. 
ceo a 22 de Dezembro de 16; 8 , e morreo a 22 de 
Outubro de 16j9. 

17 ELREY D. CA'l\.LOS II. DE CASTELLA, foy 
o ultimo filho deíle matrimonio , · nafceo a 6 de NO• 
vembro de 1661. Succedeo na Coroa por morte· 
delRey feu pay , ficando debaixo da tutela de lua 
mãy de tenra idade. Cafou duas vezes: a primeira 
em 17 de Novembro dg anno 1679 com a Rainha 
D. Maria Luiza de Orleans, filha de Filippe, Du
que de Orleans, feu primo com irmaõ , e da Prin
'ceza Henrieta de Inglaterra, de quem ficou viuvo 
fem filhos em 12 de Fevereiro de 1689. Cafou fe
gunda vez em 4 de Mayo do anno 1690 com a Rai
nha· D. Marianna· de Baviera, que nafceo a 28 de 
Outubro de 1667, filha de Filippe Wilhelmo, Con· 
de Palatino do Rhin, Eleitor do Imperio, de quem 
tambem naó teve fuccelfaõ, e morreo fem ella no 
primeiro de Novembro de 1700: e aberto o feu Tet: 
tamenco fe achou declaravá para a fucceífaó da Co .. 
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roa a Filippe, Duque de Anjou, como neto de fua 
irmãa a Rainha D. l\'Iaria Therefa de Auí\ria. A 
Rainha depois de viuva viveo alguns annos . em. 
Toledo, e no anno de 1706 .paífou a Bayona,- Ci
dade de França, onde fez fua refidencia. 

17 D. JoAÕ'DE AusT&IA, .illegitimo, nafceo ,a 
7 de Abril de 1629. . Foy Graó Prior da 9rdem de 
S.Joaó em Catlella, Vice-Rey de Sicilia, e de .Ca~ 
tal unha, Governador de Flandres, General contra 
a Coroa de Portugal, em que perdeo a famofa ba
talha do Amexial, com huma total derrota do feu 
Exercito. Foy General de todas as forças mariti-. 
ma~ daquella Monarchia, Lugar Tenente delRey, 
Vigario. General dos Reynos da Coroa de Aragaõ,. 
nomeado com o mef mo titulo para ltalia; e ulti .. 
mamente primeiro MinHlro delRey Carlos II. feu1 
meyo irmaõ. Morreo a 17 de Setembro de 1679 ,. 
jaz no Pantheon doEfcurial. Naõ cafou, teve a D. 
Maria Catharina de Auftria , que efteve recolhida 
nas H uelgas de Burgos, e depois paífou a Flandres. 

· 17 A INFANTA D. l\{AR.IA THERESA, Rai-
nha de França, mulher delRey Luiz 

XIV. o.Grande, feu primo com irmaó, de quem 
adiante daremos mais Jar~a noticia : tiveraó defla . 
real uniaõ entre os mais filhos , que adiante fe di· 
ráó, a 

LVIZ 
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1S Luiz DE FRANÇA, Delfim de Vienna, que 
cafãndo com a Delfina Marianria Chriílina Vié1oria 
de Baviera, filha de Fernando, Duque Eleitor de 
:Baviera , tiveraó entre os filhos, que fC diráõ em feu 
lugar, a · · · 

19 ELREY P1L1PPE V. DE CASTELLA, que nat: 
ceo a 19 de Dezembro de 1685, Duque de Anjou, e 
foy chamado por ElRey Carlos II. à fucceífaõ dos 
Reynos, e Domínios pertencentes à Coroa de Caf
tella , declarando-o no fcu Teftamento por feu uni
verfal herdeiro. Levada eíla nova a Pariz , foy decla
rado Rey em prefença de feu av6 em Fontainebleau 
a 16 de Novembro do anno de 1700, e acdamado 
em Madrid a 24 do mefmo mez; e fendo recebido 
em 14 de Fevereiro de 1701 entrou nos feus Eíla
dos, fendo acompanhado até às Fronteiras do Rey
no de França pelos Duques de Borgonha, e Berri, 
feus irmãos: a 14 de Abril fez a fua entrada publica 
em Madrid com huma extraordinaria magnificen· 

. eia, e grandeza dos Hefpanhoes: a S de Mayo dó 
mef mo anno recebeo o Collar da Ordem do Tufaõ 
da maó do Duque de Monte-Leaõ, como mais an· 
tigo Cavalleiro da dita Ordem; e em 8 na Igreja de 
S.Jeronymo do Buen-Retiro, nas mãos do Cardeal 

· de Portocarrero , fez o juramento coíl:umado dos 
Reys daquella Coroa de defender a Fé Catholica,. e 
as Leys, e Privilegios da N açaõ ; e ao mefmo tem· · 
po .• o fizeraõ os Grandes, Tit.ulos, e Deputados das 
Cidades em nome dos _P6vos. Pouco tempo de-
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pois de fubir ElRey ao Throno, gofou da tranqui· 
liddde , e f occgo da paz ; porque fahindo a J de 
Setembro de l\'ladrid para Aragaõ a tomar poífe· 
daquelle Reyno, e do Condado de Barcellona, em
barcou naquella Cidade em 2 de Abril de 1702 para 
pafiàr a ltalia , para com a fua prefença f ocegar a 
perturbaçaõ de N apoies, em que fe tinha levantado· 
huma fediçaõ alfoprada pelo panido Auílriaco; e 
chegando a Milaõ , tomou poííe deíle Ducado, e 
ponJo-fe na teíla do feu Exercito, e do de França, 
que mandava o Duque de Vandoma, em 20 deJu· 
lho deu a batalha de Santa Viél:oria aos lmperiaes, 
mandados pelo Principe Eugenia , e em 1; de 
Agoíl:o a de Luza~a , e de ambas fe attribuiraó os 
dous Exercitos a vitoria ; mais deíla fegunda , de 
que furaõ confequencia as Praças de Luzara , e 
GuaR:ala. N eíla fegunda, lhe deu o tempo Jogar 
para moflrar o feu grande coraçaõ ( porque na 
primeira chegou já no fim da batalha) deu incom
paraveis . mo{\ras de valor , achando-fe nos pon· · . 
tos mais perigofos , que nella fe dif putaraó , ex
pondo-fe ao fogo da artilharia , e mofquetaria com· 
intrepido valor, em que fe fez reparo, que em qua-, 
rl!nta e oito horas nem fe defpio, nem dormio, 
nem parece que em todo eí\e tempo comeo. De· 
pois deílas vitorias fe ajuílou a grande aliança , em 
que fe intercífaraó contra elle as mais poderofas Po· 
tencias da Europa , e padeceo cafos adverfos , em 
que lhe dHputavaõ a Coroa, que fe vio combatid~ 

por 
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por muitas vezes da fortuna, e naõ pequeno peri
go; mas ElRey Filippe por muitas vezes pofto na 
tdla dos f eus Exerci tos fc moílrava valerof o ncs 
perigos, e coníl:ante nas adverfidades , nas quaes 1u
zio grandemente a fidelidade dos Hefpanhoes, mof. 
trando-fe grato com os que o ferviraõ, e indifreren· 
te, ou piedofo com os que feguiraõ a parte contra
ria com animo taó realmente generofo , que exce
de a todos os feus predecelfores nas merces , que 
tem feito aos feus Vaífallos, porque faõ immenfas. 
Socegadas finalmente as perturbaçoens , que caufa
va a gt1erra em Hefpanha , por huma fufpenfaõ de 
atinas fe veyo a concluir o Tratado da paz em 
U trccht a 1 J de Julho de 17 q com Inglaterra, e 
com Portugal, Saboya, e Hollanda a 26 deJunho 
de 17 14 , a qual alfegurou a EIRey na polfe dos 
feus Eftados de Hefpanha, de que f ó lhe refiava a 
Cidade de Barcellona, que os Alemaens tinhaó eva· 
cuado, e os feus habitadores fempre orgu1hofos pre
tendera ó defenderfe; mas foy rendida à difcriçaõ a 
12 de Setembro do mefmo anno, pelo Marichal de 
Berwik, que vigorofamente a atacava, e a Ilha de 
Malhorca, que em 3 de Julho do feguinte anno to· 
mou o Cavalleiro de Asfeld. No anno de 1i1 5, por 
hum Tratado feito em Viena pelo feu Plenipoten
ciario o Baraó de Riperda f e fez a paz rom aquella 
Corte, e a de Madrid. 

No anno de 1724 a 1~ deJaneiro levado de 
hum fuperior efpirito renunciou a Coroa , e todos 

os 

Digitized byGoogle 



Bifloria qenealogicA 
• 

os feus Dominios em ElRey feu filho, e fe retirou 
ao Palacio de S. Ildefonfo , que elle edificou com 
grandes jardins, junto de Segovia ; e mandando ao 
Principe das Afl:urias o Decreto affinado com eí\:a. 
refoluçaó, mandou ao Marquez de Grimaldo, feu 
Secretario, que palfaffe ao Efcurial a participallo ao 
Principe, que chamando os lnfimtes, e Grandes da· 
quelle Reyno, que fe achavaõ na Corte prefentes 
para affinarem o aél:o da aceitaçaõ da Coroa, e do 
governo do Reyno, no dia feguinte 16 paffou EJ. 
Rey para a fua Cafa de campo de S. Ildefonfo, on
de querendo-o fervir os Officiaes da Ca(a Real , e 
mais Criados , e Senhores do Reyno , que lhe pe
diaó por merce -os deixaíle efl:ar junto da f ua Real 
peífoa , elle o naó confentio , deixando f6 em f ua 
companhia ao Duque dei Arco, o Marquez Gri
maldo , o Padre Bermudes, feu Confe'ff'or , e hum 
curto numero de pelfoas para. o fervirem, e a Rai
. nha naõ deixou mais que a Princeza de Robec, e 
D. Maria de las Nieves, e mais algumas Criadas. 
Deíla force viviaõ os Reys de Hefpanha nefl:e reti
ro , que durou pouco tempo ; porque a inefperada 
morte delRey Luiz, na no.ite de 30 para J l de 
Agoíl:o de 1724 o obrigou a largar a tranquillidade 
do focego, em que eílava, para fatisfazer às inceff an· 
tes füpplicas dos feus V alfallos, tomando de novo 
o governo dos feus Reynos, e Etlados. No anno 
de 17 27 , ajuílando os reciprocas cafamentos de feu 
filho o Principe das Afturias com a Infanta de Por .. 
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tugal, e o do Principe do Brafil com a Infanta de 
Hefpanha, ajufiando efia negociaçaõ Antonio Gue
~es Pereira, Inviado Extraordinario, e depois Ple
nipotenciario de Portugal em Madrid, e para efie 
fim foy tambem a He(panhaJ ofeph da Cunha Bro
chado com a mefma Plenipotencia para ambos af. 
finarem , como o fizeraõ, os treze Artigos , de que · 
e.fie Tratado fe compoem. Palfou a Badajoz para 
as entregas das Princezas , que fe executaraõ no dia 
19 dejaneiro de 1729 com grande fatisfaçaõ de am
bas as partes. 
Cafou duas vezes: a primeira no primeiro de Setem· 
bro de 1701 com a Rainha D. Maria Luiza Gabrie
la de Saboya , a quem a morte roubou na flor da 
idade chea de virtudes , e excellentes partes , que a 
faziaõ huma das mais celebres Princezas du Mun~ 
do , morreo a 14 de Fevereiro de 17 14. Era filha 
de Viél:odo Amadeo, Duque de Saboya (depois Rey 
de Sardenha) e da Duqueza Anna de Orleans , e def. 
ta real uniaõ nafceraõ os filhos feguintes, a faber : 

20 D. Luiz, nafceo em Madrid a 25 de Agof.. 
to de 1707 Principe das Aflurias , e prefumptivo 
herdeiro daquella Monarchia , e pela renuncia de feu 
pay no dia 1; deJ aneiro de 1724 foy Rey, primei
ro do nome , e fubindo ao Real Throno de Hefpa
nha, foy acclamado no Confelho no dia 19 do mef. 
mo mez efiando no Efcurial , e depois em 19 de F e
vereiro feguinte na V ilia de Madrid , com as cere
monias coíl:umadas em femelhantes aétos entre gran· 
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des acclamaçoens do Povo. Porém gofando muy 
pouco da Coroa, que tanto fe lhe tinha antecipado, 
morreo de bexigas a J 1 de Agofto de 17 24, haven .. 
do cafado em 20 deJaneiro do anno 1722 com a 
Rainha D. Maria Luiza lfabel de Orleans , filha de 
Filippe, Duque de Orleans, Regente do Reyno 1 

e da Duqueza Maria Luiza de Borbon, de quen'l 
naõ teve fuccelfaó, e por elfa caufa voltou a Rai~ 
nha a viver em França. 

20 O INFANTE D. FILIPPE, nafceo a 7 de J li• 
lho de 1712, e morreo a 29 de Dezembro de 1719. 

20 D. FERNANDO, Principe das Afrurias, com' 
quem fe continúa, como adiante fe dirá. 
Cafou fegunda vez a 16 de Setembro do anno de 
1714 com a Rainha D. lfabel F amefe, Princeza, em 
quem fobre o excelfo nafcimento a faziaõ digna de 
taõ grande Coroa as fuas excellentes virtudes, com 

. huma natural viveza acompanhada de agrado, e be-
nignidade real , com grande juizo , e f umma gene
rofidade. He filha de Eduardo Farnefe, Principe· 
herdeiro de Parma, e da Princeza Dorothea Sofia 
de Baviera, como em feu lugar fe dirá, e deíl:e real 
matrimonio tem nafcido até o prefente os filhos fe· . 
gumtes. 

20 O INFANTE D. CARLOS, nafceo em Madrid 
a 20 deJaneiro de 1716. Foy defpofado em 11 de 
Agoíl.o de 1722 com aPrinceza de Beaujolois Filip· 
pa Ifubel de Orleans, filha .fexta de Filippe II. Du-· 
que de Orleans, e fe defvaneceo efte ajufte no anno 

· de 
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ê 172J. A favor dcfle Principe fe fez o Tratado 
de Sevilha de 9 de Novembro de 1729 para fe lhe 
&zer boa a fuccelfaõ dos Eflados de Tofcana, e 

· Parma. Depois no anno de 17 J 2 foy levado de 
Cadir a Liome com huma Armada , e palrando a 
Florença,. foy recebido pelo Graõ Duque com n~ 
taveis aikaos, e reconhecido por Príncipe herdeiro 
de Tofcana, e tendo recebido a invefiidura do Em
perador, entrou em Parma, onde a 9 de Outubro do 
mefmo alUlO rez a fua entrada publica, com mag• 
nificencia , e grande applaufo dos feus V affallos. 
Depois pelo Tratado de aliança entre as tres Coroas 
de Hefpanha, França , e Sardenha , feito no anno 
de 17 J J co.ntra o Emperador, começou a guerra de 
lta1ia, e entraraõ os Callelhanos em N apores, apo· 
derando-fe. daCJUelle Reyno , do qual o Infante foy 
reconhecido pelos Napolitanos Rey em 18 de Mayo 
do anno 1734, e continuando a guerra, embarcou 
em huma Armada Hefpanhola de N apoies a Sicilia, 
e apoderado defle Reyno , foy Coroado com gran
de folemnidadc a J o de Junho de 17 J J , ficando af-. 
fim Rey de huma, e outra Sicília. Suípendida a 
guerra de ltalia entre o Imperio , e França, fe en
trou em hum negociado, em que Parma , e Placen· 
eia, Tofcana, e outras terras ficariaó ao Emperador, 
e o Infante . ficaria R ey de N apoies , e Sicilia . 

.20 O INFANTE D. FRANc1sco, que morreo a 

21 de Abril de 1717 , contando de idade hum mez. 
20 A INFANTA D. MA.RIANN.\ VICTORIA, naf. 
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ceo em Madrid a J t de Mar~o do anno 171 I; ~ 
fingular produçaó da natureza , que arrebata ~<>Ql 
f uf pcnfaó a fua admiraYel fermof ura , e afiim atra· 
hindo todo o amor de feus Auguftos Pays, fe fez o 
idolo das fuas reaes attençoens , de forte , que cm 
poucos annos de idade tem cumprido muitos íecu
los de perreiçoens, no agrado, e viveza, com que 
adorna a foberania da fua real pe1foa. Eiles feiices 
aufpicios de huma tenra idade promettem encher 
as bem fundadas efperanças , que fe divifaõ na lua 
real benignidade. O Ceo a deflinou para Efpofa 
do Principe do Brafil D. Joíeph, com quem haven· 
do difpenfaçaó de Sua Santidade naõ f6 do paren
tefco , mas da idade, fe reccbeo no Paço de Madrid 
a 29 de Dezembro do anno 1727 por procuraçaó., 
que o Príncipe mandou a EIRey D. Filippe. Fez 
eA:e aél:o o Cardeal de Borja, Patriarcha de Indias, 
affiA:indo todos os Officiaes da Caía , e Grandes , e 
Titulos do Rcyno com luzidas galas, acabando eflc 
mageLloíO aé\o com hum feíl.im harmonico , que íe 
cantou em fumptuofo Theatro , e por tres dias iC 
celebrou na Praça de Palacio com ani6cios de fo
go, e Iuminarias em toda a Villa de Madrid. 

No dia de N atai do referido anno o Marquez 
de Abrantes , Embaixador Extraordinario, que El
Rey tinha mandado à Cone. de Madrid, depois de 
ter concluidos os negocios pertencentes ao eífeito 
deA:e calamento, deu tua entrada publica a Cavallo, 
como he coftume naquclla Corte , com numeroto 1 

e luzido 
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e-luzido acompanhamento, precedido da Cala Real 
a cavallo, conduzido pelo Marquez de Almodovar, 
Mordomo da Cata delR.ey, e do Conde de Villa
Franca, feguido de fete ricas carroças, a primeira, 
e a iegunda muy preciofas com o feu Eflribeiro , 
doze Gentishomens, doze pagens, dous moços da 
Guardaroupa, feífenta e feis lacayos , e cocheiros, 
cinco trombetas, e timbaleiros, dous correyos , to
dos veftidos de cuftofiffimas , ricas , e düfcrentes ga
las, e librés, e chegando ao meyo dia ao Paço com 
todo eR:e acompanhamento , fe lhe fizeraõ todos 
aquelles obf equios devidos ao feu caraaer: e tendo 
audiencia publica de Suas Mageíl:ades , e depois do 
Principe, e Infantes, o receberaõ todos com ef pe· 
dai benignidade , e recolhendo-fe a fua Caía , foy 
Jogo fazer a vifita coíl:umada ao Marquez de JaPaz, 
Secretario de Eftado, e de tarde voltando ao Paço, 
fe outorgaraó na prefença de Sua Mageftade as Ca
pitulaçoens matrimoniaes do Principe do Brafil com 
a Infanta D. Marianna Viél:oria, as quaes leu o Mar· 
quez de la Compudla, Secretario de Etlado do def
pacho deJuíl:iça: foraõ teftemunhas por pane dei· 
Rey de Caíl:ella os primeiros Officiaes das Cafas 
Reacs, os Cardeaes de Borja, e Atlorga, ArcebiC. 
po de Toledo, os Prelados, que ncfie dia fe acha
raõ na: Corte, entre elles o N uncio de Sua Santida
de, o Arcebifpo de Amida, Confefi"or da Rainha, 
os Confelheiros de Efiado , e como tal feito para 
elle aélo o Marquez de la Paz, Secretario de Efta· 
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do, e do defpacho ; e por parte delR.ey de Portu-, 
gal , os Duques de Medina-Sidonia, Medina·Celi , , 
Bejar, e V eraguas, e o Conde de Benavente. Aca· 
bado eíl:e folemne aél:o, alcançando o Marqucz Em-. . 
baixador licença delRey para dar o retrato do Prin· 
cipe à Senhora Princeza do Brafil , lho oífereceo 
em huma ricajoya. Depois 'ºº dia 19 de Janeiro. 
de 1729, em que {e fizeraõ as entreg~s, entrou em . 
Portugal na Cidade de Elvas , onde. recebidas as .· 
bençãos , que lhes deu o Patriarcha de ~isboa Oc
cidental na Cathedral daquella Praça ". roubou os 
coraçoens dos nolros AuguA:os Monarchas, que 
com affeél:uofo carinho fe elcvaõ nas fuas reaes vir· 
tudes, vendo-fe nos feus tenros annos grande diferi· 
çaõ, graça , e viveza, que enche aos teus V aaãllos. 
de humas bem fundadas efperanças de muitas felici ... 
dades, que começáraõ a gofar na fua real fecundi.. .· 
dade, como fe verá no Liv. VII. Cap. VII. 

20 O INFANTE D. FILIPPE, nafceo em Madrid 
a 1; de Março de 1720. He Graõ Prior da Ordem . 
de S.Joaõ de Malta em Catlella. 

20 A INFANTA D. MARIA THERESA, nafceo . 
em Madrid a 11 de Julho de 1726. 

20 O INFANTE D. Luiz jAYME , nafceo cm 
~Iadrid a 25 deJulho de 1727. Foy creado Car
deal Diacono do titulo de Santa .l\ilaria de la Scala 
a 19 de Dezembro de 17} j , e Adminülrador do . 
Arcebiípado de Toledo. 

20 A INFANTA D. ~IA ANTONIA FERDI· 

NANDA 1 
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NANDA, nafceo em Sevilha a ·17 de Novembro de 
1729. 

* 20 D. FERNANDO, Principe das Aflurias , 
terceiro na ordem do nafcimento, que fuy a 2} de 
Setembro de 17 I} por morte delRey Luiz, primei
ro do nome, fcu •rmaó, foy jurado Principe herdei· 
ro daquelles Reynos em 4 de Novembro de 17 24 , 
e deílinado pelo Ceo para continuar a real fuccelfaõ 
da Coroa ·de Hefpanha: a natureza o ornou de fin
gular perfeiçaó, e agrado, de admiravel prefença, e 
naõ menor comprehenfaó , com que confegue nos 
.kus tenros annos grandes venragens nas artes libe-
taes, e fciendas, em que fe inflrue , como f e fora en
tretenimento à fua idade a applicaçaõ; e deíla forte 
com natural viveza, e benignidade, promette en
cher com o tempo as largas efperanças dos feus V af
fallos, e ferá hum dos mais perfeitos Principes, que 
occuparaó o Throno de Caflella. 
Cafou em 11 deJaneiro de 1728 com a Princeza D. 
Maria Barbara, Infanta de Portugal, filha delRey 
D.J oaó o V. de Portugal, e da Rainha D. Maria 
Anna de Auflria, como veremos no Liv. VII. Cap. 
VIII. e effeituando .. fe as trocas das Princezas no 
dia 19 deJaneiro de 1729 paffou à Cidade de Bada
joz, onde neíl:e dia recebidas as bençãos na Cathe· 
dral daquelLt Igreja pelo Cardeal de Borja, confum. 
maraõ o matrimonio, e depois de alguns dias de di
laçaõ , por fatisfazerem às faudades das Princezas , 
fe avillaraõ depois das entregas, por duas vezes na 

ponte 
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2 7 2. HifloriA qentalogicll 
ponte de Caya as Mageftades Portugueza, e Heípa· 
nhola, e eflas pafiàtaõ a Sevilha, e os noffos Reys 
a Villa-Viçofa. A fua innata benignidade, reveíl:ida 
de huma real modcflia , e gravidade , com talento fu .. 
·perior, genio devoto, e exercitado em heroicas vir· 
tudes , lhe tem conciliado univerfal amor , e ref pei
to dos feus V alfallos : de forte, que já mais íahio do 
feu Palacio , que naõ folfe acompanhada de publi
cas demonffraçoens de goíl:o , com que o Povo a 
applaude com vivas, e acclamaçoens, com que mof: 
traõ o feu affeél:o, e augmentaó o refpeito. 

ê· II. 

1.6 A'NFANTAD.ANNAMAURICIADEÁUS· 

TRIA, Rainha de França, nafceo a 22 

·de Setembro do anno 1601 , primeira filha do Catho
lico Rey D. Filippe III. e de fua mulher a Rainha 
D.Margarida de Auflria, como já fica efcrito. Por 
morte delRey feu Efpofo entrou na Regencia de 
França na minoridade de feu filho a ·IS de Mayo de· 
164} , e os acertos do feu governo foraó as primei
ras luzes. da vida gloriofa de feu grande filho, a cuja 
educaçaõ fe applicou com grande cu_idado. Edifi
cou a fi1mptuofa Igreja da Abbadia de Religiofas de 
V ai de Graça em Pariz, onde mandou depofitar o 
feu coraçaõ, e morrco em Pariz a 20 deJ aneiro de 
1666 deixando em muitos Moíl:eiros , e Igrejas de· 
Fran~a finalados monumentos da fua piedade. 

Cafou 
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Caíou a 18 de Outubro de 161) por procuraçaó na 
Cidade de Burgos em Caíl:ella, e depois em 2) 4e 
Novembro do mefmo anno fe ratificou na Igreja de 
'Bordeos pelo Bifpo de Xaintes , o feu matrimonio 
comLuizXIII. Rey deFrança, a quemchamaraõ-o 
J uíl:o, que nafceo a 27 de Setembro de 1601 , e foy 
ungido em Rheims a 17 de Outubro de 1610. No 
{eu governo teve por Miniíl:ro ao Cardeal de Ri
chelieu, debaixo de cuja direcçaõ alcançou glorio· 
f os fucceífos , tendo ainda adquirido mayor nome 
pelas f uas virtudes ; porque foy caíl:o , bom , juíl:o , 
e piedofo , como fe vê do aél:o, com que fubmetreo 
o feu Reyno debaixo da efpecial protecçaõ da Vir .. 
gem Maria em 1 o de Fevereiro de 16 J 8 , quando en· 
trou no terceiro mez. de pejada a Rainha fua mu .. 
1her : em virtude daquella declaraçaõ ordenou, que 
todos os annos para fempre em dia da Alfumpçaõ da 
Senhora, em todas as Cidades, e Villas do feu Rey
no , fe fize{fe huma folemne Prociífaõ , em memoria 
daquella fupplica. Morreo em 14 de M"Yº de 
164} dia, em que cahio a Afcenfaó de Chrifto Se
nhor N oífo, tendo Reynado trinta e tres annos, e 
vivido quarenta e hum , fete mezes e dezoito dias. 
Jaz em S. Diniz, e o feu coraçaõ na Igreja de S. 
Luiz da Cafa Profelfa da Companhia de Pariz. Def. 
te real conforcio nafceraó os dous filhos feguin. 
tes . 
.. * 17 Lv1z XIV. Rey de França, com quem 

{e continúa. -
_., Tom.III. Mm F1uPPE 
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* 17 FILIPPE DE FRANÇA, Duque de Orleans~ 

de que adiante fe fará mençaõ. 
* 17 Luiz XIV. Rey de França, e de Na

varra, nafceo a } de Setembro de 16 3 8 , depois de 
vinte e tre.s annos de e{peranças dos feus Vaífallos, 
tendo-fe por miraculofo aquelle parto; pelo que foy 
chamado o Dado porDeos, e fendo bautizado a 21 

de Abril de 1643 , fuccedeo na Coroa debaixo da 
fábia tutela de fua mãy ,_e foy ungido a 7 de Junho 
de 1654. Mereceo fer chamado o Grande, nome 
merecido pelas fuas heroicas emprezas , e acçoens 
militares , em que por tantas vezes fe vio vitoriofo, 
e cheo de huma immortal gloria, que fará na pofl:e .. 
ridade admirado o feu nome ; porque em tudo foy 
grande, na magnificencia da Corte, e grandeza de 
animo , liberalidade , e amor às Sciencias , no feu 
Reynado floreceraõ em feus lley nos todas , e ain
da as liberaes, e mecanicas no mayor primor, e per· 
feiçaõ. N elle fe viraõ grandes Gencraes , e admi· 
raveis profelfores das Sciencias 1 e mais que tudo a 
juíl:i~a, porque a fua idéa vaílamente eíl:endida foy 
fábia , e juíl:a , o que o fazia igualmente piedofo. 
Caíl:igou os crimes fem diíl:inçaõ de peífoas, prerniou 
os benemeritos , moíl:rando em tudo a piedade do 
feu animo, e o zelo da ReligiaóCatholica; por cu· 
jo augmento atropelou as conveniencias temporaes, 
dando em diverfos tempos fingulares moíl:ras do feu 
ardente zelo, e affim foy em tudo feliz eíl:e grande 
Rey: e tendo elevado a fua Monarchia ao ultimo 

cum~ 
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cume da gloria , que cabe entre os mortaes , mor
reo o primeiro de Setembro de 17 1 ~ em V erfailles, 
contando de idade fetenta e fete annos, e fetenta e 
tres do feu gloriofo Reynado , e foy fepulcado em 
S. Diniz, onde jaz, e o feu coraçaó nos Padres da 
Companhia. A fua vida efcreveraó varios A utho· 
r.es , em que he celebre a Hiftoria Metallica da fua 
vida em Medalhas. 
Cafou em 4 deJulho de 1660 com a Rainha D. 
Maria Therefa , Infanta de Hefpanha , que foy re
cebida em Fonterrabia pelo Bifpo de Pamplona: de· 
pois em 9 do mefmo mez fe fez a ceremonia nupcial 
emS.Joaó da Luz. EIRey a declarou Regente 
do Reyno na fua aufencia a Flandres no anno de 
1667, e na que fez a Hollanda no de 1672. Mor
reo em V erfailles a 3 o deJ ulho de 16 8 J. Era fua 
prima com irmãa, filha delRey D. Filippe IV. de 
Caff ella, e da Rainha D. lfabel de Borbon, fua pri
meira mulher, e deíla real uniaõ tiveraõ os filhos fe
guintes. 

* ti Lt11z, Delfim de França, com quem fe 
• 1 . 

continua. 
18 ÁNNA ISABEL, Princeza de França , nafceo 

·em Pariz a 16 de Novembro de 1664, e morreo a 
26 de Dezembro do referido anno. 
. . 18 MARIA THERESA, Princeza de França, naf. 
ceo a 2 deJaneiro de 1667, e morreo o primeiro de 
Março de 1672. 

J 8 F1LIPPE DE FRANÇA, Duque de Anjou, naf. 
Tom.III. Mm ii ceo 
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ceo a) de Agotlo de 1668, e morreo a 10 de De· 
zembro de 1671. 

1 8 Luiz FRANCISCO DE FRANÇA , Duque de 
Anjou, nafceo a 14 .deJunho de 1672, e morreo a 
4 de Novembro do dito anno. 

F óra do matrimonio teve os feguinres. 
18 Luiz DE BoRBON, nafceo a 17 deDezembro 

de 1665, e morreo a 1; de Julho de 1666. 
18 MARIANNA DE BoRBON , chamada MADE• 

MOISELLE DE BL01s, nafceo a 6 de Outubro de 1666. 
Legitimada a 14 de Mayo de 1667, havida em Lui· 
za Francifca le Blanc de la V aliere_, Duqueza de 
V aujour, que retirando-fe ao Convento do arrabal· 
de de S. Jaques de Pariz, de Religiofas Carmelitas 
Defcalças, tomou o Habito, e fe chamou Soror Ma· 
ria Luiza da Mifericordia, e morreo a 6 deJ unho de 
1710 de idade de feífenta e cinco annos, e trinta e 
fois de auíl:éra vida , e muitas penitencias , . que lhe 
deraõ opiniaõ de virtude. 
Cafou em 16 deJaneiro de 1680 com LuizArman .. 
do de Botbon, Principe de Conti , morreo a 9 de 
Novembro de 1685, S. G. tendo nafcido no anno 
1661 , filho de Armando, Principe de Conti , que 
nafceo no anno de 1629, e morreo no de 1666. e da 
Princeza Anna Martinozzi. 

18 Luiz DE BouoN, Duque de Vermandois, 
Almirante de França , nafceo a 2 de Outubro de· 
1667 legitimado a 22 de Fevereiro de 1669, e mor• 
reo ·a 18 de Novembro de 168}, nafcido da melina 
mãy. Lv1z 
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. 1 S Luiz AUGUSTO DE BouoN, Duque de Mai· 
ne, de quem fe dirá adiante. 

1 8 Luiz CESAR DE Bo&BON, Conde de V exin, 
Abbade de S.-Diniz em França, e de S. Germain, 
junto de Pariz, nafceo no anno 1672 legitimado a 
19 de Dezembro de 167 J , e morreo a 1 o de Janeiro 
de 16.BJ.· 

18 Lu1zA FRANCISCA DE BoRBON , chamada 
MADEMOISELLE DE NANTES , nafceo a 19 de Se
tembro de 167}, legitimada no mefmo anno. Ca
fou no de 168) a 24 de Julho com Luiz, terceiro 
do nome, Duque de Borbon, e de Anguien , e da 
fua fucceílàó já temos dado noticia no Livro III. 
Cap. IX. t· II.. pag. 608. 
. 18 Lu1zA MARIANN A DE BoRBON , chamada 
MADBMOISELLE DE Touas, nafceo, e foy legiti
mada no mez de Janeiro de 1676 , morreo a 1 5 de 
Setembro de 1681. 

18 FRANCISCA MARIA DE BoRBON , chamada , 
MADE.MOISELLE DE BL01s, naf ceo a 4 de Março de 
1677 legitimada a 4 de Novembro de 1681. Cafou 
em 18 de Fevereiro de 1692 com Filippe, Duque 
de Chartres, &e. de que adiante fe dirá. 

18 N. N. • •..•...•.•••...•. ,., . 
morrerao memnos. 

18 Luiz ALEXANDRE DE BoRBON, Conde de 
Tolofa, de que adiante fe faz mençaõ~ 

Todos cfles filhos teve Luiz XIV. de Made
moifeIJe de Rocheouart de Vivone, Marqueza de 
Montefpan. Lv1z 
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* 1 S Luiz DE FRANÇA, Delfim de Vienna , 

nafceo o primeiro de Novembro de 1661 , morreo 
em vida de feu pay a 14 de Abril de 1711. Cafou 
em Munick Corte de Baviera, por procuraçaõ a 2.S 
de Janeiro de 1680, que ratificou em Chalons a 7 de 
Março do dito anno 1680 com Marianna ChrHlina 
Vitloria de Baviera, a qual morreo a 2.o de Abril 
de 1690, filha de Fernando Maria, Duque, e Elei
tor de Baviera, e da Eleitriz ,Adelaida Henrieta de 
Saboya , filha de Viélorio Amadeo , Duque de Sa. . 
boya , e defla uniaõ teve. 

* 19 LUIZ, Duque de Borgonha, que fe fe· 
gue. 

19 FILIPPE , Duque de Anjou , e depois Rey 
· de Caíl:ella, de cuja fuccefiàõ gloriofa temos já feito 
mençaõ. 

19 CARLOS DE FRANÇA, Duque de Berri, naf
ceo a J 1 deAgoíl:o de 1686. Foy Capitaõ das duas 
Companhias de Gendarmes, Cavalleiro da Ordem 
de Santo Efpirito, e das delRey: acompanhou feu 
irmaõ EIRey Filippe, até a~ Fronteiras do Reyno. 
Era chamado no Teílamento delRey Carlos II. em 
falta de feu irmaõ EIRey D. Filippe, que lhe man· 
dou o Tufaó de .ouro, o qual tomou a 7 de Agoílo 
de 171 o, e tendo feito algumas Campanhas em Flan· 
dres, morreo a 4 de Mayo de 1714. Cafou em 1a 
deJulho de 1710 com a Princeza Maria Luiza lfa· 
bel de Orleans, que morreo a 20 deJu,lho de 1719, 
filha de Filippe, Duque de Orleans, e da Duqueza 

.Maria 
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Maria Francifca de Borbon, e tiveraõ hum Príncipe 
N. . · . • • de Alençon, morreo a 1; de Abril de 
17 1 J de idade de vinte e feis dias, e huma Prince· 
2a, que nlorreo de tenra idade. 

* 19 Luiz DE FRANÇA, nafceo a 6 deAgoíl.o 
de 168 2, Duque de Borgonha, e depol$ por morte de 
feu pay Delfim de Vienna. Pouco depois que naf
ceo lhe mandou EIRey feu avô o Cordaó, e a Cruz 
de Santo Efpirito : acompanhou a· ElRey Filippe 
feu irmaó à Fronteira, e na volta com feu irmaõ o 
Duque de Berri vio algumas Provincias ·de França . . 
Foy General do Exercito de Alemanha, na Campa
nha de 1701 , e Generaliffimo dos Exerci tos de Flan
dres no anno de 1702, e na Alfacia, onde fitiou, e 
rendeo a Praça de Brifac. Morreo a 18 de F eve
reiro de 1712. Cafou em 7 de Dezembro de 1697 
com a Princeza Maria Adelaida de Saboya , que 
morreo a 12 de Fevereiro de 17 12 , filha de Viél:or. 
Amadeo, Duque de Saboya , e da Duqueza Anna 
Maria de Orleans, e tiveraõ, a 

20 Luiz, Duque de Bretanha, nafceo a 2 5 de 
Junho de 1704, emorreo a IJ deAbril de 1705. 

20 Luiz DE FRANÇA, Duque de Bretanha, naf
ceo a 1 deJaneiro de 1707, declarado Delfim de· 
pois da morte de feu pay, morreo a 8 de Março de 
1712 dezoito dias depois do Delfim feu pay, e vin
te e quatro depois da morte da Delfina fua mãy. 

* 20 Luiz XV. Rey deFrança,e de Navarra, 
nalceo a 1 j de Fevereiro de 17 1 o. F oy Duque de 

Ereta· 
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Bretanha, e. depois Delfim de França em vida de 

. fcu bifavô Luiz XIV. a quem fuccedeo .na Coroa 
de tenra idade, deixandolhe ·para Regente do Rey· 
no ao Duque de Orleans, e por feu A yo ao .àilari
chal de Villa-Roy. Foy ungido em Rheims a 2; 
de Outubro de 1722. Cafou em 15 de Agoílo do 
anno 17 2 5 na Cidade de Strasburgo com a Rainha 
Maria, Princeza de Polonia, a qual nafceo a 2} de 
Junho de 1703, filha de Stanislao, primeiro Rey de 
Polonia, eleito a 12 deJulho de 1704 coroado em 
War!"ovia· pelo Arcebifpo de Lemberg, que dizem 
em Latim Leopolis, a 4 de Outubro de 170;, chama· 
do antes Nicolao Lefzczintky, Conde de Lefno, Pa· 
latino de Pofuania, que nakeo a 18 de Abril de 1677. 
Cafou no anno de 1698 com a Princeza Catharina 
Opalinsky, que nafceo a 5 de Novembro de 1680, 
fi!ha de Henrique Opalinski, Caíl:ellaó de Pofnania, 
morreo no anno 1697, e de Catharina Czarnkowsky, 
morreo a 2 de Dezembro de 1701. ElRey Stani(: 
lao foy filho de Rafael Lefzczinsky, Conde de LeC 
no , General da Graõ Polonia, Graõ Thefoureiro , 
e Palatino de Lenczin , morreo a 1 J de Janeiro de 
170 J , e de Anna Iablonowsky , filha de Stanislao 
Iablonowsky , Graõ Marichal da Coroa , neto de 
Bogislao Leszczinsky , Conde de Lefno , General 
da Grande Polonia, e deJoanna Catharina, filha de 
Alexandre Luiz , Principe de Raedzivil, de quem 
teve . 

.2 I N. . • ~ • • . • • .-, 
N. 
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21 N •••••.• Princezas de França, que nafce· 
raõ gemeas em 11 de A gofto do anno de 17 27. 

21 N •.•.••. Princeza de França, nafceo a 2S 
cleJulho do anno de 1728, e morreo a 19 de Feve
reiro de 17 J J . 

21 N .••..•. Delfin;i de França, nafceo a 24 
de Setembro de 1729. 
. 21 N. . . . . . • Duque de Anjou , nafceo a . . 
de AgoR:o de 17} o , morreo a 7 de Abril de 17; 3 • · 

21 N. • . . . . . Princeza de França, nafceo a 2 3 
de Março de 1732. 

21 N ....... Princeza de França, nafceo a 27 
deJulho de 1734. 

* 17 F1LIPPE, Duque de Orleans , nafceo a 
2 r de Setembro de 1640. Teve ao principio o ti
tulo de Duque de Anjou , e por morte do Duque 
Gaílaó , feu tio , lhe deraõ o Ducado de OrJeans. 
F oy tambem Duque de V alais, de Chartres, de N e
mours, ~onde de Montargis, Marquez de Covey, 
&e. morreo a 6 de Junho de 1701. Cafou duas 
vezes a primeira a 3 1 de Março de 1661 com a Prin· 
ceza Henrieta Anna Stuart de Inglaterra, fua prima 
com innãa, que morreo a 30 deJunho do anno de 
1670 fubitamente no Cafiello de S. Cloud, filha de 
Carlos 1. Rey de Inglaterra, e da Rainha Henrieta· 
Maria de França, filha de Henrique IV. Rey de 
França, e tiveraó deíl:e matrimonio eíl:es filhos. 

18 MARIA· Lu1zA DE ÜRLEANS , Rainha de 
Çalle1la , nafceo a 27 de Março do anno 166 2. 

Tom.IIL Nn Cafou 
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Cafou com ElRey Carlos II. de Caltella, como fi .. · 
ca ·dito. · 

18 FILIPPE CARLOS DE ÜR.LEANS, Duque de 
V alois, nafceo a 16 de Julho de 1664 , e morreo a 
1 de Dezembro de 1666. 

18 ANONYMA, nafccono anno 166) a 9 deJu· 
lho, e morreo logo. 

18 ANNA MARIA DE 0RLEANS, chamada ltfA· 

DAMOISELLE DE V ALOIS, Duqueza de Saboya, naf. 
eco a 27 de AgoR.o de 1669. Cafou com Viélorio 
Amadeo, Duque deSaboya, como fe dirá no Cap. 
VII. deR.e livro. 
Caf ou fegunda vez a 21 de Novembro de 1671 com 
Ifabel Carlota Palatina de Baviera, morreo a S de 
Dezembro de 1722 , filha de Carlos Luiz , Conde 
Palatino do Rhin, Eleitor do Imperio, e da Elei~ 
triz Carlota de Helfe-Caíkl, fua primeira mulher f 
filha de Guilherme Landfgrave de Heífe-Caífel , e . ,,, 
tivera o. 

18 ALEXANDRE Luiz DE ÜRLEANS, Duque de 
Valois, nafceo a 2 deJunho de 167}, morreo a 16 
de Março de 1676. 

* 18 F1LIPPE, Duque deOrleans, com quem 
fe continúa. 

18 · ISABEL CARLOTA DE ÜRLEANS, chamada 
MADAMOISELL"E DE CHARTllES, Duqueza de Lo· 
rena, nafceo a 1) de Setembro de 1676. Cafou a 
J 3 de Outubro de 1698 com LeopoldoJofeph Car .. 
los, Duque de Lorena, e de Bar, como deixá-

mos 
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mos efcrito no Livro III. Cap. V. t·IX. pag. 460. 

l' 8 FILIPPE DE ÜRLEANS' fegundo do nomé' 
Duque de Orleans, de V alois, de Chartres, de N e
mours , e de Montpenfier , nafceo a 2 de Agofio 
de 1674, em vida de feu pay, fe intitulou Duque de 
Chartres. Achou-fe em diverfas Campanhas, foy 
ferido levemente na batalha de Steenkerque, dada a 
j de Agollo de 1692: na de Nerwinde, dada a 27 
deJulho de 169} diante da Cavallaria, que manda .. 
va , fe diR:inguio o feu valor: mandou o Exercito 
de I tal ia, em que fuccedeo ao Duque de V ando ma, 
_que paífou ao de Flandres : no fitio de Turin, foy 
mal ferido a 7 de Setembro de 1706: no anno de 
1707 mandou os Exercitos de França , e Hefpanha, 
tomou a Cidade , e CaR:ello de Lerida, e recupe
rou o Reyno de Araga6 ; e tornando no anno fe· 
guinte com o mefmo mando tomou a Cidade de 
Tortofa, e outras Praças em Catalunha. F oy Ca. 
valleiro das Ordens delRey: ElRey Fili ppe V. lhe 
deu o Tufaó de ouro , de q~e recebeu o Collar a 7 
deAgoG:o de 1701. PormortedelReyL\.1izXIV. 
foy Regente do Reyno de França, morreo de huma 
apoplexia a 2 de Dezembro de 17 2 3. Cafou no 
anno de 1692 a 18 de Fevereiro com fua prima com . 
irmãa Maria Luiza de Borbon, filha legitimada de 
Luiz XIV. e tiveraõ eRes filhos. 

18 MADAMOISELLE DE V ALOIS, nafceo a 17 de 
Dezembro de 169}, emorreo a 17 de Outubro de 
1694. 

Tom.m. Nn ij M~ 

"· 
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. 18 MADAMOISELLE MARIA LVIZA ISABEL DB 

ÜRLEANS, Duqueza de Berri, nafceo a 20 de A gof. 
to de 1695. Cafou a 6 deJaneiro de 17.10 com 
Carlos de França, Duque de Berri, como já diífe~ 

1 8 LVIZA ADELAIDA DE ÜR.LEANS MADAMOI• 

SELLE DE CHARTRES, nafceo a IJ de Agofto de 
1698. Tomou o Habito de Religiofa naAbbadia 
de Chelles a ~o de Abril de 172J, e he Abbadetfa 
do dito l\iloíleiro. 

18 CARLOTA AGLAE D~ 0RLEANS, chamada 
MADAMOISELLE DE V ALLOIS , Princeza de Mode· 
na, nafceo a 22 de Outubro de 1700. Cafou com 
Franciíco Maria , Principe herdeiro de Modena , 
como fe verá adiante no l · Ill. do Cap. Ili. defte 
livro. · 

* 18 Lv1z, Duque de Orleans. 
19 LVIZA MARIA. ISABEL DE ÜRLEANS; cha· 

mada MADAMOISELLE DB J\tioNTPENSIER, Rainha 
de Caftella , nafceo a 11 de Dezembro de 1709. 
Cafou com Luiz 1. Rey de Caflella, de quem ficoll 
viuva, como fica dito. . . . 

18 FILIPPA ISABEL DE ÜR.LEANS, chamada MA· 

D~MOISELLE DE BEAVJQLOIS , nafceo a 18 de De· 
zembro de 1-j 14. · 

18 . MAnAM::>ISELLE DE CHAR.TRES Lu1zA DrA~ 
NA DE ÜRLEANS, nafceo a 28 deJulho de 1716. 

Cafou no anno de 17~2 com Luiz de Borbon, Prin· 
cipe de Conti, do qual fizemos mença6 no Liv.III.· 
Cap.JX. f.11. pag.609, de quem tem N •.•.• 

d~ 
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de Borbon Conti, Cond~ , ~fceo no primeiro de 
~etembro de 17 J 4· · 

1 8 J OAÕ FIUPPE' chamado o CA v ALLEIRO DE 
ÜRLEANS, nafceo no ar.no de 1702, havido fóra do 
matrimonio cm Maria Luiza Magdalena ,./ill:oria, 
Condeifa de Argenton, foy legitimado no anno de 
J 706., General das Galés de :França , e Graõ Prior 
de França, Grande de Hefpanha. 

18 Luiz, Duq!le de Orleans , e de Chartres , 
nafceo a 4 de Agofto de 1703. Succedeo a feu ~ay 
nos feus Eíl:ados, he o primeiro Principe do fangue, 
e primeiro Par de França. Cafou a 1 ~ deJ ulho de 
17 24 com a Princeza A ugulla Maria J oanna de Ba~ 
de, que nafceo a lo de.Novembro de 1704, e mor· 
reo de parto a 6 de Agoíl:o de 17rl, filha de Luiz 
GuiJherme, Prindpe, e Margrave de Bade-Baden, 
e de Hochberg Landfgrave de Sauctben, Conde de 
Spanhien, e de Eberílein,·Cavalleiro do Tt:faõ, Ge .. 
neral d~s Exerdtos Imperiaes: e tendo a·dquirido na 
Europa boa reputaçaõ, morreo a 4 deJulho de 1707, 
tendo nafcido a 8 de Abril de 16)) , e de fua mu
lher a Princeza Francifca Sibylla Augufia de Saxo. 
xia Lawemburgo. 

19 J .. u1z F1LIPPE, Duque de Chartres, nafceo 

a 12 de Mayo de 172;. 
19 A PRINCEZA MARIA MAGDÀLENA DE oa. 

LEANS ~ nafceo a.5 de Agoflo de 172C, e morreo na 
Pa1acio de S. Cloud a 14 de Mayo de 1728 •. 

18 Lvxz1AoGUSTO DE BouoN, nafceo a ~ 1 de 
. Mar~9 
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286 . Hifloria qenealogiclf . 
Março de 1670, e legitimado a 19 de Dezembro 
de 167J, filho delRey Luiz XIV. e de FrancifCa 
Athanaíia de Rochechoart , Marqueza de Mon
tefpan (mulher de Henrique Luiz de Pardailhan, 
Marquez de Montefpan) filha de Gabriel Roche
choart, Duque de Montemar, e de Vivonea , Par 
de França. He Duque de Maine , e de Aumale, 
Par de França , Conde de Eu , Príncipe Soberano 
de Dombes ( Eflado, que cedeo a feu fuvor Anna 
Maria de Orleans, Duqueza de Montpeníier) Ca
valleiro das Ordens delRey , Mefire de Campo 
General dos feus Exercitos , Coronel General dos 
Suiífos, e Grizoens , Governador de la Languedoc, 
e Capitaõ General, ou Graõ Meílre da artilharia de 
França. Achou-íe em diverfas Campanhas. El4 

Rey feu pay lhe deu as honras de Principe do fan. 
gue, e a feu irmaõ depois dos Principes de Condé, · 
e Conty, faleceo a 14 de .lv[ayo do anno de 1736. 
Catou a 19 de Março de 1692 com a Princeza Lui· 
za Benta de Borbon-Condé, que nafceo a 8 de Na. 
vembro de 1676, filha de HenriqueJulio de Bor4 

bon, Príncipe de Condé , que tendo nafcido em Pa· 
riz a 29 deJulho de 164} , n1orreo o primeiro de 
Abril de 1709, e da Princeza Anna de Baviera Pala· 
tina do Rhin, que nafceo a 2J deJulho de 1647, e 
morreo a 2} de Fevereiro de 17 2 3 , filha de Duarte, 
Principe Palatino do Rhin, e da Princeza Anna 
(i.onzaga. · 

De.íle matrimonio nafceraõ os filhos feguintes. 
. .ANONl• 
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19 ANONYMA, nafceo a 1 1 de Setembro de 16941 

morreo a poucos dias de nafcida, chamada MADA• 
MOISELLE DE DOMBES. 

19 Lmz CONSTANTINO DE BoR:sON, Principe 
de Dombes, nafceo a 17 de Novembro de i 69 5 , 
morreo a 28 de Setembro de 1698 • 
. ·19 N ..•••..•• DE BoRBON, chamada 

llADAMOISELLE DE AuMALE, nafceo a 21 de De
zembro de 1697, morreo a 24 de Abril de 1699. 

19 Lniz AucusTo DE BoRBON' Principe dé 
Dombes ;. nafceo em V erfalhes a 4 de Março de 
J 700. Foy ·nomeado Coronel General dos SuHfos, 
e Grizoens a 16 de Mayo de 1710. Achou-feno 
Exercito, que mandava o Príncipe Eugenio no an· 
no de 1717 contra os Turcos, em que venceo a ba· 
talha de Belgrado , e foy mono o Conde de Eftra• 
des, que eR:ava ao feu lado. · · 

19 Luiz CARLOS DE BoRBON, Conde de Eu,· 
na~ceo a 1; de Outubro de 1701.· Foy provido no 
pofto de Capitaõ General da artilharia, a que cha· 
maõ Graõ MeO:re, e Governador da Provinda de· 
Guienna em 16 de Março de 1710. 

19 N. . . • • . • • DE BoRBON , Duque de 
A umale, nafcco a J 1 de Março de 17 04 , rnorreo 
em Setembro de 1708. 

19 Lu1zA FRANCISCA DE BoRBON , chamada 
1\'IADAMOISELLE DE MAINE, nafceo a 4 de Dezem· 
bro de 1707. 

18 Luiz ALEXANDRE DE BoR:BON, nafceo a 6 
de 
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a 8 8 Bifloria qenealogict1 
deJunho de 1678, e legitimado no mez de Na. 
vembro de 1681, o qual houve EIRey feu pay na 
Marqueza de Montef pan. He Conde de Tolofa, 
Duque de Damville , e de Ponthievrc, do Cailello 
V aillan, e de Rambouillet, Par, e Caçador môr de 
França , Governador de Bretanha , Grande Almi· 
rante de França , creado em Novembro de 16 8 J 
Meílre de Campo General dos Exercitos delRey, 
Cavalleiro do Tufa ó de ouro, e do Santo Ef pirita. 
Servio cm algumas Campanhas, mandando a Cavai· 
laria no anno de 1704. A 24 de Agoílo comb~teo 
as Armadas lngleza, e Hollandeza junto a Malaga, 
com notavel intrepidez, e valor, de que fahio li· 
geiramente ferido, mas ambos os partidos fe att.ri· 
buiraõ a gloria de vencedores. No anno de 1706 fe 
achou com a Armada lleal no fitio ·de Barcellona, 
com diverf~ fuçceffo ; porque lhe naó foy favora· 
vel. Cafou em 22 de Fevereiro do anno 17 2 3 com 
a Condefià l\1aria Viaoria Sofia de N oailles , que 
nafceo a 6 de M:;ly<;) .de 168 8. Tinha .fido cafada no 
anno de 1707 com Luiz Pardaillan , Marquez de 
Gondrin, Coronel daCavallaria, filha deAnnasJu• 
lio, Duque de N oailles, Par, e Marichal de Fran• 
ça, Conde de Ayen, Marquez de Montelar, Cham· 
bres , e de Monchy, Baraõ de Malmort, Carboniers, 
Malenchambres, Merles, Larche, Lentour, e Ma· 
lelfe, Cavalleir~ das ordens delRey, Governador 
de Rouffillon , Vice-Rey de Catalunha, primeiro 
Capitaõ das guardas do Corpo delRey, que nafceo 

a j 
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a J de Fevereiro do anno 1650, e morreo a 2 de 
Outubro de 1708, e da Duqueza Maria de Bour
nonville , filha herdeira de Ambrofio de :Bournon • 
ville, Duque de Boumonville , Par de França, Se
nhor de Tampone , e Roens em Artoes , e de 1a 
Mote TiJli, que foy Governador de Pariz, Mordo
mo môr da Rainha de França, huma das mais ef
darecidas Familias de Flandres, que fe eílabeleceo 
em França , e Hefpanha ; e de fua mulher a Du
queza Lucrecia de la Viewille. De quem teve. 

i9 Luiz DE BoRRON, nafceo a 16 de Novem
bro de 1725, Conde de Ponthieure. 

Tom.III. Oo O Em· 
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o Empc
ndorCar• 
los V. ca• 
fou com a 
Em pera• 
trizD.lfa• 
bel,lnfan• 
ta de Por• 
iugaL 

Filippe J. Rey 
de CafteJJa, + 
a 2f· deSe
rembro de 
15o6. 

D. Joan. Rai· 
nha de Caf• 
tcUa, e Ara· 
giõ, &e. + 
a 4- de Abril 
ac IHS• 

Tom.III. 

Maximiliano 1. 
Em~dor,+a 
11. de J.meiro 
de as 19. 

A Emperatri 
Maria, Duque· 
za de Borgo
nha, +a 2f· de 
Marf-de 1481. 

D. Femando o 
Catholico, Rey 
de Aragaó , + a 
2 J, de J.10ciro 
de 1;16. 

A Rainha D.lfa
bcl a Catholica 1 

+a z5. de No· 
v.-mb. de 1504 

Leopoldo II. Archiduque de 

~ Auitria, + a 9. de Julho 1 3 86. 
Emcllo, Archidaque . • . • 

~
de Auftria, + cm A. Arq~duqucza Vind1a Con~•· 

Fcdcrico II. Em- 1414 Z1mov1to, Duque de Moffa.VJa, 
pcrador, +a 19. A Arclftdu • Zim~ + cm 1426. . . 
de Agof, de 140 I• burga de ito1Tam .S A ~"'!· Aloxandn dd.1"""", 

+ cm 1419" 2 mnaa dcJRcy de Poloma Jat;cl<'n. 

A Empcramz O. n Ooane Rey de 14. de Agotlo de 14~ l• 
. ~D. Joaó 1. Rcy de Porcugal, + a 

Leonor , Infanta ~Portugal, + a 9. de A Rainha D. Filippa de Lcncaf· 
de Portugal, + a Setembro de 14g J. trc, + a 19. de Julho de 14 1 .1. 
J.de Setembro d1 A Rainha D.Leonor,~ D. Fernando 1. .Kcy de Arat;ao, 
1467. Infanta de Arar,aó,+ +a 2: de Abril de 1416. . 

a 1 8. de Fevereiro de A Ramha D. Leonor la Rica 
1441• Hem bra , Conddfa de Albu~ 

querque, +cm •4U• 
Filippe o Bom , Ou· 

~
que de Borgonha , + 

Carl n..... d a 1 f.deJuLde1467. 
os' ..,'"'Jae e A Duqueza D.lfabcl, 

Borgonha, + ª f• Infanta de Portugal, 
deFevcr.de 1475. +a 17. de Dczem• 

bro de 1471. 

)oaó, Duque de Borgonha, Con
de de Flandres o Sem pavor, +a 
1 o. de Setembro de 1419. 
A OuquczaMargarida de Bavie
ra, +a 2 ;. de Janeiro de 141 J• 
D.Joaó o J. Rcy de PorL acima. 
Al<.ainha O.Fili ppa de i.cncaílree 

Carlos 1. Duque de Joaó, Duque de Borbon, + cm 
A Duq1JC211fabcl~Borbon, +a 4 de 14J4-
dc Borboo, + em Dezembro de • 4f6· Maria de França Bcrri , + cm 
14651 14- de Junho de 1400. 

~o~hC: lgncz de~ )oaó, Duque de Borgonha, aci-
ma. 
A Duqacza Margarida de Bavicr. 

~ 
Joaõ l . .Rey de Caílclla , + a 9• 

Feman. o )ullo, Rey de O~tubro de 1 ; 90. • 

~
de Aragaó, Infante A Ramha O. Leonor de Aragao, 

UJ .. D R d de Caltclla, + a 1. +cm 1 ;82. 
oa~ • cy+ e de Abril de 1416. 

Aragao, &e. a ~ D. Sancho, Conde de Albuqucr-
19- de]aneiro de ARainhaD.Leonor, que,+ a 19.dcMarçodc q74-
147.9• +em •4U• O. lirices, Infanta de Portugal. 

A Rainha D.Joan• . . ~D. Affonfo Henriques, Almi-
na Henriques, le· s D. Fcdcr1ic~ Hcn:;- r.mrc de Calh.lla , Srnhor de 
guoda mulher, + qucs' A mirante e M:dina do Rio Seco, + 1419, 
a 1 J• de Fevereiro g:1tcll~, +da 2 J• de D.Joanna de Mcndop,+ 14J 1. 
de 1468, ) zcm ro e '4J;· ('D.OioguFeroandc:súc CarJona, 

{. D. Marina de A y;.fa. ) ~enlw1 de Bacna, Marifcal de 
• ) C.dtdla. 
• C.. D.tgncz de Ayala, fegunda mul. 

~ d
HcnCariq.uell Ili+. Rcy ~ D.Jo::ó J. Rc::y de c~llella, acima. 

e ltc a, a J 5. ·' ..... · h D L _. , -d De d n ... ain a • co;::oor ... e Hra~ao, 
D.]oaõU.Rcyde e zcm. ei4oo. acima. 

Call:clla' + ª z4 A Rainha D. Catha-~ Joo1Ó de Game, Duque de Len• 
deJulhode1454- · d L 11 c.i.ltre +cm11n1: rma e: c:nc<1 ,rc, ' . J "',,. 

A lJuqu:za U. Coníl:ança, [n. 
. h D r. O I e [) J • fama de C.>lt1.Jl,. , + cm a ) 6 9 • A Ram a • lia• orante . oao , _ 

bel de Portugal,~ Mdlre Jc ~anü .. go, ~D. Joaó I. füy de Portugal, aci .. 
+ a 1 5 de A~ulto + a 1 8. de Oucubro m~. 
1496, de 1441. A Rainha D. Filippa, acima. 

A lntanta D. Ifabcl, 
+ a J 6. de Uucubro ~O Senhor D. Affonfo 1. Duqu1 
de 14 J J de füo:gança 1 + tm 146 I. 

' D. Bmcs rt:•c1r.i J C1.mJdf.i de 
ÜO ii Ba"ello:t. 
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CAPITULO VII • 
. 'Da Infanta 'D. 'Brites, 'Duque{ 11 áe S11boy4.' 

1 J O real conforcio delRey D. 
_ Manoel com a Rainha D. Daqun de SabOya. 

Maria , f ua fegunda mulher , Goes, Chron. delRey 
foy fegunda filha a lnfànta D. D.Manocl,parr.1.cap. 
B . fc L. b 8.z. e parr. + cap. 70, ntes, que na eco em 1s oa 
a j I de Dezembro do anno Guichenon , Hift. Ge• 
1504. o Ceo a defünou pa· neaJ. dcSaboya, liv.i. 

. cap. 3+ 
ra Duqueza de Saboya , depois de precederem as . 

• /!.. Ch · 11 D · ~ d Augutla Regiaquc Sa· negoc1açoens , que reiçre o romn.a am1ao e baudi2 Domus ab Au· 

Goes, mandando o Duque de Saboya por feus Em· t~ore Francifco .Ma• 

b . d Lº b d' J fa fc ~ Cl "ª Ferrero' Alabnano. aaa ores a IS oa pe lI' a n nta, que orao au· Turimaano 1701,toJ. 
dio, Senhor de Balaifon, Baraõ de S. Germaõ, Ca- 106. 

valleiro da Ordem de Saboya, e feu Camereiro môr, 
e Godofredo Pazero , Doutor in utroque jure, do feu 

Confe· 
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Bifloria qenealogica 
Confelho Collateral, com procuraçaõ paírada em o . 
ultimo de Novembro de 1520, e chegaraõ a Lifboa 
ém Fevereiro do anno feguinte, a quem ElRey D. 
Manoel recebeo com grande fatisfaçaó, fazendo lhes 
na audiencia, que lhes deu , muitas honras, e affi
nandolhes Conferentes com pleno poder para ajuf
tar o Tratado do matrimonio, a faber: D. Alvaro 
da Coíl:a , feu Camereiro , e Armeiro môr, do feu 
Confelho, Védor da Fazenda, e da Rainha D. Leo
nor fua mulher, e o Doutor Diogo Pacheco, Def· 
embargador. da Relaçaõ. 

EIRey lhe· deu em dote · cento e cincoenta 
mil Ducados de ouro de bom valor, e juíl:o p~Z<? , 
cem em dinheiro, e o mai$ em joyas, pedras ·pre
ciofas, prata lavrada, movei, e concertos de Carne· 
ra, e Capella, tapeçarias, e paramentos . de Calá-.· 
Cincoenta mil cruzados logo em dinheiro , tanto 
que o . matrimonio foífe confummado '· e cincoenta, 

Prova num.75. hum anno depois, em letras de cambio para as Ci-. 
dades de Leaõ , ou Genova ; no qual dote entrava . 
o que lhe pudeífe pertencer de legitima da Rainha 
D . .1\ilaria, fua mãy, ou por outra alguma herança. 
Para fegurança do dote , em cafo de feparaçaõ; fe 
obrigou o Duque à fua fatisfaçaõ dentro de qua
tro annos em certos pagamentos , até que fe cum• . 
prilfe a reíl:ituiçaõ do dote , e eíl:aria em polfe das 
Villas, e Caíl:ellos, que lhe era·õ affinados para. pe• ; 
nhor delle , e lhe feriaõ obrigados a razaõ de cin- . 
co por cento , em quanto fe naõ cumpriífe a dita , 

fatisfa. 
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fatisfuçaõ , até que a paga do primeiro termo fe cuin· 
priffe inteiramente, e 4o mefmo modo dahi por dian
te; de forte, que os frutos, que cobraffe dos ditos 
lugares, e feus termos, por defeito do pagamento, 
na6 feriaõ contados no dote principal , mas feriaõ 
da dita Infanta. O Duque hypotecou para fegu
rança do dote as Villas, e Lugares de Rivoli, A vil
liana , Chabalais-Mayor , Bufcha , Peperagni , Eo
noxii, Riparolii , Claviaxí, Cigalani , Eorgo di
feffia, e geralmente outros affim no Piemonte , como 
em Saboya , da maneira , que foraõ hypotecados à 
Duqueza de Saboya D. Branca: e de mais fe C;bri
gou a darlhe cada anno vinte mil Ducados , quinze 
para a de1j>eza da fua Cafa, e cinco para a fua pef. 
foa defpender no que lhe pareceffe, para que lhe af. 
finaria Villas, Cafi:ellos, e Lugares, em que tiveffe 
todó o dominio, e jurifdicçaõ. E que o Duque fe. 
ria obrigado aos veftidos, e adornos da peífoa da In
fanta .à fua propria cufta, fegundo convinha ao ef
tado de ambos. E que as Damas Portuguezas , 
que ficaífem fervindo à dita Infanta, no cafo de to
marem eílado, o Duque as dotaria, e lhes faria as 
merces, que entendetfe. Affinoulhe de arrhas fla 
viuvez doze mil cruzados, havendo eíles de fer nas 
mef mas terras, e CaíleJlos, que tivera a Duqueza D. 
Branca; e em cafo, que as taes terras affinadas ex
cedelfem no rendimento o valor promettido dos do· 
ze mil cruzados, feria da dita Infanta ,- e outras cer· 
ias claufulas, e condições, que confi.aõ da dita Efcri~ 

tura: 
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· Hifloria qenetJlogica 
tura: o ·que fendo affim concluido, foy affinado em 
Lisboa em 26 de Março de 1 j2l. Foy grande, e 
magnifico o enchova! da Infanta , como fe vê ·da 
conta de Alvaro do Tojal, feu Thefoureiro; porque 
obfervado o tempo, naõ era menor a grandeza nas 
peífoas Reaes , ainda que depois fe poliraõ fempre, 
e foy o trato com mayor grandeza , e Mageftade. 
Logo fe começou a tratar da jornada da Infanta , 
que havia de fer por mar, cm huma Armada, que 
EIRey apreflou, que fe compunha de quatt·o naos 
groífas, quatro galés , huma futla , dous galeoens 1 

cinco naos, e duas caravellas , que faziaõ o nume· 
ro de dezoito, além da náo, em que vieraõ os Em
baixadores, e por General da Armada D. Martinho 
de CaGello-Branco, Conde de Villa-Nova de Por· 
timaõ , V édor da Fazenda delRey , e Camereiro 
môr do Principe D.Joaõ, feu filho, que era condu
d:or com D. Martinho da Cofl:a, Arcebifpo de Lif. 
boa : e acompanhavaõ a Infanta muitos Senhores,· e 
Fidalgos de grande qualidade, e por Camereira môl.' 
D. Leonor da Sylva, e por Damas D. Mecia, filha 
de D. Diniz, irmaõ do Duque D.Jayme deBragan.;· 
ça, e D. Maria, filha do Conde de Faro, e outras 
Senhoras de grande qualidade , além de outras mui· 
tas peífoas de hum , e outro fexo , de muita autho· 
ridade, que refere a Chronica do dito Rey, e Gar· 
eia de Rezende. Embarcada a Infanta no porto 
da Cidade de Lisboa, deu à véla, e lançou ferro em 
Belem , onde ElRey com a Rainha D. Leonor 1 .; 

íua. 
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lua terceira mulher, o Principe , Infantes , e . a ln .. 
&nta D. lfabel, foraó em huma galé a vifitar a Du. 
fiUCZ& , e no dia 1êguinte, que fe contavaõ 9 de 
·Agofto do anno de 1j21 deu a Armada à véla, e 
chegou a 29 de Setembro a Villa Franca de Niza, 
onde o Duque a efperava, e onde foy recebida com 
extraordinarias moflras de alegria, e de notavelmag-

. nilicencia, e no mez de Mayo de 1522 fez na Cor
te a fua entrada publica, a que Pedro Leaó de Ver
cel, Conego de Santa Maria de la Scala de Milaõ, 
lez hum difcurfo em Latim em fórma de Epithala
mio. A natureza dotou taõ largamente efta Prin
ceza , que foy huma das mais admiraveis do feu 
tempo, porque naõ fó foy fermofa, mas fábia, chea 
de virtudes, · em que refplandeceo , particularmCJ!te 
na conflancia nas adverfidades do Duque feu Efpofo, 
principalmente quando opprimido do poder delRey 
Francifco 1. perdeo muita parte dos feus Efta'dos. 
A virtude deíl:a Princeza a fez além da f ua peífoa 
fummamente eff:imada do Duque feu marido ; pelo 
que cm fua vida fez bater algumas Medalhas de 
prata com o feu retrato , e eff:a infcripçaõ : Beatrix 
Ducjjfa Sahaudie, LlJfitanie Regis Filia, e no rever
fo hUtrla esféra com a letra: Saluti Patrie, o' ad 
perpetuam memoriam. Em outras tinha no reverfo: 
Beatrix Decus Portugalite, Ducjjfaque Sahaudie. 
Nas Hiflorias de Saboya he nomeada por huma das 
mais illuflres Heroinas daquella Corte , morreo em 
Ni.za a B de Janeiro do anno 1 )J8. 
:. . Tom.IIL fp Çafoµ 
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Cafou a 29 oe Setembro de 1521 com Carlos Ili. a 
quem chamaraõ o Bom , Duque de Saboya , ele 
Cbablais, e de Aofta, Principe de Piamente, e de 
Achaya , e da Morea , Conde de Genebra , . e de 
Niza , de Aíl:i, de Brdfe, e de Romont, Bara6 de 
Vaud, de Gex, e de Foucigny, Senhor de V erce· 
li , de Beaufort , de Bugey , e de Fribourg, Prínci
pe , e Vigario perpetuo do Sacro Imperio, Mar
quez de ltalia, e Rey de Chypre. N afceo a 1 o de 
Outubro de 1486, e fuccedendo nos feus Eílados 
em 1504 a Filisberto II. feu irma6, foy o feu go· 
verno dilatado , mas contraíl:ado de adverfidades , 
padecendo muitas guerras. Porque fendo hum 
Principe piedofo, lábio, juflo, amante das Scien· 
cias, era mais proprio para o gabinete, que para a 
guerra. No anno de 1; 18 fez n6vos eílatutos à 
Ordem do Collar, que havia iníl:ituido Amadeo VI. 
de Saboya, chamado o Conde Verde, a quem mui· 
tos Hiíl:oriadores dao femelhante origem , como à 
daJarretiere de Inglaterra, querendo, que hum bra
celete, que huma Dama de Amadeo, Conde de Sa .. 
boya, lhe dera, fora a origem da Ordem do Collar, 

Hiílor. da Ord. Yilir. que eUe inflituira no anno de 1J5; chamandolhe 
com.s. c;,.p. 48' O d d A C 11 ' 11. . . r em o mor, em que o o ar era compouo 
Guichcnon, liv,J, cap. de laros no qual fe viaõ eR:as quatro letras F E 
3 5· '"J ' ' ' ' R , T, que na língua Franceza diziaõ : F rappez , 

e11trez, rompez tout, iA:o he: Batey, entray, rompey 
tudo. Porém Guichenon na fua Bifloria de Saboya, 
tem por apocrifo eíle principio, dizendo, que Ama· 

deo 

... 
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tia Ct(" ~td ~or111g~ Liv. lY. ·2 9i 
deo intlituira eíla Ordem, levado .da devoçaõ, que 
tinha à Virgem Santiffima dos Cartuxos, e que elfe 
fundara. a Cartuxa de Pedro-Chafiel , em Bugey , 
<>nde ordepou houvdfe quinze Monges, para que 
cada hum dilfeífe Miífa em honra dos quinze M yG. 
terio~ da Virgem Santiffima, pela faude _dos quinze 
Cavalleiros ddla Ordem. Outros duvidara6 com 
fundamento eíle prin~ipio; mas eíle parece o mais 
provavel, que. teve Amadeo VI. para a fundar : he 
certo , que o Duque Carlos Ili. lhe fez novos Ef.. 
tatutos no anno de 1; 18 reílabelecendo-a ao feu an
tigo efplendor, e Jupprimjndolhe -0 nome do Col
lar, quiz que ella fe appellidaík _da Annunciada em 
obfequio da Virgem Santiíf una , e affim formou o 
Collar,.que ha de ter pezo de 200 Efcudos de ouro, 
compofl.o das quatro letras F, E, R, T. Eflas 
quatro letras diz o Conde.de Gubernatis naGenea• 
1ogia da Cafa de Saboya , e outros A uthores , que 
eraõ as_ iniciaes defl.as palavras : F ortitudo , Ejus , 
Rhodum, Tenuit , alludindo ao valor, com que de-. 
fendeo a Ilha de R:hodes do poder dos Turcos: a~ 
quaes letras faó entretecidas ·com laços de amor, e 
feparados com quinze roías de ouro, de que fet~ 
faõ fa1picadas de branco, fete de vermelho, e a de'.· 
baixo. partidas de branco , e vermelho , .e o Collar 
bordado de duas efpinhas de ouro , pendente delle 
huma Medalha com a Imagem da Annunciaçaõ 
da Virgem , cercada de tres laços, que o ornaó. 
Eftes, poyos Eilatutos foraõ jurados pelo . Du~ 

"'·· .,Tom.Ill. Pp ii que, 
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3 o o HifloriA qenet1/ogic4. 
que, que fe declarou. Cabeça , e Soberano da dita 
Ordem , e por Filippe de Saboya , Conde de Ge~ 
nebra , irmaõ feu, e Thomaz de V a1pergne, Con
de de Mazin, que foraõ os primeiros, que a rece• 
beraõ depois ddla mudança , e naó · he conferida 
fe na6 às primeiras peffoas de qualidade daquella 

-Corte. 
Defejou pacificar as differenças delRey Fran

cifco I. de França, feu fobdnho, com o Empera
dor Carlos V. feu cunhado , e naõ podendo ficar 
neutral , padeceo huma futal defgraça ; porque 09 

Francezes no alUlo de 1 JJ6 tomaraõ Turim, e no 
anno de 1 J4} Niza, que fentio a violenda das ar•. 
mas de Barbaroxa, como elle explicou em moedas 
de prata , que fez bater com efta letra : N icea à 
Turcis , O- Gal/is oh}ejfa: todo o Piamonte fe en• 
cheo de terror depois da batalha de Cerifoles no an· 
no de 1J44, e vendo o Duque os feus Eílados taó 
alfolados, fendo o Theatro da guerra, preoccupado 
de huma trifieza , que lhe caufou huma febre Ien• 
ta , morreo em V erceli a 16 de Setembro de 1 S 5 J. 
DeA:e matrimonio nafceraõ os filhos ,, que fe fe. 
guem. 

14 ADRIAÕ J ORDAÕ AMADEO DE SABOYA, 

Principe de Píamonte, nafceo a 19 de Novembro 
de 1) 22 , e mórreo com pouco mais de hum mez 
de vida. 

·14 Lutz DE SABOYA, Principe de Piamonte, 
nafceo em Genebra em Dezembro de 1j2 J 1 naõ 

COO• 
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contava mais que tres annos quando feu pay o con~ 
tratou . para cafar com a P1inceza Margarida de Va-t 
)ois, filha de Francifco I. Rey de França ; porém 
naõ teve effeito por dle Príncipe morrer em Ma-: 
drid, onde fe creou com o Príncipe D. Filippe feu 
primo, a 2 j de Dezembro de 1jj6. 

* 1) .1\iIANOEL F1L1SBERTO, Duque de Sa~ 
boya, com quem fe continúa. . 

· 14 A PRINCEZA CA THARINA DE SA:eov A, naf
ceo em. Turim em Dezembro de 1529 , e morré<t 
no anno de ·If}6 em Milaó • . 
. 14 A PRINCEZA ISABEL , nafceo em Niza no 
mez de 1\1ayo de ·I f} 2, e naõ viveo mais que hum 
anno. 

14 O PR.INCIPE MANOEL DE SAnOYA, nafceo 
em Março de 15; J , e morreo no berço. 

14 O PRINCIPB MANOEL DE SABOY A, feg-Jn· 
do do mefmo nome, nafceo em A'Iayo de 15 }4, e 
morreo tambem no berço. 

14 A PR.INCEZAJOANNA MARIA DE SABOYA , . 

nafêeo em Dezembro de 15}7, em Niza, e morreo 
no mez deJaneiro feguinte. 

* J 4 MANOEL F1LISBER TO , .. a quem a memo· Guichenoa , Hiltoria 
ria de feu glorio{ o avô E1Rey D.1\ .i anotl deu o no· de Saboy~ , foi 660. 

d F'l'b . fc l'. Fcrrcro,foJ.1651. me , e o e i is erto hum voto, que eu pay 1ez· · 
a S. Filisberto de Toumus, nafceo em Charnbery a 
S de Junho de 1 ~2S. De tenra idade foy deíl.ina· 
do à vida Ecdefiaílica , porém a mor.te de feus ir-
mãos o fi:z fucceífor de íêu: pay , , e foy Duque de 
. · . . Saboya, 
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3 o~ Bifloria íjenealor)ca. 
Saboya, Principe de Piemonte, &e. Os infortu .. 
nios, que padeceo o Reynado de feu pay, poz os 
feus Efiados em outro domínio reduzindo-os à ulti
ma miferia ; mas finalmente pelo Trat~do do feu 
cafameoto lhe faraó reílitu1dos, e depois a fua pru .. 
dencia , e valor os augmentou. Contava vinte an~ 
nós quando paífou a Alemanha , e o Emperador 
Carlos V. lhe deu a Ordem do Tufaõ de ouro, e~ 
tando em Utrecht no anno de 1548. Achou-feno 
·fitio de Metz, fendo General do Exercito Imperial, 
depois da batalha de S. Quintino , ganhada aos 
Francezes no anno de 1))7• Q~1ando EIRey D. 
Filippe II. de Caíl:ella paffou a fucceder na Coroa 
de Inglaterra, o feguio o Duque Manoel Filisberto, 
e EIRey lhe conferio a Ordem da J arreti"ere. A 
applicaçaõ ao governo , a piedade , e o defejo do 
augmento das Sciencias lhe adquiria o amor de feus 
Vaífallos. Morreo a}º de Agofto de 1580. · 
Cafou a 9 de Julho de 1) 5 9 com a Princeza Mar• 
garida de V alois , Duqueza de Berri , que tendo na{; 
cido a; deJunho dç 1523, morreo a 1; de Setem.
bro de 1 )74· Era filha de Francifco 1. Rey de 
França , e da Rainha Claudia de V alois , foa ·pri
meira mulher, 6lha de Luiz XII. Rey de França; 

· e da Rainha Anna de Bretanha , filha herdeira de 
Francifco, Duque de Bretanha, a qual fora caiada 
com Carlos VIII. ·Rey de França, e deíla real unia& 
nafcco unico. ·. 

it 1) ~A&LOS ~:woiu. , ·Duque de Saboya. 
Efóra 
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E fóra do matrimonio teve os feguintes. 

1; D. AMADEO DE SA:BOYA, de quem adiante 
fe dirá no l· IV. 

1 s D. FILIPPE DE SA:eovA, havido en1 N ..... 
Doria, filha de D. Martim Doria, General das Ga
lés de Saboya, foy Cavalleiro , e Graõ Cruz da Or
dem de S. J oaõ de Malta, Coronel de hum regi .. 
mento de Infantaria do Duque feu irmaõ, foy mor-

. to em hum defafio cm 2 deJ ulho de 1599 , pelo Se
nhor de Crequy. 

1 ) MARIA DE SABOY A, de que adiante fe dará 
noticia, mulher de Filippe de Eíl:, Marquez de S. 
l\1artim. 
· 15 D~ MATHILDE DE SABOYA , Marqueza de 

Pianezze , mulher de Carlos Simiane, l\iarquez de 
Roa to, como veremos. 

1; ÜTHON DE SA:eov A , morreo moço , é fuy 
fepultado no Enterro Ducal da Igreja de Turin, . e 
fua irmãa D. Brites de Saboya, que morreo na flor 
da idade, eA:ando promettida a Francifco Filisberto 
Ferrero e Fiefque, Principe de Malferano, l\1ar· 
quez de Crevecoeur, e de Caravalonne, Conde de 
Lavaigne, e de Candel, General da Cavallaria de 
Saboya , Cavalleiro da Orden1 da Annunciada , e 
naõ teve effeito eíl:e matrimonio. 

* 1 5 CARLOS MANOEL, Duque de Saboya, Gaichcnon, H. de s. 
Principe de Piemonte , a quem chamaraó o Gran- L 1 • c:ap. ~6 
de, nafceo a 12 de Janeiro de 1562 no Cafiello de 
Rivolles. Efle Principe moíl:rou o feu valor em 

diverfas 
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.diverfas occaftoens militares , em que fe achou 1 

como foraõ : nos combates de Vig, de Aft, de Cha· 
tillon, e de Oftage, e no fitio de V errue, e em ou
tras femelhantes filcçoens. Foy ornado de admira· 
veis partes ; porque febre fciente, e amigo dos pro· 
feífores de letras , fàllava com perfeiçaõ as linguas 
Franccza, Hefpanhola, e Italiana, .e tinha huma ad· 
miravel memoria, e fingular engenho, e hum genio 
raro para fe fazer Senhor dos coraçoens, e faber pe· 
netrar os fegredos dos Principes. Os feus penfa-
. mentos naõ ~raõ outros, mais que os da guerra, em 
que confeguio univerfal c{Hmac;aõ, fendo hum dos 
mayores Capitaens daquelle Seculo. Eílas excellen· 
tes virtudes foraõ contrapezadas de alguns defeitos 
confideraveis , como huma ambiçaõ fem limite , 
que o fez emprender o Condado de Proença no an· 
no de 1590 , e afpirar à Coroa de França no tempo 
da liga, e ao Imperio na morte do Emperador Ma .. 
thias, e em cuidar na Conquifta do Reyno de Chy· 
pre, e de fe pôr na duvida de aceitar o Principado 
de Macedonia, que lhe offereceraõ aquelles Povos, 
que a tyrannia do Turco tinha poíl:o em terrivel 
conílernaçaó. Eíl:e genio orgulhofo excitou con• 
tra efle Principe o ciume dos Reys de França , e 
de Hefpanha , fazendo-o alvo dos feus vifinhos. 
Affim na guerra , que teve com Henrique IV. de 
França perdeo as principaes Cidades de Saboya, que 
depois foraõ reíHtuldas pelo Tratado do anno 1601. 

:Porém depois embara~ado com a guerra de l\1an· 
tua, 

/ 
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tUa,: ficou outra vez expoílo aos Exerci tos de Fran· 
ça, e de Hef panha, cujo~ fucceífos lhe foraõ pouco 
ventajofos, e morreo a 26 deJulho de 16Jo. 
Cafou em 11 de Março de 158) com a Duqueza D. 
Catharina Michaela de Aufi:ria, Infanta de Hefpa•. 
nha, que morreo a 6 de Novembro de 1 )97, filha 
de1Rey Filippe li.; deCaílella, e da Rainha D. Jfa .. 
bel de V alois, filha delRey Henrique II. de Fran· 
ça , e deíl:e matrimonio nafceraõ. . 
• 16 . FJLIP?E MANOEL DE SABOYA, Principe de 
Piemonte, nafceo a 3 deAbril de 1586, morreo em 
ValhadoVd a 9 de Fevereiro de 160 5 , e jaz no Ef. 
.curial no Pantheon dos Reys. 

* . 16 . VICTOR. AMADEO, Duque de Saboya, 
com quem fe continúa. 
, 16 MANOEL FILISBERTO DE SABOYA, nafceo a 
17 de Abril de 1588. Foy Principe deOneglia, e 
Cavalleiro da Ordem de Malta, Graõ Prior de Caf.. 
tella , e Lea6, Generaliffimo (com o titulo de Prin
cipe de la mar) de Hefpanha, Vice-Rey de Sicilia, 
morreo em Palermo no anno de 1624. Foy trazido 
ao Efcurial a 21 de Dezembro de 162~, aonde jaz . 
• · 16 A PR.INCEZA MARGARIDA , nafceo a 2 8 de 
Abril de J j 89, e fendo tratado o feu cafamento com 
9 Emperador Rodolfo, naó teve effeito , e cafou 
çom Francifco GQnzaga, Duque de Mantua, e 
J~'.lonferrato , e depois de viuva foy Vice-Rainha 
de Portugal, onde eflava no tempo da acdamaça6 
delRey D.Jo.aõ oIV. e. fendo mandada para Caí
, _ ~ Tom.III. Q.q tel1a, 
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tella, lá morreo a 26 deJunho de 16;;, como fica 
efcrito no Liv.111. Cap. V. t. IV. pag.4}º• 

16 A PR1NcEzA ISABEL DE SABOYA, nafceo a 

11. de Março de 1$91. - Foy Duqucza de Mode· 
na , mu1her do Duque Aífonfo de Eíle, como fe 
dirá adiante no t· III. 

16 O Pa1Nc1PE MAua1c10 DE SABOYA, nafceo 
a 10 deJaneiro de t )9J, e fendo ddlinado para a 

G11ichcnon, 1. J. c.1. Igreja, naõ tinha <:umpridos quatorze annos, quan_ .. 
do o Papa Paulo V. o creou Cardeal a 10 de De
zembro do anno de 1607 do titulo de Santa Maria 
ad Nives , e depois o foy de S. Euílachio, e de 
Santa Maria in Via lata. Teve muitos Beneficio• 
Ecdefiallicos de grandes rendas , a faber : as Abba .. 
dias de S. Miguel de Clufa ,. de S. Benigno de Fr~ 
tuaria , d.e S. Eílevaõ de Y ureé , de Cafenewe no 
Piemonte, de S.Joaó de Vignes de Soilfons. Foy 
Conego de Liege, de Colonia , de Halberíl:at, e de 
Magdebourg, Graõ Prior da Ordem de S.Joaõ em 
Caflella. No anno de 161 t paffou a França a ajuf: 
taro cafamento de feu irmaõ Vitlor Amadco, com 
a PrincezaChrHlina deBorbon. No anno de 162~ 
palfou a Roma por Proteél:or da Coroa de França, 
e affiíl:indo naquella Curia no Conclave , em que 
foy eleito Urbano VIII. contribu1o muito para a 
fua eleiçaõ : depois largou a protecçaõ de França 
pela do Imperio , e Caía de AuG:ria , e intereífado 
inteiramente no partido dos Hefpanhoes, os metteo 
no Piem.onte para entrar na tutela, e R.egencia ·d. 

· . ·- {eu 
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feu · fobrinho o Duque Carlos Manoel , que foy a 
caufa das guerras Civiz de Piem<>nte; donde tomou 
algumas Praças. ·. · ·· · 

. · Eff:as di8ençoens . re vierail a concluir por hum 
Tratado, 'llJC efte Príncipe com teu irma6 o Prin· 
cipe Thomaz, fizeraó com Madama Real, e com 
França em 14 deJunho de 1642. E para mayor 
fãtisfaça6 renunciando o Capello, e mais Beneficio9 
Eccleúaiicot, alcançou ·difpcnfa do Papa para ca-· 
&r com fua fobrinha a Princeza Luiza Maria de Sa
boya, filha de feu irmaõ o Duque Vitlor Amadeo, 
que fe effeituou em 21 de Agoí\o do iobredito an
no, e foy Principe de Oneglia, Conde ele Barcello
neta·, :Cavalleiro da Annunciada, e Tenente Gene· 
ral de Sua Alteza Real, no Condado de Niza. POoi 
rém defte matrimonio naõ houve geraçaõ, e depois 
de quinze annoa de cúãdo , morreo de huma apo· 
pJexia a J de Outttbro de 16 S 7 em Turim• e fobre. 
vivendolhe muitos annos a Princeza íua mulher , 
morieo nô de 1692. 

16 A PtuNc:azA MA.tl.IA. DB SAJOYA, naíceo a 
t de Fevereiro de 1; 94. - F oy Religiofa da Tercei .. 
ra Ordem ·de S. Francifco, motteo em Roma fan. 
tamente· no anno de 165 6, deixando grandes legaaos, 
e obras pias , e foy feu Tefl:amenteiro o Papa Ale
xandre VII. e mandou, que foífe o feu corpo leva• 
do. à lgteja de S. Francifco de Affiz. 

16 A PIUNCEZA FaANctscA CATHARINA de 
Saboya , nafceo a 6 de Outubro de 15 91 ·- F oy 
. T~m.III. Q.q ii tam• 

• 
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tambem Rcligiofa àa Terceira Ordem de S. Frand~ 
co, morn~o a 20. de Novembro de 1641 deixando 
da fua fanta vida excellentes exemplos de devoçaõ, 
e piedade.· · · 
. 16 TuoMAZ DE SAB.OYA, Principe de Carinha
no, de quem adiante fe dirá no~· II. 

16 A PRINCEZAJOANNA DE SA:aovA, que ven· 
do a primeira luz do dia a 6 de·Novembro de 1597, 
morreo no mefmo dia com a Duqueza fua mãy. 

Teve fora do matrimonio os filhos f eguintes. 
' 16 D. MANOEL DE s.~:BOYA, que foy Marquez 
de Andorno, Graõ Cruz de S. Mauricio, e S. La
zaro, Conamendador de S. Benigno, Capitaõ de 
Couraças da Guarda de Sua Alteza Real , e Go
vernador de Bielle, e Marifcal , havido em Luiza 
de Duyn, da Caía dos Condes de V al de Ifera, Vif: 
condes de Tarantaíia. N aõ. caíou , e morreo fem 
geraça6 .. 

1' D. FELIZ i>E SABOYA, foy Cavalleiro da Or
dem de S.Joaõ de Malta, Graõ Cruz, Senhor de 
Farrilhal, e Sarrava), de Selfanta, Sommerive, e de 
Bofco , Mellre de Campo General do Condado 
de Niza, e depois Governador de Saboya, e do 
Coníelbo de Eítado de Sua Alteza Real. Morreo 
~m Turin no anno de 16«, e foy enterrado na Ca· 
thedral, fepultura dos Principes. Foy füa n:ãy Ar· 
gcntina Provana, filha de Francifco Provana, Con .. 
ee de Colenho, Graõ Chanceller de Saboya. 

16 D. MA.ua1c10 X>E SABOYA, havida em Mar· 
gari da 
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garida de Roílilhon, Marqueza de: Riva, filha de 
Gabriel de Roffilhon, Senhor de Chaflellara em Sa• 
boya, e de Laura Saluço: foy Marquez de Riva, 
Capitaõ da Guarda de Archeiros de Sua Alteza 
Real , Coronel de hum Regimento de Infantaria , 
Marifcal de Campo, eGenerál no Piemonte: mor
reo no recontro de Pr6 no Eíl.ado de Milaõ, go
vernando a Ceval1aria do Principe Thomaz, feu ir
maó, no fim de Outubro de 1645 •. 
. 16 D. GARlllEL DE S.A:nOY A , havido na mef
ma Marqueza de Riva, foy por morte de feu irmaõ 
Marquez de Riva, 1\i1arifcal de Campo dos Exerci
t.os delRey de França , e depois l\tleíl:re de Cam
po, General da Cavallaria do Piemonte, e General 
da Cavallaria , e Infantaria, morreo a 21 de Junho 

· de 1695 • 
. 16 D. ANTONIO :nE SABOYA, tambem havido 
~a mefma mãy, Abhade de S. Miguel da Eílrella, 
de Sant~ Maria dos Alpes, de S. Benigno, e de Al
ta Comba, Cabe<;a da Ordem de S. Hento, imme
diato à Santa Sé , Deaõ de Saboya , e Governador 
do Condado de Niza, morre o no anno de 16 8 8. 

16 D. MARGARIDA. DE SABOYA, tambem ha
vida na Marqueza de Riva, morre o a 5 de Setem
bro de 1659, havendo cafado com Filippe Francif.. 
co de Ellc , Marquez de Lar.s, e de San Man;·n , 
Principe do Imperio, como adiante fe dirá. 

Teve mais, ainda que parece, que P::tÓ decla~ 
rados. 
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16 D. CAB.LOS HU1111UlTO ·nE SABOTA, qua 

roy Marquez de Mulafiàn, e Governador de Mont
devis, e cafou com Claudia Ferrero de Máfcrano, 
filha de Francífco Filisberto de Fiefco, Principe de 
Malferano, e de Francifca Grillet. 

17 D. Sn v10 DE SABOYA, foy Governador de 
1 vrea , Praça, que defe..ndeo valerofamente no anho . 
de 1641 contra as armas de França, e Saboya, que: 
a fitiarao , e elle a defendeó pelos Principes Mauri..; 
cio, e Thomaz , feus irmãos , cujo partido feguia 
naquella ,guerra, morreo f olteiro cm Tnrin no anno 
de 164j. · 

16 D. Lmz, E D. V1TICHINDO DE SABOTA, · 
feguiraó o EA:ado Ecclefiaíl:ico. 

* 16 ·VICTOR A:M.ADEO ,, Duque de Saboya, 
Principe de Piemonte, nafceo a S deMayo de 1517. · 
Succedeo a feu pay no anno de 16JO, e tendo ad-
quirido em muitas occafioens a gloria de valerofo i 
fendo ainda Principe de Piemonte , principalmente 
na defenfa de V errua, onde foy ferido de huma ba.; 
la de mofquete no anno de 162f terminou com feli· 
cidade as fuas Campanhas,. pela paz de Q.uieras no 
anno de 1651 entre França, e Heípanba. Porém 
renovada a guerra no anno Je 16J f tomou o parti
do de França, e foy General das fuas armas em lta• 
lia, e morreo a 7 de Outubro de U~J7, deixando 
Regente , e tutora de feiis filhos a Duqueza fua 
mulher , preferindo-a a feus irmãos , o que depois 
foy cauta de fangllinolenta guerra nos feus proprioí 
Eilados. . Cafou 
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Cafou em to de Fevereiro de 1619 com a Princeza 
Chriftina de Borbon, que morreo a 27 de D~zem· 
bro.de 1,66}, .filha de Henrique IV. Rey de Fran~ 
ça , e da Rainha Maria de Medieis, filha de Fran· 
cHco de Medieis, Graõ Duque de Tofcana, e da 
Archiduqueza Joanna de Auflria, ultima filha do 
Emperador F emando II. como já em feu lugar dU: 
lemos , e defla real uniaõ nafcera6 os filhos íeguin· 
tes. 
. 17 A PR.JNCEZA LUIZA MARIA CHRISTINA DE 

SABOYA, nafceo a 27 deJulho de 1629, e caiou no 
anno de 1642 com feu tio Mauricio , . Principe de 
Oneglia, como {e diífe, e morre o a 1 5 de M ayo de 
1692. 

17 .FRANCIScoJACINTO, nafceo a 14 de Setem
bro. de 16 J 2, Prindpe de Piemonte, e fuccedeo nos 
Ellados a feu pay , e foy Duque de Saboya , &e. 
e morreo a 4 de Outubro de 16}g· 

* 17 CARLOS MANOEL, Duque de Saboya, 
de quem adiante fe dirá . 

. 17 . A PRINCEZA MARGARIDA VIOLANTE DE 

SABOYA, nafceo a 1; de 1\Iayo de 16J), morreo 
Duqueza ·de P~rma a·29 de Abril de 166}, foy mu• 
lher do Duque Rainucio de Parma, fem geraçaõ. 

. 17 A PRINCEZA ADELAiDA HENRIET A DE SA

BOVA, naíceo a 6 de Outubro de 16; 6, foy Duque· 
2a Eleitriz de Baviera , por cafar em 22 de Outu• 
bro de 16; 2 , com F.ernando Maria, Duque Eleitor 
de .Baviera , e da íua fecundidade démos já noticia 
no Liv. III. Cap. VIII. A PruN· 
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17 A PRINCEZA CATHARINA BlllTES DESA· 

BOY A, que nafceo do mefmo parto com f ua irmãa 
a Princeza Adelaida, morreo no anno de 16J 7. 
· · 17 CARLOS MANOEL, Duque de Sab~ya, Prin· 
cipe de Piemonte, &e. nafceo a 20 de Junho de 
1654, fuccedeo a feu irmaõ debaixo da tutela da 
Duqueza fµa mãy. O feu governo começou pela 
guerra civil, que feus tios excitaraõ, e a Duqueza 
fua mã y pacificou amparada das armas de Luiz Xlll.· 
Rey de França feu irmaõ, que terminaraõ no anno 
de 1642; e acabada a Regencia de fua mãy no an· 
no de 1648 , começou a governar os feus Eftados 
com hum grande reconhecimento do que devia à 
Corte de França, de que fe feguio a aliança, que 
fizeraõ contra a de Caíl:ella, cuja guerra terminou 
a paz dos Pireneos no anno de 16 5 9 ; e tendo fido 
hum Principe valerofo , amigo dos homens de Je
tras, e reparados os damnos da guerra nos feus Ef. 
tados , em que fez florecer as artes , fendo digna 
de memoria a Academia de montar a Cavallo , no 
mais vigorofo tempo da fua idade, morreo a 12 de 
Junho de 1675. 
Cafou duas vezes a primeira em 4 de Março de 
166 J com a Princeza Frandfca Magdalena de Or· 
Jeans, que morreo a 14 deJaneiro de 1664, filha de 
Gaff:aõ Joaõ Bautilla, Duque de Orieans, e de fua 
fegunda mulher a Duqueza Margarida de Lorena; 
filha de Francifco de Lorena, Conde de Vaude· 
mont, fem fuccelfaõ, 

. Cafou , 
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·Cafou ·fegunda vez em 11 de Abril de 166; com a 
Princeza MariaJoanna Bautifla deSaboya-; Duque
za de Nemours, que tendo nafcido a 11 de Abril 
d.e 1644, morreo a 1 S ~e Março de 17 2} , irmãa da 
·Princeza D. Mària Francifca Ifabel de Saboya, Rai
nha de Portugal, filhas de Carlos Amadeo de Sa
·boya, Duque de N emours, e Aumale, Par de F ran
·ça, e da Duqueza lfubel de Vandoma, filha deCe
far de Bor-bon, Duque de V andoma, e de EA:am· 
pes ., e de Beaufort, Par ·de França , e Cavalle!ro 
das Ordens delRey, filho de Henrique IV. Rey de 
França, havido em Gabriela de Eff:recs , Duqueza 
·de Beaufurt. E defle matrimonio nafceo unico .. 
· * 1 S . VICTOR. AMADEO FRANCISCO, Duque 
, de Saboya, com quem fe continúa. · 

Teve fóra do ·matrimonio. _ 
11 CHRISTINA DE SABOTA, cafou l 2$ de Fe· 

-vereiro do anno 1686 com Luiz. Ferrero Fiefque 1 

Príncipe de Maíferano , Marquez de Crevecoeur, 
·e de Cafavalonne, Conde de Lavaigne, e de Can· 
dei , Senhor de Catiane , Bena , :Borian , Beatin , e 
Sandillan, Caval1eiro da Ordem da Annunciada. 

1 I CARLOS DE SABOY A, Marquez de Sales, Ef. 
·tribeiro môr do Duque feu irmaõ , morto no fitio 
. de Turin a 1 o de Agoff:o de 1707. · 

_ • 1 I VICTOR AMADEO FRANCISCO , nafceo 
a 14 deMayo de 1666: foyRey de Sardenha, Du .. 
que de Saboya , de Chablais , de AoA:e , ·de Gene· 
bra , e . de Monferrato , Principe de Piemonte , de 

·Tom.III. Rr ~chaya, 
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Achàya, da Morea, e de Oneglia, Marquez de Sa· 
luces , de Sufa, e de Italia ; Conde de Aft , de Ni .. 
za, de Tende, e de Romont, Baraõ de Vaud, Se· 
nbor de V erceli, de Friburg, de Marro, de Prella, 
de N ovello, e do Marquezado de Ceve, e do Con
dado de Coconas, Principe, e Vigario perpetuo do · 
Sacro Romano lmperio , Rey de Chypre. Sue· 
cedeo nos EA:ados de Saboya a leu pay debaixo da 
tutela de fua fábia mãy .à'Iadama Real, os quaes 
depois elle adiantou de forte, que fby coroado Rey, 
como logo fe dirá. 

Sem embargo da aliança , que tinha com a 
Coroa de França com repetidos parentefcos, no an•.' 
no de 1690 fe declarou contra aquella Coroa, po
rém com deígraçado f ucceíro; porque nefta guerra · 
perdeo o Duque as mais confideraveis Cidades , e 
Praças dos feus ~fiados, e fobre tudo a famofa ba· 
talha de Marfaglia, que ganhou o Marquez de Ca· 
tinat, depois Marichal de França a 4 de Outubro 
de 169 J , em que o Duque perdeo oito , ou nove 
mil homens, e dous mil foraõ prifioneiros. Eíl:as, 
e outras perdas, que tinhaõ hum pouco cançado o 
Duque, o obrigaraõ a fazer a paz com França a 

. J o de Agoíl:o de 1696 , e lhe foraõ relHtuldas a9 

Praças de Niza, Villa-Franca, Sufa , Montineilbn, 
e Pinherol, a que fe arrazaraõ as fortificaçoens, com 
a condiçaó, que em nenhum tempo feriaõ levanta .. 
das a eíl:a. N eA:e mefmo Tratado foy ellipulado, 
CfUe o Duque deBorgonha, depois Delfim, neto del~· 

Rey 
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Rey Luiz XIV. cafaria com a Princeza Maria Ade .. 
laide de Saboya, filha mais velha do Duque. No 
allDO de 17 oo , em que morreo Carlos II. de Cafiel. 
la , em que foy chamado a fucceder na Coroa de 
Hefpanha o Duque de Anjou, fez o Duque de Sa
boya hum novo Tratado com as duas Coroas, quo 
o nomearaõ Generaliffimo das fuas armas em 1 talia, 
e em confequencia deíl:e Tratado .cafou ElRey Fi
lippe V. com a Pririceza Maria Luiza Gabriela , fe. 
gunda filha do Duque , e foraõ recebidos por pro· 
curaçaõ em Turim a 11 de Setembro de 1701. Po
rém naõ obftantes ta6 efireitos vínculos do fangue, 
efte Principe levado dos feus intereífes , tomando 
differentes medidas , que depois o fizera6 famofo 
naõ f ó nas armas , mas no fruto das íuas negocia· 
çoens , entrou na grande Aliança : pelo que come· 
çou a fentir nos {cus Ellados a força das armas de 
França ; porque a melhor parte ~os íeus Eíl:ados foy 
occupada pelos Francezes, excepto a Cidade de 
Turim, que foy íitiada; e fendo foccorrida pelo Prin
cipe Eugenio de Saboya, forçou os quarteis dos fi .. 
tiadores, e foccorreo a Praça em 7 de Setembro de 
1706 com huma total denota do Exercito de Fran• 
ça, de forte, que efla batalha deu ao Duque as Pra• 
ças , que tinha perdido fem trabalho , e a efta tor• 
rente de profperos fucceífos fe lhe feguio o do Mila· 
nez, em que o Emperador por hum Tratado feito 
com o Duque lhe cedeo para fempre Valença, Ale• 
xandria· de la Palha, e outras Praças uo Lemcllino, 

Tom.IIL .Rr .ii .affiin 
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affim niais Cafal, que he,o que lhe faltava do M~ 
ferrato, e Final, para reparar os damnos de Niza. 
No anno feguinte levado dos feus defi.gnios empr-el14 
deo tomar Tolon, e entrou pela Provença feguido 
do Principe Eugenio, e do Principe herdeiro de 
Heífe-Caffel, com hum Exercito de quarenta e cin
co mil homens , e com huma Armada Ingleza ao 
mefmo tempo, muy conlideravel, mandada pelo AI .. 
mirante Showel, para fazer o fitio poli mar; por~m 
depois de feito tudo o que íê devia a huns, taó gran• 
des Generacs, fe vio o Duque -obrigado 'ª retirarfe 
pelo muito, que tinha diminuid<> o Íel1 Exercito,, 
affim pelos que defertavaõ , como pelos doentes, e 
as . perdas de gente , que teve em . diverfa~ occa
fioens. Finalmente feguida a guerra até a paz do 
anno de 1713, que em Utrecht os íeus Plenipotm~ 
ciarios com os de França affinaraõ ·em 11 , de Abri1, 
tirou deUa accrefcentar muito os feug Eílados' por
que EIRey Filippe V. lhe cedeo o Reyno de Sic~ 
lia, e a fua linha foy chamada para a fucceífa6 de 
Hef panha em cafo, que faltaífe a , delRey Catholi
co, e approvou a cellàõ ·do Emperad.or Leopoldo 
na inveftidura , que lhe dera do Monferrato e~ 1 
de Novembro de 170J, que fora poífuido pelo ulti• 
mo Duque de 1\ilantua da Catà Gonzaga , e das 
Provindas de Valença , e Alexandria . de la Palha ; 
com todas as terras entre o P6 , e Tanaro , e ou~ . 
tras terras. Em virtude defte Tratado o Duque de 
Saboya fe fez acclamar Rey de Sicilia em Turin, o 
· , paífou 

oigitized by Google 



Ja C"fa · 'R.(al Portug. · llv. IV. 3 I 7 
paífou com a Princeza· fua Efpofa a Palermo, on
de foy acclamado a 1 1 de Outubro de 171 } , occu
pando as Praças daquelle Reyno com asfuas Tropas,
ªº mefmo tempo, 'J.UC as de Hefpanha as evacua
raõ.· E chegando a Palermo com a Rainha fua 
Efpoíà, fizeraõ a f ua entrada . publica em 21 de De-· 
zembro de l7-• J., e em ~4 do mef mo n1ez fora6 co· 
roados pelo Arcebifpo daquella Cidade, affifiido dos 
:Bifpos: de· Mazara, Siracufa, e Cefales com toda a 
nobreza, · faundo·fe· efie aélo com a mayor magni
ficencia , . e gr~deza naó vifla em outros foculos. 
Gofou o Duque de Saboya tm ·paz tranquilla efie 
novo Reyno por muito tempo, até que ElR ey Fi· 
lippe V. que lho havi-a cedido, mandou no anno de 
1719 htJma Armada -aSicilia para fe n1etter de polfe' 
defla IJha ; porém os Inglezes con1 outra Armada ,
que ·naó .puderaõ chegar a tempo de impedirem ó · 
defembarque dos Hef panhoes , pelejaraõ em t 1 de· 
Agollo do dito anno com perda defi:es , e ao mef
mo tempo as Tropas do Emperàdor defembarcaraó 
para ·1e lhe opporem, e depois de huma porfiada 
guerra ; em ·que ·os Caílelhanos fe clefenderaõ com 

· notavel valor, finalmente fe viraõ obrigados a ceder· 
dla Ilha ·em favor . do Emperador, o que fe lhe ra
tificou no Tratado de Cambray, cedendo ao Du
que de Saboya o Reyno de. Sardenha ; em -virtude 
do· Tratado da Quadruple aliança , que fe affinoU' 
em Londres no mez de Agoíl:o do anno de 1718, e 
defde en~ó foy reconhecido Rey daquelle Reyno . 
. · · .. : Depois 
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Depois de ter governado os feus Eflados cincoenta 
annos, cbeo de fucceffos memoraveis, com a repl.'l~ 
taçaõ de hum dos grandes Principes do feu tempo.1 

tendo convocado os Principes , Cavalleiros da Or· 
dem da Annunciada, Miniff:ros, Secretarios de.Et: 
tado, o Arcebifpo de Turin, o Graõ Chanceller, os 
primeiros Prefidentes, os Gencraes , e todas as pef. 
foas , que exercitavaó os principaes empregos da 
Corte, no Militar, e no Civil, à fua C~fa de Cam
po de Rivoli, onde refidia, fez em J de Setembro 
de 17} o huma abdicaçaõ geral do feu Reyno, e dos 
feus Eíl:ados em favor do Principe de Piemonte, 
íeu filho, refervando para o gaílo da fua Cafa huma 
moderada penfaõ para íe manter como hum parti
cular ; e no dia feguinte parti o para a Cidade de· 
Chambery , que efcolheo para feu retiro, e decla· 
rou fer caiado com a Marqueza de Efpino, que na· 
quelle mefmo anno recebera. Porém depois por 
defconfianças , que feu filho ElRey de Sardenha 
teve, o tirou contra fua vontade violentamente def. .. 
ta Cidade , e o fez conduzir a Moncallier, onde el
teve reclufo, e feparado de fua mulher, e palfado 
algum tempo lha reff:itu1raõ. Finalmente depois. 
de gloriofo em vida , veyo a acabar defgoff:ado, e 
ultrajado pelos feus , naquelle efcandalofo attentado, 
em que foy prezo, e lhe tiraraõ a liberdade. Fale· 
ceo emMoncalUer a }1 deOutubro de17J2, efoy 
fepultado em o Mofteiro de S. Francifco da dita Ci
dade. 
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· ·Na fua minoridade o teYe fiia mãy l\tladatna 

Real, contratado com a Infanta de. Portugal D. 
Ifabel LuizaJofefü, unica filha, e prefumptiva her· 
deira delRey D. Pedro 11. entaõ Principe Regcn~ 
te, e foraõ affinados os primeiros artigos a 1.4 de 
Mayo de 1679, e foy declarado o cafamento a; de 
Setembro feguinte, para o que, juntos os Eftados do 
Reyno em Cartes do dito anno, · juraraõ a Princeza, 
dif pcnfando nefta parte as Cortes de Lamego ceie· 
bradas no anno 1145, que encontraõ cafar as herdei .. 
ras com Principe , que na6 feja nacional , e alcan· 
çada ·a dif penfa do Papa .a 2 5 de Março do anno de 
16 81 , furaõ feitos os def poforios por procuraçaõ 
em Lisboa, e no anno feguinte paífou huma gran· 
de Armada a Niza para trazer o Duque a Lisboa; 
mas por diverfos pretextos, que o Duque de Cada· 
val, que era Embaixador, e·Conduélor defie Princi· 
pe , tomou fobre as doenças , que padecia , voltou 
fein elle para Portugal. Desfeito finalmente efte 
Tratado. . . 
Cafou em 1 o de Abril de 1614 por procuraçao em 
Verfoilles, com a Princeza Anna de Orleans, que 
morreo a 26 de Agoíl:o de 1728, filha de Filippe, 
Duque de Orleans, e da Duqueza Henrieta Anna 
Stuard, Princeza de Inglaterra, fua primeira mulher; 
como já deixámos efcrito no t· II. doCapirnlo an· 
tecedente , e ·defta real uniaõ nafceraõ os filhos fe. 
guintes. . . · 

19 APRJNCEZA~iARIA ADELAIDA DE SABOYA, 
nafceo 

Digitized byGoogle 



.. 

3 2 o Bifloria qenealogicA 
nafceo a 6 de Dezembro de 1685. Foy Duqueza 
de Borgonha, e Delfina de França. Cafou a 7 de 
Dezembro de 1697 c~m Luiz, Duque de Borgo
nha, e depois Delfim de França. -
· 19 A PRINCEZA MARIANNA DE SAEOYA , naf

. ceo a 14 de Agoffo de 1687, e morreo a j de Agof. 
to de 1690. . 

19 A PRINCEZA MARIA LUIZA GABRIELA DE 

SABOY A, Rainha de Caff:ella, nafceo a 17 de Setem
bro de 1687,. e cafou em 11 de Setembro de 1701 
com ElRey Filippe V. de Caíl:ella, como já fica dito. 

19 A PRINC.KZA N ......•.• nafceo a 1; de 
Julho de 1691, e morreo no me6no anno. 
- 19 O PaiNcIPB N ........ nafceo,.e morreo 
a 9 de Novembro de 1697. 

19 . V1tTOR AMADEO JosEPH FILIPPE JoAõ, 
Principe de Piemonte, nafceo a 6 de Mayo de 1699, 
e morreo a 22 de Abril de 171 S· 
· * 19 - CARLÓs MANOEL V 1cTOR, Principe de 
Pie~onte, de quem abaixo fe dará con:a. 
. 19 MANOEL F1L1SBBRTO, Duque de Chablais, 
nafceo o 1 de Dezembro de.1705, e morreo a 21 do 
-dito mez. 

Teve fóra do matrimonio os dous filhos, que 
fc· feguem havidos na Condellà de V erué: 
· 19. VICTOR FRANcisco DE SABOYA, Marquez 
de Sufa, nakeo em Mayo do anno 1701-. -

19 V1cTORIA FRANCISCA DE SABOYA, chama
da MADAMOISEI..LE -DF; SvsA, he Princeza de Cari-

ilhano ~ 
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nhano, por cafar em 8 de Novembro de 1714 com 
,Vié\:or Amadeo, Principe de Carinhano, como lo. 
go fe verá. 

19 CARLOSMA~OEL V1cTOR. DE SABOYA,,nat: 
ceo a 27 deAbril de 1701, Duque deAofi:a, efoy 
por morte de feu inr.aõ Principe de Piemonte. 
Succedeo na Coroa de Sardenha, por a renuncia de 
teu pay, e he Rey de Sardenha. 
Cafou duas vezes, a primeira a 1 j de Março de 1722 
com a Princeza Anna Chriflina Luiza de Baviera 
Sultzbach, que morreo a 12 de Março de 172j de 
f obreparto , era filha quarta de Theodoro de Bavie· 
ra , Conde Palatino de Sultzbach , e da Princeza 
Maria Leonor Amalia de Heífe-Rheinfels, como fe 
dilfe no t· V. Cap. V. do Liv. III. 

20 V1cTOR ... .c\.MADEO THEODORO, Duque de 
Ao.fla, nafceo a 7 de Marso de 1723, faleceo a 11 

de Agoflo de 1727. 
Cafou fegunda vez em 2 deJulho de 1724 com a 
Princeza Polixena ChrHlina Hefie-Rhinfels-Rotem
burg, faleceo a IJ deJaneiro de 17}5, com vinte e 
fete annos de idade. Era filha de Erneíl:o Leopoldo 
Landfgrave de Helfe-Rhinfels-Rotemburg, e da 
Princeza Leonor· l\'laria Anna de Lówfiein, de 
quem teve. 

20 V 1croR A MADEO MARIA, nafceo a 26 de 
Junho de 1726, he Principe do Piemonte. 

* 20 · O Pa1NCIPE MANOEL F1L1S:eERTo, naf. 

ceo a 27 de Mayo de I]J 1 .• 
Tom.III. S$ ..A PruN· 
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21 A PRINCEZA LEONOR MARIA. THERESlDB 

SABOY.A, nafceo a 28 de Fevereiro de 1728. 

20 A PRINCEZAMARIALu1zA, nafceo a 19 de 
Março de I7Jº· 

20 A PRINCEZA MARIA FELICITAS, nafceo a 

20 de Março de 17Jº· 
20 O PruNCIPE N .••.•.. nafceo a 2J deJuy 

lho de 17~ J, Duque deChablais, faleceo em Ja~ 
neiro de 17}4· · 

t· II. 

Principcs de Carinha- * 16 THomaz Franci{co, filho quinto do 
no. Duque Carlos Manoel, e da Du ... 
au:chenon, Hiftoria queza D. Catharina Michaela de Auílria, nafceo a 
GcncaJ._daCafa deSa· 21 de Dezembro de I ~96. Foy Principe de Cari· 
boya, liv, J• '' J. / . 

· nhano, Marquez de Bufque , e de Chatellard em 
Bauges, Conde de Raconiz, e de Villa .. Franca, Se
nhor de Vigon , de CavaJlimours , Barges , Cafal , 
Roche, Rochemont, Cavalleiro da Ordem da An· 
nunciada, General do Exercito Hefpanhol em Flan· 
dres, depois Mordomo môr delRey de França, Ge. 
neral dos fcus Exercitas em Italia, e fendo hum dos 
grandes Generaes do feu tempo foy def graçado nas 
fuas emprezas. Morreo a 22 deJaneiro de 1656.r 
Cafou em 10 de Outubro de 1624 com a Princeza 
Maria de Borbon, que morreo a 4 de Junho de 1692,. 
tendo nafcid() no anno de 1606, filha de Carlos de 
Borbon, Conde de Soüfons, Principe do fangue; 

.Par, 
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Par, e Mordomo môr de França, e de Anna, Con
defià de Montafie no Piemonte , fi1ha herdeira de 
Luiz, Conde de Montafie, e teve eftes filhos. 

17 MANOEL FILISBER.TO .AHADEO DE SABOYA, 

adiante. 
17 JosEPH .MANOBLJOAÕ DE SAJJOYA, nafceo 

a 24 deJulho de 1631, e morreo de bexigas em Tu-
rin {o]teiro a 12 deJaneiro de 1656. · 

17 EuGENIO MAuruc10 DE SABOYA, Conde 
de Soiírons, de quem fe fàllará adiante. 

17 · AMADEO DE SABOYA, morreo moço. 
17 · AMADEO DE SABOYA , morreo moço em 

Heípanha. 
17 CAllLOTA CuiusTINA DE SABOYA, morreo 

menina. 
17 A P&INCEZA Luiz.A. CHB.ISTINA, Princeza 

de Bade, de que fe dirá adiante. 
* 17 MANOEL FILISBERTO AMADEO DE SA

JOYA , Priitcipe de Carinhano , Marquez de Buf:. 
que , &e. Cavalleiro da Annunciada, nafceo mudo 
a 20 de Agofto de 1629, mas a natureza lhe fupprio 
eRa falta, com huma viveza de efpirito extraordi· 
naria ; hum Hefpanhol , com artificiofa induí\ri~ te
ve modo de lhe fazer pronunciar algumas palavras. 
F oy Mefi:re de Campo General do Condado de Af. 
ti, e morreo a 2j de Abril de 1709. Caíou em 
Novembro do anno de 1684 com a Princeza An .. 
ge1ica Catharina de Efie, que morreo emJulho'. de 
.1722 , filha de feu primo com irma5 o Principe 

Tom.IIL Ss ii Borfio 
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Bifloria qeneAlogica · 
l3oríio de ER:e, e dà Princeza Hippolyta de ER:e, 
filha de Luiz, Marquez de Montechio, e de Scari· 
diano, de quem teve. · . 

18 A PRINCEZA MARIA VICTORIA ~ESA'BOYA, 
nafceo a 1 2 de Fevereiro de 16 8 7. 

18 A PRINCEZA ISABEL LUIZA GABRIELA DE 

SABOYA ~ nafceo a 30 deJunho .de 1689. 
18 V 1croa AMADEO, Principe de Carinhano, 

com quem fe continúa. 
18 Q PRINCIPE THOMAZ JOSEPH IGNACIO DE 

SA'BOYA, nafceo a 10 de Setembro de 1696, mor
reo em Setembro de 171). 

* 18 VICTOR AMADEO DE SA'BOY A, Princi~ 
pede Carinhano, nafceo a 28 de Fevereiro de 1690. 
Cavalleiro d~ Ordem da Annunciada no anno de 
1&97, Coronel General de todas as guardas delRey 
de Sardenha, e Governador das Praças em Milaõ , 
cedidas a Saboya. 
Cafou no anno de 1714 a 8 de Novembro com a 
Princeza Vill:oria Francif ca de Saboya, que nali:eo 
a 28 de Fevereiro de 1690, filha legitimada delRey · 
de Sardenha , de quem teve. 

'19 O Pa1NCIPE VICTOR JOSEPH , nafceo a t 1 

de Máyo de 1716. 
19 A PRINCEZA ÁNNA THERESA DE SABOYA, 

nafceo o r de Novembro de 1717. 
19 O PaINCIPE Luiz V1cTOR AMADEoJosEPH, 

nafceo a 17 de Setembro de 1721. 

• 17 O PR1NCIPE EvGENIO MAvruc10 DE 

SABOYA, 
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SABOY Â , filho terceiro do Principe de Carinhano. Condes de Soil?'ons. 

Tho.maz. ~e Saboya, n~ceo a } de Mayo de 16 3_5, Guichcnon, Hifi:. Ge
fegu1a a vida Ecclefiafhca, e por morte de feu 1r- ncal. deSaboya, Iiv.J. 

maõ o PrincipeJofeph Manoel, tomou o titulo de cap.4. 

Conde de Soiffons , por fua mãy fer herdeira da ·Ji .. -
nha de Soiífons-Borbon, e affin1 foy Conde de Soif. 
fons, Par de França , Duque de Carinhano; Co· 
rone1 General dos Suilfos, e Grifoens em França,. 
Governador de Champanha , e Meftre de Campo 
General dos Exercitos delRey de França, que pe• 
los {eus ferviços erigio a feu favor no anno de· 1662 
a terra de Iífoudun em Ducado com o nome de· 
Carinhano, morreo em 7 de Junho de 167 J. · Ca ... 
fou em 21 de Fevereiro de 1657 com a Princeza 
Olympia Mancini, morreo em Brulfelas a 1 o de Ou-
tubro de 1708, filha de Miguel Lourenço Mancffii, 
Cavalleiro Romano, e deJeronyma Mazzarini, ir· 
mãa do Cardeal Mazzarini. De quem teve. 

18 · Luiz THOMAZ , Conde de Soiífons , com 
quem te fegue. 

1 S O PlUNcIPE FJLIPPE DE SABOY A, nafceo a 
8 de Abril de 1659 teve em França as Abbadias de 
S. Pedro de Corbie, e S. Medard, de Soiífons, e de 
N oífa Senhora de Gara, foy Cavalleiro de Malta , 
íervio à Republica de Veneza na guerra contra o 
Turco , foy Coronel no ferviço do Emperador , e 
morreo em Pariz no anno 169} a 4 de Outubro. 

18 O PPJNcIPE Lu1zJuL10 DE SA:eOYA, nafceo 
a .2 de Mayo de 1660, chamara6lhe o Cavalleiro··-

. . d.e 
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3 2 6 Hifloria q enealofica 
de Saboya, fervio ao Emperador na guerra de Hun, 
gria, e contra os Turcos, morreo fendo Coronel de 
Dragoens a 1 J deJ ulho de 16 I' das feridas, que fe
te dias antes ha ·;ia recebido em hum recontro com 
os Tartaros, nas primeiras acçoens daquella guerra~ 

18 O PRINCIPE MANOEL DE SABOYA, nafceo a 

16 de Outubro de 1662, foy Conde de Dreux, e 
morreo a 28 de Abril de 1676. 

18 O· PRINCIPE EuGEMIO F&ANc1sco, Gene
raliffimo .dos Exercitos do Emperador Feld·Mare· 
chal, e do Imperio , Cavalleiro do Tufaõ, Gover
nador de Flandres, do Confelho de Bilado~ e Prefi
dente do Confelho Aulico de guerra, nafceo a 1 S de 
Outubro de 166 J. F oy primeiro chamado o Ca
valleiro de Carinhano , e depois o Abbade de Sa
boya, onde teve duas Abbadias, e deixando a vida 
Ecclefiaflica paífou a fervir na guerra de U ngria, 
onde fez bem conhecido o feu valor, e o feu nome, 
pelas grandes acçoens, que obrou na guerra contra 
os Turcos, e outras emprezas, em que foy Genera
lillimo do Emperador Leopoldo 1. principalmente 
na paílàge do rio Tibifque , entre PeterWardein , e 
Belgrado , onde clle desfez trinta mil Turcos a 11 

de Setembro de 1697 , na batalha chamada de Zenta, 
em Alemanha a de Hochllad em 1704, e depois 
fuccedendo o Emperador Jofeph no Imperio, con· 
tinuando a guerra da grande Aliança , ganhou a ba• 
talha de Turin em ltalia em 1706 a de Tanieres no 
Paiz baixo cm 1709; e por fua morte fubindo ao 

Thro· 

Digitized by Google 



dA Cafa ~eal.Portug. Liv.11'. 3 27 
Tbrono do Imperio feu irmaõ o Emperador Car
los VI. concluio o Tratado de Raftad no anno de 
1714 com grande gloria fua , e ultimamente nas 
grandes batalhas, que venceo aos Turcos em Salan4 

kemen , ·ou .Peterwaradin no anno de 17 16 , e em 
Belgrado a 16 de Agoflo de 171j, em que vitorio· 
fo poz em confternaçaõ o grande poder do Impe· · 
rio Ottomano, obrigando-o a concluir huma paz 
taõ ventajofa ao Imperio, que fàrá em todas as ida· 
des gloriofa a memoria . defle grande General. fa., 
leceo fubitamente a 21 de Abril do anno de 1736. 
A f ua vaíl:a capacidade, o feu admiravel talento, a 
fua grande· fciencia, e difciplina Militar o fizeraõ ef
timado em toda a Europa. O eruditifiimo V araõ 
Martinho de Mendoça de Pina de Proença, no gy
ro , que fez por Europa com naõ menos inclinaçaÓ· 
às armas , do que amor às fciencias , fe achou na 
Campanha de Belgrado, a qual efcreveo na lingua 
Latina, e fe imprimio em -Lepfic no anno de 17 18,. 
com eíl:e titulo : Expeditio Belgradet!}is Jub aufPi· 
ciis &genii Principis Sabaudi~, breviter , o' açurate 
Jo/Cripta ab oculato te/le. · 

Defte Príncipe fe imprimiraõ em dous volu .. 
mes em I~eaõ no anno de 1718 as Campanhas de 
U ngria , e dos V enefianos na Morea em os annos 
de 1716 , e 17 17. Depois no anno de 17 2 5 , na Haya 
fe efl:amparaõ as fuas batalhas magnificamente em 
hum livro com efte titul9: Batailles Gagneés par 
/e Sereniffime Prince Eugene F ranc. de SauoJe• 

. . A~* 
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1S A PRINCEZA MARIAJOANNA BAUTISTA DE 

SABOYA, chamada MADAMOISELLE DE So1ss0Ns , 
nafceo o 1 de Janeiro de 166 5 , e morreo em } o de 
Mayo de 1705. 

1 S A PR1NCEZA Lu1zA F1LIS:BER TA DE SABOY A, 

chamada MADAMOISELLE DE CARINHANO , nafceo 
em 22 de Novembro de 1667, e morreo a 22 de F e
vereiro de 1726. 

· 18 A PRINCEZA FRANCISCA DE SABOYA, cha
mada MAnAMOISELLE DE DREUX, nafceo em 24 

de Outubro de 166 8 , e morreo a 24 de Fevereiro 
4e 1671. 

* · 18 Luiz THOMAZ DE SABOYA, nafceo a 16 
de Dezembro de 16 5 7, Conde de Soiílons, Duque 
de Carinhario, foy Marichal de Campo 'em França, 
e paffimdo ao ferviço do Emperador , e fendo Ge· 
neral da artilharia no fitio de Landau, foy ferido em 
hum braço, e fendo precifo cortarlho, morreo ao 
non~ dia em 24 de Agoflo de 1722. · 
Cafou em 17 de Dezembro de 1682 com Urania de 
la Cropte de Beawais, que n1orreo a 14 de N ovem· 
bro de 1717 , de idade de felfenta e hum annos, fi. 
lha do Senhor de :Peawais , e tiveraõ os filhos fe
guintes. 

19 AN:8A V1cTORIA MADAMOISELLE DE So1s
s0Ns, nafceo a 1} de Setembro de 168 j , mor-
reo em .•.••• 

19 O PluNCIPR Luiz THOMAZ DE SABOY A, naf. 
ceo a7 de Dezembro de 168), e morreo em 1695. 

Luiz A 
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19 Lu1zA MADAMOISELLE DE CARINHANO, 

nafceo a 10 de Novembro de 1686. 
* 19 O PRINCIPE MANOEL DE SABOYA, com 

quem fe continúa. 
19 o PRINCIPE MAURICIO DE CARINHANO J 

nafceo a 19 de Janeiro de 1690, morreo em Barcel
lona a 1; de Março de 1710. 

19 O PRINCIPE EuGEN10, chamado oCAVAL· 
LEIRO DE So1ss0Ns, nafceo a 4 deJunho de 1692. 

Foy Capitaõ de Cavallo·s do Regimento de feu tio 
-<> Principe Eugenio, morreo em Londres no anno 
171 2 a 7 de Março, de bexigas. 

19 O PRINCIPE N ....... nafceo em Março 
de 1697. 

-tt 19 MANOEL DE SABOYA , Principe de Soií
lons, nafceo a 8 de Dezembro de 1687, achou-fe 
110 íitio de Turim no anno de 1706, e no de Tolon 
no de 1707 : foy Coronel de hum Regimento de 
-Couraças do Emperador, faleceo a 28 de Dezem· 
bro de 1729 de bexigas. 
Cafou no anno de 171 J a 24 de Outubro com a 
Princeza Therefa Anna Felicitas de Lichtenflein, 
Duqueza de Nico1sbourg, filha deJoaõ Adaõ An .. 
dré, Principe de Leichtenfiein, Duque de Tropau, 
e de J agerdonorff, e teve. 

20 O PRINCIPE EuGENIO DE SABOY A, nafceo a 

23 de Setembro no anno 1715, a quem EIRey de 
Sardenha na promoçaõ, que fez no anno de 1729 
de Cavalleiros da Annunciada, conferio a dita Or-

.Tom.111. Tt dem : 
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3 3 o Bifloria qenealogic11 
dem : o Emperador a do Tufaõ de ouro em 17 s 2, 

eftando concertado para cafar com a Princeza de 
· Maífa Carrara, herdeira defte Eftado. Faleceo em 

Manheim a 24 de Novembro dé 1734, eftando fer .. 
vindo o Emperador na guerra com o pofto de Ge· 
neral de batalha , e Coronel de hum Regimento 
de Couraças. 

* 17 A PRINCEZA LUIZA CHllISTINA DESA

BOY A, filha do Principe de Carinhano Thomaz (nu
mero 18) nafceo o 1 de Agofto de 1627, morreo a 
9 deJulho de 1689. 
Cafou no anno 1653 com Fernando Maximiliano, 
Marquez de Baden, e Hochberg, Principe do lm· 
perio, que nafceo a 2J de Setembro de 1625, e mor· 
reo a 8 de Outubro de 1669. De quem teve. 

* 18 o PRINCIPE LUIZ GUILHELMO DE BA
DEN, nafceo unico em Pariz a 1 de Abril de 16 5 j. 
Foy Marquez de Baden, e Hochberg, Landfgrave 
de Sawembere, Conde de Spanhein, e de Eberftein, 
Cavalleiro do Tufaõ, e General dos Exercitas Jm
periaes, a quem fez grandes ferviços contra os Tur· 
cos na U ngria ; principalmente na memoravel bata· 
lha, que ganhou no anno 1691 de Salankemen na 
Efdavonia, a 19 de Agofto, em que ficou prifionei· 
ro o Graõ Vifir Cuprogli , com mais de vinte mil 
lnfieis. Foy ultimamente Marichal de Campo Ge
neral do Imperio, e morreo a 4 deJaneiro de 1707 
com a reputaçaõ de hum dos mais e:xperimentados 
Capitães do feu tempo. · 

Cafoq 
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Cafou a28 de Março de 1690 com aPrinceza Fran· 
cifca Sibylla Augufla de Saxe-Lavembourg , que 
nakeo a 12 deJaneiro de 1675, filha deJulio Fran· 
cifco, Duque de Saxe·Lavembourg, e da Duq·ue
za Heduvige Auguíla de Sulsbak, filha de Chriília
no, Conde Palatino de Sulsbak, e deíl:e matrimo
nio nafceraõ nove filhos, e os que viverri faõ. · 

* 19 O PRINCIPE GuILHERMEJoRGE, com 
'iuem fe continúa. 

19 AUGUSTA MARIAJOANNA DE BADEN, naf. 
ceo a 10 de Novembro de 1704, e cafou com Luiz'
Duque de Orleans, como em {eu lugar fe diífe. 

19 O PRINCIPE A UGU~To Gu1LHERME , naf .. 
ceo a 14 de Agoflo de 1706. 

* 19 O PRINCIPE Gu1LHERMEjORGE, Mar· 
quez de Baden, e dos mais Eílados de feu pay, naf. 
ceo a 6 de Setembro de 170J. 
Cafou no anno de 1721 em 17 de Março com a 
Princeza Maria Anna de Schwartzcemberg , que 
nafceo a 2 j de Dezembro do anno 1706 , filha de 
Adam Francifco Carlos, Principe de Schwartzcem· 
bergh, Cavalleiro do Tufaõ de ouro , Graó Mari-
chal da Corte Imperial, nafceo a 25 de Setembro 
de 1680, e da Princeza Leonor Amalia 1\i1agdalena 
de Lobkovitz, que nafceo em 1680 a 20 c1eJunho, 
filha de F emando , Principe de Lobkovitz , e tem. 

20 A PRINCEZA ISABEL AUGUSTA, que nakeo 
a 16 de Março de 1726. 

Tom.III. Tt ii ê· III. 
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t· III. 

* 16 A PRINCEZA ISABEL DE SABOYA, fi. 
Duques de Modena. . lha do Duque de Saboya Carlos 

Manoel, nafceo em 11 de Março de 15 91 , morreo 
no anno 1626. Catou no de 1608 com Affonfo de 
Eíl:e, Duque de Modena, e Regi o, que nakeo no 
anno 1691 , o qual inviuvando fe metteo Frade Ca· 
puchinho em Munich de Baviera, e fe chamou Fr. 
J oaõ BautHla: morreo no Convento de Caíl:elnovo 
de GraGnana a 2 J de Mayo do anno 1644, e deilc 
matrimonio tiveraõ os filhos feguintes. 

17 O PRINCIPE CESAR, nafceo em 1609, mor· 
reo em 161J. 

* 17 O Du~uE FRANCISCO , com quem fe . ' contmua. 
17 O PRINCIPE On1so ·DE ESTE , . nafceo em 

1611, Bifpo de Modena, feito no anno de 1640, 
morreo no de 1644. 

17 A PRINCEZA CATHARINA DE ESTE, nafceo 
no anno de 161 ~ , religiofa em Hef panha , morreo 
em.1644. 

17 O PRINCIPE CEsAR, nafceo no anno 16141 
e morreo no de 1677. 

17 O PRINCIPE ALEXANDRE, nafceo, e mor-! 
reo no de 161;. 

17 o PRINCIPE CARLOS ALEXANDRE DE ESTE; 
nafceo em 1616, e morreo em 1679. 
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17 O PRINCIPE REYNALDO DE EsTE, nafceo 

no anno 1618, Cardeal da Santa Igreja de Roma, 
creado pelo Papa Urbano VIII. em 16 de Dezem
bro de 1641, Bilpo de Regio no anno de 1651, e 
depois nomeado por ElRey de França, Biípo de 
1"1 ontpellicr, e Proteél:or dos negocios de França 
em Roma, Abbade de N onantola, e de V oluilfant, 
ultimamente Bifpo de Paleíl:rina. l\'lorreo a 30 de 
Setembro de 1672. 

17 A Pa1NcEzA MARGARIDA DE ESTE. , naf
ceo em 1619, e morreo em 1692. Cafou no anno · 
1647 com Fernando Gonzaga, Duque de GuaHala, 
adiante. 

17 A PruNcEzA BRITES, nafceo, e morreo em 
1620. 

17 .· A PR1NcEzA BRITES, nafceo no anno 1622, 
e morreo em 1623. 

17 O PR1NCIPE F1uSBERTO , naíceo no anno 
1623, e morreo em 1645. 
· 17 O PRINCIPE BoNIF Ac10 , nafceo no anno 
16 24, e morreo no mef mo anno. 
. 17 A PruNCEZA ANNA BEATRIZ, nafceo em 
1626. Cafou com Alexandre II. Duque de laMi
randola, adiante. 

* 17 FRANc1sco DE EsTE, nafceo a 5 de Se
tembro de 161 o, primeiro do nome, oitavo Duque 
de Modena , e Regio, em que fuccedeo pela renun· 
eia de leu pay , e em todos os feus Eíl:ados , quando 
fe fez Capuchinho: foy General por Hefpanha dos 
.-. . . Princi-

Digitized byGoogle 



334 . Htjloria qened/ogica 
Principes confederados de ltalia , em favor do Du
que de Parma contra o Papa no anno de 164J. 
Depois tomou o partido de França , e foy General 
daquella Coroa , donde no anno de 1648 no Cre
monez teve hum profpero fuccelfo contra os Heí
panhoes; porém no anno feguinte leYantou o fitio 
de Cremona, e fazendo a paz com Hefpanha pre .. 
tendeo cafar com a filha de D. Luiz de ~aro, pri· 
meiro MinHho delRey Filippe IV. mas os Barberi· 
nos o tomaraõ ao partido de França , tomando o 
ferviço daq~ella Monarchia, e affim na tefta do feU 
Exercito fitiou Pavia, ainda que inutilmente no 
anno de 16) 5 ; mas o feguinte lhe foy feliz , porque 
tomou Mortara a 2 5 de Agofto de 16 j 8 , e morreo 
a 13 de Outubro do mefmo anno. 
Cafou tres vezes a primeira no anno 1630 com_.a
Princeza MariaFarnefe, que morreo no anno 1646, 
filha de Rainuncio Farnefe, Duque de Parma, e da 
Duqueza Margarida Aldobrandino, de quem teve. 

~ 18 AFFONSO DE EsTE , Duque de Mode-
na , adiante. 

1 8 A PRINCEZA ISABEL , nafceo no anno 16 3 5. 
Foy fegunda mulher de Rainuncio, Duque de Par• 
ma. 

1 g O PRINCIPE ToDALDO, nafceo no anno de 
1640, e morreo no 164J. 

18 O PRINCIPE ALMER1co , nafceo no anno 
1641. F oy General das Tropas auxiliares, qu~ EI .. 
Rey de França mandou no anno 1660 a Candia a 

favor .. 
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favor dos Venezianos, e morreo em 6 de Julho vol· 
tando daquella empreza na Ilha de Paros. O Se .. 
nado de Veneza lhe erigio hum Maufoleo. O Car· 
deal Mazzarino o defiinava para marido de fua fobri· 
nha Hortenfia Mancini, que queria infiituir fua her• 
deira, cujos defignios atalhou a morte deíle Principe. 

1 I . A PRINCEZA LEONOR, nafceo em 164}, Re· 
ligiofa de Santa Therefa em Modena. 

18 A PRINCEZA MARIA DE ESTE, nafceo no 
anno de 1644. Foy terceira mulher de feu cunha· 
do Rainuncio, Duque de Parma, como fe dirá em 
{eu lugar. 
Cafou fegunda vez nô anno 1648 com a Princeza 
Viéloria F arnefe , irmãa de fua primeira mulher, 
morreo no anno de 1649, de quem teve. 

1 B A PRINCEZA VICTORIA DE ESTE , nafceo 
no anno 1649, e morreo no de 16;6. 
Cafou terceira . vez no anno de 1654 a 14 de Outu· 
bro com a Princeza Lucrecia Barberino , que naC. 
ceo a 14 -deOutubro de1630, emorreo a 19 deJu· 
lho de 1687, filha de D. Thadeo Barberino, Princi
pe de Paleíl:rina, Prefeito de Roma, ( fobrinho do 
Papa Urbano VIII.) e da Princeza D. Anna Colo
na, fua mulher, filha de Filippe Colona, Duque de 
Paliano, e Tagliacozzo , Condeílavel de N apoies , 
e da Condefl:aveleza Lucrecia Tomacelli, e deff:e 
matrimonio nafceo. 

* 1 8 O PRINCIPE REYN ALDO , que veyo a 
fucceder nefies Eftados. 

rngitized by Google 



Bifloria <jenealogicA 
18 AFFONSO DE ESTE , quarto do nome, na{ .. 

ceo a IJ de Fevereiro de 1634, nono Duque de 
· Modena , e Regio. Fez a paz com Catlella, com 

confentimento de França, morreo a 16 dejulho de 
1662. 
Cafou no anno 16 5) com Laura Martinozzi , que 
morreo a 19 deJulho de 1687, filha do CondeJe
ronymo Martinozzi, e de Margarida Mazzarino, ir· 
mãa do Cardeal Mazzarino , e tiveraõ os filhos fe .. 
gumtes. . 

19 O PRINCIPE FRANc1sco DE ESTE, nafceo 
no anno 1656, e morreo no de 1657. 

19 FRANc1sco DE ESTE, fegundo do nome , 
nafceo a 6 de Março de 1660, Duque de Modena, 
e Rcgio, em que fuccedeo no de 166 2. Morreo a 
7 de Setembro de 1694. Cafou no anno de 167J 
no primeiro de Dezembro com fua prima com ir
mãa, a Princeza 1\.-Iaria Francifca Farnefe, filha de 
Rainuncic;>, fegundo Duque de Parma , a qual mor· 
reo em Junho de 171 } , e naó tiveraõ fuccelfaõ. 

19 A PRINCEZA MARIA BRITES LEONOR, naf
ceo a) de Outubro de 1658. Cafou no 1 de De
zembro de 167J com Jacobo Sruard, Duque de 
Y orck, depois Rey da Graõ Bretanha, fegundo do 
nome, como fica efcrito no Liv. II. Cap. IV. t. I. 
pag. 34J • 

* 1 g REYNALDO DR EsTE , nafceo a ~ 5 de 
Abr~l. de 165;. IIe Duque de Modena, e de Re
gio , Principe de Carpi , e de Coregio , Senhor de 

Frinha· 
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Frinhano, e de Carfanhano , e de Coraggio , &e. 
Foy Cardeal da Santa Igreja de Roma, creado pelo 
Papa Innocencio XI. no anno 1686, e Abbade de 
N onantola. Por morte do Duque leu fobrinho 
rel\ituio o CapeJlo no Conftíl:orio de 29 de Março 
do anno 169) para lhe {ucceder no Ducado, e mais 
Effados. :foy creado Cavalleiro do Tufaó de ou
ro no anno 17 12. O parentefco com o Empera
dor, de 1uem era cunhado , lhe fez feguir o partido 
d~ Caía de AuR:ria na guerra de ltalia, em que per· 
deo os feus Eílados , que foraõ fenhoreados pelos 
Francezes, e Hefpanhoes, pelo que o Duque fe 
vio obrigado a fe retirar a Roma; mas elle reco
brando os feus Eíl:ados pelo Tratado com os Fran
cezes no anno de 1708, o Emp.erador lhe deu o go
verno do Ducado de Milaõ , e no anno de 171 o a 
inveilidura do Principado de Mirando la, que o Em· 
perador havia confifcado àquelle Principe. Cafou 
.em 18 de Novembro de 169 5 com a Duqueza Car
lota Felicia de Brunfwick, e morreo a 26 de Setem
bro de 1710 de parto, irmãa mais velha da Empe
ratriz Amalia, filhas de Joaõ Federico de Brun
fwick, Duque de Hanover, que em Italia profeífou 
a Religiaó Catholica Romana , e da Princeza Be-
· nedi& Henrieta Filippa Palatina, como já deixá
mos efcrito em feu lugar. E defl:e matrimonio naf
ceraó ·os filhos feguintes. 

19 A PRINCEZA BENEDICTAERNEST4 à-IARIA, 

nafceo a 1 S de Agofl:o de 1697. 
Tom.IIL Vv FRAN .. 
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19 FaANctsco MAIUA, Príncipe herdeiro. 
19 A PlUNcBzA lsA:sBL AMAL1Ajos:uA, naf. 

ceo a 28 deJ ulho de 1699. 
19 O PRINCIPEj OAÕ FEDERICO EllNESTO, naf

ceo o 1 de Setembro de 17ob, morreo em Vietma a 
IJ de Abril do anno 1727, fendo Coronel de hum 
Regimento de Couraças, que no anno antecedente 
lhe dera o Emperador Carlos VI. 

19 ·A PllINCEZA HENlllET.A , nafce0t a 27 de 
Mayo de 1702. Cafou com Antonio Farnefe, oi
tavo Duque de Parma. 

19 O PRINCIPE CLEKENTE, que nafceo no an
no de 1701. 

19 FRANCISCO MAruA DE Es1':E, Principe her· 
deiro deModena, nafceo a 2 dcJulho de 1698, ea .. 
valleiro da infigne Ordem do Tufaó de ouro, que 
recebeo no anno 17}2, da tnaõ do Duque feu pay, 
·por comilfaõ do Emperador. 
Cafou no anno de 1720 a 12 de Fevereiro com a 
Princeza Carlota-Aglae de Orleans, que nafceo a 
22 de Outubro de 1700, filha de Filippe II. Duque 
de Or1eans , Regente de França , e da Duqueza 
.Maria Francifca de Borbon. Ddla efdarccida un~õ . ~ nverao. 

20 O PRINCIPE N. . . . . . • .. . nafêeo· a 1 S de 
Novembro de 1723. 

20 A PRINCEZA MARIA FRANCISCA, nafceo a 
6 de Outubro de 17~6. 

20 O PRINCIPE N ...••...•• nafceo a 2'2 .de 
Novembro do anno de 17 27. A. PRIN· 
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~o . A PRINCEZA N. • • . • • • • • • nafceo a 7 
de Fevereiro de 1729. 

20 O PRINcIPE N. . . • • . . • • . nafceo a • • 
de do anno 17Jº• 
· 20 . A PJUNCEZA N •.•••..•• nafceo a 1) de 
Julho de 1734. 

* 17 A PRJNCEZA ANNA BEATRIZ DE ESTE, J?uques de la Miran• 
nafceo no anno 1626. Cafou no anno 1656 com doJa. 
Alexandre Pico, fegundo Duque de la Mirandola , 
Principe Sober~o de Concordia, e do Sacro Ro-
mano Imperio em Italia, morreo a} de Fevereiro 
de 1691 , tendo nafcido no de 16} 1. Paífou a Can· 
dia , mandando os foccorros dos Principes de Lom .. 
hardi a, foy valerofo , e com grande amor às letras, 
e affim fe foube diflinguir pe1o feu admiravel genio. 
Era filho deGaleoto Pico, que morreo a 9 deJunho 
de 16 3 7, fem fucceder nos Eíl:ados , e de Ivlaria Cibo; 
filha de Carlos·, Principe de M alfa , neto de Alexan· 
dre Pico , primeiro Duque de Mirandola , creado 
pelo Emperador Fernando II. Prindpe Soberano de 
Concordia, morreo em 1637, e da Duqueza Laura 
de Eíl:e, filha de Cefar de Eíle, Duque de Iv1odena, 
e tiveraó eff:es filhos. 

1 8 A PR.1NcEzA MAR.IA! lsABEL Pico, nafceo 
a 7 de Dezembro de 1658. 

18 A PruNCEZA LAURA Pico, nafcco a 16 de 
Novembro de 1660. Cafou no anno de 1680 
com Fernando Gonzaga, Principe de Caíl:iglione 'Í 
e de So1forino, e de Medo]e, como fe dirá adiante . 

. Tom.III. V v ü FRAN-
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* 1 S .FB.ANc1sco Pico , Duque de la Miran

dola, com quem fe continúa. . ·) 
, 18 G A:t.EOTO Pico , nafceo a 18 de Agotlo de 
166J. 
· i8 FLAVIA Pico, nafceo no anno 1666. Ca
fou no de 1686 com Thomaz de Aquino, Prindpe 
de Caíliglione , F eroleto , e Santo Mengo , V ice
Rey de Na varra: deíle matrimonio nafceraõ D.Ale. 
xandre XI. Conde de Martora , hoje Principe de 
Caftiglione em N apoles, e D. Reynaldo de Aqui.. 
no. 
. 18 · JoAÓ Pico, nafceo a 19 de Outubro de 1667i 
fervio à Republica de Veneza com o pofl:o de Ge· 
neral da Cavallaria , morreo em Bolonha em De· 
zembro de 1710. 

, 18 Luiz Pico , nafcco a 9 de Dezembro de 
1668. Foy Meíl:re de Camera do Papa Clemen
te XI. Patriarcha de Coníl:antinopla no anno de 
1706 , e feu Mordomo no anno feguinte , que o 
creou Cardeal do titulo de S. SylveRre in Capite, a 
26 de Setembro de 17 12, e depois Bifpo de Siniga .. 
glia. . 

* 1 8 FRANctsco 'Pico, nafceo a 26 de Outu .. 
bro do anno 1661, Duque de la l\1irandola , Prin· 
cipe de Concordia, morreo a 19 de Abril de 1689. 
Cafou no anno de 1684 com a PrincezaD. Camilla 
Borghefe, que nafceo a 19 de Setembro de 1661 , e 
morreo a 24 de Setembro de 171 ~ , tendo cafado 
duas vezes : era filha de J oaõ Bautifta :Borghefe 1 

Principe 
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Prindpe de Sulmona, Duque de Pacumbar, Gran• 
de de Hefpanha, Cavalleiro do Tufaõ, e da Prin
ceza Leonor Boncompagno, filha de Hugo, tercei
ro Duque de Sora , a qual ficando viuva, cafou fe. 
gunda vez com D. AntonioJudice, Principe de 
Chellamare , Duque de J ovenazo , de quem teve 
Angelo J udice, que nafceo em 1694, e morreo de 
curta idade, e a D. Confi:ança LeonorJudice, que 
nafceo a 4 ·de Abril de · 1697, e foy fi1a herdeira, e 
Princeza de Chellamare, e cafou em Napoles com 
hum Cadeto da Caía Caraccioli, da mefma linha do 
Cardeal Caraccioli , Arcebif po de Capua , o qual 
pelo feu calàmento fe intitula Principe de Chella• 
mare.· 
Do primeiro matrimonio nafceo unico. 

19 FRANc1sco MARIA Pico , nafceo a J o de 
Setembro de 1688, Duque de la Mirandola, Prin· 
cipe de Concordia ; o qual feguindo o partido de 
França, os Alemaens fe apoderaraõ de 1\tlirandola, 
e elle fe palfou a Hefpanha, e EIRey Filippe V. o 
fez feu Eíhibeiro môr. Cafou ·em Madrid a 15 de 
Setembro de 1716 com a Duqueza D. Maria The· 
reia SpinoJa , a qual morreo defgraçadamente a 1 ) ' _ 

de Setembro de 172~, eR:ando em hum Palacio <le 
.Madrid junto do Campo à noite converfando , e 
vindo huma chea taõ precipitada , GUe levando as 
portas rlas jancllas, em hum inftante allagou a Ca
ía, e nella. pereceo a Duqueza, e feu cunhado o 
Príncipe D. Francifco Pio de Saboya, e D. Tiberio 
· . · _ . ·. Carrnfa, 
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Carrafd, e muitas peífoas da fuaFamilia, e efcapa· 
raõ milagrofãmente outros Cavalheros, que eftavaõ 
na mefma Cafa: era filha de D. Filippe Spinola 1 

quarto .à'Iarquez de los Balvazcs. 
18 A Pa1NcEzA LA uB.A Pico, nafcco a 16 de 

Novembro de 1660, filha de Alexandre Pico, Du
que de la Mirandola , e da Princeza Anna Beatriz 
de Eíl:e. 

Principes de Cdtiglio- Caf ou a 2 8 de Fevereiro de 16 I o com F emando 
00• Gonzaga , que nafceo no anno 1649 Príncipe de 

CaG.iglione , de Solforino , e Medole, Marquez de 
Cailalgio-Fredo, Vice-Rey de Valença, que mor
reo em Veneza a 19 de Fevereiro de 1725 : era fi. 
lho de Carlos Gonzaga, Senhor de Solforino, Prin· 
cipe de Caíliglione , cm que fuccedco a feu primo. 
com irmaõ Fernando, Príncipe de Ca{liglione , e 
neto de Chrifl:iano Gonzaga, Senhor de Solforino, 
e de Marcella Malafpina, irmãa de Francifco, Prin
cipc de CaJl:iglione, e de S. Luiz Gonzaga, Canoni
zado no anno de 17 26 pelo Papa Benediéto XIU. 
e delle matrimonio nafceraõ . . 

19 Luiz GONZAGA, he Principe ·deCaíliglione, 
e de Solforino, que nafceo no anno de 1681. 

19 CARLos·GoNZAGA, cafou com D.Juliana, 
filha de Carmineo Nicolao, Príncipe de Santo Buo. 
no. 

19 ALMERico GONZAGA, que nafceo no anno 
1684, General da Cavallaria de Veneza. 

· 20 COSME GONZAGA, que nafceo no anno 1686 
D.FRAN· 
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19 D. FRANasco GONZAGA, a quem chama

ra6 o Abbade de Cafiiglione, tinha muitos Benefi4 

cios: paffou à Corte de Madrid, e deixando a vida 
Ecclefiaff:ica cafou , e ElRey D. Filippe V. o fez 
Duque de SolfOrino , e Grande de Hefpanha , feu 
Gentilhomem da Camera com exercido, e foy hum 
dos que o acompanharaõ, quando veyo a Badajoz, 
e fe aviflou no Caya com os Reys de Portugal 
para a entrega das Princezas do Brafil , e Afiurias. 
Cafou duas vezes, a primeira no anno de 1716 com 
D. lfabel Ponce de Leon, Duqueza viuva de Alva, 
filha de D. Manoel Poncc de Leon , fexto Duque 
de Arcos, &e. e morreo fem fuccdfaõ. 
Cafou fegunda vez com D.Julia Carachiolo, filha 
de D. Carmineo Carachiolo, quinto Príncipe de 
Santo Buono , Duque de Caff:el de Sangro Vicc
Rey do Peru, e da Princeza D. Confiança Buffo 
e Moncada. 

17 A PRINCEZA MARGARIDA DE ESTE, filha Duques de Guaftala. 

de Affonfo , Duque cÍe Modena , nafceo no anno 
1619, e morreo no de 1692. Cafou no anno 1647 
com F emando Gonzaga, terceiro Duque de Guaf-
tala, e de Ariano, Principe de l\1olfeta, e do Sacro 
Romano Imperio, Commendador de Villa-H~rmo-
:fã, e morreo a 11 deJaneiro de 1678, e teve filhos, 
a faber. 

1 B FRANCISCO GoNzAGA , Principe de Molfe
ta, morreo moço em vida de {eu pay. 

1 S O PIUNCIPE CESAR., morreo de curta idade. 
A PRIN• 
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1 s A Pa1NCEZA ISA!EL GoNzAGA, que mor· 

reo a 11 de Agoflo de 170}, Duqueza de Mantua; 
primeira mulher de Fernando Gonzaga, fegundo 
do nome, Duque de Mantua, como já fica efcrito 
no Liv. III. Cap. V. t· VIII. pag.4}4· 

18 A PRINCEZA MARIA VICTORIA GONZAGA, 

cafou no anno de 1679 com Vicente Gonzaga, leu 
tio, de quem foy fegunda mulher, nafceo no anno . 
. 1692, o qual depois de feus primos com irmãos foy 
Duque de Guaflala , a quem o Emperador deu a 
inveílidura deíles Eílados , como feudos do Impe
rio, em que naõ fuccedem femeas, e fer elle o pa
rente mai~ chegado do ultimo . poffuidor , e primo 
com irmaõ do Duque feu fogro, e de feu irmaó D. 
V ef pafiano Gonzaga , Conde de Paredes , em Caf. 
tella, Duque de Guaflala (que naõ chegou a polfuir 
por occupar eA:es Eflados violentamente o Duque 
de Mantua) Vice-Rey de Valença , morreo em 
Mayo de 1687, tendo íido Fafado com D. Maria 
lgnez Manrique, decima Condeffa de Paredes , de 
quem teve duas filhas, D. Luiza Maria Manrique, 
decima primeira Condelfa de Paredes , mulher de 
D. Thomaz Lourenço de Lacerda, Marquez de la 
Laguna, e D.Jofefa, mulher de D. Antonio Pimen· 
tel, Marquez de MaJpica, as quaes tinhaó exclufaõ 
de fucceder neftes Eílados, que as annas Imperiaes 
tiraraõ ao Dúque de Mantua, e meteraõ de poífe 
ao Duque Vicente, de que recebeo a invcflidura em 
1708: ~orreo no anno de 1714 a 28 de Abril, e 
(eve effes filhos. A PllIN· 
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t9 A PRINcEzA MARIA IsilEL ,- nafceo em 

Março de 1680, e morreo a 16 de Dezembro de 
1726. 

19 A PB..INCEZA LEONOR. LUIZA GONZAGA; 

nafceo no anno 1686, e cafou no anno 1709 a 14 
deJulho com o Principe Francifco Maria de Medi· 
eis, que tinha fido Cardeal , e morreo a } de F eve• · 
reiro de 1711, fem fucceffaõ .. 

19 o PlUNCIPE ANTONIO FERNANDO GO!i• 

ZAGA. 

19 o PRINCIPÉ JOSEPH MARIA GONZAGA , 
nafceo a 20 de Abril de 1690. 

19 ANTONIO FERNANDO GoNZAGA, que naí
ceo a 9 de Dezembro de 16X7, Duque de Guafi:a
Ja, Principe de Molfeta , de Bozolo , de Sabioneta; 
Conde de S. Paulo , Eftados , que vagaraõ dos ra· 
mos da füa Caía, de que recebeo a inveftidura do 
Rmperador, como temos dito. Morreo em 19 de 
Abril 'de 1º729 da refulta de huma grande quéda , 
que deu em hum barranco tres dias antes do feu fa .. 
1ecimento, correndo a pofla em huma cege. N aõ 
deixou fuccefiàõ. 
Cafou duas vezes, a primeira em 172~ com D. Mar· 
garidaCefarini, filha de D. Caetano Sforza, Duque 
de Cefarini, a quem o Papa Clemente XI. no anno 
de 1716 paífou hum Breve, pelo qual deroga todos 
os Teftamentos, e fubftituiçoens, e geralmente to• 
dos os demais aaos , que refpeitavaõ à fua Caía , 
dandolhe faculdade de poder ufar do titulo de nu .. 

Tom.III. Xx que 
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que de Sforza, Cefarini , Savelli , e Peretti , habili .. 
tando-o para poder f uftentar as pertençoens para 
a f ucceífaõ deíl:cs dous ultimos, particularmente do 
Condado de Chinchon , em Hefpanha. 
Cafou fegunda vez no anno de 1727 a} de Feverei~ 
ro com a Princeza Theodora de Darn1fiad, filha do 

· Principe Filippe Darmíl:ad, Governador do Duca .. 
do de Mantua, e da Princeza Maria TherefaJ ofefa 
de Croy, filha do Principe de Havré, como deixá· 
mos dito no Liv.111. Cap. V. l· V. pag. 298. 

19 O PRINCIPEJ OSEPH MARIA GONZAGA, fuc
cedeo a feu irmaõ nos feus Eíl:ados, e he Duque de 
GuaClala, nafceo a 10 de Abril de 1690. 
Caíou com Maria Leonor de HoHl:ein-W eiífembur· 
go, como fica efcrito no Liv.111. pag.648. 

t· IV. 

15 D AMADEO DE SABOYA' filho do nu. 
• que de Saboya M anoeJ Filisberto , 

havido em Lucrecia Proba , Dama nobre de Tu
rim. Foy por merce do Duque feu pay Marquez 
de S. Ran1berto , Conde de Conflan , Senhor de 
German em Beauge, Cavalleiro da Ordem da An
nunciada , Graó Cruz de S. Mauricio, e S. Lazaro, 
Commendador de Saboya , e Confervador da dita 
Ordem, e Lugar Tenente de Sua Alteza Real , e 
tendolhe feito grandes ferviços, e ao Eíl:ado, mor
reo no anno de 1610. Naõ cafou, mas teve natu
raes a elles filhos. D. 
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16 D. MAua1c10 DE SABOYA, que morreo 

moço. . . 
·16 MARGARIDA DE SABOTA, cafou comJero

nymo de Roffilhon, Marquez de Bemes no Pie
monte, Senhor de S. Genis, e de Terreaux, Baraó 
ce Burget, e de Tenier, Cava11eiro da Annunciada, 
Capita6 da Guarda -do Duque de Saboya, Gover
nador do Caíl:ello de Montmeilhan , e do Condad<> 
de . Niza, e tiveraõ ós filhos feguintes. 

17. CARLOS AMADEO , Marquez de Bernes, 
com quem fe continúa. 

i 7 ANTONIO. DE RosSILHON , que foy Baraõ 
de Genino, no Paiz de Gex. 

17 CATHARINA DE RosSILHON" cafou com o 

Marquez de Craveílàna no Piemonte. 
17 CARLosAMADEODERossILHON, foy Mar

quez de Bemes , Conde de Roffilhon, Senhor de 
S. Genis, de Chaco-Blanc, e de Terreaux, Capitaó 
dos Gentishomens Archeiros do Duque. 
Caí ou com Helena de Michal-Palu, de quem teve 
entre outros filhos. 

18 ALBERTO nB Ross1LHON. 

18 GASPAR DE R.OSSJLHON. 

I ) MARIA DE SABOY A, filha tambem ill~gitima- Marqae'les de F.Gc, e 
d d D · M l F'l' b h 'd .._L S. Martim, e Burgo-a o uque anoe 1 1s erto, avt a em · aura mancro. 
Cravo la , Dama de qualidade , natural de V erceli, 
nafceo no anno de 15 56, e morreo no de 1580. 
Cafou em 1 o deJ aneiro de 1 570 com Filippe de Ef· 
te, Marquez deS. Martim no Ferrarez, e pór eíle 

· Tom.III.. Xx ii cafa .. 
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ca&mento Marquez de Lans , General da Cavalla
ria de Saboya, e Mefire de Campo General do Du
cado tanto de à quem, como de além dos Montes, 
Cavalleiro da Annunciada, que morreo no anno de 
1592. Era filho de Sigifmundo, Marquez de EGe, 
Senhor de S. Martim, e de Borgomanero, e de Pro· 
let (ramo da Cafa dos Duques de Ferrara) e de fua 
mulherJufl:ina Trivulcio, fiiha de Francifco, Con· 
de de'Trivulcio no Eftado de Milaó, e detlc matci .. 
monio nafceraó os filhos feguintes. 

16 CARLOS F1LISBERTO, nafceo no anno 1571. 
Foy Marquez de S. Martim, e Borgomanero, e de 
Lans, Principe do Sacro Romano Imperio, Gene
ral da Cavallaria de Saboya, Cavalleiro da Annun
ciada. F oy por EIRey d~ Catl:ella Capitaõ Gene· 
ral dos homens de Armas do Efl:ado de Milaõ, Ca· 
valleiro do Tufaó , Gentilhomem da Camera, e Ef: 
tribeiro môr do Cardeal Infante D. Fernando, e do 
Confelho de Etlado delRey Filippe IV. Morreo 
no anno de 1652, havendo cafado em Hefpanha 
duas vezes: a primeira com D. Luiza de Cardenas 
Carrilho e Albornoz, Senhora de Torralva, e Be· 
teta, de Colmenar, Vilhoria, e Huelano, viuva de 
D. Pedro Ramires deArelhano, Conde de Agilar, 
Senhor de los Cameros, e filha de D. Bernardino de 
Cardenas, Senhor de Torralva, &.e. e de D. lgnez 
de Zuniga, Senhora de Vilhoria. E a fegunda com 
Li via Marini, filha dej oaoj eronymo , l\'1arquez de 
Marini, e de nenhum detles matrimonios teve fuc
tellàõ, SIGI.S-
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. · 1 ~ · S1GISMt7NDO DB EsTB, Marquez de Borgo· 
manero, com quem fe continúa:J. . 

16 O MAR~UEZ AFFONSO DB ESTE, Cavallei .. 
ro, e Graõ Cruz da Ordem de S.Joaõ de Malta. 
· 16 BEATRIZ DE EsTE, cafou com o Marquez 
F emando Bentivoglio,innaõ do Cardeal Bentivoglio. 
. 16 S1GISMUNDO DE ESTE, nafceo no anno de 
1 $77. Foy Marquez de Borgomanero , Principe 
do· Sacro Romano Imperio, fervio ao Duque de 
Saboya, foy General da fua Cavallaria, e feu Lu
gar Tenente em Saboya , Graõ Cruz , Almirante , 
e Commendador da Ordem de S. Mauricio, e S. 
Lazaro , e Cavalleiro da Annunciada ; morreo no 
anno de 1627, havendo fido cafado com Francifca1 

Senhora de Hotel, e deTeHieu, de quem teve. 
· 17 FILIPPE FRANCISCO DE ESTE, Marquez de 
Lans, &e. com quem fe continúa. . · 
· 17 CHRISTINA DE ESTE, Freira em S. Paulo 
de Milaõ, onde fe chamou Angelica Agueda. 

17 CARLOS MANO'BL DE EsTB , Marquez de 
Borgomanero, de Porlezza , e de Santa ChrHHna, 
nafceo no anno de 1622. Foy Cavalleiro do Tu· 
faõ.de ouro, Grande de Heípanha, Confclheiro de 
Eflado delRey Catholico, e feu Embaixador na 

. Corte de Vienna: havia fido ·nomeado Vice-Rey de 
Gallifa, e morreo a 24 de Outubro de 169) ,tendo 
cafado emMila6 comPaulaMarliana, de quem teve. 

1 8 CARLOS FILISBER TO DE EsTE , que 
nafceo no anno de 1646, Marquez de Porlez· 

za, 

\ 
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za , e Borgomanero , Grande de Hefpanha '·· 
que cafou no anno 1671 com Bibiana Gonza" 
ga, filha de Fernando Gonzaga, Principe de 
CafHglione , fem f ucceífaõ. · 

17 FILIPPE FRANcxsco DE ESTE, nafceo no 
anno 1621, e foy Marquez de S. Martim, e de Lans, . 1 
Principe do Imperio , Cavalleiro , Gra6 Cruz , e 
Commendador môr da Ordem de S. Mauricio, e S. 
Lazaro, morreo no anno de 16 51. Cafou no an· 
no de 1645 com Margarida de Saboya, filha baílar· 
dá· do Duque Carlos Manoel, primeiro do nome, 
como já fe diífe, e defte matrimonio nafceraõ os fi. 
lhos feguintes. · . 

t S S1GIS.MUNDO DE EsTE , Marquez de· Lans, e 

S. Martim, com quem fe continúa. 
18 CARLOS F1L1SBERTO DE ESTE , nafceo no 

anno de 1649 , Marquez de Droncro , Conde de 
Orme, foy Embaixador Extraordinario do Duque 
de Saboya em Portugal no anno de 1681 , Graó 
Marichal de Saboya , e Camereiro môr do Duque, 
Governador de Turim. Cafou com Therefa lvla-

. roles , de quem teve. 
19 GABRIEL DE EsTE, Marquez de Orme. 
19 MARIA DELFINA DE EsTE , Religiofa em 

S . . Paulo de Milaõ. 
19 CHRISTINA DE ESTE, cafou no anno 1681 

com N ........ Doria, Marquez de Cirie. · 
* 18 S1GISMUNDO FRANCISCO DE EsTE, naf. 

eco no anno de 1647, ~Iarquez de S. Martim, e 
Lans; 
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Lans , Principe do Sacro Romano Imperio, &e. 
Cafou no anno de 1671 com Therefa Maria Gri
maldi, irmãa de Luiz, Principe de Monaco, filha 
de Hercules Grimaldi, Marquez de Beaux , como 
1e dirá no Liv. XII. Cap. IV. €. IV. de quem teve. 

19 l\1ATHILDE DE EsTE , nafceo no anno de 
1673. Cafou no anno de 1695 com Camillo Gon .. 
zaga, dccimo Conde de N ovellara. 

19 o MARQUBZ FRANCISCO FILIPPE DE ESTE, 

nakeo no anno de 1675. 
19 CONRADO DE EsTE , nafceo no anno de 

1677, e morre.o no de 1680. 
19 CARLOS FILISBERTO DE ESTE, . nafceo no 

anno de 1679. 
19 MARIA DE EsTE, nafceo no anno de 16 8 o, 

Religiofa no MoG:eiro de S. Paulo de l\tlilaõ. 
· 19 AFFONSO DE ESTE, nafceo no anno de 1681, 
e morreo no de 168 5. 

15 D. MATHILDE DE SABOYA, filha legitimada Marquczcs dcPianeza, 

do Duque Manoel Filisberto, havida em llrites de e de Livomo. 

Langutquo, Marqueza de Pianeza , filha de J oaõ 
Thomaz de Langufquo , Conde de Seorpina, Graó 
Chance1ler de Saboya , e de Delia Roure de San 
Severino. Foy ~iarqueza de Pianeza, e Camereira 
môr de Madama Real Chriíl.ina de Borbon, Du .. 
queza de Saboya. Cafou em 26 de Fevereiro de 
1607 com Carlos de Simiane, Senhor de Albigny, 
Marquez de Roato , e de Moreto, Cavalleiro da 
Ordem da Annunciada , Lugar Tenente General do 
. Du~e 

Digitized byGoogle 



3 s % HtjJori" <jenealogica 
Duque feu cunhado em os fcus Exercitas , e no 
Ducado de Saboya, morreo no anno de 16}9, e ti· 
veraõ o filho feguinte. . 

16 CARLOS MANOEL FILISBEB.TO JACINTO DE 

S1M.IANE, filho unico, foy M arquez de Pianeza, e 
de Livomo, e de Caílelnovo, Cavalleiro da Ordem 
da Annunciada, General da Infantaria , Camereiro 
môr, e do Confelho de EG:ado, e primeiro Mini~ 
tro do Duque de Saboya Carlos Manoel, morreo 
no anno de 1677. Cafou comJoanna de Gatina~ 
ra, filha de Carlos Antonio Mercuriano Arborea, 
Marquez de Gatinara, e de íua mulher Virginia de 
Langufco , filha de Affonfo de Langufco , Conde 
de la Mota, Mordomo môr da Duqueza D. Ca-. 
tharina Michaela de Auftria, Infanta de Hefpanha, 
e tiveraõ os filhos feguintes. 

17 CARLOS DE S1M1ANE , 1"Iarquez de Livor-
no, com quem fe continúa. . 

17 Luiz FRANCISCO DE SIMIANE, morreo no 
anno de 1645. 

17 IRENE DE S1MIANE, cafou com Carlos Luiz 
de San Martim de Aille , Marquez de S. Damiaõ, 
Cavalleiro , Gra6 Cruz da Ordem de S. Maurício, 
e S. l .. azaro, Marichal de Campo, e Goven1ador 
deCony. 

17 FRANCISCA MARIA DB S1MIANE, cafou duas 
vezes , a primeira com Luiz , Conde de Maffin , 
Marquez de Perlete, Gentilhomem da Camera do 
Duque de Saboya, e Meftre de Campo de Inf~ta-

na, 
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ria , e ficando viuva , cafou fegunda vez com I. .. uiz 
Ferrero Fiefco, entaõ Marquez de Crevecoeur, e 
depois Principe de Maíferano. 

17 MATHILDE JACINTA S1MIANE , cafou · com 
Luiz Felix de Vilcardet, Marquez de Trivier. 

17 CARLOS MANOEL FILISBERTO DE SIMIANE, 
nafceo no anno de 1642. Foy Marquez de Livor· 
no, de Roato, e Moreto, CavalJeiro da Ordem da 
Annunciada, e Graõ Cruz de S. Mauricio, e S. La· 
zaro, e por morte de feu pay, Marquez de Piane• 
za: foy Coronel do Regimento de Monferrato, e 
Coronel da Cavallaria do Duque de Saboya , feu 
Camereiro môr, e muy feu favorecido. Cafou no 
anno 1659 com Maria Hippolyta Grimaldi, filha de 
Hercules Grimaldi , Marquez de Bcaux ( primogeni .. 

, to do Principe de Monaco) e de fua mulher a lVIar .. 
queza Maria Aurelia Spinola, filha de Lucas Spino
la , Senhor de Molfeta, como fe dirá no Liv. XI. 
Cap. IV. t. IV. de quem teve. 

18 HERCULES JACINTO RoMUALDO DE S1MIA• 
NE, Marquez de Montafie. 

18 HONORATO PANCRACIO DE S1MIANE. 

Tom.III. Yy Carlos 
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oBomOa
quc deSa
lioya, ca 
foo coma 
Infanta D. 
&ira. 

FiJippe, Con· 
de de BrcfTe , 
DuqucdeSa• 
boya,Reyde 
Chipre, n. a 
S• de Fevcrei· 
rode 1418, 
e+ a 7. de 
Novembro de 
1497. 

Claudia 
BrofTe , fe• 
gunda mu
lher, +a IS'• 
de Oumb. de 
151 J• 

Luiz, Duqee de 
Saboya, n. a 14 
de Fevereiro de 
140.z.c+a19. 
de Janeiro de 
de 1465. 

Amadco VI. Conde de Sabcya, 

A d VII Cond z. de Março de• 3 8 ;. ~ 
n. a 4. de Janeiro de 1 J44 c:+a 

d ~a .:C,º • d e A Conddla Bona de Uorbon, fi· 
AmadeoVRI. Du-~ Fc ª . ya,nd •1ª ,2640• +e lha de Pcdro,Duquc de Borbon. d Sabo cvcrciro e , • 
~ae deSeJ~b~ nor. de Novcmbro~JoaódeFrança,DuqccdcBcr• 
de~ 2 3, dBc q9d•·8 ry + a 15. de Junho de 1416. , ,. ooa e crry. 

ADuqueza]oanna deArm:igoac. 
. Filippc de França 0 ~ ]oaó o Bom ~ Rc:y de Frar.~? + 

A Duqacza Marta Atrevido Duque de a 8. de Abril de: 1 3 64 
de Bor_gonha , + a~ Borgonh; + az 7• de A Rainha Bona de Luxembo• 
6. de Outubro de Abril de 1404 urg, +a 11. deSctcm. 1 J49• 
i418. ADuqucza.Margari-~Luizlll. Conde deFlandrcs,+ 

da, Condeífa de Flan- ·cm 1 3 84-
drcs, + 1404. a z. o. A CondclTa Margarida de Bra• 
.de Março. bante. 

Genebra , Rcy de Jc- 1 ~ 6 • • 
' ~Jacobo, Conde de~HugolV.RcydcChipre,+cm 

Joaó li. Rcy de rufalcm +em 1 H~8. N. • • • • • • • • • • • • • • • 
Chipre , + a 19. 

A Duqucza An·~deJulbo de 14; z.. A R . h En. ~ N. • • • • • • • • ' • • • • •' · na de Lufi:fcnano am. a uer. 
+ N N ••••.• • • ••••.•• • a11. e o-
vemb. de 146 .z ·~ .. bo ~ Jacobo f. Conde de la Muche, 

Joaõ de Broff e , 
Senhor de Santo 
Severc de Buf
fac, Camcrilla, 
e do O>nfclh 
dclRey de Fran
ça , &e. cafog 
m 1437. 

Nicolafa deOraõ 
Bretanha, Coa· 
deífa de Pcntie-
vre. 

Joao de Bor n, +a 6. de Abril dc1~6.z. 
· Conde de la Marche, 

A Rainha Carlota~+a 110 dcJulho de ACondcíTaJoanna,filhadeHu• 
de Borboo, + em go, Coode de Paul. 
14~4 . 1 ~9 J• ~ ~ 

A CondcfTa Cathari· Joao, Conde de Van~oma. 
na de Vaodoma. A CondcfTa Joanna de Ponthiea. 

Luiz de BrotTc:, Senhor de Bouí• 
Pedro de BrofTe, Se-~ fac , S. Se11ere, + em 1 ~ 56. 

~
nhor de Huriel de Confrança de la Tour, + cm 

ó de ' Broffe Recul.u' &e.+ a .z8. q9z, filha de Bernardo, Se· 
~hor de San! de Julho i4u. nhor de la Tour. 
to Severe de Buf. Margarida de Malle• ~ Luiz, Senhor de Mallcval, Ia 
fac , Marechal vaL H, Flo~t, &e. _ 
de França, + em Galhcnna de MallcvaL 

'4~ J• Guilherme, Senhor~- P~richon, Scn~~r de Naillac, 
Joanna de Naillac ~de NaillacJ Vifconde V 1fconde de Bnd1ers, + 1 3 7 i. 
Senhora de la Moe! de Bridies. N • • • • • • • • • • • • • • • 
tc-Jolivec. ~ Guido de Turpin, Senhor de 

Joanna Turpin , fe.. Criffo. 
gunda mulher. Margarida d~ Thouus. 

J .. d BI . h Carlos de Blo1s, chamado o Se· 
oao e º'5 ' e a· ~ nbor , Duque de Bretanha, 

mado Bmagm;,Con- Conde de Panthievre &e. + a 
. de de Penth1eure , ' Carlos de Chat1l-~y- r J d L. 29. de Setembro de 1 ;64-ucon e e 1m;>· J d B 1 lon de Avaugour, + 6 d J oanna e rctan la. 

+ 14J4 ge~, dai· e a·soJivicrIV.ScnhordcClitTon; 
nctro ~ '4°~·. Conddbvel de Fr~nç.i. 
Margarida deClilfon, ) Citharina de Lavai, 1. mulher, 
Senhora. de Chanto- C. fi!ha de Guido X. Scn, de Lavai. 
ccaux. ~ RcynalJode Vivonn: I. Senhor 

lfabel de Vivonnc, Savary de Vivonne, de Thors. + 1 ~92· 
Senhora de Thors~ quinto Senhor de C.uharina de Anccnis , filha de: 
~ de EII'ara. Thors, + cm 1 J 96. Gcoffroy, Senhor de Anccnis. 

JoannadeAfpremont,~ . 
Senhora de Regnac. G~lo1s d> Afpremont, Senhor de 

R1c. 
N, • • • ' ' ' • • • • • • • • • 
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CAPITULO VIII. 
'Do Infante 'D. Lui?{., e fua pojleridade. 

1 Ov o Infante D. Luiz. o quar· 
to fruto do Real thalamo dos 
Auguíl.os R eys D. Manoel, e 
D. Maria. Nafceo a } de 

~~~-~--~~-, Março do anno 1so6 na Villa 
,. -~ de Abrantes. ElRey lhe deu 

logo a Ruy Telles de Mene
zes, quarto Senhor de U nhaõ (que depois occupou 
outros grandes lugares na Cafa Real) por Guarda· 
môr da fua peffoa, por Carta paífada a 1 o de Mayo 
do anno de 1507, em a Villa de Abrantes, e por ou- "'-·-, 
tra pafiàda a 12 do mefmo anno eíl:ando em Alem-
quer o nomeou feu Camereiro môr. Foy Duque Torre do Tombo, liv. 
d B'· d IR fc ,.. s-.dosMyít.foL.18.c e e1a , por merce e ey eu pay, que nao teve foL 2 g, 

effeito · 
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effeito em fua vida,, por morrer antes de lhe palrar 
a Carta, e no feu Tefiamento o recommenda a EI. 
Rey D.Joaõ III. que lha paífou efiando em Coim· · 
bra a ) de Agofto do anno de 1) 27. Foy Frontei
ro môr da Comarca de Entre Tejo, e Guadiana , 
por Carta de 16 de Novembro de 1520 , e nono 
Condeflavel de Portugal, Senhor de Salvaterra, Co-

Liv. lº· da ~ancc1. vilhãa, Serpa, e Almada, e da Cidade de Ceuta em 
ddRcyD.)oaoUJ.foL Afi. Ad . ·11 d d p . d d e 
1 , 0 • nca , mm1nra or o nora o o rato , e 
Prova num.77• hum dos mais famofos Principes , que. fem Coroa 

conheceo Hefpanha, digno de a cingir em muitos 
Reynos, fem duvida feria celebre nas Hiítorias d\! 

Go:s, Chron. dclRcy Efcocia, Polonia, e Inglaterra, fe com Maria, Rai· 
D. Mtnocl, part. 1. e. Eí". . . . ffi ffi . 
1 o.. nha de 1coc1a tive e e eito o cafamento , qye fe 
Andrade na dclRcy tratou' e o da Princeza Heduvige' filha de Sigií
D. Joaõ ~111. puc. 3· mundo, primeiro Rey de Polonia, e da Rainha 
cap. 1 S• Barbara ' fua primeira mulher' irmã a delRey de 

Ungria, com quem ~ lhe davafa1 1'"J.».,:arde dote. 
Na celebre e~pe-diç": de. Tunes, que hlRey feu ir
maõ n1~ndou auxiliar com huma Armada , de que 
era General Antonio de Saldanha, com . defejo de 
adquirir nome fe quiz achar o Infante ; para o que 
fahio . do Reyno fem licença delRey , que faben· 
do·o o mandou acompanhar por muitos Fidalgos, e 
affi!Hr como era devido ao feu real nafcimcnto , e 
que o General da Armada dliveífe às ordens do ln· 
fante. Neíl:a empreza fe achou com feu cunhado 
o Emperador Carlos V. que naó fó eR:imou o feu 
valor, mas a fua prudencia , fervindo-fe o Empera· 

doi; 
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dor nas mayores coufas, do feu Confe1ho , e lhe foy 
taõ inclinado , que entrou em penfamentos de lhe 
dar a inveftidura do Ducado de -1\ililaõ, dandolhe 
juntamente por Efpofa .a fua fobrinha Chriftina , fi .. 
lha de Chriffiano II. Rey de Dinamarca, a qual fe 
achava viuva de Francifco Esforcia , ultimo Duque 
de Milaõ, que faleceo fem fucceífaõ em 24 de Ou
tubro de 1 5} 5 , o que fe naõ confeguio , e .. ella ca
fou com Francifco , Duque de Lorena , cuja def
cendencia fica cfcrita no Liv. Ili; Cap. V. t· X. 
pag.4so. . 

Eíleve tratado o feu cafamento a troco com 
huma Princeza de França, filha delRey Francifco I. 
e o Delfim feu filho com a Infanta D. Maria, fua 
irmãa; porém falecendo efte no anno de 1$}6 , fe 
acabou com a fua morte efl:e negociado. Depois 
procurou o Infante D. Luiz cafar com a Infanta 
D. Maria, fua fobrinha, filha .delRey D.Joa5, feu 
irmaõ, que com grande íatisfuçaõ vinha nefia voda; 
porém a Rainha D. Catharina deíviou efi:e nego .. 
cio, porque a queria cafar com o Principe D. Filip
pe de Caftella, leu fobrinho , como com effeito o 
fez. Tambem fe lhe procurou outro cafamento no 
anno de 15 }7, com a Princeza Maria, filha de Hen· 
rique VIII. de Inglaterra, e herdeira daquella Co
roa, que depois foy Rainha daquelle Reyno, o que 
fe tratou por it1tervençaõ do Emperador Carlos V. 
que neíl:e cafo fe obrigava a dar ao Infante· D. Luiz 
o Ducado de Milaõ , ou o de Floren~a , qual me-
. lhor 
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lhor .pareceífe a EIRey de Inglaterra, como con1\a 
de huma Carta, que em 4 deJunho do referido an· 
no efcreveo Antonio de Caftelnau , Bifpo de Tar .. 
bes , Embaixador de França em Inglaterra, a EI • 

Lcrm, e memoircs d' Rey Francifco I. Ceu amo, a quein dá conta do ef. 
l!.&lat, tom. •· liv. i. tado deíle negocio e o que havia paífado com El-
pag. 3 s. R. H · ' r. M fi d 1 R. ey enrique , como c1creve on 1eur e a 1 • 

bier. Depois fubindo a mefma Princeza ao Thro· 
no, e coroada Rainha daquella Monarchia por mor
te de feu irmaõ Duarte VI. mandando.ElRey D. 
J oaõ a Lourenço Pires de Tavora darlhe os para· 
bens no anno de 15 5} da fua exa1taçaõ, levava en
tre os pontos da f ua intlruçaó pelo mais principal, 
praticar eíle negocio ; porém communicando-o co· 
mo lhe fora ordenado ao Emperador Carlos V. que 
neff:e tempo eíl:ava em Bruxellas, elle o embaraçou 
com a fua coíl:umada política, para a cafar com feu 
filho o Príncipe D. Filippe, como com effeito fe 
confeguio. Ultimamente fe tratou o feu cafamen. 
to com a Senhora D. Maria, fita_ fobrinha (que foy 
Princeza de Parma) filha do Infante D. Duarte, o 
que fe naõ concluio; porqueEIRey duvidou de dar 
a futura fucceffaõ em tudo quanto o Infante polfuia 
da Coroa, para o filho, que naf ceife deíl:e ma trimo· 
nio; motivo, porque o Infante poz filencio na pra
tica , e deíla forte todos os cafamentos, que fe lhe 
propuzeraõ, tiveraõ obílaculos para a fua conclufaõ. 

Era o Infante de excellentes virtudes, enten• 
dido 1 e difcreto, explicava-fe com gra~a, e affim cof. 
· tumava 
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tumava diz~r, que tres cou1as, que naõ havia, aju"' 
davaõ a f uftentar os homens na opiniaõ do Mun· 
do , a faber : a honra, negocios , e alchimia ; por
que era certo , que muitos fe prefavaõ da honra , 
a qual naõ acreditavaõ com as fuas obras ~ outros 
opprimidos com negocios , oflentavaõ viver can. 
çados no ferviço da Republica, o que naõ era affini: 
e a alchimia , com que taptos fe engaparaõ perten
dendo a tranfmutaçaõ dos metaes em ouro, confu. 
miaó os cabedaes f em utilidade , nem proveito ; e 
que deila forte viviaõ homens no Mundo, enganan· 
do-fe cor:n o que naõ havja. Foy benigno por na
tureza, inclinado à piedade, ornado de Sciencia: os 
homens doutos o celebraraõ como a feu Mece
nas , como· fe vê do Tratado da Esféra , que o in
.figne Pedro Nunes feu Mellre da Mathematica lhe 
dedicou ; e Luiz de Caceres, natural da Cidade de 
Sylves no P'-eyno do Algarve, donde veyo por or
dem do Infante para feu Meftre, home~ douto (a 
quem depois honrou com o titulo de feu Secreta
rio, lugar que teve tambemJeronymo Oforio) no 
Tratado da Inff:rucçaõ, que ha de ter hum bom 
Principe , que efcreveo para o Infante , no qual fe 
vê a eloquencia, e erudiçaõ do Meílre , as virtudes, 
e fahedoria do difcipulo; e por hum, e outro moti· 
vo irá nas provas. Efcreveo mais hum Breve Com- Prova num.78. 
pendio de nloralidades, dirigido ao mefmo Infante , 
e outro fobre os trabalhos dos Reys para EIRey D. 
J oaõ o III. , De hum , e outro conferva copias. o 

TomJIL Zz Duque 
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Duque Eíl:ribeiro môr na fua eflimada Livraria d.os 
manufcritos, e affim foy o Infante o fautor do aug· 
rpento das Sciencias, favorecedor dos erudito$; te~ 
:ve na Republica das letras eminente lugar , a que 
o elevou fuperior engenhc : com grande applicaçaQ 
fez hum Tratado dos modos, proporçoens, e medi
das; e outros fobre a Quadratura do Circulo : efcre., 
veo o } ... uto de_ D. Duardos, que fe imprimio com 
o nome de Gil Vicente: fobre tudo foy muy Chrif
taõ , e temente a Deos , confeífavafe, e commun
gava todos os Domingos , e dias Santos de guarda, 
exercitando-fe ern virtudes Catholicas, e aél:os de Re
ligiaõ, de que he teíl:emunho o Moíleiro de Salva
terra da Provinda da Arrabida, onde caíl:igando os 
defeitos da mocidade conquHlava o Ceo com arre
pendimentos de penitencia ; o Moíl:eiro das 1\Ialtc· 
zas de Ellremoz, e outros · monumentos, que per .. 
manecem da fua piedade; e tamben1 da fua grande
za, como he o Paço de Salvaterra, em que gallou 
mais de cincoenta mil cruzados, que naõ chegou a 
acabar. , 

A fua Caía foy regulada, e formada com au
thoridade Real, e muy numerofa de criados, porque 
além dos Officiaes, de que fe compunha, e de pef· 
foas de diftinçaõ, era grande a Familia de forte, 
que os moradores , que nel1a havia , no anno em 
que faleceo , coníl:ava de feifcentas e trinta e duas 
peífoas , a faber: Mordomo môr, André Telles da 
Sylva, que foy Alcaide môr da Covilbãa, Com-

mendador 
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mendador na Ordem de Chriíl:o, que depois foy 
Embaixador a EIRey D. Filippe II. de Cafiella, 
Camereiro môr; Braz Telles de Menezes, Alcaide 
môr ·de Moura, Guarda môr da fua peífoa; J oaõ 
Gomes da Sylva , que me parece fer feu filho , o 
qual foy Alcaide môr, e Commendador de Cea, na 
Ordem de A viz, e depois Embaixador delRey D. 
Sebaíliaõ a . França , e Roma , e occupou outros 
grandes lugares ; Efcrivaõ da Puridade D. Fran• 
cifco Pereira, Commendador do Pinheiro, que foy 
Embaixador a Caíl:ella ; Eíl:ribeiro môr D. Chrif. 
tovaó de Moura (entendo fer filho de Luiz de· Mou .. 
ra, que tinha tido o mefmo lugar, e depois foy pri· 
meiro Marquez de CaA:ello-Rodrigo, füppoflo fe
ria de poucos annos.) Copeiro môr D. Fernando 
de Noronha , que foy Commendador de Béíl:eiros 
na Ordem de'Chriíl:o; Monteiro môr Fernaõ Mar· 
tins Freire, que depois morreo na lndia, e fuy Ca
pitaó de Sofala , e o primeiro Capitaõ môr do mar 
da lndia, onde fervio fendo Vice-Rey Pedro Mat: 
carenhas feu tio, Porteiro môr Diogo Botelho (pa· 
rece fer efle o mefmo, que acompanhou a França 
o Prior do Crato) V é dor da Cafa J oaõ Rodrigues 
de Héja , filho de J oaõ Rodrigues de Béja , Com
mendador de Santa Maria de Béja , que teve o mef. 
mo exercido; Francifco Botelho , Camereiro., e 
Guardaroupa , e entendo fer irmaõ do Porteiro môr 
acima, e ambos filhos de Pedro Botelho, Cevadei
ro môr do Infante , no mefmo tempo ; Armador 

Tom.III. Zz ii môr 
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môr Simaõ Caldeira; Caçador môr D.Jorge Hen
riques , filho de D. Braz Henriques , que já . ti· 
nha fervido ao Infante no mefmo officio ; Eícrivaõ 
da Fazenda Manoel Q.uarefma, bem poderá fer ef. 
te o mefmo, que fervio a ElRey D. SebaR:iaõ, com 
femelhante lugar ; Theíoureiro Ruy Salema de · 1 

Craudeiros. De Fidalgos Cavalleiros tinhaõ mo-
radia vinte e fete, Fidalgos Ef cudeiros doze, entran· 
do os que temos nomeado, e outros , que naõ ti· 
nhaõ lugares na Caía, vinte e dous moços Fidalgos, 
vinte e dous Cavalleiros.Fidalgos ( nefte foro entraõ 
occupaçoens nobres) oitenta Cavalleiros , trinta e 
dous Efcudeiros Fidalgos, quarenta e íeis Efcudei· 
ros, duzentos e treze moços da Camera, oito Por· 
teiros da Camera, e os demais officios, e occupa-
çoens fe vem na referida Memoria, que lançamos 
por extenfo nas provas. De outras nos coníl:a de 
alguns criados, que o fervirao, como foy Antonio 

Liv. 6. dos ldytt. foJ. T 11 r, e II ~ ,. e fc • E 
11• vcrt. e es , 1eu ape ao mor , por arta etta em vo-

ra a 19 de Dezembro de 1s20: era filho illegitimo 
de Ruy Telles de Menezes, filho de Braz TeUes, 
Camereiro môr do Infante, cujo lugar alguns dizem 
tivera Ruy Telles: Efmoler, Simaõ de Goes, Prior 
da Igreja de S. ChrHlovaó de Efpadanedo, como fe 
vê de huma Carta para o Deaõ , e Cabido de Lame· 
go, em que o Infante lhes dá conta da dita aprefen .. 
taçaõ feita em Lisboa a 2 de Setembro de 1540, a 
qual eílá na Cafa da Coroa, gaveta nona, maço fe· 
gundo; e já o tinha fido Rodrigo Affonfo, A pof en· 

ta dor 
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tador môr; D. Vafco de Eça ( foy Capitaó de Co- Liv. 4 dos Myfr. foL 
chim, e fervio na lndia no tempo de feu cunhado •4~· 
Lopo Vaz de Sampayo) por Carta paífada por El-
Rel D. Manoel em Lisboa no anno de 1521. Ou. 
tros Fidalgos o ferviraó , ainda que naõ podemos 
affirmar as occupaçoens; porque o referido baíl:a pa· 
ra dar hum a cabal idéa de qual f oy a Caía do Infan. 
te, que em tudo moílrou o feu grande coraçaõ, naõ 
menos pio , que generofo. 
. Da fua Religiaõ he hum irrefragavel tellemu· Prova num.80. 
nho o feu Teff:amento, que ordenou com taes cir· 
cunllancias , que elle baíl:a para dar a conhecer a 
Religiaõ , e Chriftandade do Infante , o qual fobre 
grande tal~nto, era muy dado à vida devota. NO· 
mea por teilamenteiros EIRey, e a Rainha; e por-
que as occupaçoens de Sua Alteza eraõ taõ gran-
des, que naõ podia entender particularmente neíl:e 
-negocio, pede ao Infante D. Henrique feu irmaõ 
lhe lembre a fua execuçaõ, e trabalhe para que em 
breve tempo fe cumpra. Manda-fe enterrar fem 
pompa, em fepultura raza, aos pés delRey feu pay, 
e que fobre huma campa de pedra branca fe lhe pu-
zelfe o feguinte letreiro : E/ta flpultura he do I nfa11· 
te D. Luiz, ftl/zo fegundo de/Rey D. Manoel o Pri-
meiro, e da Rainha D. Maria 1.Ji1a mulher: manda 
refgatar cincoenta Cativos , deixa dotes para cafa .. 
rem quarenta Orfãas , e livres todos os feus efcra .. 
vos, que forem ChrHlãos : lembra-fe com legados 
para os Hoípitaes, e outras obras pias, e de todos 

os 
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os feus criados,· para os quaes tinha alcançado hum 
Alvará delRey para os tomar a todos ao feu fer
viço com as mef mas moradias, ordenados, e tenças, 
que tinhaõ na fua Cafa: refere-fe aos livros dos def. 
cargos da f ua confciencia por diverfas ·vezes , em 
que fe vê a equidade, e efcrupulo, com que a trata~ 

. va, foy feito em Lisboa a 1 J de Novembro de 1541. 
Depois paífados a~nos em o mcz de Fevereiro de 
1546 , accrefcentou huma Verba, pela qual deixava 
ao M oíleiro de S.Joaõ da Penitencia da Villa de Ef. 
tremoz de Religiofas Maltezas , quatrocentos mil 
reis de juro, de que ElRey feu irma6 lhe tinha feito 
merce para elle poder empregar na obra pia , que 
lhe parecelfe, dos quaes lhe deixou f6mente cincoen· 
ta moyos de trigo na Villa de Moura, e o mais fe 
defcontaria em certas parcellas , que ordena ; e en
tre ellas he huma para fuA:entar huns tantos Merciei
ros na Real Igreja de Belem; eA:e Moíleiro he o das 
Maltezas, que elle fundou na dita Villa, e fegundo 
o que elle tinha ordenado havia fer habitado de mu
lheres Fidalgas pobres. Por outra Verba confia pe
dira EIRey pelos feus ferviços délfe a feu fobrinho 
o Senhor D. Duarte, filho do Infante feu irmaõ do 
mefmo nome, as merces feguintes: Peço a EJRey 
meu Se11/zor por me anfi parecer ferviço de Deus , e 
[eu, e hem á~fia terra, que a conta de meus.flrviçoa 
'Jllera fazer merce a D. Duarte fiu_fohri11ho e meu da. 
minha V ilia de C ovilham, e áo C onfelho. de Lefoens, 
e do Co!!ftl/zo de Be/leiros, (l'1Je11do r:JPei~o a.fer Neto. 

de/Rey 
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de!Rey D. Manoel~ muitos.filhos 9ue teve e afir 
filho de fêu Pay, e d~_Ji1a May a 'lue · todos..,fomos em 
muita obrigaça'Ó ,. e por outras muitas rezoens que pa· 
ra _iflo /za e a1J/i /e peço 'JUe /e queira dar .Jua C ajà 
'JUOmo /e tem prometido e concedido por flu a/)ara , 
e a'!fi queira t~r muita lembrança da 1 nfanta D. ljà· 
/;e/, e de_fuas filhas quomo_fe o/pera da muita virtude 
de Sua Alteza, pois e/la he una das coujàs en que re· 
ce6erey .mor merce e anji peço a S. Altew por ai 
mefmas rezoens fiiça me··ce a !eu fohrinho da minha 
V illa de Sea e peço a Rainha minha Senhora que. da 
minha parte queira pedir efia merce a E/Rey meu Se· 
nhor, e queira continuar o cuidado que e/la fempre tem 
de amparar a Cafa da l 1fante e Jêusfilhos. Ultima· · 
mente accrefcentou eíl:a dedaraçaõ: Peço a e/Rey 
e a Rainha meus' Senhores e meus TeRamenteiros que 
mandem ver eRe Te/lamento e o meu livro a Jorge da 
Silva, e Antonio Pinheiro, e Me/lre U !medo, e a Fr. 
Miguel para verem .Je vai coeforme a rezaõ ChriRam 
e a Jegurança da minha conciencia , e tudo o que rzcha
rem que eu excedi, oufalhei do que devia, o correja'Ó 
e enmendem como jw /err:iflo de Deos, e d~/cargo de 
minha conciencia. Efia dauiula bafiava para hum 
verdadeiro conhecimento da virtude , e defcriçaõ 
do Infimte, quando de huma, e outra coufa naõ ti .. 
veramos taô pleno conhecimento, e taõ moderna
mente nos naõ inílru1ra na fua vida, que com :gual 
e1egancia , que averiguaçaõ, efcreveo o Conde de 
Vimio1o D.J.ofeph de Portugal, efclarecido Socio 

da 
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da Academia Real: foy feita na Q..uinta de Marvilla 
a 1 1 de N ovcmbro do anno de 1 ) ) ) • Poucos dias 
depois do Infant~ ter manifeílado dla fua ultima 
vontade, faleceo na dita Quinta de Marvilla junto 
de Lisboa, a 27 de Novembro , havendo com reli
giofa piedade frequentado os aélos de hum verda· 
deiro ChrHlaõ , contando de idade quare~ta e nove 
annos, oito mezes, e vinte e quatro dias. 

Jaz fepultado no magnifico Templo de Bc
lem em digna fepultura, e com elle íeu irmaõ o ln· 
fante D. Carlos, como fe lê no feguinte Epitafio. · 

Magnui confiliis lnf ans Ludovicus, & armir, 
Hoc filet anguflo, morte jubente, loco. 

frater & hlc Carolus, Caroli fpes altera magni, 
Ah nifi marceret fios ubi parturiit ! 

Naó cafou o Infante D. Luiz, ainda que al
guns o çonjeéluraraó de naõ aceitar o cafamenro da 
Princeza Heduvige , por inferirem que eflava ca
fado com Violante Gomes, a quem chamaraó a Pe· 
licana, de nafcimento humilde, mas a natureza ado· 
tou de tanta fermofura , e entendimento , qu,e della 
viveo cativo algum tempo eíl:e excellente Principe, 
até que a recolheo no Moíleiro de V airaó , onde 
efleve pouco tempo , e palrou para o de Almoíl:er 
da Ordem de S. Bernardo, don~e foy Religiofa pro· 
feífa, e faleceo ainda em vida . do l.nfante, e de11a te· 
ve. OSE· 
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14 O SENHOR D. ANTON10, o qual nafceo na 
Cidade de Lisboa no anno de 1j}1, feu pay o creou 
com dlimaçoens de legitimo , tendo-o na fua com• 
panhia até quafi a idade de oito annos, em que o 
mandou para o Mofteiro da Cofia da Ordem de S. 
Jeronymo, junto à Villa de Guimaraens, por infi
nuaçaõ delRey D. Joaõ o Ili. para que inflruindo· 
{e nos bons coflumes dosMeftres, aprcndeffeGram
matica , em que fez todos aquelles progreffos , que 
cabiaõ na fua idade; pois tendo cumprido doze an
nos, o paífou para o Real Moíl:eiro de Santa Cruz 
de Coimbra para aprender Filofofia, em 'lue fe gra· 
duou Meftre em Artes. Crefcia o Senhor D. An
tonio nos annos, e aventajava·fe nos eftudos, por 
fer de hum feliciffimo engenho , e de huma viveza 
rara. Defte Moi\eiro foy transferido à Cidade ·de 
Evora para o Palacio do Cardeal Infante D. Henri· 
que feu tio, que o efi.imava como a filho do Infan· 

. te D. Luiz , para que na companhia dos Varoem 
doutos, de que a f ua Caía fe ornava , ie adiantaff'e 
nas Sciendas, que elle feguia com gofio. Eíl:udo~ 
Theologia, foy difcipulo do infigne V araõ o Sant~ 
D. Fr. Bartholomeu dos Martyres, que depois oc· 
éupoú a Cadeira Primacial de Hefpanha , e do eru
dito , e eloquenteJ eronymo Oforio , depois Bifpo 
de Sylves: com taõ infigne Magiíl:erio, íoube com 
perfeiçaõ a lingua Latina, e eruditamente as Scien· 
cias , a que fe appJicava com incHnaçaõ, principal· 
Jnente a Fílofofia , e Sagrada Theologia. . F oy Iog? 
, . .Tom.Ill. Aaa defü· 
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deR:inado para a vida Ecclefiaílica , e affim tomou 
Ordens Sacras , as de Epiíl:ola em Coimbra, e as de 
Euangelho em Evora. Entrou na Religiaõ MiJi .. 
tar de Malta , de que foy a tuprema Cabeça. em 
Pom1gal, fendo Graõ Prior do Crato. 
. Depois da morte do Infante D. Luiz, confr .. 
nuou o Cardeal Infante D. Henrique na e{Hmaçaõ 
do Senhor D. Antonio , cuja viveza era tanta, que 
o poz em eílado de encontrar no Cardeal alpum 
defagrado : e vendo.{ e menos fuvorecido , e ja em 
tempo, que a fua idéa naõ afpirava fenaõ a coufas 
grandes , com que a prudencia do tio fe naõ podia 
accommodar; no armo de 156; palf ou a 1\iladrid, e 
reprefentou a EIRey D. Filippe II. as fuas queixas. 
Tratou-o com toda aquella attençaõ, que pedia o 
parentefco taõ chegado, e era devido ao feu nafci
mento, e intentou compollo com o tio, fiando eíle 
negocio da prudencia de D. ChrHlovaõ de Moura, 
e deixando fummamente obrigado ao Senhor D. An
tonio, fe reílituio a Portugal, e no anno de t 56g 
paífou a Tangere com a curioftdade de obfervar a 
guerra dos Mouros , e aonde do feu valor deixou 
nome. 
· Corria o anno de 1 571 , em que já o Prior do 
Crato era muy favorecido delRey D. Sebaíl:iaó , a 
quem eile feguindolhe o genio por todos os cami .. 
nhos pertendeo agradar, para fe adiantar na f ua gra• 
ça, e o confeguio na occafiaõ prefente. Achava. 
fe a Praça de Tangere fem Governador pela morte 

. de 
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de R uy de Soufa: EIRey o nomeou Governador, 
e Capitaõ General daquella Cidade, e foy o vige~ 
limo dos que occuparaó aquelle governo, queren, 
do ElRey com peífoa taõ grande dar a efte poíto 
mayor authoridade :. e como fempre andou preoc· 
cu pado da ConquHla . de Africa , mandou na pef: 
foa do Prior do Crato quem o pudeífe informar. 
com mais fegurança, e fegredo. N aõ foy largo o 
tempo do feu governo, como diz o Conde da Eri .. 
ceira na fua Hiíl:oria de Tangere , e tambem , que Fricein, Hilloria de 

das occafioens. da guerra do feu tempo naõ achou Tangcrc' Jiv. z. 

noticia , ou porque os Mouros fe. naõ attreviaõ a 
ref úlir a hum Principe , ou porque elle naõ queria0 

A • • ~ por em conttngenc1a a reputaçao. . . 
Augmentavaõ-fe cada dia mais os defejos del.

Rey D. Sebaftiaõ de palfar aAfrica: enviou a Tan~ 
gere no anno de 157 4 ao Prior do Crato por Pre• 
curf or , para que neíl:a Praça o ef peraífe ; porém 
como reconhecia as poucas experiencias Militares· 
de D. Antonio , lhe nomeou por affiíl:entes para o 
aconf elhar cinco Fidalgos prudentes, e praticos na 
guerra de Africa, os quaes eraõ: D. Antonio, e D •. 
Joaõ de Menezes, D. Alvaro Coutinho, D. Fer .. 
nando Mafcarenhas , e Martim Correa da Sylva, 
como refere Manoel de Faria; porém em huma me-. Faria, Europa Pormg. 

maria antiga achey ferem mais a faber · D Duarte rom. ~· parr. 1• 'ªP·1 • ' • • fo!. 1 o. 
de l\lenezes , que depois foy Vice-Rey · da lndia , 
~- Gaílaõ Coutinho, D.Jorge de M·enezes o Can-. 
tanhede, Joa.õ de .à'lendoça, e D. Antonio de Cat-: 
,, Tom.III. Aaa ii tro 
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tro o Romanifco : nefl:a occafiaõ embarcaraõ tam• 
bem varios Fidalgos , que tinha6 fervido em Africa 
com valor , e experiencia , porque alguns tinhao fi~ 
do Capitães , outros Fronteiros , e outros muitos 
Fidalgos defejofos de ganhar nome , e muitos ho
mens nobres , e Cavalleiros de Africa, que andavaó 
na Corte, gente luzida, a quem El Rey mandou dar 
cavallos , que fariaõ o numero de oitocentos , em 
que entravaõ quatrocentos aventureiros. Antes de 
embarcar fe benzeo o Efiendarte folemnemente no 
Real Templo de Belem , eíl:ando ElRey prefente, 
e prégou D. Antonio Pinheiro, Bifpo de Miranda, 
e no dia 19 deJulho do referido anno fahio de Lit: 
boa em huma Armada de Galés, na qual além da 
Cavallaria , embarcara6 dous mil e duzentos Infan .. 
tes. Chegou a Tangere , e foy recebido com ap
plaufo : o Xarife o vifitou, que fe achava alli , e ven· 
do aquelle apparato , que precedia a EIRey , ani· 
mou-fe grandemente, e começou a juntar Mouros. 
D. Antonio, que fendo entendido, e generofo, lhe 
fobejava valor , ainda que lhe faltaffem experiencias 
Militares, fahio algumas vezes ao campo com tan· 
ta bizarria , e talento igJal para mandar, do que 
para peleijar; de forte, que poz em terror toda a 
Barberia naquelles principios. Chegou ElRey a 
Africa com nota vel alvoroço dos V affallos, que li 
ferviaõ ; porém já com menos temor dos Bar
baros , porque viaõ que a f ua chegada naõ correi= 
pondia à expeélaça6 do apparato 1 com que o ~· 

via 
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·via precedido o Prior do Crato, havendo mayor 
rumor da fama do feu nome, e da fua panida, que 
-depois moftrou a experiencia, porque tendo ape· 
nas pizado a terra de Africa , fe recolheo a Lu; 
boa. 

Segunda vez paífou EIRey a Africa no anno 
de 1 ;78 com hum grande Exercito, e o acompa· 
nhou o Senhor D. Antonio , achando-fe na infeliz 
batalha de Alcacere, em que foy cativo, ·e refga. 
tando-fe por fua induA:ria, voltou aoReyno, e fen
do bem recebido delRey D. Henrique, durou pou
co o acolhimento, que nelle achava pela perten
çaó, com que imaginava lhe queria fucceder no 
Throno. Para eíte fim bufcou todos os meyos , 
até o de moíhar que fua mãy fora cafada com o 
Infante D. Luiz, de que fez proferir huma Senten;. 
ça por Fr. Manoel de Mello , Clerigo da Ordem 
Militar de Malta em 1 J de Março de 1579, pelo Prova num.8.i. 
que o Cardeal Rey alcançou do Papa Gregorio 
XIII. hum Refcripto para fer Juiz na dita caufa ~ e 
em virn1de deA:e poder em prefença dos Prelados, e 
Miniftros feguintes: D.Jorge de Almeida , Arce· 
bifpo de Lisboa, D.Jorge de Ataide, Capellaó môr, 
D. Antonio Pinheiro, Bifpo de Miranda: os Dou· 
·tores Paulo Affonfo, Pedro Barbofa, Jeronymo Pe· 
reira de Sá , Heitor de Pina, e outros , fe proferio , 
huma Sentença mo(lrando a nullidade, com que a Prova num.8~. 
outra fura "dada, e juntamente a falta de verdade nas 
tellemunhas í declarando ao Senhor D. Antonio por 

filho 
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filho naõ legitimo do Infunte, pondo perpetuo Ít• 
lendo na caufa. Porém o Senhor D. Antonio ob .. 
teve hum Breve, pelo qual o Papa advocava a fi a . 
. cauta da fua legitimidade. Achava-fe nefte tempo 
em Thomar , com prohibiçaõ de entrar na Corte; 
porém nella tinha a Diogo Botelho , ·que lhe foy 
fempre fideliffimo companheiro , o qual com grande 
calor, e diligencia tratava dos feus intereffes. Oufa• 
damente folicitou hum N otario, que intimou a EI
Rey o Breve com mais liberdade, e oufadia , do que 
convinha à authoridade, e refpeito da Mageflade, por· 
que mandou logo· prender a Diogo Botelho, e met .. 
ter na cova do Caflello, donde depois de tres dias, 
à inftancia de alguns Fidalgos velhos, e de authori.; 
dade, amigos de Diogo Botelho, lhe deu a fua Ca .. 
fa por prizaó, e depois o mandou fahir do Reyno. 
Augmentavaõ-fe cada dia no Senhor D. Antonio 
os defejos de fucceder na Coroa a feu tio, e preoc
cupado deíle penfamento , intentou engroílàr o ·fuu 
partido por meyos , que efcandalifavaó a EIRey, 
que o mandou prender a Coimbra pelo ~leirinho 
môr, onde entaõ fe achava o Prior do Crato. Com 
efla noticia logo {e aufentou, e malograda por ve
zes efla diligencia o citou por Carta de Editos, pa~ 
ra que appareceílê no termo de dez dias com a com• 

. minaçaõ de proceder contra elle com as penas, em 
que encorrem os V aílàllos defobedientes: foy feita 
em Almeirim a 11 de Novembro de de i"579. Po· 
rém elle com o receyo de que ElRey o mandaflc 

prender 
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prender naõ apareceo. D. Francifco Pereira, Fidal· 
go, que pelos feus annos, e ferviços tinha adquiri· 
do authoridade, e havia fervido ao Infante D. Luiz 
no cargo de Efcrivaõ da Puridade, levado do amor 
de ter creado o Senhor D. Antonio, fem embargo 
de naõ approvar o feu procedimento, fallando com 
prudencia dilfe a El Rey : Que e lle naõ pertendia 
defculpar ao Senhor D. Antonio, mas que fó lhe lem• 
brava, que era filho do Infimte D. Luiz feu irmaõ; 
e que ainda potl:a de parte aquella taõ forçofa dr .. · 
cunilancia , e ainda o_ amor , que ElRey lhe tivera, 
e amifade , que com elie profeífara , as virtudes do 
Infante D. Luiz tinha() fido taõ heroicas, que fó a 
íua memoria era batl:ante para por ella ElRey per• 
doar os erros de feu filho , ainda que taõ mal acon· 
felhado : e ainda mais, porque em Sua Alteza con· 
corria a mefma obrigaçaõ pelo haver creado em fua 
Caía , com a fua doutrina, com a idéa de o aug· 
mentar quanto pudeife; e que agora, que podia tu· 
do, naõ etl:ava bem à fua Real peífoa converter em 
mal todo · o bem , que lhe havia defejado : e affim 
pedia a Sua Alteza , que deixando o rigor da ju{l;i.. 
ça , com que queria catl:igar as fuas culpas como 
Rey , as emendaífe como tio. IVIas ElRey, que 
fe achava taõ jutl:amente fentido, vendo que naõ lhe 
obedecia o Prior doCrato, por outra Carta o privou . 
de todas as honras, e prerogativas, e de todas as ren· ProYa n\llft-8;. 
das , mandando foífe rifcado dos feus livros: foy paffa· 
,Ja em Almeirim ~ 2 j deN ov~mbro do referido anno. 
- JSenhu. 
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. Nenhuma deftas couías perturbaraõ o cora· 

çaõ do Senhor D. Antonio ; porque · preoccupado 
da grande idéa de fucceder a EIRey D. Henrique, 
tudo defprefava, o que naõ folfe fer Rey: pelo que 
naõ admittio nenhum dos partidos, que EIRey D. 
Filippe lhe mandou o.fferecer pelos íeus Embaixa
dores no tempo , que andava ria mefma pertençaõ ;· 

~ron.delReyD.Rm• e affim morto ElRey D. Henrique, feguido de al· 
r•quc' cap. J'l- gumas peífoas fe acclamou Rey com poucas ce-

remonias na Villa de Santarem a 24 deJunho de 
Dita Chron. cap.46. 1580. Paffou logo a Lisboa, e fe preparou para a 

defender com mayor confiança , do que forças , e 
por mayores que foraõ as diligencias , naõ pode 
ajuntar mais que quatro mil homens entre Lavra
dores- , e éfcravos, e todos mal armados , e fen1 al
guma difciplina, e com eff:e Corpo quiz ef perar em 
Lisboa hum Exercito de vinte mil homens de Tro
pas veteranas, e de Cabos efcolhidos, e experimen· 
tados, de que era General D. Fernando Alvares de 
Toledo, Duque de Alva , cuja gloria, que tinha 
confeguido nas Campanhas de Flandres, o fez lembrar 
a ElRey D. Filippe II. para ef\a cmpreza; e tendo 
entrado por Elvas, e fogeitado as Praças da Pro· 
vinda de Alemtejo, paífou a Setuval, onde embar
cando o Exercito na Annada, que eR.ava preveni· 
da na barra de Setuval , defembarcou em Cafcaes, 
fem oppofiçaõ, e marchou à Capital. O Prior do 
Crato, com eíl:e aviíõ fahio de Li~boa a impedidhe 
o paífo; porém as Tropas inimigas, que marchavaó, 
· · intimiJa .. 
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intimidaraõ de forte os que o feguiaõ , que o def
amp araraõ: feguio-os por força D. Antonio , e o 
Duque de Alva fem contradicçaõ aJojou o feu Exer
cito com a frente na ponte de Alcantara. No dia 
feguinte 26 de Agoflo fahio o Prior do Crato a ata· 
car os Caílelhanos, o que fez furiofamente ; porém 
todos . os (eus foraõ fudlmente rotos , e póíl:os em 
fugida , e os demais priíioneiros. Salvou-fe D. An· 
tonio ferido, e efcondido pelo Reyno efcapou às di
ligencias delRey D. Filippe, que promettia oitenta 
mil eícudos de ouro a quem o entregaífe ; em que 
fe admira· a fidelidade dos Portuguezes , ainda em 
peífoas humildes , que o encobriraõ , antepondo a 
honra à cobiça. · Palfou a França, e tendo· corref
pondencia com os moradores das Ilhas Terceiras , ef. 
tiveraõ à fua obediencia , onde levou de França 
huma Armada com cincoenta e oito embarcaçoens 
à ordem de Filippe Strozi , e Monfieur de Brifaes , 

' ·em que . o numero parecendo muito, eraõ a mayor 
parte navios de tranfporte, a que chamava ó U rcas, 
e outras de menos porte. Jeronymo Coneíl:agio, 
A uthor de muy pouca fé ; faz exceffiva eíl:a Arma· 
da; mas nem niíl:o, nem no mais merece credito al
gum por fer o feu livro huma affeél:ada lifonja dos 
feus interelf es : e chegando primeiro à Ilha de S. 
Miguel , que a Armada Caíl:elhana , fe vieraõ avif.. 
'tar no dia' 26 deJulho de 15·82 , e depois de cinco 
horas de combate foraó desbaratados, rendida a Ca
pitania , e Almiranta Franceza, e outros navios nau· 

Tom.III. Bbh fraga· 
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fragaraõ , e os mais fe puzeraõ em fugida. Segunda ; 
vez já no anno de 1 )8J tornou fobre a Ilha Tercei
ra Monf. deChatres, Cavalleiro de Malta, a favor 
do Prioç do Crato para f uR:entar aquella Ilha, que· 
feguia ·a fua voz; porém D. Alvaro Bazan, Mar-~ 
'luez de Santa Cruz , voltando às Ilhas com hum· 
grande foccorro, veyo a render por força de armas· 
a Ilha Terceira à obediencia delRey D. Filippe II. 
e as mais ao feu exemplo , que feguiaõ a voz de
D. Antonio , que naquelles mares fepultou com ef. 
tes adverfos fuccelfos as fuas efperanças. Ao mefmo 
tempo em Portugal fez proceder ElRey D. Fi
lippe juridicamente contra a fua pelfoa , e fazenda ,
como Cavalleiro Militar, na Mefa da Confciencia, 
e Ordens, de que foraõ Miniíhos D.Jorge de Al
meida Capellaõ môr , Preftdente, Paulo Aífonfo , 
Manoel de Q.uadros , Pedro Barbofa , ~amiaõ de 
Aguiar , e Lourenço Correa; a qua) Sentença villa 
noJ uizo Secular , a que o haviaõ relaxado , pafiõu 
a fer fentenciado como Reo de crime de lefa Ma• 
geR:ade, de que foraõJuizes Simaó GonçalTes Pre
to, Jeronymo Pereira de Sá, Diogo da Fonfeca, 
Antonio da Gama, Manoel de Amaral, e Braz Fra
gofo : foy dada em Lisboa a 9 deJ ulho ·de 1S8 J. 
ER:as Sentenças foraõ proferidas com mais refpeito 
ao Soberano , do que com razaõ. Mas o Prior do 
Crato com conA:ancia mayor , que a fua fortuna ; 
paífou de França a Inglaterra, e alcançando huma 
Armada da Rainha lfabel, per1uadida da politica de 

- mete; 
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meter a guerra em caía a ElRey Filippe , appare .. 
ceo no mar de Peniche, onde D. Antonio faltou 
em terra, e encaminhando-fe, fem oppofiçaó a Lif. 
boa, entrou no arre balde da dita Cidade, e foy re· 
batido das antigas muralhas ; e vendo , que naõ 
achava em Portugal os parciaes , que elle fegurava, 
aos quaes convocara por huma Carta, que mandou Provas num.88. 
imprimir para fe efpalhar pelo Reyno com a noti- num. 89. 
eia da fua viagem , e hum Manifeíl:o , em que os 
exhortava a facudirem o jugo, em que a violencia 
dos CaR:elhanos. os tinhaõ pofl:os , e naõ produzindo 
todas as f uas diligencias effeito algum , fe retirou a 
Inglaterra. Voltou fegunda vez a França, e per-
dendo as efperanças de reynar, viveo em Pariz, onde 
confervou o titulo de Rey, de que foy reconheci .. 
do por EIRey Henrique III. de França, e da Rai .. 
nha lfabel de Inglaterra , como vimos nos foccor .. 
ros, que lhe deraõ. N aõ ceifou em publicar o di-
reito, que tinha à Coroa no Manifeflo, que impri .. 
mio no anno de 1585 em Leyden, na lingua Lati· 
na, o qual depois fe traduzi o em Franccz com o ti· 
tulo : Excel/ent , t.7' libre Djfaours da Droict de la · 
Sucef/ion Royale au Royaume de Portugal, ~ de la 
ligitime Ji1ce/li<>n do Roy Dom, Anthoine, impreffo em 
Pariz em 1607 com algumas Cartas de Papas, Reys, 
Principes , e Monarchas da Chriflandade , que re-
conheceraõ o feu direito, e tambem de outros Jn .. 
fieis , como o Emperador de Marrocos, e o Grau 
Senhor. E no livro, que efcreveo Fr.Jofeph Tei-

Tom.IIL :Bbb ii xeira, 
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xeira, da Ordem dos Prégadores , feu Confclfor., 
Meflre em Theologia , e_ Efmoler , e Prégador del· 
Rey de França Henrique IV. com o titulo: Con· 

futatio Nugarum Duardi N onii Leonis, impreífo em 
Pavia anno de 1594 , e · outros ; e de huma Carta, 
ou declamaçaõ eloquentemente efcrita ao Papa 
Gregorio XIII. fobre a mefma caufa, efcrita em La
tim , que depois fe traduzia , e imprimio na lingua 
Franceza, e tambem a vi em Portuguez manufcri· 
ta; outras para os Papas Sixto V. e Clemente VIII. 
para EIRey Henrique IV. de França, ·para as Rai· 
nh as de França, e Inglaterra, para os Eíl:ados Ge
raes , para os Duques de Brunf wick , de Wirtem• 
berg , e outras do Emperador de ~'.larrocos , Mu· 
ley Hamet, do Graõ Viíir, Sitous Ba{fa , e de mui~ 
to.s dos Miniíl:ros das referidas Cortes , que todas o 
reconheciaõ , e tratavaõ como Rey , ·e andaõ im .. 
preífas com o direito à Coroa no livro acima no· 
meado; e outras muitas, que vimos em huma Col· 
lecc;aõ de papeis da füa Secretaria , que fe confer• 
vaõ em quatro volumes , que fqraõ do Conde de 
Redondo 1"'homé de Soufa, que com muita curio
fidade a huma boa Livraria, que teve, ajuntou gran· 
de copia de manuícritos, os quaes naõ tinhamas vif. 
to quando efcrevemos o Apparato deíl:a obra, .e de· 
pois nos fiou com grande benignidade a Condefià 
de Redondo D. l\Iargarida de Vilhena, fua mulher, 
çm cujo poder fe confervaõ. 

Porém he cer.to, que o Senhor D. Antonio de 
nenhu· 
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nenhuma forte podia mo!lrar o ter nafcido de Jegi· 
timo matrimonio , nem que o Infante cafafiC com 
Violante Gomes; porque te tora fua mulher, a naó 
recolheria para Freira no Moff:eiro de Almoff:er 1 

()nde profeffou folemnemente o . eflado de Religio
fa , e faleceo em vida do Infante: o .qual naõ deff:i· 
nara para a vida Ecclefiaff:ica a feu filho, .que tam· 
bem vio com Ordens Sacras , . nem menos no feu 
Teíl:amento pediria a EIRey para fen fobrinho o Se• 
nhor D. Duarte alguns dos feus Eíl:ados, I! nem o 
privaria das legitimas, que lhe pertenciaó de direito 
dos Reys D. Manoel, e D. Maria feus pays, de que 
naó eíl:ava inteirado , as quaes deixa a EIRey feu ir· 
maõ depois de fatisfeitas as fuas dividas ; e o que 
ainda he mais, naõ trataria de varios cafamentos , 
que entaõ fe praticaraó para o Infànte, que era de hu• 
ma efcrupulofa confciencia, e vivia entao em grande 
temor de Deos~ A Senhora D. Catharina, mulher 
do Duque de Bragança D .J oaó , o primeiro do nome, 
depois da morte delRey D. Henrique, na reprefen
taçaõ, que fez diante dos Governadores do Rey· 
no , e J uizes , que haviaó de lentenciar a fucceífaõ 
do Reyno, refpondendo nervof~, e excellentemen .. 
te à Allegaçaõ do Senhor D. Antonio, moff.ra. evi• 
dentemente de faélo a tua illegitimidade ! de. humas 
e outras Allegaçoens fe confervaõ copias na LiYra • 
ria manufcrita do Duque EA:ribeiro môr. Depois 
naõ deixamos de refleÇlir , que o Senhor D. Anto· 
nio em hum papel, que mandou a ElRey de Fran·· 

~a' 
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ça, intentou mof.lrar, que em Portugal fe fuccedia·. 
na Coroa, como em França, com exclufaó de femeas, 
fundando o teu direito na eleiçaõ dos Póvos, que 
na falta das linhas tem a liberdade de eleger, como 
fuccedera nefte Reyno em divertas occafioens, e no 
de França. 

Def vanecidas as efperanças de conquiff:ar Por· 
tugal , viveo ultimamente em Pariz , muy pobre· 
mente , onde faleceo a 26 de Agofl:o do anno de 
15 9) , com tanta mi feria, como fe vê do inventario 
da tua Caía; mas taõ conílante, que quatro dias an· 
tes da fua morte efcreveo a E1Rey Chriftianiffimo 
Henrique IV. à Rainha lfabel de Inglaterra, aos 
Eflados Geraes de Hollanda, ao Principe Mauricio 
de N aílàu, à Princeza de Orange, ao Conde de Ef. 
fex, recommendandolhe feus filhos. Tinha feito o 
feuTeA:amento, no qual nomea a Diogo Botelho, 
Védor da fua Fazenda, e do feu Confelho de Efta .. 
do, e a Scipriaõ de Figueiredo, tambem do feu Con
felho de Effado, por Teíl:amenteiros ; e para lhes a{
fiíl:irem ao Meíl:re Fr. AgoA:inho, da Ordem dos Ere· 
mitas, e o Doutor Fr. Diogo Carlos. Manda que 
falecendo em França , feja enterrado na Parochia 
m"'is perto, do modo , que for mais decente , para 
dahi trasladarem feus oífos para Portugal, que fe
raõ fepultados no Coro de S. Francifco de Alem .. 
quer, ou no Capitulo , em fepultura rafa, com hu .. 
ma Millà quotidiana. Manda dizer duas mil Mif. 
fas com diverfas applicaçoens, e mais mil pelas A.Ir 

mu 
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mas dos-feus criados, e quedem dez mil cruzados 
para refgate de Cativos, preferindo os feus criados, 
que com elle fe perderaõ emAfrica, os naturaes do 
Priorado do Crato , e fe haja ref peito aos nafcidos 
nas Ilhas dos Affores. Manda pagar as tuas dividas, 
e que os ufos frutos, que pertencem aos Reys de 
Portugal, e outros moveis, que elles podem deixar 
a quem quizerem, e elle naõ lograra por ElRey de 
CaA:ella lhe ufurpar o Reyno contra juftiça por for- · 
ça, ordena, que fe procurem haver, para com elles 
fe cumprirem os legados do feu TeR:amento, e que 
do remanefcente {e fãçaõ tres partes, das quaes duas 
fe daraõ a feus filhos D. Manoel, e D. Chriíl.ovaõ, 
as quaes lhe deixa por alimentos ; e que a terceira 
fe entregará a Diogo Botelho, do feu Confelho de 
Eftado , e V édor da fua Fazenda, para fatisfazer al· 
gumas obrigaçoens occultas , que lhe deixa encom .. 
mendado. Manda fe dem de tença a fuas filhas D. 
Filippa, e D. Luiza, quinhentos cruzados nos 
MoR:eiros, onde eR:iverem. E por quanto D.Luiza 
naõ era Freira , e a fua tençaõ fora fempre cafalla 
conforme ao fangue, donde procedia, feus filhos fi. 
gaõ a fua vontade ; mas querendo ella fer Freira , o 
dlimaria mais. Declara, que teve hum Breve do 
Papa Gregorio XIII. para poder teff:ar de todos os 
bens do Priorado do Crato, e outros da mefma na· 
tureza , o qual perdera com outros papeis na bata
lha de Alcantara. Manda, que fe procurem cobrar 
os· produélos das rendas, que tinha em Portugal an-

tes 

o;gitized by Google 



I 

Prova num.9i. 

Bifloria <jenealogica 
tes de fer Rey, a faber: do Priorado do Crato, e do 
Mofteiro de Pombeiro, e tres contos de reis, que 
tinha de tença da Coroa , e com elles fe page aos 
feus criados , e fatisfaçaõ algumas dividas: e tam
bem diz, que por morte do Infante D. Luiz, lhe 
ficara por patrimonio o Padroado da Condeíla de 
Marialva. Ordena, que feus filhos D. Manoel, e 
D. Çhriflovaõ o poífuaõ igualmente; e por evitar 
differenças, manda , que lancem fortes f obre a quem 
ficará a apref entaça6 das Igrejas , e o outro efcolhc
rá do mais a parte, que quizer. E deixando outras 
difpofiçoens , que fe podem ver no Teíl:amento , 
declarou, que por juflas razoens lhe era precif o fa .. 
zer o feu Teflamento em fegredo, contra o eflylo 
de França , que era de ficar a copia em poder do 
N otario, ou fazello com o Cura da Parochia , e tres 
pelfoas mais ; elle conformando-fe com o eftylo de 
Portugal, fupprindo com o poder Real , .ordenava 
queJeronymo daSylva, Efcrivaó da fua Fazenda, o 
approvalfe, como N otario publico: foy feito em Pa .. 
riz a 1} de Julho dc{anno de 1 $9) , e efcrito pelo 
DoutorFr. Diogo Carlos. Havià poucos dias, que 
havia feito outro em 1 o do referido mez ~ e anno, 
o qual manda feja valiofo, e na6 differe em nada do 
ultimo , mais , que em nomear por feus Teílamen· 
teiros ao Procurador, e Irmãos da Mifericordia de 
Lisboa, e que todas as vezes, que fe ·ajuntarem pa
ra tratarem da teílamentaria , feriao prefentes os Pa· 
dres Fr. Luiz de Sottomayor, da Ordem dos Pié~ 

gadores, 
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gadores , e Fr. Miguel dos Santos, da Ordem de Prova num 9 l 
Santo Agoílinho ; a elle ajuntou huma declaraçaó · • 
das dividas, que contrahira depois de Rey , de cou· 
fas , que naõ eraõ da Coroa, com huma memoria 
das peíf oas:, a que tinha obrigaçaõ depois de Rey, 
e que o feguiraõ naõ havendo fido feus criados, e 
os que eraó feus criados, e o foraõ bufcar a França, 
e das pdfoas Ecclefiatlicas , que o feguiraõ , e das 
fuculares, em que tem primeiro lugar D. Francifco 
de Portugal ( he o Conde de Vimiofo) que nomea 
com o titulo de Condeílavel, o qual por elle fe 
perdeo, como veremos no Livro X. Os feus Tef.. 
tamenteiros de Frânça procuraraõ mandar logo o 
Teff:amento à Santa Cafa da Mifericordia: entende· 
mos , que a Mefa daquella Irmandade fe efcufaria Prova num.9+ 
da f ua adminiflraçaõ , que era a de executar dividas 
imaginadas da Coroa em tempo, que ainda vivia 
ElRey D. Filippe o Prudente, que bem podemos 
entender qual feria a fatisfaçaõ ainda dos bens, que 
eraõ EcclcfiafHcos , e verdadeiramente têus por 
conceffaõ ·do Papa. 

Era de eftatura proporcionada , de prefença 
amavel , valerof o , de animo grande , e elevado , 
conflante nos trabalhos, fuperior às mef mas tribula• 
çoens, fem que as adverfidades , nem a miferia, e 
pobreza , em que ultimamente viveo , rendeífe a 
grandeza do feu coraçaõ , verdadeiramente grande, 
de forte , que depois o teílemunhou a experiencia; 
porque havendo paífado annos, que fora fepultado, 
. Tom.III. Ccc e na.ó 

Digitized byGoogle 



Prova num.95. 

Prova num.96. 

Prova num.97. 

3 .8 6 Bifloria <jenealogicA 
e naó le achando do feu corpo mais que as cinzas 
frias, o coraçaõ fe vio inteiro, e incorrupto, mof. 
trando , que tudo o que naõ foífe fer Rey defeíH· 
maca , como havia feito aos ventajofos partidos , 
que naó aceitou delRey D. Filippe II. íó por fe· 
guir a caufa da pertençaó do Reyno, e para o que 
bufcou todos os caminhos: alguns o notaraõ de re
milfo no modo da recuperaçaó do Reyno, porém 
hc certo , que fez tudo quanto cabia na diligencia 
pelo confeguir ; porque depois de naõ ter recurfo 
no auxilio dos Principes Chriílãos, o intentou al .. 
canc;ar dos infleis , negociando com elles , e f o li ci
tando foccorros do Graó Turco Sultaõ .A.murat, 
Emperador do Oriente, e do Emperador de Mar· 
rocos , ao qual deu em penhor de trezentos mil cru
zados , que lhe promettia empreíl:ar, a feu filho D. 
ChrHlovaõ , que alguns annos efleve naquella Cor
te. Ainda no ultimo anno da fua vida ct>nfeguio 
delRey Henrique IV. de França mandar publicar 
hum Edital, para que quem quizeífe empreílarlhe 
hum a grolfa foma de dinheiro para os negocios dei· 
Rey D. Antonio , feriaõ pagos no anno feguinte 
4e 1596, nas feis receitas geraes, de Pariz, Ruaõ, 
Caen, Orleans , Tours, e Poitiers. Foy grato, 
com os que o fcrvira6 no modo, que era poffivel, 
e os feus criados lhe foraõ leaes , ainda depois de 
morto. N aõ f ó com eíl:es fe mo(l.rava agradecido, 
mas ainda com aquelles, que lhe eraõ inclinados, e 
affeélos ao feu partido ( ainda que naó Jàhiraõ d9 · 

R.eyllQ 
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lteyno a bufcallo, como vimos em hum a Mefi10-
ria, que achámos na íua Secretaria com o titulo de 
Amigos , que confervava para lhes fazer merce, na 
qual na<S f 6· fe lem peífoas . confpicuas por nafcimen· 
1:0) mas ainda as de humilde condiça6, para que o 
efqueeimento naõ apagaífe a boa v~ntade, que lhe 
confervava. Foy dado às Sciencias , e applicado, 
e ornadó de excellentes partes , que padeceraõ hum 
terrível eclipfe na amorofa paixaõ de tratos illici· 
tos , que defordenadamente feguio. 
· Rodolfo Boterio Author daquelle tempo, fal- Boterius, lib.J. tom. 

lando do Senhor D. Antonio, diz : Lutetilt non menurioramdeRc:b1.11 
1 , /t . À . I ,,1,· • R d inGalJia, &pene roto nuuto po moritur Antomus , 11.f/1tanre ex, apu Orbe gcüi1, pag. , 9 ,. 

Gal/os tamdiu prefugus , ex jiimmo Regni fa/ligio ' ad •D11G M. O. l'CV. 

cmHium'lue rerum Ubertate ad Regis Chri/liani/fimi 
li/Jera/itatis 'annuum /lipendium . redaélus , erumnas 
mortalium, rf aJempti Regni d~derium beatiori m11~ 
tavit: .f.unus duélum non pro Regia Ce!Jitudine, ita 
ut adhuc infepultum cadar,rer populari loculo jaceat .i 
f~lix infultanti1fartune /tatu, quod amici clientesfa
muli , qui prefugum 4!rant if!/ecuti , veteris cu/tu:; , r:f 
obftroantite ea pre/larent opjequia Luteti~ in ede con
dulf a, ac.fi Ulixbone ln auorum Regia rerum fujffet 
potitus. Rarum pigm1s fiJei, qute rerum fecundarum 
Comes, adverjis .ft_Jubdu_cit. 

Efcreveo o Senhor D.Antonio da fua propria 
maõ a fua HHloda, em dous volumes. Ç>s Pfalmos 
Confeffioriais com muita devoçaõ, que fe achara ó 

'efcritos da fua propria mao' faõ tecidos de varios 
'- Tom.III. Ccc ü Iuga· 
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lugares da Eícritura , aonde com muito ef pirito fa}. 
la'hum peccador com Deos antes da Confifiàõ., e 
fe imprlmiraô muitas vezes: a que! vi, era do anno 
1645, nona impreífaõ com o feu retrato, com efta 
letra : Anto11i11s I. -Dei gratia Rex Portugalli.# 
XVIII. e ao pé o feguinte Epigramma. 

P ttrca tibi vitam rApuit, diademtt Philipput; 
Et fimul Occafus, ac Orientis opes. 

Pius tibi reflítuit piettts tua , 'luippe caJucis 
Pro Sceptris 'Dominus CteJica regna dedit. 

Eíl:e livro fe traduzio depois em diverfas linguas: 
na Franceza o fez o PadreAntonioJofeph Mege, 
Monge da Douta Congregaçaõ de S. Mauro, e fc 
imprimio em T9lofa , no anno 1671 em dezafeis , 
como fe vê na Bibliotheca Benediél:orum Mauria· 
na. Efcreveo no tempo, que eR:udava Rhetorica 
em Coimbra , na língua Latina hum Panegyrico 
de1Rey D. Aífonfo 1. que fe iinprimio em Coim
bra, por Joaõ Alvares, no anno 15 50 em quarto, 
como refere o Padre Francifco da Cruz, na Biblio· 
theca Luíi~ana. No anno de 1629 fe imprimia em 
Pariz . hum livro com o titulo : Breve, e fummaria 
dtftcripçaõ da ·vida, e morte de D. À11to11io, primeir~ 
do nome, XV 1 II. Rey de Portugal. · 
· Jaz no grande Convento dos Religiofos de S. 
Francifco de Pariz, e o feu coraçaõ foy depofitado 

na 
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nalgreja. do l\'1oíl:eiro das Religiofas da Ave Ma· 
ria, da Ordem de Santa Clara, onde em huma pe· 
dra de jaf pe fe lê a feguinte infcrip~aó : 

Hoc anguflo loco conditur auguflif
fonum cor Serenifjimi 'Regi1 Portu
gaJlitt, 'D . .ÂntQnii h11ju1 nominiJ pri
mi ,- qui paterno jure, ac populi e/e
élivne regno /ucceden1 , ab eo per vim 
expulji4s e /l ; 'luar e in den/if /imis , àr 
numeroji1 jylvi; diu latens, tandem ab 
hoflibus , animam ej us jollicite 'lute
rentihui mir~biliter evafic, & in qal
Jiam , & A11gliam ad [uppetias pe .. 
tendas · tranf meavit, in qua peregri-· 
natione incredibi/eJ J upra modum paf 
Jus efl calamitateJ ; in quihus adeó 
conftantem, & invincibilem animum 

_{emper exhibuit , ut nec labo1 ibus fa
. tigari , nec periculis deterreri , nec 
raiionibus jüaderi, nec opulentis pol
licitationibus, nec longa ex;eElatio
ne fo.Flidiri , nec denique deftcientihuJ 

· pr~ feriio · viribus deficere unquam po-
. ttterit, 
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tuerit, ut juri _fuo cederet; feJ om
nibus fpretÍ!, .libertatem regni fui, llC 

fuorum cun8is & bonis fruendis & 
ma/is perferendis , validijfime ante
pofuit ; illud 'luoque non parvum 'R.e
gitt magnanimitatis argumentum eft, 
'l"°á {eflo po/l mortem corpore , om
nia ejus vifcera tabida, ac corrupta 
inventa f unt, prttter cor, quod, tJUia 
in tn4nu 'Dei erat , ab eo incorruptt4m 
& illttfam {emper fervatum fuit. 
Obiit P arifiis plenus pietate , & in 
futnmtJ pa11pertate , anno tetatis fa~ 
f exage/imo 'luarto , 'Dominicte verô 
lncarnationis mil/ejimo 'JUingentejimo 
nonagejimo 'luinto , die vicejima fax· 
ta Augufli. 'Rfquiefcat in pace. 

Q_uando fe gravou o referido Epitafio, dizia: 
Ah eo per i1im (Tyran11icam Philippi II. HjjpaniarMm 
Regis) e:>.:pu!Ji1s e/t. O que lhe mandou tirar o Ge
ral dos Francifcanos Calatagirone Siciliano; quando 
fi)y a Pariz , depois da paz feita em V ervis, entre 
EIRey Henrique IV. de França, e ElRey D. Fi· 
Iippe II. de Caíl:ella. N aciuelle · tempo fe lhe tize· 

raõ 
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raêS na lingua Latina, e Portugueza diverfos Epita· 
fios, de que refirirey o feguinte: 

Se 1uereis faber quem [ou , · 
Sou hum 1?..ey , a quem a cohiç 4 

Com rebuço de jufliça 
'Da P atria , e 'R(yrJo privou. 

Em Lujitánia nafcido, 
E nel/a 'l{ey coroado . 
fa{.o em França Jepultado, 
Onde fuy bem recebido • 

.Aqui de/canfa a memoria, 
Os ojfos, e a terra pobre; 
Mas a alma, que he maiJ nobre, 
Tem feu defcanço na gloria. 

N aó cafou o Senhor D. Antonio: teve de dif. 
ferentes mulheres os filhos feguintes. 

* 1 $ D. MANOEL DE PORTUGAL, com quem 
fe continúa. 

1 j D. CHRISTOVAÕ DE PORTUGAL, naíceo na Ericeira, ~iftoria de 
e .d d d T Ab 'l d d Tangerc' ltv, J, 1 a e e angere em ri o anno e 1 )7}, 
quando feu pay governou aquella Praça, e feguindo 
a fua fortuna o acompanhou a França, e a lngJa. 
terra. Achava-fe o . Senhor D. Antonio em Lon· 
dres, já depois da fegunda expediçaõ, com que h~ .. 

Via 

Digitized byGoogle 



39 z. Bifloria qenealogica 
via intentado recuperar o Reyno , e confiderando· 
fe deftituido de meyos para continuar ella empreza, 
porque os Principes Chriíl.ãos, que o ampararaõ, fe 
achavaõ empenhados com outras guerras, das quaes 
pendia a propria confervaça6 ; nefte taõ confidera· 
vel trabalho, por negociaça6 da Rainha D. ~fabel 
de Inglaterra, mandou por feu Embaixador a Mar
rocos a Mathias Becudo, feu criado, de quem mui· 
to fe fiava, peífoa intelligente, e com talento para 
manejar grandes negocios , que levou por Secreta· 
rio a Gafpar de Figueiredo.· F oy a Embaixada taõ 
bem recebida do Xarife, que conveyo ·em lhe em
preílar trezentos mil cruzados , pelos quaes lhe da
ria em penhor a pefioa de feu filho D. Chriftovaõ. 

Approvou o Senhor D. Antonio o Tratado, 
e íe .refolveo a mandar fem demora para Africa a 
leu filho, que naõ contava de idade mais que quin
ze annos , e chamando-o ~ fua prefença lhe diífe. 
Q..ue o elegera para hum negocio taõ importante , 
e de tanta gloria para D. ChrHlova6 , que cuidava 
feria elle hum dos efficazes infl.rumentos da libcr· 
dade da Patria. D. Chrifl.ovaõ lhe beijou a maõ, 
·dizendo lhe , que naõ haveria obt\aculo , nem dif. 
tancia na terra , por mais remota , aonde naõ pti
deffe chegar a fua obediencia. 

Difpoz-fe a viagem , e feu pay lhe nomeou 
para o acompanhar, e fervir o Padre Antonio Fer· 
nandes Pinheiro , Confelfor, e Ef mo ler, l\ilanoel de 
:Brito de Almeida, Camereiro·, e Governador da lua 
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Caía, Thomaz Caeiro, V é dor , Balthafar Paes de 

· Caceres, Thefoureiro·môr, Sebaíl:iaõ Gonçalves Li
ma, Guardaroupa , Salvador Gonçalves Golias, 
Mantieiro, Manoel Luiz Tinoco, e Francifco Gon· 
çalves de Faro, fem occ~paçaõ, Aífonfo Carvalho, 
pagem da Camera, Luiz C~elho, Repoíleiro, An· 
tonio Soeiro, Cirurgiaõ , e outros, que todos faziaõ 

·o numero de trinta e tres peífoas. Antes de partir 
chamou o Senhor D. Antonio à fua prefença a feus 
filhos, e juntamente aos criados principaes da fua co· 
mitiva, e lhes dilfe : Qpe bem reconheciaó a eíl:i. 
maçaõ, em que os tinha na efcolha, que delles fizera 
para que o ferviifem com o mefmo amor, com que 
fempre o fizeraõ à fua peífoa, e que fe feguraffem, 
que além dos ferviços, que lhe haviaõ feito, elle ef. 
perava remunerarlhes efle com ef pedal merce , {e 
Deos o levaffe a Portugal; E a feu filho diífe : Que 
trataífe como companheiros aquelles criados, que 
mereciaõ tanto, pois pelo fervirem fe expunhaõ a taú 
largo trabalho, e ainda a perigos naquella viagem. 
A D. Chriíl:ovaõ deu huma iníl:ruçaõ particular do Prova num.99. 
que devia de obfervar , e o modo , com que em 
Marrocos fe havia de portar naõ f6 com os Mou .. 
ros, mas com os Portuguezes, que do deflroço da 
baralha de Alcacer ainda eílavaõ cativos, cujo ne .. 
godo eflava tratando naquella Corte D. Francitêo 
da Coíl:a, Embaixador de Portugal. . 

Embarcou em Gravezende a 2) de Out1:1bro 
de 1 sss: feu irmaõ D. Manoel de Portugal o foy 
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acompanhar , até que embarcou com Diogo Bote· 
lho , e outros Fidalgos da Cafa de feu pay. F oy 
conduzido por dous navios , a faber : o Hercules , 
de que era Capitaó Duarte Perin Correa , no qual 
hia D. Chriílovaõ ; e a Real Defenfa ., de que era 
Capitaô Francifco ·Dias de Carvalho, e depois de 
diverfos perigos , que a Armada padeceo no mar , 
chegaraõ a Çafim a 7 de Janeiro do anno feguinte. 
Aqui foy recebido com todas as honras de Princi
pe: Muley Buferes, filho do Emperador de Marro .. 
cos, a quem tinha participado D. Chriílovaõ a f ua 
cheg~da, o man_dou viíitar, dizendolhe : Q_ue feu 
pay partira para o (eu Reyno de Fez, oitenta legoas 
de Marrocos, a quem mandara logo a noticia da fua 
chegada, e a fua Carta: ,Q_ue fabia elle havia de ef. 
timar as novas delRey feu pay, a quem refponderia 
com a volta dos navios; e que podia feguramente 
defembarcar , , para o que mandava o Alcaide :Bellaf. 
fem para o fervir, e hofpedar, em quanto naõ che· 
gava o Bá?.Ca Mahamet Zarcam , para o conduzir 
àquella Corte, ond~ com grande alvoroço o efpe.
rava. A ella foy levado com huma companhia de 
guarda de fetecentos ~rcabuzeiros , luzidiffima nos 
veílidos, que eraõ de roupas à Turquefqua de diver· 
fas cores de feda , as armas douradas , e as efpadas 
guarnecidas de prata: o trato no caminho foy mag· 
nifico , affim na mefa , pela grande abundancia de 
i guarias, como no ornato, e riqueza de adornos na 
Cala , de forte que havia policia, ainda que a feu 
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modo, em tudo, como vimos em huma Relaçaõ , 
que deíl:a jornada mandaraõ ao Senhor D. A·nronio; 
e affim foy recebido do Xarife com grande ·eíl:ima• 
çao , de que elle fe fabia fazer merecedor , porque· 
além do feu nafcimento, era de agradavel modo , e 
prefença. Affinoulhe o Emperador huma guarda 
de feffenta arcabuzeiros, que entrava à noute, e mil 
e quatrocentas e o~tenta livras de peníaõ por mez, 
cada anno cinco peças de pano de cores fino , fete 
de Hollanda, huma de fetim. Para a Uxaria todos 
os mezes feis arrateis de efpeciarias, quinze almudes 
de manteiga , outros tantos de azeite, quinze arra• 
tes de amendoas , e todos os dias cem paens bran
cos, que mandava entregar o Padeiro da Cafa ReaL 
Fezlhe prefente de fete cavallos, em tudo o feu tra .. 
to fuy de Principe, porque depois da füa mefa, fe 
1eguia a de Eílado , em que comiaõ os Fidalgos, e 
depois cinco mefas de diverfos criados da fua Caía 1 · 

confórme o furo, e graduaçaõ , que nella tinhaó., 
Nos dias das feilas folemnes de Natal, Pafchoa, Pen· 
tecoíl:es, e todos os Santos, dava de corner a mais 
de duzentas peífoas , que fe ajuntavaõ a lhe fazer 
Corte: foccorria a muitos com ef molas , e ajudas 
de cuíl:o para os feus refgates, e outras obras, em 
que moílrou a fua piedade. Na füa Cafa havia Ca· 
pella, na qual fe celebravaõ os Officios Divinos com 
toda a folemnidade , e fe adminiíl:ravaó os Sacra• 
mentos aos ChrHlãos, que tinhaõ eR:e feguro afylo, 
fendo em tudo a fua Cafa refpeitada, e confervada 
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na immunidade de Principe, porque com elle fe oh· 
f ervou naõ f ó eR:a, mas a de toda a magnificencia, 
na inviolavcl ley da hofpitalidade , de .~ai fone , 
que o Xarife dizia por axioma. Q.uem me bufca 
me ha de miR:er , e fe Deos me fez Rey, quero fa. 
zer bem a eR:e Principe, e honrallo como de mim fe 
deve efperar. Taõ generofo era o animo defl:e Prin
cipe, que faltandolhe o ·lume da fé , naó lhe faltou 
o da boa razaõ. 

Naõ teve effeito eHe negociado, e voltou D. 
Provanum.ioo. ChriA:ovaõ para Europa, e no anno de 1590 já efl:a· 

va em Londres , donde fe correfpondia com o Xa
rife, o qual entre huma das fuas repoA:as lhe otfere
ce a f ua protecçaõ , e Corte para viver , com gran
de urbanidade, e a feu irmaõ D. Manoel, na qual 
feriaõ tratados, e fervidos como feus filhos , pois ef. 
tava muy lembrado do que EIRey de Portugal 
obrara em paífar a Africa , por amparar outro Frio· 
cipe da fua Caía; naõ tem data eíla ; porém quando 
D. Chriíl:ovaõ a recebeo eílava em Londres no an· 
no de 1 596 já depois da morte de feu pay. 

Viveo D. Chriftovaó em Pariz com eA:ima
çaõ , e tinha huma penfaõ, que lhe dava EIR ey de 
França , de cujos interelfes foy muy parcial , e naó 
menos da vaidade do feu nafcimento: de forte , que 
naõ queria compoftçaõ alguma com EIRey D. Fi
lippe de Caíl:ella, que naõ folfe regulada pelas per· 
tençoens, que feu pay tivera. Seu irmaõ D . . Ma
noel tratou alguns negocios fobre as fuas perten· 

~oens 

oigitized byGoogle 



Ja Cefa· ~ai Portug. Liv. JY. 3 9 7 
çoens com a Corte de Catlella pelos M initl:ros dos 
Eíl:ados Geraes, em que D. Chriíl:ova6 na6 quiz en
trar , porque naõ queria coufa alguma fem a pro· 
tecçaõ da Coroa de França. E foy' taõ confiante 
nas fuas maximas , que com notavel refoluçaõ ef.. 
creveo huma Carta a D. Chriflovaõ de Moura, fen· 
do Vicc-Rey de Portugal, na qual o exhortava a 
re«auraçaõ da fua Patria. 

EfcreTeo hum livro, que dedicou a EIRey de 
França, e o mandou no anno de 1629 a Monfieur 
Berignan , Confelheiro delRey , no qual moílra , 
que os Reys de Cafiella eraã ufurpadores do Rey• 
no de Pcrtugal , como elle diz em huma Carta , 
que eícrevia ao dito Miniíl:ro , que eíl:á no livro 
quarto da Secretaria de feu pay , que., como diffemos, 
fe conferva na Cafa de Redondo. Fez huma ceífaõ 
dos rendimentos , e penençoens , que lhe tocavaõ 
em Portugal, a ElRey de França, com a condi
çaõ de lhe dar algum eílado em França. Era de 
agradavel prefença , e bem iníl:ruldo: no anno de 
16} 2 fe gravou o fe u retrato , no qual fe lê : e hri/lo
plzorus, Dei, Gratia, Princeps Portugalli~, Filiua 
D. Àntonii XV 111. Portugalli~ Regis, e eff:e dif. 
thico: 

Hic 'VU!t, tJ' meritis Princeps· àe fangztine Regum; 
Quo ma gis atteritur, -tanto virtute re/zirgit. 

Tinha as armas reaes , e a fua empreza , que foy 
huma Palmeira muy copada com os ramos cahi .. 
dos, e o Sol , que a feria com os rayos , com eíl:a 
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letra : Et radiante virebo~ N aõ cafou, faleceo em 
Pariz a 3 deJunho do anno de 16j8. 

1; D. D1N1z DE PoR.TUGAL, que foy Monge 
Ciíl:ercienfe, nc> Moíl:eiro de V albuena. 

1; D.JoAÕ DE PORTUGAL, quemorreo moço 
fem eflado. · 

1; D. F1LIPPA DE PORTUGAL, Freira em Lor4 

vaõ, depois em Avila. 
1; D. Lu1zA DE PORTUGAL, Freira em Torde

filhas : ddlas duas falla feu pay no feu teibmento, 
deviaõ fer mortas as mais. 

1; D. N. . . . . . . de Porrugal. 
1; D. N ....... de Pàrtugal, das quaes naó 

temos outr~ noticia, mais do que ferem Freiras em 
Tordefilhas. 

1; D. MANOEL DE PORTUGAL, nafceo no an· 
no 1 )68 , erudito em todas as linguas , que eíl:aõ 
em uf o na Europa. Viveo algum tempo em Hol· 
landa , ç>nde teve grande trato , e amifade com o 
Principe de.Orange Mauricio, que o cafou com {ua 
irmãa. Depois palrou a Flandres ao ferviço del
Rey Filippe: entaõ lhe devia conferir a dignidade 
de Grande de Hefpanha , porque entre os Eílran· 

Carrilho Orig. de Gr. geiros , que a lograraõ, o nomea D. Alonfo de 
oirc. J· foL•6. e ·1h E I M . h . arn o. m a gumas emor1as o ac ey com o 
Faria' C;ifa de Brag. poíl:o de Vice-Rey de ln dias feria titulo honorario 
m.f. ' 
Caramacl, Phil.Prud. para obter alguma mercc do dito Rey. Morreo 
Reutncro, Sri~ Wi• B rr..11 d J h d F d fi 
rikindea, foi. 1 ~7• em rune as a 22 e un o e 16J 8. oy epo lta• 
Stcm_mata Flandri~ do no Mofteiro dos Francifcanos e no feu Teffa-
Comuum, foi. 31. ' 
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mento mandou foaê trasladado para o Moíteiro de 
Alemquer, que a mefma Ordem tem em Portugal. 
Cafou primeira vez no anno 1598 com Emilia de 
N aífau, filha de Guilherme de N aaãu, Principe de 
Orange, e de fua fegunda mu1her Anna de Saxonia, 
filha de Mauricio, Duque Eleitor de Saxonia, e da 
Eleitriz Ignez. Defl:e matrimonio teve os filhos , 
que diremos, dos quaes as filhas vivera6 na Religiaõ 
protefl:ante de fua mãy, da qual foy ta6 parcial, 
que dizia leu marido em huma Carta a feu irmaó D. 
Chriíl:ovaó, que fua mulher antes queria para Ef
pofo de fuas filhas hum Lavrador herege , do que 
hum Principe Catholico Romano ; pelo que teve 
grandes diffençoens com feu marido, e na6 meno
res pertençoens 'fobre a herança da Caía de Oran-
ge : os filhos fura6 os feguintes. · 

16 D. MANOEL DE PORTUGAL. 
16 D. Luiz Gu1LHER.ME DE PORTUGAL. 
16 D. MAURICIA LEONOR DE PORTUGAL. . . 

Cafou com feu primo fegundoJorge Federico, Prin· 
cipe de N aílàu-Siegen, Governador de Bergopfom, 
e faleceo em 1674, fem geraçaõ. 

·16 D. MARIA DB PoRTUGAL, morreo antes do 
anno de 1654. 

16 D. EMILIA Lu1zA DE PORTUGAL, que tam• 
bem faleceo antes do referido anno. 

16 D .. ANNA, E D. Lv1zA DE PORTUGAL, ir· 
mãas; e já eraó falecidas no referido anno. 

16 D .. JULIANA CATHAR.INA DE PORTUGAL' 
faleceo a 22 deJunho de 1680. D. 
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16 D. SADINA DE PORTUGAL, que parece foy 
a ultima. E deflas Princezas naõ tive outra noticia 
mais, que viverem na Religiaõ de fua mãy, e que 
naõ tomaraó eflado. 
Cafou fegunda vez pelos annos de 16 J o com D. 
Luiza Oiorio, Dama da Infanta Archiduqueza D. 
lfabel Clara, fem geraçao. 

16 D. MANOEL DE PORTUGAL, fervio os Ef.. 
tados de Hollanda , e foy Governador de Stenwick, 
morreo no anno 1666. Calou no anno 1646 com 
a CondeliàJ oanna de Hanau, viuva do Rhingrave 
V olfango F ederico, Conde de Salm, e de Dhaun : 
era filha de Alberto, Conde de Hannau 1\i[untzberg, 
e da Conddfa Irmengarde Ifemburg. Depois de 
viuvo tomou o habito de Carmelita Def calço, e fe 
chamou Fr. Felix Manoel de Santa lfabel. Teve as 
quatro filhas feguintes, ele que naõ fabemo~ o eíl.a
do , mais que de 

17 D. ISABEL MARIA DE PORTUGAL, que naf. 
ceo a 20 de Novembro de 1648. Cafou em 11 de 
Abril de 1678 com Adriaõ, Baraó de Ghent, e ti· 
veraõ D. Luiza de Portugal, e D. Emilia, a quem 
commummente chamaraõ as Princezas de Portu· 
gal , e viviaõ na 1-Iaya. · 
. * 17 D.VILHELMINAAMALIADEPORTUGAL, 

que faleceo menina. 
17 AMALIA. Lu1zA DE PORTUGAL, que nafceo 

no anno de 1649. 
17 D. CHRISTIANA DE PoRTVG.AL, nafceo a 1) 

de Dezembro de 1650. D. 
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16 D. Luiz GUILHERME DE PoR1'UGAL, naf.. 

·eco em Roterdaõ em o anno .1601 : no bautifmo 
Jhe foy pofto o nome de Guilherme em memoria 
de feu avô o Principe Guilherme de Orange; foraõ 
Ceus padrinhos os Eflados de Hollanda , e Zellanda; 
madrinha a Condefià de Zolms : os Efl:ados de Hol
Janda lhe deraõ logo de penfaõ mil francos por anno. 
Porém depois na confirmaçaõ em obfequio delR ey 
de França Luiz XIII. feu padrinho fe chamou Luiz. 
No anno de 1624 foy aceito Cavalleiro de Malta, 
com grande fatisfaçaõ do Graõ Meíl:re , e das Lin• 
guas, Italiana Hefpanhola, Franceza, e Alemãa: o 
Graõ Meílre lhe mandou o habito, e em demonf. 
traçaõ do goíl:o, com que o recebia a Religiaó, e 
o fez Balio de Santa Catharina de U trecht; porém 
eflando para ir para Malta, outros iritereífes mayores 
com ElRey de Caflella lhe defvaneceraõ a refoluçaõ 
de profeífar neíla Religiaõ. Palfou à Corte de ~la
drid, e EIRey Filippe IV. o honrou muito, efiirnan· 
do a fua pelfoa, eno anno.de 1654 o fezMarquez de 
Trancofo: foy feu Gentilhomem da Camera, Grari· 
de de Hefpanha, e do Confelho de Guerra, morreo 
na dita Corte no anno de 1660. Cafou em N apo1es 
com D. Anna Maria Capeche Galeota, filha àe D. 
Joa6 BautHla Capeche Galeota, Princiee de Mon-
te Leon, e da Princeza D. Diana Spinelli, irmãa do 
Principe de S.Jorge, e tiveraõ eftes dous filhos. 

17 D. MANOEL EuGENIO DE PoR'fuG.u .. , naf. 

ceo no anno 16}}: quiz feguir ao principio o Eíl:a· 
Tom.IIL Eee do 
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Bifloria qenealogica · . 
do Eccldiaftico , e affim renunciou a Ca& em feu 
irmaõ; por cuja morte fe intitulou, terceiro Mar· 
quez de Trancofo, fegundo Conde de Sandim, mor
reo em Roma em Setembro de 1687. Naõ cafou, 
nem teve fucceffaõ. · 

17 D. FERNANDO ALEXANDRE DE PORTUGAL, 

nafceo no anno 16J4· EIRey Filippe IV. o fez 
Conde de Sandim no anno 16; 6 , e por morte de 
feu pay, em cuja Caía fuccedeo pela renuncia de 
íeu irmaõ mais velho , como acima fe dilfe, foy fe
gundo Marquez de Trancofo, e Cavalleiro da Or· 
dem de Santiago, morreo Coiteiro em Madrid a 24 
de Dezembro de 1668, e affim fe acabou a defcen
dencia mafculina do Prior do Crato D. Antonio. 
Deíl:e Senhor , e de feu irmaõ efcreveo Rodrigo 
Mendes Sylva , ChronHla de Hefpanha, e Minillro 
do Confelho de Cafl:ella, hum Memorial Genealo· 
gico, que imprimio no anno de 1656. I)cpois no 
anno de 1672 efcreveo D.Jofeph Pellicer de Oifau 
e Tovar hum Memorial de D. Manoel Eugenio de 
Portugal, Marquez de Trancofo, acima, que fobre· 
viveo a feu irmaó , como temos t:lito , com tantos 
erros, que naõ podia ô caber na penna de huma pet= 
foa taõ erudita na profiífaõ da Hiíl:oria, como foy 
Pellicer; os quaes já ~eparou, ainda que naõ fem ef. 
candalo do Author, por fer materia , que tocava 
à honra de huma peífoa taõ efclarecida, o Príncipe 

s~1a1ar, Advtrr. Hill. das Genealogias nas Advertencias Hiíl:oricas, fobre 
foi. 8~. num. 86. b d J • as o ras e a guns doutos Efcntores modernos. 
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CAPITULO IX. 
'Do Infante V. Fernando, e [eu cafamento. 

1} AscEO o Infante D. Fernando Goes, Chr. delRey D. na Villa de Abranus a 5 de Manoel' parto J. e. l ,9o 

Junho de 1507. Foy Duque 
da Guarda , e de Trancofo, e 
Senhor de Abrantes, e de hu
ma opulenta , e grande Cu fa. 
Era animado de generofos ef

piritos , de gentil figura , e hum a prefença real, de 
muita verdade, e della nafcia fal1ar livremente a El
Rey feu irmaõ nos mayores negocios. Teve gran
de engenho, e inclinaçao às letras , e applicaç:·~ õ a 
Hifloria , e affim m.andou por Damiaõ de G oes 

. comprar todas as Hiílorias , que achaífe em Flan
dres, tanto impreíiàs, como manufcritas, e o mef-

Tom.111. Eee ii mo 
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Bifloria <jenealogic• 
mo mandou fazer em Hefpanha , no que difpendeo 
grandes tomas de dinheiro , naõ fó nos ordenados, 
e tenças, que dava aos que nefta diligencia occu
pava, mas em illuminaçoens dos livros. .Mandou 
illuminar huma Arvore Genea1ogica, que defde o 

Provanum.ioi. tempo de Noe fe deduzia até EJRey feu pay. A 
fua Caía foy fervida com grandeza, e fuppoílo naõ 
fuy taõ numerofa como a do Infante D. Luiz feu 
irmaó, paífavaó os moradores da fua Cafa, e da ln· 
fanta fua mulher de duzentas e fetenta pelíoas. F oy 
teu Mordomo môr Chriílovaõ de Tavora, do Con· 
felho delRey D. Manoel, e deIRey D.Joaó.111. 
Senhor de Ranhados , e do Morgado de Caparica, 
Commendador da Conceiçaõ ·. de Leiria na Ordem 
de Chrillo, que tinha tido Capitaó de Sofala , pef
foa taõ illuílre, como authoriíãda, e fua filha D. Bri
tes de Tavora, foy Damá· da Infanta lua mulher, e 
outras Senhoras de qualidade , feu Camereiro môr 
V afco da Sylveira , Alcaide môr de Caílello-Ro
drigo , e outros Officiaes , e Fidalgos da fua Cafa. 
Viveo em a fua Villa de Ab(antes depois que caf ou 
com grande uniaõ, e correfpondencia com a Infanta 
f ua mulher, e refere o Padre Fr. Luiz de Soufa, na 

llilloria de s..Domin· tua Hiíl:oria de S. Domingos, hum cafo eftranho, 
r,oa,paitci.lib.6.c.J. que aconteceo na morte deíles lnfàntes. Achava· 

fe elle na Villa de Afinhaga, e levantando-fe huma 
manhãa , referio ~os Fidalgos, que . o veftiaõ , que 
fonhara aquella noute, que vira fahir de f ua Cafa, 
em Abrantes, tres tumbas juntas, e cubertas de ne· 

gro. 
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Ja CA_fa 'Rfal Portug. Liv.IY. 40 S 
gro. O Infante, que era de animo grande, e bom 
ChrHlaõ, e nada agourento, nenhum cafo fez do fo .. 
nho : ao dia feguinte teve recado de fer falecida. a 
Senhora D. Luiza , fua unica filha, que já naõ tinha 
_ourra,.e era no mez de Outubro de 1534. Foy a 
Abrantes a confolar a Infanta, que amava ternamen· 
.te, mas elle faleceo em Novembro, e íua mulher 
emDezembro; de forte, que em pouco mais de dous 
mezes fe vio.cumprido o 1onho. Faleceo na ViJla 
de Abrantes a 7 de Novembro de 1; }4 em hum 
Sabbado. Foy enterrado na Capella môr da Igreja 
dos Prégadores daquella Villa, e nefl:e jazigo efi:eve 
com a Infanta fua mulher até o anno de 1; 8 2 , no 
qual ElRey D. Filippe II. eA:ando em Lisboa , e 
querendo ajuntar ao enterro Real de Belem todos 
os filhos, e fucceífaõ defunta delRey D. Manoel, 
mandou trasladar os oífos do Infante , ordenando , 
que fe naõ boliífe com os da l~funta, por confiar 
fer fua vontade ultima eflar alli enterrada: na mef.. 
ma occafiaõ foy trasladado .-~ Cardeal Rey, de Al
meirim , e levados a Belem1 onde jaz , e com elle 
feu irmaõ o Infante D. Antonio, como declara o 
Epitafio feguinte: 

Hic neci1 imperio Fernantlus fubjacet lnfatJI, 
MrBcenas doélis, prttfuliumque viris. 

Yentris ab egrejfu Jormitque .dntoniu1 lnfans, 
· Vt pede, quJm t~~ram) tangeret afira prius, 

Cafou. 
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406 Bifloria qenealogica 
Cafou no anno 1 5} o confórme fe tira do contrato 
·.deíl:e matrimonio, de que logo faren1os memoria, na 
ratificaça6, que fez delle nefte anno o Secretario An· 
-tonio Carn~iro, com a Infanta D.Guiomar Coutinho, 
herdeira dos Condados de Marialva., ·e Loulé, filha 
de D. Francifco Coutinho, quarto ·Conde de Ma· 
rialva, e Meirinho môr do Reyno, Senhor de Caf. 
tello-Rodrigo, dos morgados de Leomil, eMedello, 
. de onze Villas , e Caíl:ellos com muitos Vatrallos, 
Alcaide môr de Lamego, da Guarda, e da Villa de 
Trancofo, e de D. Brites de Menezes, Condeífa 

. de Loulé, filha herdeira de D. Henrique de .l\ilene
zes, Conde de Loulé, e de Valença, Alferes môr 
delRey D. Affonfo V. Senhor de Caminha , Capi-

Chron. ddRcy D. Joaó ,,., D · d AI S d A i] 
0 w. pan. 1• cap. 11. tao onatano e cacer· eguer , e e rz a , e 

da Condeífa D. Guiomar, filha de D. Fernando, 
primeiro do nome , Duque de Bragança , e da Du· 
queza D.Joanna deCaftro, como fe dirá no.Liv.V. 
Cap. VI. Eíl:e caíamento pela peílõa, e riqueza 
era o mayor, que entaó hav.ia em Hefpanha: alcan
çou nel1e o Conde g1"1nde honra na finalada mer· 
cede lhe dar EIRey D. Manoel o Infante D. Fer
nando para genro. Era o Conde de Maria! va V a. 
ra~ efclarecido por fangue , e virtudes ; na guerra , 

·e na paz o acompanhou fempre a fortuoo. Naó 
tiveraõ logo effeito as vedas pela. pouca idade do ln· 

. fante, e quando fe devia effeituar, já depois da mor
te delRey D. 1\'Ianoel, que no {eu Codicillo, feito 
·no anno de 1; 21 -, declara , que tiriha trat~do com o 

Çonde 

Digitized byGoogle 



Ja Cafa 'Rtal Portug. Liv.11'. 407 
Conde de Marialva, de cafar o Infante D. Feman .. 
do, com fua filha, e diz dlas palavras: Por me 
parecer coefa proveit~à na'ó flmente para elle , mas 
para o Reyno; e que ao Conde tinha communicado 
tudo, o que fe devia de fazer, deixando em feu po· · 
der certos apontamentos efcritos pelo Secretario An· 
tonio Carneiro , em que determinava as merces , 
que fazia ao Infante ; pelo que recommendava a<>'·. 
Principe a conclufa6 deíl:e Tratado~, é acaba aquel· 
la Verba com eílas palavras: Porque lzaverey muito 
prazer de a/lim je acabar como tenho concertado, pe .. 
los ditos apontamentos, e muito lhe encommendo, que 
a/ftm o faça. Efl:es apontamentds vi na Torre do 
Tombo, na gaveta dezefete, maço fegundo da Cafa 
da Coroa. Na6 te dilatou ElRey D. Joaõ em .dar 
cumprimento ao que EIRey feu pay lhe ordenara. 
No anno feguinte de 1522 a 10 de Março fe fize- Prova num. 102. 

raõ as Capitulaçocns em Caía do Conde de l\larial-
va, por Damiaõ Dias, Efcrivaõ da Fazenda, e No-

. tario publico, por authoridade real para eíl:e nego· 
· cio. Fez EIRey feu Procurador a D. Diogo Lo-· 
bo , Bara6 de Alvito , do feu Confelho , e V édor 
da Fazenda, o qual tambem deu para Procurador 
do Infante. Obrigou-fe o Conde de Marialva a 
dar em dote quinze mil cruzados em oµro, prata , 
e joyas , e outras coutas, que parecelfem neceffa .. 
rias , com declaraçaõ , que dez feria6 em prata ; ' 
dous mil e quinhentos cruzados de renda todos os 
annos na Villa de Loulé, con1 todos os feus ter· · 

mos, 
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408 ~~oria ~enealogicA 

mos, e jurifdicçoens; o Morgado da Torre do :Bif. 
po, na Comarca da Eílremadura; a Villa, e termo 
de Caílello-Rodrigo, refcrvando a juriídicçaõ, e 
Caílello da dita V ilia, e o lugar de Meimaõ com 
todas fuas rendas, e direitos, e as rendas do lugar 
de Gargal , termo da Villa de Sernancelhe , e ou
tras coufas, que fe declararaó na dita Efcritura ; pa· 

· ra que tanto, que fe effeituaífe o matrimonio, fi. 
caífe por aquella efcritura já trafpaílàdo o dominio. 
E que no cafo de o Conde haver filho baraõ , fe 
obrigava a dar ao Infante além do declarado certa 
quantia de dinheiro ; e o de mais , que novamente 
elle ganhara, e adquirira para a fua Capella de San· 
ta Catharina , do feu Morgado de Medello , e que 
pudelf e ElRey tirar para o Infante , e para fua filha 
D. Guiomar, toda aquella parte , que lhe pareceffe. 
E em virtude da fua procuraçaõ o Baraõ, Conde , 
e Condeífa alfenraraõ, que no cafo de a futura fua 
filha falecer fem filho , ou filha daquelle matrimo
nio , em vida dos ditos Condes , ou de cada hum 
dell~s , que houveífe de herdar, tornaria o dote a 
cada hum dos ditos Condes, que vivo fuff'e, o que 
a cada qual pertenceífe. por fuas doaçoens; e fendo 
elles falecidos , poderia fua filha dif por no melhor 
modo, que o direito permittiífe. O Baraõ como 
Procurador delRey em feu nome prometteo ao In
fante por fatisfaçaó do cafamento, a Villa de Tran .. 
co1o , com todas fuas jurifdicçoens , e a ViJJa Çe 
Sabugal · com o feu Caftello , rendas , e direitos 

reaes~ 
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Ja Cafa ~ai Port#g. Liv. IY. 4 o g . 
Reaes, e a Villa de AJfâyates, na mefma fórma tudo 
de juro, e herdaae para fempre, e para quantos del· 
le defcendeífem ·; e outras merces mais de rendas 
em dinheiro , de que tudo . fe lhe pa«àriaõ as doa
çoens. E que tanto, que o Infante cbegalle a ida· 
de de dezefete annos, e houveífe de tomar a fua Ca· 
fa , fe compriria tudo o promettido , e de mais ]he 
daria naque11e mefmo tempo o titulo de Duque da 
Cidade da Guarda, de juro, com o Cafiello da dita 
Cidade , data dos Officios , com f uas jurifdicçoens, 
rendas , e direitos Reaes , que na dita Cidade del
Rey tinha, tudo de juro , e herdade para todos os 
que defcendelfem do Infante, e pela mefma·Carta 
ufariaõ do titulo,. e dignidade de Duque, fem mais 
lhe ler neceífario outra Carta delRey , nem dos 
Reys , que lhe fuccedelfem. E foy tambem acor· . 
dado entre elles , que o filho, que· nafceífe herdeiro 
da Cafa de Marialva , traria .no Efcudo das Armas 
hum quartel das Armas dos Coutinhos , e affim mais 
lúariaõ do appellido de Coutinhos. Obrigou-fe o 
Baraõ em nome do Infante a dar à Infanta por hon· 
ra da fua peífoa , de arrhas vinte mil cruzados de 
ouro , as quaes venceria ficando viuva , ou tiveífe 

·ou naõ filhos; e que fallecendo primeiro que o In
fante, naó haveria as ditas arrhas , e fómente feus 
herdeiros haveriaõ o dote , e ametade dos adquiri
dos : e fe efl:ipularaõ mais outras condiçoens , que · 
conílaó da Eícritura , em que foraõ tefl:emunhas ; 
D. J oaõ Pereira, Fidalgo da Cafa delRey , e do 

Tom.III. Fff feu 
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_·.Bifloria genealogicA_ ': \ · 
féu Confelho, Efcrivaõ da Puridade, ·e·cnancellé( 
môr do Infante D. Luiz, e Governãdor de tuas ~er ... 
ras; o Licenciado Antonio de Azevedo_, Fidalgo 
da Cafa delRey, e feu Defembargador dos Aggra" 
v.os ; o Doutor J oaó de Faria , tambem do Confe., 
lho do dito Senhor, e Defembargador dos Aggra~ 
vos, e Commendador de Travanca , e Carrecedo; 
e o Licenciado Chriftovaõ de Figueiredo , Conego 
na Sé de Lamego. E acaba neíla f6rma : E ezi 
Damia'Ó Dias, Commendador na Ordem de Clzri/lo, 
'E]Criva'Ó da F az.enda, e Camera do dito Senhor, Na
taria publico pela dita autlzaridade, que eRo e/lrumen • . 
to·efarevi por prazer das partes. E eu Antonio Car
neiro; Secretario de!Rey n~ Senhor, e do_/eu Con-
felho, e flu publico N otario Geral em todos {eus Rey
nos, e Senlwrios, dou fé, que ha meu.fiel E/crivaô 
mandey trasladar·e/le contrato, e por mi ho provi, 
examiney , e con(ertey, e he tal como o proprio origi
nal, e por ··certeza dei/o fiz e/le fobre(crevimento JXJr 
minha ma'Ó, e Je meu publico .final ho a/finey. Lishoa 
11 de Março de I)Jº· E efi:e parece .o anno, que 
fe effeituou eíle matrimonio, pelo que adiante dire
mos. Depois por hum Padraõ paífado ao Infante, 
foraõ incorporadas todas as merces, que fe dotaraõ, 
e lhe pertenciaõ em virtude do referido ·contrato , 
nas quaes fe comprehendfa o officio de Meirinho 
môr, de que o Infante teve Carta feita em Lisboa 

Provanum,10~. a 27" de Setembro doanno 1530, que eA:á encorpo• 
.rada no referido Padraõ, onde fe lê .o feguinte: Fb:. 

· ,_ mercc 
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da Cafa 'Rita/ 'Portug. Liv. li'. 41 ~ 
merce ao dito Iefante (fa11a de D. Fernando) meu 
irma'Ó , do Oficio de M eirinlzo môr em todos os meus 
Reynos, e Senhorios '!ffim como ofay o Conde de Ma· 
ria/va, e Loulé, que Deos perdoe, e:/ e. foy paífada 
em Evora a 28 de Abril de IJJ}• 

· Eflando tratado , e ajuftado o cafamento do 
Infante, fe oppoz D. Joaõ de LencaA:re, Marquez 
de Torres-Novas, pedindo aCondefià D. Guiomar, 
por mulher , com quem publicava eftar dandeftina
mente cafado. Q.ueixou-fe o Conde de Marialva 
a ElRey D.Joaõ o III. dizendo, que ElRey D. 
Manoel feu pay, deixara em o feu TeR:amento con
certado o Infante para cafar co:n fua filha , com 
cominaçaõ, que fe o Conde fe arrependeífe naõ vin
do no cafamento , lhe naõ confirmaffe ElRey a 
merce , que lhe tinha feito , para fucceder em toda 
a fua Cala f ua filha ; porque quando ElRey lhe fi. 
zera a dita merce, fora naquella confideraçaõ, como 
fe via do feu Teff:amento , e Codicillo , que tinha 
em hum livro o Secretario Pedro de Alcaçova, em 
virtude do que tinha Sua Alteza contratado com 
elle Conde ellas vodas, a que ajuntou outras razoens 
muy vivas. ElRey vendo diante de fi injuriado 
hum velho taÕ authorifado, a quem os annos faziaâ 
veneravel , e os merecimentos augmentavaõ o ref.. 
peito, confultou os mais graves Letrados do Rey
no, de que fe feguio mandar prender no Caff:ello de 
Lisboa ao Marquez de Torres-Novas, e a feu pay 
o Meff:re de Santiago mandou fahir da Corte, Du· 
: Tom.III.- f tf ij. roq 
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412 &floria· qene"logic• 
'rou quafi nove annos a caufa, e EIRey mandou 
por Theologos , e CanonHlas fazer novas pergwi.. 
tas ; e como a Condelfa perfifi:iífe confl:ante contra 
o Marquez, foy contra elle íentenciada , e fe effei • 
tuaraó as vodas com o Infante, a quem fobreviveo 
pouco tempo, porque veto a morrer a Infanta D. 
Guiomar Coutinho, em huma quarta feira 9 de De
zembro de 1 $}4· Jaz em S. Domingos de Abran· 
tes na Capella môr debaixo do Altar, na Igreja de 
N otfa Senhora da Confolaçaõ, Mofl:eiro da Ordem 
dos Prégadores, de que foy infigne bemfeitora. Def. 
te matrimonio nafceraó. 

Faria, Earop. Portug. 14 O SENHOR D. N ......•. morreo o 1 de 
• .z, P• 4 e. foL 588, A 11. de 

gono I5J+ 
14 A SENHOR.A D. LUIZA, morreo em Outu .. 

bro do referido anno, e jaz juntamente com a In
fanta fua mãy em Abrantes. 

E affim fe acabou em poucos mezes efla gran· 
de Caía, morrendo no curto efpaço de cinco mezes 
pays , e filhos. Tiveraó rcverfaõ os bens della à 
Coroa, e pelos que pertenciaõ à Caía de Marial· 
va, correo demanda D. Fernando Coutinho, como 
filho de D. Diogo Coutinho, irmaõ inteiro do Con• 
de de Marialva D. Francifco Coutinho , ambos fi. 
lhos de D. Gonçalo Coutinho, fegundo Conde de 

Chron. delReyD.Af· Marialva, Meirinho môr do Reyno, que morreo no 
fonJo v. cap. J4e anno de 146 J no efcala de Tangere, e da Condefià 

D. Brites de Mello , filha de D. Martim Affonfo de 
Mello, Guardamôr deIRey DJ oaõ o 1. e de D.Brio· 
lanja de Soufa, (ua mulher. . Era 
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Ja Cafa 'R.!al Portug. llv. lY. i I t 
Era D. Fernando Coutinho, primo com irmaõ 

· da Infanta D. Guiomar Coutinho , e affim por fua 
morte pertendeo fucceder no Condado de .l\'larial
va , e nos mais bens , na confonnidade que tinha 
fucccdido na herança patrimonial , e no Couto de 
Leomil, e correo a caufa, em que teve Sentenças 
a feu favor, e lhe foy julgada a Torre do Bifpo; e 
o Morgado de Medello, em que entrou : e de fua 
fegunda mulher D.Joanna de Almeida, filha de D. 
Antonio de Almeida, Contador môr, e de fua mu
lher D. Maria Paes, teve a D. Francifco Coutinho, 
Senhor da Torre do Bifpo, e do Couto de Leomil, 
e mais Cafa , que poífu1o feu pay , e continuou a 
mefma pertençaõ da Caía de Marialva. Morreo 
no anno 1578, na batalha de Alcacer. Cafou com 
D.Jeronyma de Carvalho, Senhora de exemplar vi
da, e virtude , filha de Pedro Carvalho, Provedor 
das obras do Paço, e de D. Maria Brandaõ Patalim, 
Senhora dos Morgados de Patalim de Evora, de 
quem nafceo entre outros D. Manoel Coutinho, 
Senhor da Torre do Bifpo, e do Couto de Leomil, 
o qual feguio a mefma pertençaõ da Caía de Ma .. 
rialva, e cafou primeira vez com D. Maria de Faro, 
lilha de D. Fernando de Faro, Senhor de Barbace
na, e de D.Joanna de Gufmaõ, de quem naõ teve 
filhos. Cafou fegunda vez com D. Guiomar de 
Catl:ro, filha de D. Duarte de Caíl:ello-Branco, pri· 
meiro Conde de Sabugal, Meirinho môr do Rey· 
no, Védor da Fazend41, e do Confelho de Eilaào, 
:. . e~ 
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Bifloria <j enealogica 
e da Condeífa D. Catharina de Menezes , filha de 
D. Bernardo Coutinho, Alcaide môr de Santarem, 
e de D .J oanna de Menezes, fua fegunda mulher, a 
qual era fua cunhada irmãa inteira de f ua primeira 
mulher D. Brites de Menezes ; além diífo era fua co
madre , e f obrinha , filha de f ua prima com irmãa 
D. Guiomar Coutinho , terceira mulher de D. Pe
dro de Menezes , primeiro Conde de Cantanhede, 
e foy efta huma das mayores difpenfas , que vio a 
Curia Romana naquelle tempo. Daquelle matri· 
monio nafceo unica herdeira da Caía , e das per· 
tençoens da de Marialva , que tambem feguio, D .. 
Catharina Coutinho, que cafou com D. Antoni~ 
Luiz de Menezes, terceiro Conde de Cantanhede , 
primeiro Marquez de Marialva, do Confelho de 
Eff:ado, e Guerra, Capitaó General do Exercito de 
Alemtejo , de cuja poíleridade daremos noticia em 
outra parte ; ao qual fazendo{elhe merce de alguns 
Eff:ados da Cafa de Marialva pelos feus ferviços, foy 
com refalva , de que em cafo , que alcançalfe Sen· 
tença contra a Coroa, lhe feriaõ remunerados com 
hum equivalente do feu valor , e eílimaçaó ; fen
do o motivo de ferem aquellas terras ganhadas aos 
Mouros no tempo do Conde D. Henrique, por D. 
Garcia Rodrig~es, e D. Payaõ, feu irmaó, a quem 
o Conde as coutou , em cujos defcendentes com o 
appellido de Coutinho fe con!ervaraõ por tantos fe· 
culos. 

A Infanta 
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mar_...--..._ 
rinho,mu
lhcr do 
Infante D. 
fcmandQ. 

Dom Fran· 
cif co Couti
nho, O>nde 
de Marialva, 
e Loulé, Se· 
nhor deCaÍ• 
rcllo-Rodri· 
go, Alcaide 
môr de La· 
m~o, Mci-
rinhomôrdo 
Rcyno +cm 
1531. 

A ConddTa 
D. Brites de 
Menezes. 

Dom Gonçalo 
Cominho , fe
~o Conde de 
Marialva , Mei· 
rinho môr do 
Reyno +cm Ja• 
nciro de 1464 

D. Henrique de 
Menezes, Con• 
de de Loulé, Se
nhor de Cami
nha,Alfercs mô 
delRey_ O. M, 
fanfo V. 

A Condeífa D. 
Guiomar, 

~ 
Vaíco Fc:mtft. Coar. Senhor de 
Lcomil,e McdelJo,Meirin. môr. 

• Gonçalo VafqQCS Britcs~onçalves~~ Moura,Aya 

~ 
Couúnbo. . da Ramha D. F1hppa. 

. . Gonçalo Vafques de Azevedo; 
D. Vafco ~~n- Senhor da Lourinháa, primeiro 

Conde de Marial- Leonor Clonçolva ~ O. Ignez Alfonfo. 
nho , pnme1ro Marichal de PorrugaL 

va. de Azevedo. ~ Alvaro Dias de Soufa, Rico Ho-
mem, Senhor da Caía de Soufa. 

D.Lopo Dias de Sou• O.MariaTelles de Mcn. fil.de D. 

~
fa, Mdhe da Or- MartimAffon.TcllodeMcnez. 

D. Maria de Sou· dcm de Chri~ + ª ~ Gonçalo Ribeir~ 
e 9. de Fevereiro de N 1a. d ................ . 

e •4H• 
. . . Manim Affonfo de Mello, 

Mana Ribeira. ~ quarto Senhor de Mello. 
D.Marinha Vafques, fil. de Flle

Vafco Martins de vaõ Soares, Senh. de Albergaria. 

~ 
Mcllo , Senhor da )oaóAffonf. de Brito~cnhor,~o 

Martim Affonfo Caftanheira, &c. ~ Morga~o de S. Eftevao de BeJa. 
d M li S h . ffi r. d D. ManaGonçal. deTav. filha 
e e o, en or Maria A onio e de Gonçalo Gil de Tavar. CÀ• 

de Ba":accna,Gu· Brito, fcgunda mu• mcrciro môr dclRey D. Pedro. 
ardam<;?r dclRey lhcr. Martim Affonfo de Soufa , do 
D. Joao L Confclho delRcy D. Diniz. 

Martim Affonfo de D. Aldonça Anncs de Briteiros, 

Soufa f ~gunda Morragoa. de Joao Rodrigues .d~ Bntc1ros. 
ulh ' ~ Gonç. Anncs de Bnte1ros Fronc. 

m er. D. Maria de Britei- môr de _Enrre Douro, e Minho. 
D. Mana Affonf. de Sou(. fil. de 

ros. Mart. A f. 61. delRcy D. A f. Ili. 

~ D.Joaó Affonfo T ello de Mcne-
D.Ped. dcMenezes 1. zes, primeiro Conde de Vianoa. 

~
Conde de Villa-Real, A Condcffa D. Mayor Porto

D. Duarre de Me- e '~· de Vianna,Alfer. Carrero. 
nczes terceiro mor de.IR!Y D.Duar-~ N. • • • • • • • • • • • • ••• 
Co d 'd v· te,CapuaodeCeura+ N n e e 1anna, d N • • . • • • . . • • • • . • • • 
Alferes môr dei- au. e ov. i4~9. 
Rey o. Duarte + lfabel Domingues. ~D. Ped. de Caft. Scnh. do C.adav. 
a 10. de Janeiro D F d Q{l O.Leonor Tellcs de Mencze~, fi-
de 1464- ~~~da~ e~ aº' lha deD.AffonfoTellodcMc• 
- e nçaa' O• nczes , Conde de Vianna. 
A Condeffa O.Ifa- ~&ªdo ~a ~fa d: s Martim Gonçalves de Araidc 1 
bel de Calho. n n •. • cnrique Alcaide môr deChavt'S. 

cm Abril cm 144.1 • D.Mecia Vafques Coutinho, fi. 
D. lfabcl de Araidc. 2 lha de Vafco Fernandes Coutin. 

Senhor do Couto deLeom il,toy 

~ 
Aya dos lnf. fil.dclReyO.Joaó L 
fü.1{ey D. ]oaõ 1. + a 14 de 

. OScnhorD.Affon- Ago!to de '4H· D.~emando, pr1-~fo, primeiro Duque D. l&nez Pires: foy Commen
mctro do nome, de Bragança + cm ~ dadc1ra de Santos. 
Duque de Bragan• 141) 1 O. Nuno Alvares Pereira ,C.On• 
ça + a 1 ~· de A Co~deffa D. Brites defravel de Portugal.+ 
.Março de 1478. f · ff. 

crcU'a ~D. Pedro de Cafiro, Senhor do 
Cadaval, acima. 

A Duqueza Dona~ D.Joaõ de Callro, Se· D •. Leonor T cllcs de Menezes, 
Joanna de Cafiro nhor do Cadaval. actm~. . H. Ma rum Vaf qucs da Cul"lha, ~ 

. D. Leonor da Cunha~ nhor do Pinheiro , &e. Conde 
Giraó. de Valença de Cam1os. 

· D. Therefa Tdles Giraõ, filha 
· de O, Aftonf o T clit5 U1r•u. 
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CAPITULO X. 
'Do lnf11nte 1J. Ajfonfo Cardeal. 

INFANTE D. Affonfo, nafcco 
na Cidade de Evora a 2 J de 
Abril do anno 1509. O Pa
pa Leaõ X. o creou Cardeal 
Diacono , de taõ curta idade, 
que lhe poz por claufula, que 
naõ feria tratado por Cardeal , Chacaõ in Vir. Leon. 

em quanto ri'~5 cumprilfe quatorze annos , e que ~~1.ª:~·5,' s 1 ~· 5• 2~' 
entaõ fem alguma dedaraçaõ Pontificia, feria aífo-
ciado ao Sacro Collegio , como conA:a da BaUa , 
que o mefmo Papa expedio no 1 de Junho de 1) 18, 
dandoJhe o titulo de Santa Luzia in Septem Soliis ; 
o qual lhe mandou por D. Manoel de Noronha da 
Camera , depois Bifpo de Lamego, de cuja maõ o 

~om.111. Ggg rece-
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Bifloria qenealogicA 
recebeo em Lisboa no Pa.ço da Ribeira na prefen· 
ça delRey feu pay, como refere o Chronifta Da· 

c;Joes, Chron. dc!Rcy miaõ de Goes , qµe neffe tempo vivia, e juntamen· 
D.Manoel, p. a. cap. • l .J B·.f d T p é 
41• te o t1tu o ce ~ po e arga. or m parece , 

que fuppofto o referido na6 podia fer em vida del
Rey fou pay , por naõ chegar ella ao tempo da 
claufula, que o Papa dera por termo, mas que teve 
eífeito já no Reynado delRey D. J oaó feu irmaõ 
no anno de 1526 tomando-o na f ua prefença aos 28 
deMayo do referido anno das mãos de D. Fernan
do de V afconcellos, Bifpo de Lamego, e Capellaõ 
môr A yres Barbofa , feu M etlre , lhe foz o feguinte 
Epigramma , que anda impreífo a foi. 3 9 da fua 
obra: Antimoria. 

'RpmA tihi donat, Princeps .Alphonfe, q alerum ·: 
'Dat tihi 1{oma decus, nec minus i//a capit. 

Já o Papa Clemente VII • .lhe tinha mudado 
o titulo para o de S. Braz no anno de 1524. De
pois o Papa Paulo III. no de 15}6 lhe deu o titulo 
dos Santos Joaõ, e Paulo. Foy Bifpo da Guarda, 
e de Vifeu , Arcebifpo de Lisboa, e ultimamente no 
anno de 1) 2 J perpetuo Adminiftrador do Bifpado 
de Evora, Abbade Commendatario de Alcobaça, e 
Prior môr de Santa Cruz de Coimbra, além de ou· 
tros Beneficias Ecclefiaílicoit. Era applicado às le
tras·, douto , excdlente Latino, e favorecedor dos 

eruditos, 
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Ja Cafa 'H.tal Portug. Liv. IY. 4 I 9: · · 
eruditos" a quem premiava com merces·, e anima· 
va aos etl:udiofos a mayores fortunas. Teve por 
MeA:re o infigne Ayres Barbofa, com quem apren· 
deo com ·perfeiçaõ as bellas letras, as artes da Rhe· 
torica, Oratoria , e DialeéHca , como depois teA:e
munhou com juíl:a vaidade o mefmo feu Meftre : era 
de hum engenho admiravel , compunha em v~rfo 
com grande facilidade: o l\'Ieíl:re André de Rezçn
de ajuntou alguns, que em huma Collecçaõ dedi· 
cou a EIRey D.J oaõ III. Tambem foy feu Mef. 
tre o Doutor Pedro Margalho , Lente de Prima de 
Theologia na U niverfidade de Coimbra , Conego 
de Evora, e Defembargador do Paço, infigne ·em 
letras, hum dos mayores eruditos daquelle tempo, 
taõ abundante de V aroens efclarecidos nas fciencias. 
Era ornado de grandes virtudes reconhecendofelhe 
defde os primeiros annos prudencia com admiravel 
zelo ChrHlaõ , piedade , e Religiaõ. , fazendo elle. 
muitas vezes os .Qfficios Divinos. Elle foy o pri- AgioL Lof. !• 1, no dia 
meiro , que mandou neA:es Reynos, que fe leífe o ª 1• de AbnJ. 

Cathecifmo da Doutrina Chritlãa nas Igrejas aos 
meninos, e ruíl:icos, e que fe fizelfem nas Parochias 
livros para os alfentos dos que recebiaõ o Sacra~ 
mento do Matrimonio , e dos que fe bautizavaõ, e 
elle mefmo exercitando-fe como verdadeiro Pallor, 
bautizava algumas vezes as crianças. Finalmente 
foy Principe liberal, magnanimo, e taõ benigno por 
natureza , que nenhuma peff'oa fe apartou da fua 
prefença , trHle , ou defcontente ; e f obre tudo foy 

Tom.III. Ggg ii cafto 
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4 2 o . . Bifloria qenealogic4_ · 
cafto, e virtuoío. Morreo moço em Lisboa a 21 
de Abril de 1 )4º , e fe mandou fepultar na fua Sé; 
donde foy trasladado para Belem , onde jaz em de· 
cente fepultura, em que· fe lê efte Epitafio. . 

Heu quot in Alphonfa viduantur honore Ttartt ! 
Plorat VOijippo , ~ma, rubenfque 7 oga. 

Yifenfes pueri, quos ipfe ftde erudiebat , 
Solaque congaudent ttthera Cive fao. 

O Padre Manoel Pimenta, lhe tinha efcrito o 
Epitafio ieguinte para a fua fepultura, que naõ te
ve effeito. 

Hic jitus .Alpho~{us j elici Jidere Prttful, 
Alcobaçtt Abba1, purpureufque Pater. 

'Doélrinâ inflituit pueros , rite abluit : & heu : 
:J\(qn illum pietas, lnfula nu/la tegit. 

Jeronymo Cardofo, tambem iníigne Poeta, 
lhe fez mais dous excellentes Epitafios, que andaó 
·impreífos nas fuas Obras. 

. CAPJ.. 
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·CAPITULO XI. 
'Do !rifante "D. 'Duarte, feu cafamento, 

e defcendencia. 

1; NATUREZA , que ornou de 
virtudes o Infante D. Duarte, 
lhe deu o berço na Cidade de 
Lisboa a 7 de Setembro do 
anno 151 S. Foy Duque de 
Guimarães ' Eftado , que te

rBti~~~:s-~ ve em dote, que entaõ fe def-
tnembrou da Caía de Bargança. Foy Senhor de 
Villa de Conde, que lhe deu EIRey D.Joaõ III. 
o qual em juizo contraditorio tirou a Abbadeifa , e P 
MoA:eiro, fendolhe julgada a dita Villa, com todo rova num. 104· 
o feu termo, e jurifdicçoens, excepto as datas dos 
officios. Foy feita efta merce em Lisboa a 19 de 

Julho 
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Bifloria qenealogica 
Julho de 1 $4º, de que o Infante tomou poífe no 
mefmo anno a 2 de Outubro, expoliando a Abba
deífa, e Moftciro do Senhorio defta Vílla. Era de 
gentil prefcnça , agradavel , benigno , bemquifio , 
amado, e aprafivel; de forte, que a todos era agra· 
davel, e na puerícia com tal graça , que até as tra
veífuras daquella idade eraõ plauíiveis, e decentes. 
Teve grande refpeito a feu irmaõ o Cardeal D. 
Henrique, de tal forte, que até a acçoens puerís , ou 
indifferentes fempre punha diante , . o que diria o 
Cardeal. . Era ornado de admiraveis partes , com 
natural inclinaçaõ às bellas letras, em que naõ teve 
muito exercido , mas com hum engenho fingular, 
e com huma memoria prodigiofa, que ajudava com 
fumma habilidade. Quando a primeira vez foy à 
prefença do Cardeal Infante o douto Nicolao Cle· 
nardo, aprefentado pelo Mefl:re And1é de R ezende, 
lhe fez huma breve falia em . Latim ; ·e dizendo o· 
Cardeal ao Meflre Rezende , que lhe refpondeífe , 
elle lhe diífe , que pois Sua Alteza havia de fer 
feu difcipulo, fe naõ acobardalfe em lhe fallar Latim. 
F ello o Cardeal, e ficou taõ agradado do confelho, 
que ordenou, que em quanto efliveífem ~ liçaõ naó 
fe fallaífe outra lingua dalli em diante, fenaõ a La~ 
tina. O Infante D. Duarte , __em que a viveza, e 
difcriçaõ era natural, e naõ qneria fe lhe conhecdTe 
fulta em publico , chamou o M eílre R ezende , e 
lhe dilfe, que ouvira o que o Cardeal feu irmaõ de~ 
terminara, e que às liçoens fe haviaõ de principi~ 

. da.Ui 
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dalli a tres dias; que eflimara, que nelle naõ conhe-
ceílê outrem faltas que naõ foífe Rezende: o qual Rezmde, na Vida do 

. ' . Infante O. Duan. m. L 
depois de o louvar muito, lhe começou a fallar La- mihi. 

tim; obrigando·o a '}Ue o Infante o. fizeífe, e def-
embaraçaífe a Jingua , o que fez em tres dias com 
tal felicidade , que perdido o receyo ficou taó Se-
nhor de fi, que na primeira liçaõ com admiraçaõ 
dos mais (que tal naõ efperavaõ) fallou fem traba-
lho, e com facilidade. Depois que o ln&nte teve 
cafa, tomou por feu Meíl:re ao dito André de Re-
zende, cuja erudiçaõ o fará fempre recommendavel 
em todos os feculos. Entrou a vifitallo em huma 
feíl:a feira o Cardeal Infante D. Henrique, ao tem-
po , que effava com feu 1\ileff:re na liçaó : retirava-
fe Rezende para que ficalfem converfando; por~m 
o Infante D. Henrique diffe, que naõ vinha a inter· 
romper a liçaó , e o mandou lentar, e que profe. 
guilfe : o Mefl:re voltando-fe para o Infante D. 
Duarte , lhe diffe : Senhor, pois que o Infimte quer 
que proíigamos a liçaõ , bom ferá , que a ouça da 
boca de V offa Alteza , para que fe inteire do que 
tem aproveitado a fua applicaçaó. O Infante D. 
Duarte lhe refumio em Latim competente (como 
diz Rezende) o Tratado De Pr~dicahilihus, as Ca .. . 
tlzegorias de Arifloteles, e Prelzemi11ias , taó folta , 
e defembaraçadamente, que o Infante feu irmaõ fi ... 
cou admirado. Na mefma occafiaõ fez outra of-
tentaçaõ mais admiravel. Lia em Marco Tullio o 
livro De Officiis , e naquelle dia tinha lido o Capi-
. tulo 
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Bifloria <jenealogica 
pitulo De J u/l,itia : o Infante o repetio de c6r na 
1nefma f 6rma , que eftá no livro, e depois que aca· 
bou diffe: Agora ·o quero repetir as avefas; e pe
gando na ultima palavra, o foy dizendo ao revez , 
fem fazer detença , nem intervallo até a pri,tneira 
palavra, onde o Capitulo principiara, que he. coufa 
de efpanto , e de prodigiofa memoria , o que fazia 
muitas vezes , e com muita facilidade. Diélava 
quatro Cartas juntas fucceffivamente fem detença , 
e com taõ íingular ordem, como fe fora hum a f P· 
mente. Na Poeíia vulgar compoz fentenciofamen· 
te; guardando as regras Poeticas. Era inclinado à 
Mufica, e taõ fciente , e deflro neíl:a arte, que can
tava todo o papel fem o ter viflo. A 's armas te• 
ve tanta inclinaçaó, que naó fó as jugava com pri· 
mor , e deftreza, mas fazia coufas admira veis por 
força da arte, o que goftava de exercitar diante dos 
Fidalgos moços para os eftimular a eGe exercicio. 
O da caça foy nelle taõ dominante, que naõ reparou 
cm dif commodo pelo confeguir, e por matar hum 
porco , ou hum veado naõ reparava em dormir no 
campo veíl:ido, expofto à inclemencia do tempo : 
hum feu privado lhe affcava hum dia efte exceífo , 
talvez por {e naó agradar do difcommodQ, em que 
lhe fazia companhia ; mas elle promptamente lhe 
refpondeo, que mal poderiaó os homens fofrer de· 
pois na occafiaõ os duros trabalhos da guerra , fe na 
mocidade naó fe tiveífem exercitado em experimen· 
tar difcommodos. Era verdadeiramente Principe de 
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animo real, muy liberal, ·fe os feuseftados pudeífem 
c~egar a íupprir a fua condiçaõ : naturalmente pio, 
cafto , e devoto·, affiftindo aos Officios Divinos 
com notavel attençaõ na fua propria Capella , quan· 
do à fua inftancia lha concedeo o Papa Paulo III. 
com a efpedalidade de fe poder fervir dos Capellães 
em os feus negocios, naõ f6 em Palacio , mas nas 
Miniffrarias das fuas terras , com a faculdade de po
derem fentcnciar as Caufas Civeis, e Crimes, excep
to effiifaó de fangue. 
- Contava 21 annos de idade quando EIRey D. 
Joaõ feu irmaõ tratou de lhe dar eíl:ado, e entre as 
Princezas, que podiaõ fer dignas de taõ alto con
forcio , foy preferida· a Senhora D. lfabel , filha do 
Duque de Bragança D.Jayme, ·em quem concor
riaõ grandes virtudes, e fermofura, com a efpecia
Jidade de naõ fer·eftrangeira, fe naõ nacional do feu 
proprio, e real langue. Celebraraõ-fe os contratos 
deff:e matrimonio na Cidade ·de Evora no Paço, em Prova nuní.106. 
·que affiília o Duqu~ de :Bragança D. Theodofio, 
primeiro do nome, irmaõ da Senhora D. Ifabel, on
de fuy Pedro de Alcaçova Carneiro, Secretario del
Rey, e Fidalgo da fua C~fa como N otario publico: 
por authoridade .do dito Senhor foraõ Procuradores 
·do lnfàntc, Pedro Correa, do Confelho delRey, Se
nhor de:Bellas, Védor da Fazenda, e o Doutor 
Chriftovaõ Efteves de Efparragofa, Fidalgo da Ca
ía delRey; do feu Confelho , e feu Defembargador 
elo Paço. .. Foy Procurador da Senhora D: Ilabcl ·o 
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Duque de Bragança fcu innaõ , que a dotou com a 
Villa de Guimarães, com fuas rendas, Senhorios, e 
jurif dicçaó Civel , e Crime , Caftello , e Alcaidaria, 
e direitos, na meíina f6rma, que a poHuia o Du
que pelas fuas doaçoens, obrigand~fe a lhe fazer 
bons dous contos de renda em cada anno , ·a faber s 
hum conto nas rendas da dita Villa de Guimarães, 
e outro conto em hum juro, que tinha comprado 
a ElRey por oito contos , o qual rendia quinhen
tos mil reis; e que o que reA:ava, que era outro tan• 
to, faria bom em vida de fua irmãa, nos Almoxa
rifados delRey , e que de tudo lhe daria Padroens. 
Dotoulhe mais dez mil cruzados na inaneira feguin· 
te : os Paços de Guimarães em mil e quinhentos 
cruzados , e em joyas da pe~oa da Senhora D. lfa· 
bel dous mil e quinhentos cruzados , e os íeis mil 
cruzados em prata lavrada para ferviço da Capella, 
e Mefa , e adornos da fua peífoa , e coufas perten· 
centes ao ferviço dos ln&ntes ; porém com efta 
condiça6 , que no cafo , que defle matrimonio naó 
houveífe filho, ou filha , nem delcendentes dos Infàn. 
tes, o Ducado de Guimarães , e fiw rendas, e di
reitos tornariaõ a incorporarfe no ER:ado da Cafa 
de B'ragança, e da mefma forte élla o poífuira, como 
fe na5 fe houvelfe feito eA:a doaçaõ. Declarou o 
Duque , que no referido dote ficavaõ incluidas as 
legitimas, que lhe poderiaõ tocar dos Duques feus 
pays. O Infante lhe fez de arrhas trinta mil cruza
dos no ·cafo de ficar viuva fem filhos , e declarou t 
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que fem embargo de fer o contrato de dote, e arrhas, · 
e naó por Carta de amerade, todos os bens adqui· 
ridos durante o matrimonio feriaõ partiveis , excep· 
tuando as merces , que dos bens da Coroa ElRey 
f eu irmaó lhe fizdfe de novo. F oy celebrado efl:e 
contrato, como diífemoi, na Cidade de Evora a 21 

de Agoflo de I jJ6. E foraõ teílemunhas D. Af• 
fonfo, fobrinho deIRey, Commendador môr da Or· 
d~m de ChriA:o , e F emaõ Alvares de Andrada do 
Confelho ddRey , e feu Thefoureiro môr, e o Li· 
cenciado Luiz Leite , e o Doutor Gafpar Lopes , 
ambos Defembargadores da Caía do Duque de Bra• 
gança. Efi:e contrato confirmou EIRey D. Joaõ 
III. à petiçaó do Duque D. Theodofio, como nelle 
fe continha, com derogaçoens geraes, por Carta in· 
ferta no dito contrato , feita em Evora no ultimo 
dia de Agol\o do referido anno. Deff:a efi:ipulaçaõ 
parece fe tira', que faltando a fucceífaó dos Infan. 
tcs D. Duarte, e D. lfabel, devia tornar à Cafa ·de 
:Bragança o Senhorio da Villa de Guimarães com 
tudo o mais, que lhe pertencia, e a dotara a Infunra, 
a quem fuccedeo o Senhor D.Duarte, Duque de 
Guimarães , por cuja morte a Coroa fe meteo de 
poífe deA:a Villa , e de fuas rendas , havendo vivos 
defcendentes dos ditos Infantes ; porque fal1ecendo 
a lnfimtaD. líabel, lhe fuccedeo o Senhor D.Duar· 
te, como filho baraó feu, e do Infante , o que con
fórme as doaçoens, que fe con{erva6 no Archivo da 
Cafa de Bragança, ena Torre do Tombo, tocava 
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Htjloria <jenealógic4 
efle effado a todos os fuccdfores da Caía de 'Bra
gança, como fe vê de muitas clau~ulas, que nellaa 
te contém, em que fe confervara mais de: cem an· 
nos, e fora dado condicionalmente em dote; o que 
o poder Real approvou, e corroborou para a valida
de delle para ter reverfaó à Caía de Bragança , que 
naõ chegou a entrar na poaêífa6 défte Bilado, fup
pofto era grande o direito , porque lhe pertencia. 
No anno de 1602 a 2} de Abril.alcançou o Duque 
de Bragança D. Theodofio, fegundo do nome, hum 
Alvara para citar o Procurador da Coroa, e feguir 
por juítiça o direito, que tinha à Villa de Guima
rães, e Alcaidaria môf; e rendas deli a , .e reguengo , 
que os Duques feus anteceífores tiveraõ com o titU• 
lo de Duques da dita Villa: eA:e Alvara depois de 
palfados muitos annos foy confirmado em 8 de M ayo 
de 16} S, e no mefmo dia fe lhe paífou outro A1vara 
deff:a çonfirmaçaõ, para que quando quizelfe feguir 
a juíl:iça da dita pertençaõ , fe lhe nomeariaõ cin• 
co Defembargadores, que foífemJ uizes d~fta caufu. 
Depois em o mefmo anno a 4 de Junho fe paffou 
Carta de doaçaõ do titulo de Duque de Guimarães, 
de juro, e herdade para todo fempre ao Duque de 
:Bragança, e Barcellos D.J oaõ, f egundo do nome, 
depois Rey de Portugal, no qual com a reftituiçaé) 
à Coroa Portugueza fe acabara ô ell:as ta6 juíl:as per· 
tençoens, que a Caía de Bragança tinha à Villa, ren· 
das , e Padroados de Guimarães : e como o dito 
Rey a feparou da Coroa para que nunca fe lhe 
puddfe unir , determinando para Duque de Bra-

gança 
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gança .·o P.rindpe· herdeiro do Reyno, parece nelie 
ea-a a mefma acçàõ para aqueUa Villa fe unir ao 
Eílado da Sereniffima Ca1à de Bragança. Depois 
de cafado tratou com fingufar amor a Infanta fua 
mulher. As fuas vifludes o fizera6 amado univer
ía1mente, e as exercitou de forte, que morreo pia, 
e religiofamente a 20 de Outubo do anno 1540. 
André de Rezende lhe efcreveo a vida , da qual 
temos copia e~· nolfo poder, em que refere coutãs 
prodigiofas , que tranfcendem _ o humano ~ · como 
predizer a f ua morte, com outras coufas, que elle 
vio, e .efcritas por homem taõ douto merecem to
do .o credito. Fez o feu Teffamento em dezefeis 
de Outubro do dito anno efcrito pelo Padre :Fr. Mi· Prova num. 110 
guel de Olivença , feu Confelfor, Religi-0fo da Or- • 
dem de S.Jeronymo-, em que fe vê a fua piedade 
tfevOçaõ , e humildade. Ordena feja enterrado no 
Mofleiro de Belem , em fepultura rafa , e humilde, 
fómente com huma pedra, e hum let~eiro , que di· . 
ga : O Infante D. Duarte. Porém depois da fua · 
morte fe naó fatisfez efla fua _vontade por naõ pare--
cer conveniente. Jaz no Moíl:eiro de Bel em, com 
feus innãos, e com elle no mcfmo l\f.aufoleo a ln· 
fanta D. Maria, como declara o Epitafio fegunite. 

Claudit in hoc lnfans OJuardus membra fepulchro, 
C111ptaque primttvo laéle Maria foror. 

fure 'Brigantint.t 'Domui regnum ille popofait; 
foanneJ 'luartus cttlitus obtinuit. 

, · Cafou 
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Cafou em Villa-Viçofa em 23 de Abril do anno · 
1$}7 com a Infanta D. Ifabel, filha de D.Jayme, 
unico do nome, Duque de Bragança, e da Duque. 
za D. Leonor de Mendoça, fua primeira mulher. 
Manoel de Brito Peçanha , Deaõ da Capella de 
Villa-Viçofa em hum livro original de Aífentos de 
alguns dos Senhores da Caía de Br.agança, que fe 
conferva na Livraria do Duque do Cadaval, no re
ferido anno poem cft:e cafamento, a que affillio El..
Rey p.Joaõ o III. partindo de Evora a 23 de Abril 
do dito anno, acompanhado de feus irmãos olnfãn
te D. A.tfonfo, Cardeal Arcebifpo de Lisboa, o ln- . 
fante D. Luiz, o Infante D~ Henrique, e o Infante 
D. Duarte, que era o noivo, e com elles todos os 
Grandes , e Senhores , e Prelados com cuftofas , e 
ricas galas. O Duque de Bragança efperava por 
EIRey meya legua fóra da Villa, acompanhado de 
1eus irmãos , D. Jayme, e D. Conftantino, e de 
muitos Fidalgos, Cavalleiros , e Efcudeiros da f ua 
Cafa, e com grande oA:entaçaõ de acompanhamento 
de criados , e fe fizeraõ magnificas feA:as. A pofen. 
tou-fe ElRey na Cafa do Duque, onde foraõ trata• 
dos os hofpedes com a grandeza devida à Magefi.a· 
de: o Duque jantou com EIRey, fentando-fe abai
xo dos Infantes , na fórma do Ceremonial, que com 
eHe fe praticava. Foy efta Princeza dotada de ad· 
mira veis virtudes, além de outras, que com o tem· 
po adquirio; porque no corpo foy fermofa, difcreta 
no juizo, vi~tuofa nas obras2 bem inclinada naco~ 

- diçaõ, 
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diçaõ , muy exemplar, e devota, e taõ applicada, 
que rcfereJoaõ Franco Barreto, na íua Bibliotheca, 
que vimos na Livraria do dito Duque do Cadaval, 
que tem huma copia tirada do Original, que fe con
ferva na Livraria , que foy do Cardeal de Souía, 
que e1creveo, e ordenou dous livros de tudo o que 
ouvia . nos Sennoens com notas fobre os Textos, que 
referia, tudo da fua propria maõ. Morreo em Vil· 
Ja-Viçofa a 16 de Setembro de 1 j76 , e jaz no Co. 
ro das Freiras das Chagas da dita Villa, e tem efte 
Epitafio. . 

Aqui ja?\. a Senhora Infanta 'D. lfa
bel, mulher do Infante 'D. 'Duarte, 
filha do 'Duque 'D. f aymes, 'i"e pela 
mui.ta · Jevoçaõ, 'fUe teve a ijla Ca
fa , fe mandou aqui lanf ar. Ânn() 
M. 'DLXXYL . 

Detle matrimonio nafceraõ tres filhos, a Caber. 
·14 A SENHORA D. MARIA, Princeza de Par· 

ma, de quem faremos mençaõ no Cap. XII. 
14 A SENHORA D. CATHARINA, nafceo a lS 

deJaneiro de 1540, foy bautizada no Paço dos ln· 
fantes feus pays , e f oraõ feus padrinhos os Infantes 
D. Luiz, e o Cardeal; e a Infanta D. Maria, e fer· 
vida dos Fidalgos da fua Caía. Calou com feu pri· 

mo. 
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mo com irmaõ D. J oaõ, primeiro do nome, fexto 
Duque de Bragança. Por morte de feu tio ElRey 
D. Henrique, ultimo Rey defl:a linha, lhe affúlia 
hum indubitavel direito de fucceder no Reyno , 
como mais propinqua ao ultimo poífuidor, a quem 
feu pay fuccederia, fe vivera, conf6rme as Leys . do 
Reyno, e difpofiçaõ do Teff:amento de feu tercei
ro avô EIRey D.Joaõ. o 1. e affim eR:a Princeza o 
reprefentava na linha, grao , fexo , e idade , como 
moflraraõ os Doutores naquelle tempo (em huma 
Allegaçaõ, que ella offereceo a EIRey D. Henri
que a 22 de Outubro do anno 1 $79 , e depois fe 
imprirnio no anno feguinte) ·e outros muitos depo~, 
e mais claro, e evidentemente o Doutor Francifco 

JuCl:a AcJ~ P· 2 • pont. de Y ellafco de Gou':ea, Lente de P~ima de Leys ?ª 
•· §. 1.foL79. Un1verlidade de Coimbra, por fer Já morta fua 1r-
Fidcl. d<>1 Porr. L '· tr. "" p · D M · ""' d' fi · 
4• arr. 4• maa a . nnceza • arta , que nao: po ta tran m1t· 

tir o ~ireito, que na5 c~egou a poíf uir, como egre· 
Luf. Libcr. J. ·~ e. 6. giamente mo{lrou Antonio de Soufa de, Macedo i 
n.11. r. fi . ~ r. r.. 
JoaõSJJgado dcArau· a que 1e accre centava outra nao inénos 1orço1a ra-
~irr. Porr.Cerr.z. An. zaõ, de fer cafada com Principe natural do mefmo 
f· e feguinr. . Jl,eyno, confórme o determinado nas Cortes de La· 
O Conde da Ericeira Ell. • fi "' · 
D.Fcm~ndo, Hilloria mego. nas, e outras razoens zerao a perten-
dc Tanger' 1 v. ~.· . çaõ dena Princeza à Coroa taõ forçofa, que foraó 
O Conde da Ericeira fi . 
I?· Lui2 , Porr. Rclt. de prezadas todas as mais acçoens naque1le tempo, 
liv. 1• e fó fe attendeo à delRey Filippe II. feu primo com 

irmaõ, que o ajudou com o direito das f uas armas, 
em tempo, que as de Portugal tinhaó padecido fà. 
:tal ru~ nos campos .de Alcacer. ; e defte modo a 

.. · injuíl~ 
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injuíl:a violencia de feu primo poz em confi:ernaçaõ 
aos Governadores, eJuizes da decifaõ defta caufa, 
ufurpandolhe entaõ a Coroa, que depois no anno 
de 1640 foy reft:ituida à tua mefma linha na peífoa 
do Senhor Rey D. Joaó o IV. de feliz memoria. 
Hum Author do fcculo patfado, que imprimio em LnDroi11o da Roy de 
Amllerdaó hum livrinho no anno de 166 5 dos direi· ftmÇC, pag. •47• 
tos, que a Coroa de França tem a diYerfos Eíl:ados, 
nelle trata tambem o que o Senhor Rey D. Joaõ 
IV. tinha à Coroa de Portugal , na qual fe intro• 
duzira por violencia EIRey D. Filippe II. de Caf. 
tella; porque fendo todos ·os pertendentes em igual 
grao , preferia a Senhora D •. Catharina , pela efpe· 
âalidade da repretentaçaó, a qual f 6mente fe dá nos 
viventes, e naõ nos mortos; porque ao tempo, que 
vagou a Coroa por falta de fuccefiàõ, era fallecida 
a Emperatriz D. lfabel, por quem EIRey D. Filip· . 
pe ·deduzia a fua pcrtençaõ , fuccedendo o mefmo 
aos filhos da Senhora D~ Maria Princeza de Parma, 
ainda que folfe na ordem do nafcimento primeiro 1 

que fua irmãa D. Catharina , a quem as Leys do . 
Reyno favoreciaõ , excluindo os Efi:rangeiros, que- . 
rendo · a fuccefiàõ do Reyno nos Príncipes nacio-
naes, em quem fe confervavaõ os co!lumes, armas, · 
e fangue, o que f 6 concorria na Cafa de Bragança; 
e que fupporto o direito das Coroas naõ p6de pref. 
crever , he quando as Leys o naõ encontraõ , e a 
Ley de Lamego tem a mefma natureza , do que a 
Salica, que de nenhuma forte fe podem reyogar, ain· 
. Tom .111. lii da 
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da que fe naõ achem ef critas; favorecendo mais ~G 
ta verdade os Teftamentos de diverfos Reys de Caf. 
tella, como foraõ ElRey Henrique III. no que fez 
em Toledo a 24 de Dezembro de 1406 preferindo a 1· 

linha de feu filho D. Joaõ o II. Carlos V. no Tcf· · 
tamento feito em Bruxellas no anno de 1;; 4 prefe .. 
rindo a fua ·linha às demais , ainda que foífe mais 
propinqua ; e o mefmo Filippe II. {e condemnou 
nefta Caufa no Teftamento feito cm Madrid no an· 
no de 1594 porque nelle prefere na fucceílàó de to-
dos os feus Reynos, em que nomea o de Portugal, 
ós feus defcendentes machos, e femeas de feu filho 
EIRey D. Filippe III. fua filha a lnfànta Ifabel Cla· 
ra Eugenia, mulher do Archiduque Alberto, a fua 
fegunda filha a Infanta D.Catharina, mulher deCar. 
)os Manoel, Duque de Saboya. De forte, que os 
nJhos , e filhas da Rainha de U ngria, filha de1Rey 
Filippe III. que cafou fem renunciar , feriaõ prefe-
ridos em a fucceífaõ de Hefpanha ao Cardeal de Sa • 

. boya, e ao Principe Thomaz , mais proximos hum 
grao a ElRey Filippe II. E depois de outras razoens 
bem ponder~das , ainda que brevemente , conclue 
com huma nota , em que diz , <JUe quando o mef. 
mo direito dei Rey D. J oaó o IV. ao Reyno de 
Portugal naõ foífe taó indubitavel , e foífe duvido· 
{o, entrara na polfe pela eleiçaõ, e confentimento 
dos Povos do Reyno, e .fora tratado como Rey, e 
reconhecidos os feus Embaixadores com todas as 

· honras, que foftelll legitimamente a altá dignidade 
· dos 
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dos Reys , que poííuem Reynos , e naõ como 
aquelles, que os pertendem ~ e affim o obfervou 0 Gobtllinmt lib. 1. d• 
P P. II E b . d M . Gdba Pü u. Pontifail. apa· io . com os m atxa ores de athias, Rey · · 
de U ngria, fem reparo das pertençoens, que o Em-
perador Federico III. tinha ao dito Reyno. Eíl:a 
quellaõ já taõ efquecida fufcitou D. Luiz de Sala-
zar e Callro , Chroniíla môr de Catlella no feu li-
vro : Glorias da Cefa F arneze, que imprimio no 
anno de 1716 dizendo os direitos, que tinha a Ca-
ía de Parma às Coroas de Portugal , e Inglaterra, 
como defcendente da Princeza U Maria. Bem pu· 
dera eu lançar aqui (ainda· f uppofta a grande eflima· 
çaõ, com que venero os efcritos deíle erudito Au-
th-Or) o que já fobre efle ponto efcrevi ainda 'lue 
f uccintamente em outra parte , em que moíl:raria· a 
debilidade dos fundamentos , que feguio, e o mal , . 
que entendeo a força das palavras de alguns dos 
Aífentos . das Corte~, pela falta de pontuaçaõ, com 
que o fentido fica duro , e confufo , e c()m percep· 
çaó · contraria ao que as palavras dizem ; como já 
advertio o Author .do Mayor Triunfo da Monar· 
chia. Lufitana, e tambem pudera claramente mof.. 
trar que as Cortes de Lamego naõ podiaõ fer in· 
ventadas pelo Doutor Fr. Antonio Brandaõ , e ou· 
tras equivocaçoens : porém naõ he o tempo pre-
fente de fazer memoria de materias, que foraõ ven .. 
tiladas; e finalmente já efquecidas; e muito menos 
neíla Obra , em que aífentamos naõ fazer diíferta· 
çoens , feguindo o que nos pareceo mais certo , e 

Tom.Ili. lii ii averi .. 
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averiguado, e apoyado pela authoridade dos Autho
res dignos da mayor fé.. As Cortes de Lamego efiaõ 
poftas na fua obfervancia por aétos repetidos, e pou. 
co importa aos Portuguezes ., que o Original naó 
appareça, como aos Francezet o negaremllie a Ley 
Salica , · que elles tem tambem na f ua obfcrvancia; 
nem menos caufa cuidado aos Romanos o naõ ap
parecer a doaçaõ , que Conftantino fez de Roma. 
Todas eílas coufas faó diiputadas pelo capricho de 
Authores; oq por outros muitos, que as occafioens 
fizeraõ fer plauftveis; mas nem por iffo deixaraõ OU· 

tros de as · contradizer , e nem huma , nem outra 
coufa foraõ caufã de as alterar para deixar de fe oh· 
fervarem da forte, que foraõ eftabelecidas para me
lhor coníervaçaõ das N açoens , que as promulga
ra ó, ou lhes foraõ concedidas, de que temos diver
fos exemplos. Nem eu, que reconheço a grande 
erudiçaõ de D. Luiz de Salazar, e a fua vaíla liçàõ 
da Hüloria, e que na Genealogia confeguio em Hei· 
panha o Principado, me perfuado a que elle deixou 
de entender a força das razoens, que ocombatiaõ; e 
affim fe valeo della materia como· a mais efpeciofa 
para augmentar as Glorias da Caía Fameze, fun .. 
dando neíles imaginados direitos o tratamento de 
Alteza Real , que outros Principes lograõ fem tan• 
tas prerogativas, como todos conhecem na Sere· 
niffima Caía de Parma. Da real defcendencia da 
Senhora D. Catharina, daremos em larga narraçaô 
conta nos livros VI. e (ubfequentesl . 

OSE· 

• 
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14 O SENHOR D. DuAllTE, nafceo poff:humo 

em Almeirim no mez de Março do anno 1 541. F oy 
Duque de Guimarães, e Condcfiavel de Portugal, 
poR:o, em que fuccedeo ao Infante D. Luiz, feu tio, 
·por ·Carta delRey D. Joaõ, pallàda em Lisboa a 
12 de Mayo de 15 f7 , a qual depois confirmou El- Prova num..1 11. 

Rey D. Sebaflia6 , por outra de 13 de Agoflo de 
157J. Teve os Eíl:ados, que havia poífuido o In-
fante feu pay: foy creado pela Infanta fua mãy, e 
com as diftinçoens de Principe do fangue, como 
immediato à Coroa. EIRey D.Joa6 o III. feu tio 
o preteria em tudo a feu filho natural o Senhor D. 
Duarte , declarando a efle o tratamento de Senho· 
ria, ao primo o de ExceJlencia, e que nos aétos pu• 
blicos precederia aos Embaixadores. Quando EJ .. 
Rey D. Sebafliaõ paífou a primeira vez à Africa, 
-0 acompanhou, mas naõ exercitou o officio de Con.. ..... L r. li 
d--11 1 l . d - d p . d e iuon. u • tom. 3· v. c:u;ave por a guma 1ntro uçao o nor o rato .. 10. "P· •S· 
Foy nomeado Generaliff1J11o de huma podçrofa Ar· 
mada·~ que ElRey D. Sebaíliaõ ordenou no anno 
.de 1572 a fuvor dos Catholicos de França, da qual 
a mayor parte fe perdeo no Porto de Lisboa , com 
huma terrível tormenta, que fe levantou, e fem ha· 
ver remedio humano , que pudeífe valer contra a 
furia dos elementos. N aõ chegou a tomar eíl:ado, 
e eftando no vigor da idade· ornado de excellentes 
Partes que o faziaõ amado morreo em Evora a Manoel PdTanha Aí· 

' ' fenro dos Senhores da 
a8 de Novembro de 1576. E como Principe vir· Caíadcfüa~an5a,m.t:. 
tuofo 1 logo no principio da ~oen~a ordenou o. feu 

, Tefta ... 
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1Jjfloria qenealogicA · 
Tdlamento com tanta Chriíl:andade , que nelle ío 
vê o animo pio , e devoto , de que era dotado ; . o 
amor dos criados , que o haviaõ fervido; a gra tida ó, 
com que delles !e lembra, e attençaõ com os Fidal .. 
gos. Nomeou por TeR:amenteiros ao Duque de 
Bragança feu cunhado , à Senhora D. Catharina, e 
ao Conde de Tentugal, e ao Cardeal Infante D. 
Henrique, feu tio, com a fuperintendencia da Teíl:a. 
menearia. Pede a EIRey, que tome a feu ferviço 
os Fidalgos , que o havia ó fervido, porque ou elles, 
cu feus. pays o fizeraõ a Sua Alteza, e eflava certo 
o fariaó affim na paz , como na guerra: os que no
mea faó os feguintes : D. Diogo de Lima (era feu 
Camereiro môr) Antonio da Gama, D. Antonio 
de Mello, Jorge daSylva, D. Diogo deMello, D. 
Rodrigo de Mcllo, D. Luiz de Moura, D. Fran. 
cifco de Moura, Gafpar de Soufa, J oannc Mendet 
de Caff:ello-Branco, Francifco Leitaõ, Luiz do 
Amaral, Pedro de Andrade Caminha, e Francifco 
de Soufa. Ao Infante Cardeal pede por merce lhe 
tome cem criados nos mefmos foros , e moradias 1 

que na fua Cafa tinhaó, e na mefma fórma ao Du· 
que de Bragança, e à Senhora D. Catharina; de for• 
te, que todos deixou amparados do modo, que lhe 
foy poffive1. Manda-fe enterrar aos pés do Car~ 
deal , em fepultura rafa (e por Hfo eftá em Evora, 
onde o Cardeal tinha feito a f ua fepultura) f ómente 
com o feu nome, e de feus pays, como nella {e vê. 
Foy feito em Evora por Bernardo do Amaral, ~11 

Secreta'! 
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Secretario a 9 de Novembro de 1576. Depois fez D. Agoft. ila_n. Vida 
dous Codicillos a 21 , e 26 do referido mez. Jaz ddRcy o. Joao 11. h>J. 

no Collegio ~Companhia de Evora debaixo da fe· ?S• 

pultura , que fe lavrou para feu tio o Cardeal Rey, 
onde na banqueta , Cobre que fe formaõ as grades , 
que guarnecem toda a Capella, le lê em huma f6 
regra o letreiro feguinte. 

Âqui jaf{ o Senhor 'D. 'Duarte, filho 
do Infante 'D. 'Duarte, e da infan
ta 'D. lfabel. Faleceo a 2 8 de ~
vembro de I s76. 

Por fua morte teve reverfaó à Coroa a Villa 
de Guimarães , donde íe naõ defmembrou até o 
prelente, de que naõ teve tempo de tirar Carta de 
fuccelfaõ das rendas , e direitos o Senhor D. Duar
te, em que havia pouco mais de dous mezes fucce
dera à Infanta f ua mã y , como filho baraõ feu , e 
do Infante D. Duarte, a qual lhe fez doaçaõ em füa 
vida da dita Villa com toda a {ua jurif dicçaõ Civel , 
e Crime, &e. refervando certas rendas em fua vida, 
o que EIRey confirmou, dizendo , que em cafo de 
morrer o Senhor D. Duarte, tornaff e a mefma Vil
la com tudo o que lhe pertencia à Infanta fua mãy. 
;it'oy a Carta paífada em Lisboa a 12 de Novembro Prova num.11 l• 
de 1; 58; fuppoflo, que neíl:a Carta fe diga, que fó-
mente em fua vida pelas primeiras doa~oens tinha 
düferente natureza. - CAPI· 
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CAPITULO XII. 
'Da Senhortt 'D. Maria, Prince~a áe 

P 4!»W , e faa facceffaõ. 

J O Y a Senhora D. Maria pri• 
mogenita do real conforcio 

11.lJ.1.-"V~ . ..,.....,""'"' dos Infantes D. Duarte, e D. 
Ifabel, nafceo em Lisboa a S 
de Dezembro do anno de 1 $ J 8. 
~oy bautizada pelo Bifpo do 

1...---;;..__~~~ Funchal D. Martinho de Por· 
tugal , em dia da Expeél:açaó de N oífa Senhora, na 
Capella Real , que entaó era na Igreja de N ofià Se· 
nhora da Efcada , junto a S. Domingos : foraõ pa• 
drinhos ElRey D.Joaó o III. e a Infanta D. Ma-

. ·ria , affifl:iraó os Infantes D. Luiz , e o Cardeal D. 
Henrique : foy fervida pelos Officiaes, e criados do 
- Tom.III. K.kk Infan-
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Infante reu pay ; e fendo educada em fantos cofiu. 
mes, no mais flórido tempo da idade , ornada de 
virtudes, dignas de bum a tal Princeza, fe tratou o 
(eu cafamento com Alexandre Farneze, Príncipe de 
Parma, filho _de Oélavio Fameze, Duque de Par
ma , e Placencia , e da Duqueza D. Margarida de 
Auftria , filha do Emperador Carlos V. irmãa del
Rey Filippe II. de Cafl:ella , que por fatisfàzer às 
inG:ancias da Duqueza f ua irmã a , tratou eíle cafa
mento com EIRey D.Joaõ o III. e depois de tra· 
tado particularmente eG:e negocio , mandou o Du
que de Parma a J uliaõ Ardinguelo, Fidalgo Floren· 
tino, Commendador da Ordem de Malta, com po· 

l>rovanum.11+ dere·s para fazer as Efcrituras do contrato deíle ca
famento, que fe celebraraõ na Corte de Madrid aos 
21 de Março do anno de 1565 fendo Procurador da 
Princeza o Senhor D. Theotonio, f~u tio, depois 
Arcebif po de Evora, e foy o dote fetenta mil cruza .. 
dos, a faber : vinte mil cruzados , em joyas, ouro~ 
prata , e perolas , em que haveria quatro mil cruza
dos em adereços da f ua peífoa, e os cincoenta em 
dinheiro, pagos dentro em hum anno em huma das 
feguintes Cidades, de Roma, Milaõ, Anveres , e Lif. 
boa; o qual dote o Duque de Parma, ·e o Principe 
feu filho feguraraõ em todos os feus EG:ados, &e. 
e principalmente nos que tinhaõ em N apoles, e 1\ili. 
laõ : foraõlhe declarados de arrhas vinte e tres mil e 
trezentos e trinta e tres cruzados , e hum terço; e 
~m cafo de ficar viuva a Princeza permanecendo 
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fem palrar a fegundas vodas , lhe fazia doaçaõ o 
Duque , e o Príncipe feu Eípofo , de tanta renda 
cada anno, quanta iplportalfe a terça parte dos avan· 
ços mais crefcidos do feu dote , e arrhas, que go• 
faria por toda a fua vida. E no calo de morrer a 
Duqueza D. Margarida de Auíl:ria, mãy do Princi· 
pe em vida do Duque feu pay, o Principe inteira
mente a herdalfe, fem que por efl:e motivo fe lhe di· 
minuiífe coufa alguma , do que fe lhe tinha affinado 
para o gaff:o da f ua Cafa. E no cafo de morrer a 
Infanta D. lfabel fua mãy, elle renunciava todo o 
direito, que tinha à legitima da Princeza D. Maria, 
contentando-fe com o referido dote. E fitcceden
do morrer o Principe fem os filhos, que houvelfem 
nafcido daquelle matrimonio, até terem idade com• 
petente para governar os Eílados, em que fi1ccedef.. 
fem, a Princeza fua mãy feria Governadora de to• 
dos, até cumprirem a idade de os poderem reger, 
e governar: Q_ue a Princeza D. Maria , feria con· 
duzida a Flandres, à cuff:a , e defpeza do Duque feu 
fogro, e da mefma forte faria a do ornato do feu Pa· 
lado : E que os criados , e criadas Portuguezas , 
que a Princeza levaííe no feu ferviço , feria o Prin .. 
cipe feu Efpofo obrigado a dotar as que cafalfem : 
e no cafo de quererem voltar a Portugal , lhes faria 
à fua cuíla a defpeza da conduçaõ para eíle R eyno. 
Coníignou o Duque em cada hum anno à Princeza 
para o gaíl:o da fua Caía, e do que folfe fervida, no· 
ve mil cruzados, e ao Principe doze, nomeandolhe 
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para ella. fuilfiff:encia o Marquezado de N ovara , 
com todos os feus termos , mero , e mixto Impe
rio , refervando f ómente o Duque a conceífaõ dos 
perdoens , e graças dos deflerrados , e banidos do 
dito Marquezado ; e no cafo de poder fitltar na re
f crida quantia algu~a parte dos referidos alimen
tos, por naó chegar a iífo a renda do dito Marque· 
zado , o Duque fe obrigou a lhe affinar terras , e 
partes , de que os Principes fe deífem por bem fer4 

vidos. E o Duque refervou fómente· para poder 
teíl:ar da quantia de cem mil cruzados, e com ou
tras clauf uJas dignas de kme1hante contrato de hum 
Príncipe Soberano, como fe póde .ver no referido 
Tratado, em que foraõ teíl:emunhas D. Francifco 
Pereira, Embaixador delRey de Portugal, Ruy 
Gomes da Sylva, Príncipe de Evoli, Aiordomo 
môi· do Príncipe das Afl.urias, Lourenço Pólo , o 
Marquez de Oriolo, do Confelho Supremo de lta· 
lia. Com eff:e ·rratado paífou depois a Portugal 
o mefmo Commendador Ardinguelo , como Pleni
potenciario do Duque de Parma, e fe ratificou no 
Paço delRey, onde vivia a Infanta D. lfabel, .a 2J 
de Junho do mefmo anno em prefença da Princeza 
D. Maria, que jurou de o cumprir, e o Commen
dador Ardinguelo, em nome do Principe de Parma; 
e foraõ teff:emunhas Antaó Martins da Camera , 
Capitaó , e Governador da Ilha da Praya, e Pedro 
Leitaó, Fidalgo da Cafa do Senhor D. Duarte, Du
'iue de Guimarães, e Condeftavel deíl:e lleyno , e o 
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Licenciado Affonfo Vaz Tenreiro, Defembargador, 
e Ouvidor da Cafa da Infanta, o que tudo foy feito 
com toda a folemnidade, que era precifa naquelle 
negocio. No mefmo anno embarcou em Lisboa a 
Princeza D. M.aria a 14 de Setembro , na Armada, 
que a Duqueza D. l\1argarida de Auíl:ria, Gover
nadora de Flandres, mandara de Flefinga, de que 
era General Pedro Erneíl:o , Conde de M ansfelt. 
Conduzia a Princeza por ordem clelRey , D. Ma
noel de Almada Bifpo de Angra, e levava por Con
feífor o Padre Sebafliaõ de Moraes da Companhia, 
depois Bifpo doJapaó, e outra muita fumilia Por
tugueza, e Italiana, que veyo para a acompanhar, 
e depois de ter padecido difcommodos em huma 
terrivel tempeA:ade, que a inconíl:ancia do tempo 
coftuma caufar no mar, com mayor perigo , que 
na terra , chegou a Fleíinga no principio de No
vembro, e foy conduzida a Princeza com notavel 
grandeza à Cidade de Bruxellas, onde no dia de S. 
Martinho , com muita pompa fe recebeo com o 
Príncipe Alexandre , na f6rma, que manda a Igreja, 
pelo Bifpo de Cambray 1\ilaximiliano de Burges, a 
que affifl.io o Principe Guilherme de N afiàu, e ou
tros Príncipes, e Grandes Senhores, e o Bifpo de An· 
gra, feu Condtiélor, tirou huma Certidaõ daquelle 
aél:o, que trouxe para o Reyno. Celebraraõ-fe as 
vodas dia da Feíl:a do Apoíl:olo Santo André, Pa
droeiro da iníigne· Cavallaria do Tufaõ de ouro, a 
'}Ue affifliraõ os Cavalleiros da Ordem em cere~o· 
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nia, guardando-fe para eíle dia a c~ebridade do Der. 
poforio, por concorrer a renovaçao da Ordem, que 
havia cento e trinta e quatro annos, que fe inftitui .. 
ra em obfequio de outra Princeza Ponugueza, co· 
mo já dilfemos no Cap.IV. do Liv.111. pag. 136. 
A nobreza de Flandres celebrou a felicidade deíles 
Def pof o rios com grandes demonftraçoens de goflo, 
durando por muitos dias os obfequios nos diverti· 
meatos , e magnificas feílins , com que entretiveraõ 
a Princeza todo o tempo , que affiílio naquelles Ef. 
tados. Foy a Princeza D. Maria, muy difcreta, 
teve hum galante efiylo de efcrever, claro, e gra· 
ve, e neUe fe vê a humildade do feu coraça6: con· 
fervaõ-fe muitas Cartas fuas no Archivo da Serenit: 
fima Cafa de Bragança para aquelles Príncipes. 
Amou coqi grande extremo a Infanta fua mãy, e 
cuíl:andolhe tanto a fua morte, he de admirar o mo
do , com que confola a Senhora D. Catharina fua 
irmãa , e a refignaçaõ , com que foportou aquelle 
golpe, como fe vê da Carta, que por aquella oc
cafiaõ lhe efcreveo , com outra de differente ma• 
teria efcrita ao Senhor D. Duarte, que lançaremos 
no Tomo das provas. Teve grande app1icaça6 às 
boas letras , em que gaíl:ava o tempo com utilida
de, efcrevendo na lingua Latina com e1egancia, e 
fullando-a com defembaraço : da língua Grega teve 
bailante conhecimento; e a Filofofia, e Mathema· 
tica, efludou com cuidado, e da Poefia_ fe abff:inha 
por. mortificarfe, devendo à propenfaó do genio J~ 
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~ana· com gollo a eíla applicaçaõ; mas por naõ ler 
-0bras profanas, e amatorias fe fuf pendia, como lhe 
fuccedeo com as Obras do grande Francifco Petrar
cha , pois abrindo-as por duas vezes , a poucas regras 
de leitura, como caíligando-fe, fechou o livro. Das 
letras Divinas teve muito u{o , lendo ícientificamen .. 
~e hum , e outro Tefl:amento. Porém ainda nas 
virtudes da alma foy mais eminente; porque era de 
animo pio, e devoto , condiçaõ branda, e humilde. 
Nada era tanto do feu goílo, como ter empregado 
utilmente o tempo a eCle fim. Efcrevia Sentenças 
dos Santos Padres , que abflrahindo-a do commercio 
humano, lhe arrebatavaõ o efpirito a Deos, traba
lhando quanto lhe era poffivcl por o agradar, ou 
folfe na contemplaçaõ, ou em obras das fuas mãos·, 
primorofamente bordadas para o culto do Santiffimo 
Sacramento , e affim fe exercitava em obras de vir
tude heroica, e piedade do proximo, acabando com 
opiniaõ de virtuofa a S deJ ulho , que foy o dia da 
fua morte, do anno 1577. Tinha feito o feu Teíla· 
mento com notavel piedade, amor de Deos, e do Prqva num.116. 
proximo , efcrito da fua propria maõ , taõ medita-
do, que fez o primeiro em o anno de 157 5 a 18 de 
Dezembro, e depois o continuou por diverfas oc-
cafioens; e finalmente o accrefcentou poucos dias 
antes da fua morte. Q.uando fez viagem para Flan· 
dres tinha feito outro , de ambos fe tira , que naõ Prova num.1 J 7. 
tinha cuidados fóra do Ceo: a fua vida foy muy juf. 
t.üicada, e teve o feu efpirito fugeito, e dirigido 
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pela prudencia, e fantidade daquelle grande filho de 
S. Caetano , o Padre D. André A vellino , que na
quelle tempo era o refpeito de ltalia, e hoje vene
ramos Canonizado no Altar como a Santo. Vi· 
veo com grande uniaõ , e amor com o Principe feu 
marido , o qual a venerava como Santa , de forte , 
<{Ue achando.fe na celebre batalha naval de Lepan
to, de que era Generaliffimo D.Joaõ de Aullria, 
dH.Te ao Príncipe de Parma, que naõ arrifcaífe tanto 
a fua peífoa ; a que refpondeo , que tinha confian
ça nas Oraçoens da f ua Cafa, que lhe fazia ó fegurar 
aquelle lugar, alludindo à Princeza. ; e na verdade 
parece que affim era , porque todo o tempo , que 
~u marido fervia na guerra, combatia o Ceo com 

CJcneaL da Cafa Fam. Oraçoens, e. jejuns, adiantando os exercidos quoti· 
foJ.6s+ dianos com extraordinarias penitencias. Da fua vi

da temos feito larga mença5 no dito dia no quarto .. 
Tomo do Agiologio, e em puro, e elegante ellylo o · 
fez o erudito Varaó D. Luiz Salazar de Ca{\ro. 
Cafou no anno de 1) 6; com o famofo Alexandre 
Farneze, Principe herdeiro, e depois Duque de Par
ma , Placencia , e CaR:ro , Alferes môr da J greja , 
Governador de Flandres, e Cavalleiro do Tufaõ de 
ouro, o qual tendo nafcido no anno de 1544, mor
reo a 15 de Dezembro de 1592, deixando gloriofa 
memoria das fuas acçoens, por fer hum dos mayo· 
res Generaes daquelle feculo. Jaz com a Princeza 
fua mulher no Convento dos Capuchinhos, e feguin· 
do o íeu exemplo fe mandou enterrar em 1epu1tura 
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· raía , e humilde , e feus filhos lhe puzeraó efta . int: . ~ cnpçao. 

AlexanJer Farnejius , 'Belgis Jeviélis, 
Francis ohfidione lev11ti1 , ut humili 
hoc loco ejus cadaver reponeretur, 
m11ná11vit , III. 3'(_ on. 'Decemb. 
MVXCIL Et ut fecum offa Marite 

• • • • • conjugu opt1mte Jungerentur, annu1t, 
illius teflamentum f ecutus. · 
Farnejius Ãlexander hoc tumulo ·jitut 
P111mttque 'Dux Placentiteque tertius 
SacroqueJanflte Eccleji-e Yexi/íifer , 
pietate quo non me/ior aut quif qua~ 
fuit famm~, lmperator arte be/Jandi 
prior , pofl /ihtratam Celtkam , poH 
CSelgicam hei/o receptam, & redJi
tam antiquiJ j1Jcri1 Odoardu1 , & ~" .. 
nutius m~jlifjimi po[uere fomma of-
ftcia /o/ventes patri. Heu quale 'Rie
ma amittis , & IJUllntum decus ! 

E procrearaõ os filhos feguintes. 
· .* 15 O Du~uE RA1Nuc10, adi~nte. 

1; O PR.INCII'E DuA&TE F AR.NEZE , nafceo no 
Tom.m. Lll anno 
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1 .r'.'!•-- d ,.ªr. anno 1565, foy creado Cardeal do titulo de S. Eut: 
Sa aiar, UIUI"• avua • l G . IV d M d 
F•mc:z. foJ. 1 s4 tach10 pe o Papa regono X • a 6 e arço e 

1591. O Papa Paulo V. o mudou ao de S. Maria 
ln Via lata, e depois Presbytero Card'eal de S. Ono· 
fre. Teve muitas dignidades; porque foy Bifpo de 
Sabina, de Tufculi, Legado do Patrimonio de S. Pe· 
dro , Protetl:or de :Portugal , Aragaó , Inglaterra, 
Suecia, Ragufa, e Helvecia, e da Religiaó da Car· 
tuxa , Abbade de Cryptaferrata , e de outros Bene· 
ficios. Foy Regente de Parma, e fendo Zelador 
da julliça , era piiffimo pay dos pobres , proteél:or 
das letras , e exemplar de Prelados , com que fe rez 
hum dos celebres, e memoraveis Principes Eccle· 
fiaA:icos do {eu tempo , morreo a 21 de Fevereiro 
de 1626. 

1; A PRINCEZA MARGARIDA, cafou com Vi· 
cente Gonzaga, Duque de Mantua , e annullando· 
fe o matrimonio pelo chegado parentefco, acabou 
a vida no Moll.eiro de Placencia. 

* 1; RA1Nuc10, primeiro do nome, e quarto 
Duque de Parma, e Placencia, Alferes môr da lgre• 
ja , Cavalleiro do Tufaó , nafceo a 4 de Março de 
1 ;69, e morreo no anno 1622. Foy dotado de mui· 
tas virtudes, pio, e devoto: era confelfado de San· 
to André A vellino , e nas f uas Cartas, que fe impri· 
miraõ no anno de 1. • • • em dous volumes fe Iem 
muitas para o Duque. , 
Cafou no anno 1600 · corn a Princeza Margarida AI· 
dobrandina, que morreo no anno 1646, filha deJ oaó 

Fran· 
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Francifco Aldobrandi_no, Príncipe de Carpugnano, 
e da Princeza Olympia Aldobrandino, fi1ha de Pe
dro Aldobrandino, irma6 do Papa Clemente VIII. 
e tiveraõ eíles 61hos .. 

16 O PRINCIPE ALBXANDllE, furdo, e mudo, 
por cuja caufa naó fuccedeo nos Eilados, nafceo no 
anno 1610. 

* 16 DuARTB, Duque de Parma, de que lo
go trataremos. 

16 o PRINCIPE FRANCISCO MARIA FARNEZE, 

nafceo no anno 16 20 creado Cardeal pelo Papa In
nocencio X. a 14 de Dezembro de 1645, e morreo 
a 21 deJulho de 1647. 

16 O Pa1Nc1PE HoRAc10. 

16 A PRINCEZA MARI~ FARNEZE, cafou no 
anno 16 J o , primeira mulher de Francifco de Ef:le, 
Duque de Modena , a qual morreo a 16 de Junho 
de 1()46. 

16 A PRINCEZA V1cTOl\1A FAllNEZE, Duque .. 
za de M odena , fegunda mulher de feu cunhado o 
Duque de Modena Franciíco de Elle , com quem 
cafou no anno 1.647, e morreo no de 1649. 

16 . A PRINCEZA CATHARINA. 

16 ÜCTA VIO F ARNEZE, illcgitimo. 
* 16 · Is ABEL F A R.NEZE, illegitima, caf ou com 

J ulio Cefar Colona, Principe de Carbognano, Du· · 
que de Baífanelo , adiante. 

* 16 DUARTE, Duque de Parma, e Placen· 
eia, da Cidade de Pena, Principe de Ortona, e de 

Tom.III. Lll ii Alta• 
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Altamura , .Alferes môc da Igreja, nafceo a 2 I de 
Abril do anno 1612 , foy lhe poíl:o o nome Duart• 
em memoria do Infante D. Duarte, leu avô, e mor· 
reo a 10 de Setembro de 1646. Cafou no anno de 
1628 a 11 de Outubro com a Princeza Margarida 
de Medieis, que morrco a f de Fevereiro de 1679• 
filha de Cofme II. Graõ Duque de Tofcana, e da 
Archiduqueza Maria Magdalena, filha de Carlos , 
Archiduque de Auftria, e defte matrimonio nafce· -rao. 

17 A Pa.INCEZA CATHARINA, nafcco no aimo 
1629, e morreo no fuguinte. 

* 17 RA1Nuc10,DuqucdeParma,comquem 
{e continúa. 

17 A PRINCEZA MARIA MAGDALENA , nàfceo 
no anno 16J4, emorreo a 12 de Setembro de 169J, 
km tomar efiado. 

17 o PRINCIPE ALEXANDRE FARNEZE, nafcco 
a I o deJ aneiro de 16 J J. Depois de ter fervido na 
guerra aos Venezianos , palrou a· Hefpanha , onde 
occupou grandes póíl:os: foy General da Cavallaria 

Salazar, GJor.daCafa da Eftremadura na guerra de Portugal, e fe achou 
Famez. 1o1. u9. b l d M C na ata ha e ontes· laros, que venceo o l\ilar-

quez de Marialva aos Caílelhanos , Vice-Rey de 
Navarra, e Catalunha, Governador de Flandres, e 
General do mar com o titulo de Principe do mar, 
Cavalleiro do Tufaó de ouro , do Confelho de Ef-

Faria' llluRr. da Cafa d G d d H fi h G ·11 d e dcBrag. num. a;g. ta o, ran e e e pan a, e ent1 1omem a a-
mera delRey Carlos li. Morreo a 1 S' de Fevereiro 

de 
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de 1687 z naó cafou, mas parece deixou hum filho na· 
tural , chamado Alexandre , e duas filhas Cathari .. 
na, e Margarida, Freiras. 

17 O Pa1NcIPE I-i:o1tAc10 F AllNEZE, nafceo o 
1 de Setembro de 1636. Foy General da CavaIJa:. 
ria dos Venezianos, a quem fervio na guerra contra 
os Turcos, morreo no anno 1656. -

17 A PRINCEZA CATHAlllNA, nafceo as de Se· 
tembro de 1637, Freira Carmelita Defcalça, e fe 
chamou Margarida, morreo a 27 de Abril de 1689. 

17 O PR1NCIPE PEDRO, nafceo a 4 de Abril 
de 1644, e morreo em 1677. 
· 17 O PR1Nc1PE OcTA v10, morreo menino. 

* 17 RA1Nuc10, fegundo do nome, fexto 
Duque de Parma, e de Placencia, &e. nafceo a 17 
de Dezembro de 1630, e morreo a 8 de Novembro 
de 1694. Cafou tres vezes, a primeira no anno 1660 
com a Princcza Margarida Violante de Saboya , 
morreo a 29 de Abril de 166J, filha de Viél:or Ama• 
deo , Duque de Saboya , e da Duqueza Chriftina 
de França, filha delRey Henrique IV. 
Cafou fegunda vez no anno 1664 com fua prima 
com irmãa a Princeza lfabel de Efte, que morreo 
no anno 1666, filha do Duque de Modena F rancif. 
co de Elle, de quem teve. 

18 A PRINCEZA. MARGARIDA MARIA FRAN• 

CISCA F ARNEZE, nafceo a 24 de Novembro de 1664. 
Cafou com Francifco de Eílc, Duque de M odena, 
fe1J1 íuccefiàõ. · . 

- A Pam· 
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18 . A PlllNcEZA THEB.ESA F AB.NBZE, nafceo a 

10 de Outubro de 1665. 
* 18 DUARTE, Principe de Parma, adiante .. 

Cafou terceira vez no anno 1668 com a Princeza 
Maria de Efte, f ua cunhada6, 1eh primfc a,. que morreo . \ 
no anno 1684, e tiveraó os os egumtes. 

* 18 FRANCISCO, Duque de Parma. 
18 A PR1NcEzA ISABEL, nafceo a 14 de De· 

zembro de 1668. 
18 O PruNcIPE ANTONIO , oitavo Duque de 

Parma, de quem adiante fe fará mençaó. 
* 18 DUARTE, Principe herdeiro de Parma, 

&e. nafceo a 12 de Agoílo de 1666, e morreo a J 
de Set(mbro de 169} em vida de feu pay. Cafou 
a J de Abril de 1690 com a Princeza Dorothea So· 
fia de Baviera , filha de Filippe Vilhelmo , Eleitor 
Palatino, &e. e da Eleitriz lfabel Amalia de Hdfc· 
Darmftad, e defte matrimonio tiveraó. 

19 O PB.INCIPE ALBXANDB.B IGNACIO , naíceo 
no anno 1691 , e morreo a ) de Agofto de 169J. 

19 A PRJNCEZA D. ISABEL FARNEZE, nafceo 
a 25 de Outubro de 1692, e he Rainha de Hefpa
nha. Cafou a 15 de Setembro de 1714 comEIRey 
Filippe V. de Cailella, e da fua real, e fecunda def. 
cendencia já fizemos mençaó no Cap. VI. defl:e li
vro, pag. 266. 

1 8 FRANCISCO F AllNEZB , fetimo Duque de 
Parma, e Placenda, Caftro, Penna Civitá Ducal, 
Principe de Altamura do Sacro Romano Imperio, 

. Cond~ 
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Conde de Ronciglione de S. Valentim, Senhor dQs 
Cidades de Ortona, e Caílel-Amar de Sta via, AI., 
feres perpetuo da Santa Igreja Romana, nalceo a 19 
de Mayo de 1678. · Pda morte do Principe feu ir· 
maõ veyo a luccedcr nos Eíl:ados de Parma ao Du
'lue feu pay. Cafou no am10 de 169) a 8 de De
zembro com a Princeza Dorothea Sofia de Baviera 
fua cunhada, precedendo defpenfa do Papa, a qual 
nafceo a 12 deJulho de 1670, de quem naõ te\ e 
filhos, e ficou viuva no anno de 1727. 

1 S · ANTONIO F AR.NEZE, Principe de Parma , 
nafceo a 29 de Novembro de 1679, fuccedeo a feu 
il'maó, e foy Duque ''III. de Parma, &e. Cafou 

· a ; de Fevereiro de 1728 com a Princeza Henrieta 
de Eíl:e, filha do Duque de l\ilodena, de quem naó 
deixou f ucccífaó , morreo a 20 de Janeiro do anne>. 
17JI. 

* 16 ISABEL FARNEzE, filha natural de Rai· Principa ele Carbog· 
nucio IV. Duque de Parma, cafou, como adver- nano. 

tio o infigne Salazar, com a mefma eílimaçaõ, que 
pudera fendo legitima; porque teve por marido a 
Julio Cefar Colona, Principe de Carbognano, Du. 
que de Baffime11o, filho do Principe Franciíco Co-
Jona, Cavalleiro do Tufaõ, e de f ua mulher a Prin-
ceza Erfilia Sforcia , irmãa de Alexandre , Principe 
de V almontone, Duque de Segni, e Conde de San· . , 

Fl fill d F d . se· . D d s nlor. da ear. Famt .. ta ora, lOS e e enco rorcta , uque e eg~ foi. ~ , 6. 

ni : faleceo e{la Princeza primeiro que · feu marido lmhoff Fam. de ho.L 
• ' . • Tab.4. tgJ. IJ4-

a 17 de Fevereiro 1681, tendo nafo1do deíle matri-
monio os filhos feguintes. Es· 
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17 EsTEVAÓ CoLONA , Duque de lJaífanello; 

que morreo a 11 de Mayo de 167 J , havendo caía· 
do com Lucrecia Colona, filha de Marco Antonio 
Colona , Condcítavel de N apoles, Duque de Ta
lhacoz, e de Paliano, &e. e de fua mulher a Con· 
deftabele[a Ifabel Gioeni, filha herdeira de Louren· 
ço Gioeni, Principe de Caí\igonc em Sicilia ; mas 
defte matrimonio na6 houve fucceffaõ. 

17 EG1010 CoLONA, Principe de Carbognano, 
com quem fe continúa. 
, 17 ARTEMISA CoLONA, cafou com Luiz Sfor-

. eia, Duque de Ognano, e de Segni, Conde de San· 
ta Flora, e de Savella, Soberano de CaGel-Arquato, 
Cavalleiro das Ordens delRey de França, a qual 
foy fua primeira mulher, e morreo no anno de 1677, 
e elle tornando a cafar no anno feguinte com Lui
za Adelayda , filha de Claudio Leonor , Marquez 
ele Thianges , morreo a 7 de Março de 168 J , {em 
f ucceffà6 de nenhum deff:es matrimonios. 

17 ALEXANDRE CoLONA, que morreo a 12 de 
Julho de 167}, fendo Clerigo da Camera do Papa 
Clemente X. 

17 EG1010 CoLONA, Príncipe de Anticoli, e 
depois de Carbognano , morreo em Setembro do 
anno 1686. 
Cafou duas vezes , a primeira em 21 de Fevereiro 
de 1672 com a Princeza Tarquina Paulucci Altieri, 
que morreo a J de Dezembro de 1672, filha deAn· 
gello Paulucci, de quem teve. 

TAR~Ul~ 
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18 T AR<lUINA CoLONA, que nafceo o 1 de De ... 

2embro de 1672 , e viveo pouco tempo depois de 
nafciJa. 
Cafou fegunda vez em 14 deJunho de 1676 com a 
Princeza Anna Maria Altieri, filha de Antonio Al
tieri, irmao do Papa Clemente X. e defle matrimo
nio nafceraõ os filhos feguintes. 

18 ISABEL CoLONA, cafou no 1 de Outubro de 
1690 com Marco Ottoboni , Duque de Fiano , fem 
fuccelfaó. 

18 JUL10 CESAR CoLONA, morreo menino. 
* 18 FRANCISCO MARIA COLONA, Principe 

de Carbognano, com quem fe continúa. 
1 S ALEXANDRE CoLONA. 

11 :·FllANc1sco MARIA CoLONA , Principe de 
Carbognano. · · 
Cafou com a Princeza Viél:orla Salviati , fi.1ha de 
Francifco Maria Salvlati, fcg).eldo Duque d~Julia· 
no , e da Duqueza Catharina Sforcia , filha de Pau
lo Srorcia, Marquez de Proceno ,• filho fegundo de 
Alexandre , Principe de V almontone , Duque de 
Segni, e de Leonor dos Urfinos, filha dePauloJor· 
da6 , Duque de Bracciano, e de lfabel de M edicis, 
irmãa de Francifco, Gra6 Duque de Tofcana, e tia 
de Maria de Medieis , Rainha de França , e defle 
matrimonio nafceraõ os filho~ feguintes. 

19 EsTEVAÕ CoLONA. 

19 JuLIO CESAR CoLONA, Duque de Baíià· 
nello, que no anno de 1729 cafou com D. Corne· 

Tom.III. Mmm lia 
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lia ConA:ança Barberhio; 'Princeza ·de Paldlina, cu· 
ja fucceffaó ignoramos. · 

19 PROSPERO CoLONA. 

19 CATHARINA CoLoNA. 

19 EGIDIO COLONA. 

19 ARTEMISA COLONA. 

19 J ACOME S1AR.B.A CoLONA. 

CAPI. 
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CAPITULO XIII. 
'Dt1 Infanta 'D. Maria. : 

IJ , A Rainha D. Leonor de Auf. 
tria , terceira mulher delRey 
D. Manoel, nafceo unica filha 
a Infanta D. Maria em Lisboa 

· em humSabbado a S deJunho 
do anno 1 J 21 às f ete horas da 
tarde. Foy Senhora de Vi· 

teu , e Torres Vedras em Portugal , e das Sobera· 
nias de Rios, Ribeiras, V erdum, e A1giboens em 
Languedoc, e do Senefcalado de Angenoris em Ca· 
tal unha , e R uag. A natureza a dotou de ferma. 
fura, e engenho fuperior , e naõ menos foy dotada 
pela graça de virtudes heroicas, com que unindo a 
exce1Ientes coílumes virtude falida , foy no fe~ 

Tom.III. Mmm ü tem· 
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tempo a attençaõ da Europa, de forte , que fe dei
xou recommendavel na Hifioria por huma das mais 
celebres Princezas daquelle íeculo ; e fendo bautiza
da cm Domingo 17 do mefmo mez pelo Arcebifpo 
de Lisboa D. Martim Vaz da Coíl:a, foy levada 
a efl:e Sacramento ·nos braços do Senhor D. Jorge, 
Duque de Coimbra, e foraõ padrinhos o Embaixa
dor de Saboya , por feu amo, que fe achava f olici
tando o cafamento da Infanta D. Brites, e madri· 
nhas a mefina Infanta, e a Infanta D. lfabel, meyas 
irmãas da bautizada, que foy entregue ao cuidado 
de D. Elvira de Mendoça, Camereira môr da Rai
nha D. Leonor, que já o havia fido ~a Rainha D. 
Maria , com quem tinha vindo de Caíl:ella , e era 
mulher de D. Martim de Alarcaõ, Capitaõ da Guar
da ·dos Reys Catholicos, e filha de J oaõ Furtado de 
Mendoça , terceiro Senhor de Canhete , como Je-

RcL Gco. liv.4 e. 1• mos nas Relaçoens Genealogicas do Marquez de 
Torciful, que cfcreveo D. Antonio Soares de Alar
caó, feu defcendente. Pouco fobreviveo EIRey 
f eu pay ao nafcimento da Infanta , e as razoens po· 
liticas a deixaraõ tambem fem a Rainha fua mãy, 
cujas inílancias , ainda declaradas · na pertençaõ , e 
~mpenho do Emperador Carlos V. feu irmaõ, que 
ao principio parece tinhaõ vencidas as difficulda
des, o naõ pode confeguir: finalmente a Rainha 
pardo para CaR:clla em o mez de Mayo do anuo 
152} deixando a Infanta D. Maria em Portugal, 
que ,veyo depois a fer creada· pelo zelo da Rainha 
. .. D .. . . 
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D. Catharina, fua tia , e cunhada , diante dos feus 
olhos, entregue ao cuidado de D.Joanna de Blaf
velt , fua A ya, e depois Camereira môr ,. que viera 
com a Rainha D. Leonor, a quem feguio D. Elvi· 
ra ·de Mendoça a Caftella , entregando a Infanta a 
D. Joanna . . Era a Infanta dotada de grande vive
za, e affim aprendia com grande facilidade, e em 
breve tempo foube ler, e efcrever com agilidade, 
e perfeiça6: palrou a mayores eíludos , a que a leva
va a inclinaça6, e naó menos a incitava6 as exhorta· 
çoens de fua mãy a Rainha de França, que pelas 
noticias, que tinha da fua capacidade, e viveza, lhe 
efcrevia que aprendeífe a lingua Latina , em que 
fez taes progreífos, que em pouco tempo, foccorri
da do feu engenho, e docilidade, a ef crevia , e fal-
lava como fe fura a materna~ ·Em huma Carta , Prova num.118. 
que efcrevia à Rainha fua mãy, fe vê a grande elo-
quencia , e propriedade , com que compunha ; nella 
lhe rende as graças de a haver inclinado com as fuas 
Cartas àquelle eftudo ; de que no principio diz ella 
teve menos gofto , por caufa dos poucos annos ; 
mas que depois fe affeiçoou de forte , que fe adian-
tava tanto, como moftrava o eftylo, que fe lhe pa-
receífe bom, a ella o devia; e fenaó, procuraria 
aperfeiçoarfe. O mef mo lhe foccedeo com a Gre· 
ga, a que tambem fe entregou, e como era taõ ha· 
bil , o que nos outros talvez fora moleília, era nel· 
la divertimento ; e affim compoz diverfas Obras na 
língua Latina. . Teve .por Meftra aquella erudita, e 

nobre 
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P.acheco ' na yua da nobre Dama Toledana Luiza Sigéa' que no feu tem .. 
lnfinuD • .Maraa,pag. po fez conhecida a fua erudiçaõ na Europa com ef-
90º panto , pelo grande conhecimento das linguas , em· 

que efcrevia , a Caber : a Latina, Grega , Hebraica, 
Siria~a , e Arabiga , em que fez diverfas Obras , e 
traducçoens, moíl:rando erudiçaõ na Filofofia, e na 
HHloria ; e com grande elegancia na lingua Latina , 
naõ fallando na materna, e Portugueza, e juntando 
a iíl:o huma particular veya na Poetica. Em huma 
Carta, que efcreve a ElRey D. Filippe II. na lin• 
gua Latina, pedindolhe para feu marido certa mer· 
cc, lhe dá conta da fua vida, Patria, e pays: dizia, 
que havia fido Mdlra da Infunta D. Maria de Por
tugal neíl:as palavras : 1 taque L~lfitanâ Aulâ henigne 
admjjfa, ac erga Mariam lefantam Serenjffimam 
Pr~ceptoris munere non i'!feliciter ufa. Deíla Ma
trona he aquella deícripçaõ do Palacio de Cintra, 
que no anno de 1546 ella mandou ao Papa Paulo 
III. com huma Carta Latina, vertida na lingua Gre-

. ga, Hebraica, Caldaica, e Siriaca, que o Santo Pa· 
dre eíl:imou de modo, que emJaneiro do anno fe.· 
guinte a favoreceo com hum notavelBreve, que an· 
da em Odorico Reynaldo. Cafou com D. Fran· 
cifco de Cuebas, Senhor de Villanafur , Fidalgo de 
:Burgos, onde vivia no anno 1 J 86, e tem em Caf. 
tella muita , e muy dara defcendencia, como diz o 
nunca allàz louvado D. Luiz de Salazar e Caíl:ro, 

Glor. daCafaFameze, nas Glorias da Caía Fameze. Todos os homens 
pag. 6 s· doutos daquelle feculo a louvaõ em feus efcritos ,. 

affim 
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affim em proza, como em verfo, porque clla fe fez 
acredora da eftimaçaõ geral em todo o tempo. 
Joaõ l\1eru1o, nobreJurikonfulto Toledano, e Poe· 
ta excellente, a celebrou em feus verfos, e para eter• 
nizar a fua memoria, e que o tempo naõ extinguif. 
íê o lugar da fepultura, lhe fez o feguinte Epitafio. 

Loi/ite Sigtttt Toletànte fui feculi Mi ... 
nervte, 7 o/e tum na/centem . excepit , 
_Lujitania hoTles, & divitias dedit, 
':Burgi m4ritum unicumque .filium, 
& , pro dolor ! ante diem fepulch11011 
.linno jalutis MVLX. O'ilob. die 
Xlll. 
Seu marido ornou a fua fepultura com efla 

infcripçaõ. 
'D. O. M 

Loi(ite Sigttte /r.eminte incompttrahili, 
Cuju1 pudicitia cum erudiiione iinguaru1n , 

Q.y__tt in ea ad mi•·acuum ujque fuit 
Ex tequo certabat ! 

Francifcus Cuevas n1r.erenti!J. 
Cúnjugi B . . M P. 

Yale beata animula co~jugi dum vivct 
Perpctute Jachrym~. 

Eíla 
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Effa efclarecida Matrona, foy a Meflra da eru

diçaõ da Infanta D. Maria. Para dludos fupcrio
res de Filofofia , e intelligencia da Sagrada Efcri· 
tura , entende Fr. Miguel Pacheco, que efcreveo 
.a fua Vida, e de quem tirámos efte breve compen
dio das fuas virtudes , que foy feu Meftre o mefmo, 
que o era do Principe D.J oaõ , feu fobrinbo, o irt .. 
figne Fr.J-0aõ Soares, Rcligiofo de Santo Agofi:i
nho, depois Bifpo de Coimbra, que naquelle feculo 
teve jufta veneraçaó. 

Adiantava-fe a Infanta nos annos, e na fermo
fura , e igualmente nas virtudes : contava dezefeis 
annos , e tinha hum grande dote , que EIRey feu 
pay lhe deixara. ElRey feu irmaõ lhe deu Cafa , 
compolla de Damas, e criados, de ta6 alta csféra, 
que eraó da primeira nobreza do Reyno, e ·affim 
foy o feu Palacio a Aula de virtudes, e honeGidade, 
de eruditos, e a · habitaça6 das Mufas , aonde naõ 
f ó te achava quem fe applicaííe à liçaõ dos livros, 
mas quem tocava inftrumentos de diverfas fortes; 
quem tambem pintava , e tinha outros exercidos 
de notavel habilidade , e perfeiçaõ , e de forte 
eraõ obfervados os entretenimentos , que a real 
authoridade , com que o Paço era fervido , naó 
impedia , que foífe ao mefmo tempo a Efcola 
de virtude , em que ella fe exercitava com a fua 
Familia. Repartia o tempo , e, depois das pri· 
meiras devoçoens , pafiàva à fua Capella , donde 
ouvia duas, e tres Müfas , com grande attençaõ. 
_ Confdfa-
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Confdlãv•e os mais dos dias, commungando: os 
que determinava leu Confelfor Fr. Francifco Forei· 
ro da Ordem dos Prégadores, V araõ acreditado em 
virtude , e letras, porque confeguio merecida efti
maçaõ no Concilio de Trento. Depois da Miífa 
fe tocavaõ diverf os inílrumentos, exercido, que du~ 
rava baftantc tempo , a que fe feguia outro mais 
breve , de lavor de mãos , em que trabalhavaõ al
gumas Senhoras do feu Palacio , e dedicavaõ de or
dinario dtas obras ao culto Divino: o reílo da tar
de fe gaftava nas conferencias dos eíludos , a que 
depois da Infanta prefidia Luiza Sigea , taõ eminen· 
te na erudiçaõ profana , como na S~grada : à noite 
fe tomava aos exercidos da alma, retirando-fe a .ln· 
fanta a orar, e meditar; e depois da cea, fe as noi
tes o pennittiaõ , fe gaftava algum tempo , em al
gum dos innocentes entretenimentos coftumados, e 
chegada a hora de fe deitar, fe difpunha para dor
mir como fe fora ·-para morrer ; e ~omo temia po· 
der fer o ultimo fomno da vida, fe preparava para 
a eternidade, digno exemplo para a imitaçaõ, por· 
que ainda que a monc feja apreffada , nunca che
gará a fer improvifa. A efte temor da pouca dura· 
çaõ da vida ~juntava o refpeito da Religiaó, viven· 
do taõ refórmada no Mundo interiormente , como 
fe effivera fóra delle. Teve grande devoçaõ ao San
tiffimo Sacramento do Altar, que venerava com tal 
ref peito , e reverencia , que quando ouvia Mifià pa· 
recia naõ ter fentidos. A Vii:_g_em Samüfuna Em· 
. Tom.IIL Nnn pera· 
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pera triz do Ceo era toda a f ua confolaçaó, e o feu 
afylo, tendo-fe defde os primeiros annos dedicado 
por efcrava fua, acodindo no prof pero, e no adver .. 
f o a f ua protecçaõ, e eternamente duraráõ . os tefie· 
munhos do feu culto, e da fua· grande devoçaõ, nos 
Templos, que lhe erigio. Com os pobres naõ era 
menos fervorofa a fua charidade , naó f6 nas efmo· 
las commuas, e quotidianas, mas em outras muitas 
particulares, porque ao feu Paço recorriaõ todos os 
neceffitados, como fe fora Caía de hum Prelado 
obrigado às efmolas, por ferem os feus bens dos 
pobres , e naó buma Infanta, em quem obrigava a 
natural charidade; porém ella fe tinha por taõ obri· 
gada , como fe as f uas rendas foífem menos luas, 
que dos pobres , como fe vê ainda depois da fua 
morte nos legados pios, e perpetuos, em que mof. 
tra a piedade com os pobres, e no feu TeA:amento 
a deixa bem fignificada neA:a taõ efiimavel daufu. 
la, em que diz : Parque me /embraô aquel/as pala· 
vr~s do Euangelho: O que fize/tes a qualquer delles, a 
m11n mefmo ofiu/les. Com os feus criados fe hou· 
ve com efpecial affeél:o' naó f 6 em vida' mas o tef. 
temunhou em o modo, com que fe lembrou delles 
em a f ua ultima vontade. Eíles exercidos de virtu• 
des , coroados com a pureza da caff:idade , que a 
Divina Providencia parece, foy fervida, refervar ef. 
ta real donzela para accrefcentar o Coro das Vir· 
gens, porque tantos negociados, e calos apertados 
fobre ·o feu eflado, manifeílaó, que N ofià Senhora 

defendia . ~ . . 
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,, defendia a Infanta confervando-a na pureza, virtu~ 

de taõ fermofa, como fingular. A Rainha D. Leo· 
nor f ua mã y, que a amou taõ ternamente , quafi def. 
de o ber~o lhe deíl:inava Efpofo, defejandolhe efl:a .. 
do igual aos feus merecimentos , e grandeza , fen
tio fummamente os que fe defvaneceraõ. 

Quando a Rainha paffou deíle Reyno para 
CaA:ella , fentio naõ poder coníeguir levar em fua 
companhia a Infanta. Tratou.fe depois cafar a Rai
nha com EIRey Francifco 1. de França, que fe 
achava em Madrid , depois da batalha de Pavia, nef. 
ta Villa {e fez a Capitulaçaõ no anno 1526, e tam• 
bem a da Infanta D. Maria com o Delfim Francif .. 
co herdeiro da Coroa de França, porque a confe• 
quencia deíl:e Tratado, era o que mais obrigou a 
Rainha ao outro, em que os principaes artigos eraõ: 
Q_ue tanto , que a Infanta cumpriffe fete annos fe 
folemnizaria o def poforio com palavras de futuro , 
e aos doze, de prefente , e que entaõ entregaria El· 
Rey D.Joaõ, feu irmaõ, o dote, que lhe perten
cia, para o 'lua] effüito fe obrigou o Emperador 
Carlos a interpor a fua_ authoridade , e poder , e 
que o Delfim levaria a Infanta a França com a gran· 
deza devida a tal Eípofa. N aó chegou o cafo de 
fe effeituar , porque veyo a morrer o Delfim com 
fufpeitas de veneno a 1 o de Agoílo do anno 1J3 6 
contando 19 de idade. Sentio a Rainha eff:e inci· 
dente por ver cortadas as ef peranças de ter na fua 
companhia a Infanta; e fuppoff:o depois fe tratou a 
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mefma pratica com Carlos , Duque de Orlcans, fi. 
lho mais moço delRey Franciko, a quem o Empe
rador Carlos promettera a invdlidura do DucaJo 
de Milaõ, ou o Condado de Flandres no anno de 
1544 para o cafar com a Infanta fua fobrinha; no 
anno feguinte faleceo eí\e Príncipe de idade de 24 
annos , tendo já do feu valor confeguido mereci· 
dos applaufos, na Campanha, que elle mandara em 
o anno de 1542 em Luxembourg, que conquiftou. 
Defvanecidos eíl:es matrimonios, entrou na mefma 
pertençaõ EIRey D. Fernando de Ungria, já Rey 
dos Romanos , pedindo a Infanta por mulher do 
Archiduque Maximiliano, feu filho, que lhe havia 
de fucceder: com eíl:a reíoluçaõ mandou a Portu· 
gal a Monfieur de Lordes, peífoa de authoridade, 
a tratar eff:e negocio. EIRey D. Joaõ recebendo 
com agrado as propoílas, mo{lrou depois cm appa· 
rentes difficuldades o motivo da repulfa; porém co
mo as conveniencias proprias eraõ a caufa de naõ 
chegar eíl:e Tratado à conclufaó , foy def pedido o 

• Miniftro com razoens mais politicas, que verdadei
ras. Vendo a Rainha de França D. Leonor, fua 
mã y , que em quanto íua filha elliveífe em poder 
delRey D.Joaõ III. feu irmaó, naõ teria nunca 
eíl:ado, intentou letalla a França, para dalli lho dar 
com algum dos Principes de Europa. Mandou a ef. 
te fim por Embaixador Extraordinario a Portugal 
o Biípo de Ade, Prelado de muita authoridade, e 
talento, a que fe ajuntava fer rico, para fazer a Mif · 

. fuó 
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faó com luzimento , e bom fucceíto t e chegou a 
Lisboa a 10 deJaneiro de I )4l· Refidia neíla Corte 
por Embaixador Ordinario do mefmo R~y, Hono
rato de Cafi, em cuja Cafa fe apeou o Bifpo Em
baixador, porém naõ lograraõ as fuas diligencias o 
intento , porque em breve fe defvaneceo poderem 
concluir a ida da Infanta , no que o Emperador 
Carlos fe intereffou muito por meyo de feu Embai· 
xador Luiz Sarmento de Mendoça, que refidia em 
Lisboa, e com mais intelligencia no Paço da lnfan. 
ta , que os outros Miniílros. Era Francifco de 
Gufmaó Mordomo môr da Infanta, e fua mulher 
D.Joanna de Blafvet, Camereira môr, e por elles 
introduziraõ à Infanta a pratica do Emperador, pa
ra que naõ foífe para França , deixando-fe defta for .. 
te perfuadir antes de hum tio Emperador, do que 
de hum padraA:o , que a pezar da Rainha a podia 
defpojar , como Carlos V. advertia , correndo para 
o futuro por fua conta o amparalla na entrega dos 
feus bens, e adiantar o Tratado para o feu elt:ado : 
deff:a forte fe fügeitou a Infanta à fua vontade , revo
gando a que até entaõ tinha de fatisfazer ao nego· 
cio da Embaixada do Bifpo de Ade. Defpachou 
logo à Rainha fua máy hum criado de confiança, 
dandolhe conta de tudo, o que o Emperador lhe 
propuzera, mas que ef perava repoff:a para obedecer 
ao que lhe ordenaffe. Em quanto iff:o fe negocia
va em Portugal, o Emperador propo.z à Rainha D. 
Leonor os inconvenientes , e perigos de paífar a 

Infanta 
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Infanta a França; e chegando humas, e outras Car• 
tas ao mefmo tempo à Rainha, feguio a refoluçaó 
da In6mta , e mudando de opiniaõ fe conformou com 
o Emperador , tomando por zelo , o que era bem 
differente intento ; fem reparar , que a politica das 
MagcR:ades, ainda nas acçoens , que parecem mais 
finceras, e livres de refpeitos, fe dirigem à conve· 
niencia propria, attendendo pouco às alheyas. 

Depois deftes fucce.tfos, tratou o Empera· 
dor cafar a feu filho o Principe D. Filippe, que já 
fe achava viuvo da Princeza D. Maria, fua fobri
nha, que falecera em Valhadolid em 12 deJulho de 
154;, deixando deíl.e matrimonio o mal gozado 
Prindpe D. Carlos ; e efcolhendo o Emperador a 
noífa Infanta D. Maria porque fendo efl:e o melhor 
cafamento para o Principe , fatisfazia tambem com 
a execuçaõ delle a fua irmãa a Rainha Leonor , 
que viuva delRey Francifco de França havia pai· 
fado a Flandres , e iníl:ava pelo eílado de fua filha: 
porém a poucos dias mudou de intento, querendo 
cafar ao Príncipe íeu filho com a filha de F eman
do, feu irmaõ, Rey dos Romanos, para que ohri· 
gado com eíl:e cafamento cedeffe o direito, que 
tinha ao Imperio, em o Principe de Hef panha feu 
genro , e para mais o obrigar lhe propunha , que 
cafaria feu filho fegundo, Fernando Archiduque de 
Auíl:ria, com a Infanta D. Maria, que tinha hum 
opulento dote. Com eíl:es dous Tratados de matri· 
monio intentou o Bmperador Carlos fuavifar a El-
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Rey D.Fernando, para que vielfe nella Ceílàõ. Era. 
tanto em prejuizo de Maximiliano , já Rey de BQ.t 
hcmia, a quem tocava depois o Imperio, que na5 
teve effeito eíla. idéa, porque EIRey dos Romanos 
cftava mais attento aos feus proprios intereíles , que 
aos de feu irmaõ, e fobrinho. Já defenganadoCar· 
los de efkituar aquelles Tratados, torna com efficaz 
refoluçaõ a renovar o de cafar o Principe D. Filip
pe com a Infanta D. Maria, manifeíl:ando, que f6 
hum negocio taõ relevante como de unir a Coroa 
de Hefpanha com o lmperio de Alemanha, lhe pu• . 
deraõ fufpender a vontade, ·que fempre teve de · 
que fe effeitualfe com a fobrinha, digna pelas fuas 
raras virtudes da Coroa univeríal do Orbe. A gran• 
deza do dote, cuja fatisfaçaõ era infullivel com au• 
thoridade do Emperador, era o mayor infentivo da 
fua conclufaõ : ajuíl:ou-fe o contrato com todas as . 
fuas dependencias, vencidas as difficuldades delRey 
DJoaõ; ecomeçaraõ a receber para bens dos Reys, 
e dos Principes aliados, efcrevendo a Infanta já ca. 
mo Princeza de Caflella; e para effeito de celebrar 
o defpotorio em nome do Príncipe D. Filippe, e de 
conduzilla de Portugal a Cafi:ella, partio de Madrid 
a Lisboa por Embaixador Extraordinario Ruy Go
mes daSylva, Principe deEboli, Sumilher deCor" . . 
po do Principe D. Filippe. Com ]uzidiffimo acom .. 
panhamento chegou à Corte Portugueza, e depois 
êe ter cumprido com as ceremonias das audiencias 
dQs Reys , e Infanta , fe alfmou o .dia doB defpofo· . 
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rios com univerfal fatisfaçao , e alegria de todo ·o 
Reyno. D. Luiz de Salazar naõ fàz memoria defta 
miffaõ de Ruy Gomes; porém o Author da Vida 
da Infanta exaipinou, e vio todos os papeis, que en· 
taó houve nos negociados do Effado da Infanta , e 
parecendo, que nada podia obA:ar a efta conclufaó, 
fe vio naõ (6 perturbado , mas totalmente desfeito 
o negocio taõ ajuilado, com a morte delRey Doar· 
te VI. de Inglaterra em idade de quinze annos a 6 
de Julho de 1 j s J , a quem fuccedeo fua irmãa a 
Rainha Maria. Ella noticia obrigou Cf'-n prefià ao 
Emperador a mandar fufpender a celebraçaó do def. 
poforio , cujo avifo chegou hum dia antes, do em 
que eílava determinado celebrarfe. Tratou de cafar 
a feu filho com a Rainha de Inglaterra , o que fi. 
nalmente confeguio, e pafiàndo o Principe de Hef. 
panha a Inglaterra, fe efteituou o cafamcnto em 2; 
deJulho de 1554. A Rainha D.Leonor, que fe 
achava neA:e tempo em Flandres, vendo, que as di· 
laçoens delRey D.Joaõ foraó a caufa de fe defva .. 
necer aquelle Tratado com fua filha, de que fentida 
partio de Flandres para tirar f ua filha de Portugal; 
e darlhe eílado , que era o feu mayor cuidado , e 
affim mandou a Lisboa por feu Embaixador a D. 
J oaõ de Mcndoça , com Cartas do ·Emperador, e 
delRey D. FiHppe , feu filho , e fuas , naõ pouco
fentidas, f obre a entrega da Infànta ; e o Emperador 
recommendou a D. Luiz Sarmento , teu Embaixa• 
dor Ordinario na Corte de Lisboa, efte negocio,. e 

começa. 
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começaraõ a tratar com o calor, que pedia o em
penho da Rainha , e para mofl.rar mayor efficacia, 
o Emperador mandou a D. Sancho de Cordova a 
Portugal a tratar da mefma pertenfaõ, e EIRey D. 
J oa6 mandou a Lourenço Pires de Tavora a Cafiel· 
la para o embaraçar. N aó foraõ poucas as difficul· 
dades, que fe ventilara6 , e naõ podendo já extcn· 
derem as affeé\:adas difculpas, depois de multipli· 
cadas repoflas , e propofiçoens , veyo EIRey D. 
J oaó, em que paffaífe a Infanta D. Maria a Caílella; 
e quando f ó fe tratava da difpofiçaõ da fua jornada, 
fobreveyo a morte delRey D.Joaõ III. em 11 de 
Julho de 1 5 57, e mudando efle incidente naó efpe. 
rado o eílado deíl:e negocio, fufpendeo a fahida da 
Infanta de Portugal. · · 

Vendo a Rainha D.Leonor defvanecida a jor· 
nada de fua filha , refolveo hum meyo, de que fe 
aviflaffem na raya; para o que partio com a Rai
nha de Ungria D. Maria, fua irmãa, de V alhado .. 
lid a Badajoz, aonde ef peraraõ a Infanta , o que já 
tinhaó concertado com a Rainha D. Catharina, fua 
irmãa, Regente de Portugal; e fuppóílo {Ó fe pu .. 
blicava o goflo , e latisfuçaó de vella , a intençaõ era 
de levalla comfigo. Celebraraõ-fe as viíl:as com gran
de fatisfaçaó de mãy , filha, e tia, e com apertadas 
iníl:ancias perfuadira6 à Infanta a que naõ voltaífe a 
Portugal : a Rainha inílava com o affeél:o , com 
que terniffimamente a amava, e querendo-a f obornar 
lhe offereceo darlhe logo a polfe de todos os bens, 
. . Tom.III. Ooo 'lue 
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que poff'uia , que eraõ muitos , e de grande cGimà .. 
ça:õ , fem que refervaífe nada para fi , porque naó 
queria na vida outra coufa , mais que a fatisfuçaó da 
fua companhia. Eíbs razoens esforçava a Rainha 
de Ungria, fua tia, porque depois de viíl:a, e trata· 
da a Infanta, fe fazia ainda mais amada ; porém clla 
conftante , f uftentou a fé da palavra publica , que 
havia dado. Durara6 os combates por todos aquel· 
les dias, que fe deteve em Badajoz, que f oraõ vin· 
te : e na mayor delconfian'ça , que os Portuguezes 
tinhaõ da fua volta, confolando a fua mãy, e fatif. 
fazendo às razoens da tia , defpedida de ambas as 
Rainhas com mais lagrimas, que palavras, cum
prio a fé do juramento , e voltou de Badajoz a EI .. 
vas , e dahi a Lisboa com taõ univerfal alegria, e 
applaufo do Povo Porruguez , como fe fora de no
"º apparecida. As viuvas , pobres , e neceffitados, 
que choravaó o feu dcfamparo na fua aufencia, com 
vozes publicavaõ a fua felicidade : naõ houve na• 
quelle grande Povo peffoa, que naõ imaginaffi: 1he 
amanhecia entaõ. O Senado da Cidade a foy re· 
ceber ao defembarcar, e todos os eílados de ~ente fe 
davaõ os parabens da fua vinda, que foy app1audida 
com o H ymno: Te Deum Laudamus, rendendo af· 
fim as graças a Deos de os na6 privar de femelhan· 
te bem. A Rainha D. Leonor ficou ta6 penetra· 
da das faudades, que chorando a feparaça6 lie hu
ma filha unica, de que ió aque11a occafia6 tivera de 
a ver, fe augmentou a magoa no conhecimento das 
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virtudes, e; pdfoa da Infanta, e foy taõ viva ella 
dor, que cm poucos dias lhe tirou a vida, morren
do cm Talavera , tres leguas de Badajoz , a 2 5 de 

-Fevereiro de 1jj8 , naõ durando mais , que quinze 
dias depois da teparaçaó. Deixou a Infanta por 
fua univerfal herdeira de tudo quanto tinha, baixel· 
las de ouro , e prata , pedras preciofas , tapeçarias 
finiffimas de feda, e ouro , e outras alfayas riquiffi
mas, e o Senefcalado de Agenorio em Catalunha f 
e Ruagar , os Senhorios de Rios, Ribeiras, Ver~ 
dum , e Algiboens em Languedoc , que à Infanta 
tocavaõ de juro, e herdade , e de que foy Senhora 
Soberana, e com o que já a Infanta poífuia, que era 
muito, foy huma das mais ricas Princezas, que hou· 
ve na Europa. O grande cabedal, com que fe dota~ 
va, foy o motivo, porque fe lhe impedio o eílado, 
valendo-fe a politi.ca de affeaados pretextos, para 
encobrir a caufa, que todos reconheciaõ. O Em· 
perador Carlos, fcu irmaõ, ao def pedirfe da Rainha 
com lagrimas, quafi adivinhando que era aquella 
a ultima vHla , como com effeito foy , lhe dilfe , 
que fe no tempo, que affifi:iífe com f ua filha a In
fanta D. Maria, foífe Deos fervido levalla, affifHn. 
dolhe a Infanta à morte , lhe pudeífe nomear por 
legado huma Cidade {que elle apontou) empenhan· 
do a fua palavra para a fatisfaçao do legado. Mor· 
reo por eíle tempo a Rainha Maria de Inglaterra , 
deixando a El Rey Filippe no eílado de viuvo , e 
havendo de lqgo proc.ura~fe mulher para ElRey , 

Tom.IIL Ooo ii em 
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em que fegura[e a fucceflàõ de tantos Reynos, que 
eftava fómente em unico filho o Principe D. Car· 
los, (e tornou à pratica de cafar EIRey ~om a ln• 
fanta D. Maria; porém ella .já na6 admittio as pro
poflas de femelhantes Tratados., naõ porque a idade 
naõ foífe capaz , mas porque fe achava· muito fupe· 
rior ao ellado de cafada, querendo perf evcrar até a 
morte no de donzella, que havia confagrado a Deos, 
naõ em Claufura, fenaõ em fua propria Caía, qµe fe 
podia igualar ao mais refórmado Moíl:eiro. · . 

Procuravaõ os Politicos pcrfuadilla, naõ (ó: que 
accitaífe, fcnaõ a que f olicitaífe a conclufaõ deíl:as 
vodas, pela grandeza do Noivo. Porém .encontra· 
vaõ etlas maximas a vontade da Infanta , dirigi.da a 
differentes cuidados , podendo com ella mais a tran· 
quillidade, e foccego proprio, do que a.ambiçaõ. de 
reynar , porque dcfejava o caminho feguro de viver 
fómente paraDeos; naõ tendo por dita as doMun· 
do, fenaõ as que conduziaõ ao Ceo. Efl:a refiftencia 
çonfirma a refoluçaõ, e repoíla, que deu a EIRey 
{eu irmaõ , .quando a perfuadia , a que cafaífe com 
Fernando Rey dos Romanos, pouco depois Em
perador, a quem dilfe: Que nem com o MonaFcha, 
que o foílê de todo o Mundo: affim o defprefava, e 
a quem o mandava , .fó por confervar. a pureza da 

. caflidade, a que teve grande amor. N aó tinha a 
lnfanta mais penfamentos, do que dirigir as fuas 
obras , de forte, que foífem gratas a Deos, dif pon
do em f ua vida tudo o que podia refpeitar a outra. 

Adoeceo 
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Adoeceo com huma febre lenta, de que os Medicos 
defconfiaraõ , e eftando em íeu perfuito juizo , com 
ardentiffima devoçaõ recebeo os Sacramentos, que 
com infl:ancia tinha pedido, e morreo a 1 o de Outu
bro de 1 577 , deixando das fuas virtudes confl:ante 
opiniaó de infigne em fantidade. Jaz em o pavi
mento fem fepultura levantada, na Capella môr do 
Molleiro de Nofià Senhora da.Luz, huma legua de 
Lisboa , de Religiofos da Ordem de ChrHlo, que 
ella fundou, e dotou, como tambem o Hofpital, 
que lhe fica vifinho da outra parte. Tambem faõ 
fundaçoens fuas o l\'Iotleiro das Commendadeiras da 
Ordem Militar de S. Bento de A viz , com o titulo 
de N ofià Senhora da Encarnaçaó , que dotou liberal. 
mente; em Evora o Mofl:eiro de Santa Helena do 
Monte ·ca1vario da primeira Regra de Santa Clara; 
e em Torres Vedras o dos Capuchos , além de ou· 
tras muitas obras infignes de piedade, que tefl:emu. 
nhaô a virtude heroica detla infigne Infanta , que 
louvaó com elogios naó f ó os noffos Efcritores, mas 
muitos do~tlrangeiros, como mais largamente el· 
creveo Fr.Miguel Pacheco na fua Vida, que íe im· 
primio em Lisboa no anno de 1675 na lingua Catle
lhana com excellente etlylo, de que formámos efl:e 
breve Elogio. O infigne Efcritor J oaó 'de Barros , 
efcrevco em feu louvor hum excellente Panegyrico, 
que o Chantre Manoel Severim de Faria imprimio 
no 6m . do feu livro das Noticias de Portugal , no 
anno de 165 j. 

CAPI-
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CAPITULO XIV. 
'Del'R..ey 'D. foaõ llL 

N TRAMOS a efcrever a defcen· 
dencia de hum Principe, gran
de pela Religiaõ , cajo reyna· 
donaõ fez menos feiice fua real 
Conforte, taõ chea de virtudes, 
como fecunda ; pois deu ao 
Reyno tantos Principes, que 

moralmente lhe faziaõ fegura a poíl:eridade , a qual 
nos grandes Monarchas he fem duvida a mayor 
gloria ; porque vem reynar depois nelles por dilata· 
dos feculos o feu mefmo fangue: mas veremos, que 
em curto efpaço de annos fe extinguio de todo a 
f ucceífaõ delRey D. J oaõ, terceiro do nome, decimo 
quinto Rey de Portugal , undecimo dos AJgarves , 

Senhor 
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aoes, Chr.dcIReyD. Senhor de Guiné, &e. Nafceo em Lisboa a 6 ele 
Manoel, p.1.cap.6i, Junho de 1502, fegundo genito do feliciffimo Rey 
e 67• • D. Manoel, e de fua fegunda mulher a Rainha D. 
Andra~. Chr. delRey ~Iaria. No feguinte ~mno foy jurado Principe hcr
D.Joao llL P• 1.cap.1. 

deiro de Portugal, fubio ao Throno a 1} de Dezem· 

r 

" . 

bro do anno 1) 21, e foy acclamado a 19 de Dezem· 
bro do dito anno. 

No feu reynado fe vio lograda inteiramente a 
paz no Reyno, as Conquiítas adiantadas com prof. 
peros f ucceífos com as fuas poderofas Armadas , 
por aquelles mefinos Heroes , que animados por 
feu gloriof o pay confeguiraó pelo . feu nome im
mortal fama~ e outros, que na mefma efcola fe fi. 
zeraó dignos companheiros da fua fortuna. A 
primeira nomeaçaõ, que ElRey fez do governo do 
Eíl:ado dalndia, foy a do grandeD.V?f~o da--Garr.a, 
Conde da Vidigueira, e Almirante da India, que a 

Andr. Chr. delRey o. defcobrira, com o caraél:er d~ Vice-R~o Efl:a
]oaõ ui. P· •·e:. s8. do, para com a eleiçaõ da peífoa mofl:rar o quanto 
e 64 cuidava naquellas ConquiA:as. ~ahio de Lisboa a 

- nove de Abril do anno 1524, e ~om p~ucos mezes 
de governo'· que difpunha com grande utilidáde do 
Eíl:ado, acabou a vida em Cochim a 2) de Dezem'!' 
bro do mefmo anno. Succedeolhe D. Henrique de 
Menezes, a que chamaraõ o Roxo, adornado de va· 
lor, e merecimentos, e na felicidade do governo def
empenhou a eleiçaõ, porque deflruindo Armadas, e 

Andr. p. 2. cap. 1. aífolando Povoaçoens, obrigou a EIRey de Calecut 
.a lhe pedir a paz ; e tendo confeguido grandes vi~ 
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torias faleceo governando o ERado a 2 de F everei· 
ro de 1 ) 26 , a que fe feguiraõ outros dignos de me· 
moria, que feraõ eternamente honrados no Mun· 
do. Entre elles foy o grande Nuno da Cunha, 
cujo nome caufava terror a El Rey de Mombaça, 
a quem elle defapoffou da Cidade ; aos Rumes l'arre 2• cap. 68. 
conquiflou a Ilha de Bete, que a difputaraõ com · 
valor, chegando a eflimarem menos a vida , do que 
a honra: e pelejando com defefperaçaõ pela fua de· 
fenfa , foy taó grande a mortandade deíl:a acçaõ , 
que mudado o nome à Ilha, defde entaó lhe ficaraõ 
chamando a Ilha dos mortos. Ao Rey de Tidore 
fez tributaria ao Sceptro Portuguez, em feu nome· 
concedeo a outros pazes. Eíl:abeleceo a Fortaleza 
de Dio, de tanta importancia, que era a chave de · 
toda a India : em preza, · em que tanto fe havia em• 
penha do o Governador Nuno da Cunha , com a 
qual fegurou o Eílado da lndia. O Turco havia 
feito muy largas defpezas f ó mente por lhe impedir 
hum negocio de tanta utilidade, e confequencia pa• 
ra os noífos, como foy eíl:a Praça, com a qual lhe 
:ficou muy coarétada a navegaçaõ daquelles mares , · 
que os Ponuguezes fenhoreavaó livremente. El- . 
Rey affim que recebeo a noticia , rendeo com vo-
tos , e {olemnes Prociífoens a Deos as graças · por · 
aquella fingular merce, e a participou ao Papa Pau-· 
lo III. que entaõ governava a Igreja, o qual orde-
nou huma folemne Prociífaó, em que íe achou com· 
o Sacro Collegio dos Cardeaes na Baíilica do Prin-

Tom.111. Ppp cipe 
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cipe dos ApoR:olos, na qual em o Altar mayor na 
fua prefença düfe Miífa, e celebrou os Officios Di· 
vinos o Cardeal Francifco Coroara , do titulo de 
Santa Praxedes , rendendo aíiim as graças ao Deos 
das vitorias, por taõ fingular beneficio, como o que 
havia recebido toda a Chrifi:andade naquelJa Praça; 

Couro, Decad. 5, cap. confeguido pelas armas Portuguezas. O Chroniffa 
J, foi.+ Diogo de Couto refere, que o Papa cantara a Mif. 

fa ; porém n6s o naõ podemos netl.a parte feguir , 
porque de huma Bulia coníla , que nomeara para 
eíl:a f olemnidade ao Cardeal Cornaro, dif penfando 
por eíl:a vez f6mente o poder celebrar no Altar 
mayor daquella infigne Bafilica na fua prefença, re· 
vogando todas as Coníl:ituiçoens , e BuHas , que 
prohibem , que no Altar mayor poífa celebrar. 
mais que o Papa , que talvez teria impedimento 
para o fazer: e querendo, que etl.a acçaõ de graças 

~!ova num.119. fo{fe com a mayor pompa, palrou a dita Bulia a 22 

de Outubro do anno 1; J 6, como fe poderá ver nas 
provas, e fe guarda no Archivo Real da Torre do 
Tombo. N eíl:a occafiaó fez huma elegante Ora
çaõ em Latim o Meílr.e Theofilo Eremita de Santo 
Agoíl:inho, Napolitano de naídmento, na qual en· 
grandece o zelo da Religiaõ delRey, e o que a San· 
ta Sé Apoíl:oli<la devia ao valor dos Portuguezes , 
os quaes com ios feus trabalhos tinhaõ aberto taõ 
largas portas para entrar a ChrHlandade na Alia, a 
qual Diogo de Couto traduzio, e traz na fua quin. 
ta Decada. Foy depois Dio celebre Theatro de 
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incriveis proezas, tanto no primeiro ·fitio, que de· 
fendeo Antonio da Sylveira , como no fegundo de 
D. J oaõ Mafcarenhas , os quaes eternamente feraó 
admirados pelo valor, e conftancia dos fitiados. O 
infigne Varaó D.Joaó de Caílro, Vice-Rey do Ef. 
tado, ornado de tantas virtudes , como valor, triun
tou do numerofo poder delRey de Cambaya na gran
de vitoria, com que fez acabar o fegundo cerco de 
Dio. Eftes, e outros infignes Capitães , que com 
refpeito , e veneraçaó lemos na Httloria da India, 
fizeraõ naquelle Eílado gloriofas as armas delRey 
D.Joaõ, e feliz o feu reynado; e ainda fe fez muito 
mais com as MHfoens da Ethiopia, China, eJ apaó, 
e em -outras- remotas partes , adonde ·mandou Mi
nit\ros do Euangelho, e entre elles a S. Francifco Xa-- . 
vier, que com o feu zelo , e com as fuas prodigio· 
fas obras naõ fó mereceo fer nomeado no Cathalo• 
go. dos Santos, mas o efclarecido nome de Apoflo
fo do Oriente. Grande foy o fruto, que colheo a 
Igreja Catholica deflas Miífoens; porque fe aggre· 
garaõ innumeraveis almas ao Rebanho de Chriflo; 
em que entrou EIRey de Tanor, e outros Potenta
dos, e peff'oas de diflinçaó. 

O grande defcjo, que EIRey tinha de adian· 
tar as Conquiílas da India, lhe fez evacuar em Afri· 
ca as Praças de Akacer, ArzHa , Çafim , e Azamor, 
ficando confervando Ceuta , Tangere, e Mazagaõ, 
cm que os noífos fizeraõ no feu tempo feitos dignos 
de .larga Hiíl:oria. 

Tom.III.. Ppp ii No 
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No feu tempo fe erigio o Tribunal da Sant* 
Inquifiçaõ , de que tanta utilidade fe tem feguido, e 
foy feu primeiro lnquiíidor Geral D. Diogo da Syl· 

Provaoum.120. va, íêu Confdfor, Bifpo de Ceuta, Religiofo da 
Obfervancia de S.Francifco na Provinda da Piedadr, 
illuR:re em nafcimento, e em virtudes claro, por :Bul. 
la do Papa Paulo III. de 2} de Mayo de 1536. A 
U niverfidade de Coimbra eR:abeleceo com grollàs 
rendas, e nova f órma, transferindo-a de Lisboa para 
aquella Cidade no anno de 1jJ7, da qual foy o feu 
primeiro Reytor D. Garcia de Almeida, por Provi· 
iãó do primeiro de Março do referido anno, maa
dando vir Mellres de todas as Sciencias de Pariz, e 
ee outras Univerfidades de Europa, que attrahia 
<::om honras, e mcrces , e que depois a vieralS a fazer 
famofa pelos grandes Letrados , que produzio em 
,todas as Faculdades. lnftitulo no anno 15J2 o Tri
bunal da Mefa da Confciencia , e Ordens , eílando 
em Evora no mez de Dezembro, de que furaõ pri. 
meiros MiniA:ros D. F emando de V afconcellos, :Bü: 
po de Lamego, o Meftre Affonfo do Prado, Lente 
de Theologia da Univeríidade de Coimbra, Joaõ 
Monteiro, Defembargador do Paço, Rodrigo Go
mes Pinheiró, Bifpo de Angra, Antonio Rodrigues, 
Prior de Monfanto , Juiz Geral da Ordem de Chril! 
to na Relaçaó. Deíl:e Tribunal fe affirma foy l\'l i· 
nifho o Cardeal Infante D. Henrique, depois redu
~ido a melhor fórma, e foy feu primeiro Prefidente 
D. Fr. Gafpar do Cafal, Bifpo do Funchal. Da 

inílitui· 
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. inilituiçaõ dei\e Tribunal tem efcrito éom grande 
averiguaçaõ , e cuidado Manoel C,,oelho V elofo, 
Secretario do referido Tribunal, que revolveo todo 
o Archivo da Mefa , e ndla Obra fe achará6 mui .. 
tas coufas dignas de memoria, e de que naõ tinha· 
mos noticia. Os Mcfirados das Ordens Militares Provanum.12r, 
de Chriíl:o, Santiago, e A viz , incorporou na Coroa, 
por f~uldade Pontificia , de que tem a adminiflra· 

,,J ~ çao, e governo. . .. . ... 
: A' fua iníl:ancia erigio o Papa diverfas Igreja~, 
a faber : em Metropolitana a Igreja de Evora, de 
que foy o primeiro Arcebifpo o Cardeal Infante D., 
Jlenrique (que já era Arcebifpo de Braga) · a qual 

, foy ereé\a pelo Papa Paulo III. em 24 de Setembro . 
de ~ )4º· O mefmo Papa já por outra Bulia paífada 
em Roma a 8 deJulho de I )}9· tinha elevado tam· Provanum.J-.2~ 

. bem em Metropolitana a Igreja do Funchal , fuppo{. · 
to naó logrou dla preeminenda mais que na vida 
do feu primeiro ArcebHpo D. ~Iartinho de Portu-
gal com o titulo de Primaz do Oriente. Foraõ Provanum.12;. 
ereélas em Cathedraes a Cidade de Santa Catharina - ·· , ' 
de Goa , por Bulia pafiàda em Roma a J de No-
vembro do anno de 1 ; 3 4 , e foy feu primeiro Bif. 
po D. Francifco de Mello, illuflre por nafcimento, 
etdarecido em letras, depois elevada à Primazi,a do 
Oriente : no mefmo dia, mez, e anno fora ó tambetfi 
ereltas as Cathedraeg de S. Salvador de Angra, de Torre dn 'tombo tia 
que foy o primeiro Biípo D. Agofünho Ribeiro, Co- Çafa ela <;oroa, ~rrn~ 
nego Secular de ~.Joaõ Euangdiila: -as de Cabo rio íegun~o,ma~o •1~ 
... . Verde, 
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Verde, e s~ Thomé em Africa: clla em n.-Diogó 
Ortiz de Vilhegas, e a outra em D. Braz Neto. 
Todos efles quatro Bifpados foraõ dados por fuffi-a· 
ganeos ao Arcebif po do Funchal. A Bahia de To· 
dos os Santos,· em que edificou a Cidade com o no· 
me de S. Salvador o Governador Thomé de Sou
fa, ao qual no anno de 1549 mandou EIRey a efl:e 

Torre do Tombo, na fim e he a Capital daquelle opulento EA:ado o 
Caía, ou Coroa, ai- p ' J 1· III à fi . 11 • • • Bºfi d ' mano .zo. maço J •· apa u 10 • ua mn.aneta eng10. em 1 pa o por 

Bulia paífada em Roma no 1 de Março de 15 5;, e
fuy. feu primeiro Bifpo D. Pedro Fernandes Sardi
nha, VaraõSanto, que füleceo vindo para oReyno , 
no anno de 1; 56: depois foy_ cA:a Cidade elevada á 
Metropolitana no anno de 1677. No Reyno fo
raõ ereébs em· Cathedraes a Cidade de Leiria por 

Torre -do Tombo af. Bulia do Papa Paulo III. palfada em Roma a 11 de 
mano ~o. maço '+ Junho do anno 1545, e foy feu primeiro Bif po D. Fr; 

Braz de Barros, da Ordem de S.Jeronymo, Confef .. 
for da Rainha D. Catharina, que tinha fido Refor-

. · , . mador dos Conegos Regrantes de Santo Agofiinho. 
Li,,~ 1.do.Brev~, foL D. Toribio Lopes, que era Efmoler, e DeaéS da Ca .. 
~~~~ ~;lmario ao. petla da melma Rainha, foy o primeiro Bifpo de 

Miranda, cuja Igreja foy ereéta por Bulia do referi· 
do Papa a 12 dcJulho do anno 1545 ; e a Cidade 
de Portalegre foy erigida em Cathedral na peífoa de 

Oiro almario 'º·ma· D.Juliaó de Alva, Confeífor, eEfmoler da Rainha 
ço '+ . . . D. Catharina, por Bulia de 2 de Abril do anno 15 ;o; 

e ultimamente o Patriarchado da Ethiopia, que o 
Fapa lhe concedeo, para que foy Sagrado no anno · 

de 
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de 1 j; S, na Igreja da Trindade D.Joaó Nunes Bar· 
reto, Religiofo da Companhia. O mefmo Papa 
Paulo III.· lhe concedeo muitas graças , entre ellas 
a de poder EIRey occupar nos lugares de Defem· 
bargadores, e outras Miniíl:rarias Clerigos de Or-
dens Sacras, e ainda os Presbyterqs , contli tuidos em Prova num.ti+ 
dignidades; fendo graduados. Foy paífado o Breve 
em Roma a 28 de Setembro do anno de 1 )jS. De· 
pois feu tuccdfor J ulio III. lhe concedeo , que as 
pelfoas Ecclefiaílicas, a quem EIRey encarregalfe 
officios feculares , pudeífem votar nas Cautas Cri· 
mes, por outro Breve paffàdo em Roma a 2 5 de 
Março do anno de 1;; 1. Já aos Reys de Portu- Prova num.115. 
gal tinha fido concedido huma graça taó efpecial 
pelo PapaJoaõ XXII. como foy a de que os Cleri-
gos fuus familiares, que fulfem coníl:ituidos em Dig· provanum.1:6. 
nidades , e outros Beneficias, ainda Curados, poífaó 
vencer o groífo dos feus Beneficias , onde quer que 
e{Uvercm no feu ferviço. Foy eíla Bulia palrada 
em A vinbaó a 8 de Março do anno de 13 2; , de ou-
tras muitas, e efpeciaes graças da Sé A poíl:olica con .. 
cedidas à Coroa de Portugal, pucleramos fazer men. 
çaõ, fe o permittira a idéa, que feguimos neíla Obra. 

Ao EmperadorCarlos V. 1eu cunhado conce· 
deo o foccorro, que lhe pedio para a empreza de 
Tunes, em que fe achou o Infante D. Luiz, e mui
tos Fidalgos , grandes por nafcimento , e valor , que 
neíl:a fàcçaõ deixaraõ nome. Obrigado das inílan· 
cias do Empcrador aceitou a Ordem do Tufaó , 

que 
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~ Bla:zon c3es Armoi- que lhe mandou eflando EIRey em Almeirim no 
rics de Lordrc de la • 
Toifon, toJ•1S.s,. anno de 1 $46. Depo1s paífados nove aunos fez feu 

Procurador a feu f obrinho Manoel Filisberto , Du
<]Ue de Saboya no Capitulo, que convocou ElRey 
Filippe II. de Caíl:ella na Cidade de Anvers. A's 
fabricas publicas attendeo com cuidado. Obra he 
fua.a dos aqueduaos de Evora, da fonte, que cha
maó da Prata , os Templos de S. Roque, N olfa Se
nhora da Graça, e S. Francifco da Cidade de Lif.. 
boa : adiantou a obra de Belem , que feu pay prin
cipiou, e reedificou outras muitas, fortificou as Pra· 
ças do Reyno, e deu principio à de S.Juliaó da 
Barra. E conformando-fe com o que ElRey feu 
pay ordenou no feu TeA:amento, deu fim ao Archi· 
vo Real, que chamaõ Torre do Tombo, que poz 
em ordem com utilidade publica. Entrando nelJe 
na primeira Cafa na porta, que vay para a que cha· 
maó Cafa da Coroa, fe lhe poz a feguinte infcrip
çaõ , a qual eflando já quafi apagada , fendo Guar•. 
da môr daquelle Archivo D.Antonio Alvares da Cu· 
nha, a reíl:aurou, e fez publica, e diz : 

Sempiternte Memorite Sacrum. 

f oannes l!L 'R.ex Portugalli~ , & 
.Ãlgarbiorum,Mauritanicus, Libycus, 
./Ethiopicus, .//rabicus, Perjicus, [n
dicus, cujus ceifa animi virtus, pia . 

mentis 
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tnentiJ 'R.!/igio ,fummà prueftntia' llC 

mirahi/is 'Divini cultus obfervantia, 
inter omnes ittatis Jutt Príncipes 

Jumm11. cum lrmde , . incredibili paci1 
1Jrte jloruere , 'Bibliothecam hanc in 
ccmmunem ~ipubiic1t utilitatem, ac 
perpetuum maiorum faorum 'R.egum, 
~terni9ue nominis }ui monumentum 
fieri, ordinari'}ut curavit. 

Anno'Dni MV.XXX. ttt4tis {ute XXXYIII. 
- & 'l{egni X/1 Ili. 

~egnante Petro II. 'D. Antonio A/-· 
'Uares da Cunha , 'R.egii Archivi Cuf 
tode Mtaximo, & Petro Semmedo Sta
ço, ipjiujmet Archivi a Secretis h1tc 
infcriptio inflaurata fuit: Anno 'Do
mini M. 'Dl. LXXXYIL 

Fez hum Recolhimento para donzelas, orfãas; 
e nobres : outro para mulheres arrependidas: fez re· 
formar as Ordens de S.J eronymo , de Chritlo , S, 
Francifco, S. Domingos, e Santo Agoíl:inho: teve 
grande devoçaõ às B.eligioens, principalmente à da 

Tom.III. Q.qq Cofll'I 
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Companhia , a quem deu com animo real diverfas 
fundaçoens, e eí\abeleceo com rendas largas o Col •. 
legio de Coimbra. Determinou a precedencia dos 
Grandes do R eyno , pela antiguidade das Cartas pa· 
ra evitar contendas , de que fe feguem às vezes ter
riveis confequeµcias , ordenando , que levaff em to
dos igual alfentamento, ainda que délfe a alguns o 
tratamento de parentes. ER:a Ley eR.á na fua ob
fervancia , regulando-íe todos pela data do tempo, 
em que a Carta foy paffàda ; guardando-fe a f6rma 
da dignidade, de que cada hum he reveflido. . F oy 
publicado eíl:e Alvará em Lisboa a 29 de Junho do 
anno de 1 5 56. Derogou algumas I,eys, que lhe pa· 
receraó demafiadamente feveras, como a que man~ 
dava marcar na cara aos ladroens , ainda por furtos 
leves. Amou a paz, e a juGiça, mas inclinando-fe 
fempre à mifericordia : naõ goG:ando dos Miniíl:ros 
rigidos, e rigorofos, os benemeritos eraõ efcolhidos 

. para os lugares, naõ ajuntando muitos em huma t6 
pelfoa, para naó deftituir aos . demais de efperanças 
de empregos. Foy taó prudente, que naõ conta• 
va mais que vinte e quatro annos quando foube con• 
fervarfe neutral entre as duas mayores Potencias de 
Europa, o Emperador Carlos V. e Francifco 1. Rey 
de França, defejando·o cada hum por aliado ; mas 
confervando o parentefco, e amifade, fe fazia media· 
neiro para huma paz, defejando a uniaõ, e concor· 
dia nos Principes Chriflãos, para que empregallem 
as fuas for~a~ contra os inimigos da Igreja. Na~ · 

admit-
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admittió arbítrios para lançar tributos por mayor 
ciue foífe o aperto do Reyno •. . Eftimou muito a 
Rainha fua mulher_,·a quem communicava os ne· 
gocios mais gt'aVes, fazendo grande eíl:imaçaõ do 
ku voto, e confelho. Em os primeiros annos fe 
lhe conheceo hum engenho fuperior, mas com pou· 
ca applicaçaô às letras humanas, de que. teve algum 
conhecimento. Foy affeiçoado a todas as artes, e de 
taó feliz memoria , que excedeo. a muitos , e com· 
petio com os mais fumoíos da antiguidade, como fe 
vio na UniverGdade de Coimbra, onde lendo os 
nomes dos Eíl:udantes., dalli em diante repetia to
dos , fendo eUes tantos, e os appellidos com gran· 
diffima. differença. Teve grande fatisfaçaõ do tra
jt: Portuguez, que naõ mudou, nem nas occaGões, 
em c:iue o pudera obrigar o exemplo de feu pay , e 
Cla Corte , como foraõ as occafioens dos cafamentos 
da Rainha D. Leonor, e da Infanta D. Brites, Du
ciueza de Saboya: alguns o appellidaraõ· o Pacifico. 
Sobre tudo foy cardealmente devoto da Virgem Prova num.118 • 
.Santiffima , e do Archanjo S. Miguel; e para lhe 
augmentar o culto, logo no principio do feu reyna· 
do alcançou do Papa Adriano VI. hum indulto 
para que na fua Capella fc rezaífe em todos os Sah· 
bados, da Mãy de Deos, e nas terças feiras de S. 
1t 11 guel, com Officio, e Milfa folemne; excepto. nos 
dias , que occorreífem feíl:as folemnes , ou Duples, 
no qual cafo, no feguinte dia as poderia mandar ce· 
lebrar. . Foy o Breve palrado em Çaragoça a 2.2 de 

Tom.III. Q.qq ii Mayo 
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~iayo do anno de 1s22. Fina1mente tendo reyna• 
do trinta e cinco annos , e fois mezes com felicida
de , aos cincoenta e cinco annos da fua idade , no 
tempo, em que os feus Reynos neceffitavaõ mais da 
f ua vida, falece o em hum a feíla feira na Cidade de 
Lisboa a 11 de Junho de 15 ;7 de huma doença apref. 
fada, mas naõ tanto, que lhe naó déífe tempo para 
receber o Sagrado Viatico, e os mais Sacramentos. 

Era de mediana efi:atura, o corpo mais grof. 
fo, que delicado ; alvo , e algum tanto córado, 
olhos azuis efcuros, mas alegres , e cheyos de tan· 
ta magefi:ade, e com hum taõ real afpeêto, que fe 
perturbavaõ os que naõ erao cofiumados a fulJar 
com elle; quando chegavaõ à fua prefença quafi 
lhes faltavaõ as palavras : mas de natureza taõ be
nigno, que fe fazia amavel de todos os que o viaõ. 
Creou de novo os títulos feguintes. 

Ao INFANTE D. FERNANDO fez Duque da 
Cidade da Guarda de juro para todos os que delie 
defcendeífc:m, por Carta feita em Lisboa a 5 de Ou
tubro do anno 1 5 3 o , que efiá no liv. J 9 da fua 
Chancellaria a foi. 1o8 , verf. Com que delta Carta 
fe vê, que naõ foy creado por ElRey feu pay, co· 
mo dizíamos a foi. 20} feguindo os noífos Autho
res, o que fuccede n1uitas vezes quando fe naó vem 
os Originaes, ou os documentos aurhenticos. MaJ 
noel de Faria e Soufa diz, que EIRey. D.Joaó o 
creara Duque de Trancofo , quando cafara; porém 
deíla merce naõ achámos documento, e no mefmo 

anno 
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anno do feu cafamento a referida de Duque da Guar· 
da : com que entendemos padeceo nefia parte equi· . 
''ocaçaõ. . 

No mefmo livro acima a11egado achámos hu· 
ma Carta de confirmaça6 do Condado de Marialva 
à Infimta D. Guiomar, fua mulher, feita em Lisboa 
a 4 de Outubro do anno 15}0, que diz: D.Joaó, 
e7c. a quantos e/la minha Carta virem fazemos faber, 
911e por parte da Iefanta D. Guiomar, eJ'c. mulher 
do l'!fante D. Fernando, Duque da Guarda, Conde 
de Marialva, e Loule, f2' e. meu muito amado, e pre-

Jado irma'ó, mefay apr!)entada lwma Carta, e7c. de 
que fe tira foy o Infante D. Fernando, Conde de 
Marialva, e Loulé. 

AD.JoAÕ DE LENCASTRE, Marquez deTor· 
res-N ovas , fez Duque de Aveiro, como íe vê na 
Carta, que ElRey D. Sebafliaõ lhe mandou paffar 
a 30 de Agollo do anno de 1557, na qual diz: Fa· 
ço,jàhtr, que D. J oa'ó , Duque de Aveiro, ,meu muito 
amado, e prvàdo primo me djffe, que E/Rey meu Se· 
nhor, e avô, que Janta gloria haja, lhe tinhaftitn ·mer· 
ce do titulo de Duque em vida do Me/Ire, e flu pay t 
'Jlle Deos perdoe por hum [eu Alvará, porque hozrve 
por hem, que_f <Jife Duque da/li a certo tempo, e que de• 
pois de paffado o dito tempo lhe apr01Jera , que tom'!ffe 
o titulo de Aveiro, por huma Carta mi/fiva, que in· 
'Viara ao dito Mellre_fau pay, e/ e. Do referido fe ti
ra, que em vida delRey ufava do titulo de Duque de 
Aveiro, e que tambcm lhe fez outras mer,es J como 
. k 
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fe verá quando chegarmos ao Liv. XII. Cap. Xl. 
Já era Duque de Aveiro no anno de 1; 5 2 , como 
refere Andrade na Chronica delRey D.Joaõ o III. 
parte 4. cap. 9 5. 

A D. RODRIGO DE MELLO, Conde de Ten· 
tugal, fez lvlarquez de Ferreira, naõ achámos aCar. 
ta deíl:a merce na Chancellaria delRey, nem no Car· 
torio da Cafa do Duque de Cadaval , onde a fize
mos bufcar ; porém como eíl:e padeceo hum in· 
cendio, nelle pereceraó muitos papeis de imponan• 
eia a eR:a grande Caía. Porém já no anno de 15 J4 
era Marquez de Ferreira, como fe vê de huma Car
ta de Privilegio, que eflá na Torre do Tombo, no 
liv. 20, fol.}}, na qual diz: Ao Marquez de Fer .. 
reira, meu muito amado, e pr~àdo primo, que o 11~f 

.fo Corregedor da Comarca, onde elle tem terras./uas; 
naô entre mais ,jàlvo fe eu o mandar, f7c. foy feita 
em Lisboa a 12 de Fevereiro de 1534. 

A D. ANTONIO DE NORONHA, fez Conde de 
Linhares , por Carta paílàda a 20 de Outubro .de 
1525. EM na Torre do Tombo, na Cafa da Co .. 
roa, gaveta 2, maço 4. 

A D. PEDRO DE SousA, do feuConfelho, fez 
Conde de Prado, por Carta feita em o 1 deJaneiro 
de 1526, que eílá no liv. 39, fol. 187. 

A D. Luiz DA SvLVEIRA, do feu Confelho, 
e Guarda môr da fua pelfoa, fez Conde de Sorte• 
lha, por Carta paífada em Coimbra a 22 de Julho 
de 1 ;27: Original 1 que fe guarda no Cartorio da 

Caía 
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Caía do Conde de Villa·N ova , maço 57 , de mer
ces antigas. · . 

A D. ANTONIO DE ATAIDE fez Conde da 
Caflanheira, por Carta paffada em. Setuval a 1 J de 
~layo do anno 15} 2. Eílá no liv. } o, fol. 171 da. 
dita Chancellaria. 

A D. MIGUEL DE MENEZES, Marquez de 
Villa-R eal, deu efie titulo de juro, e herdade, con. 
forme a dif pofiçaõ da Ley Mental. Confia da 
Chancellaria delRey D.Joaó o III. liv. 71, fol.299, 
onde vimos a Carta feguinte paífada por EIR ey D. 
Seba{Haõ ; porém como pertencente à merce feita 
por EIRey feu avô, foy lançada na fua Chancella• 
ria, e diz affim: D. Sebafiia'Ó, e$c. a quantos e/la 
Carta vir&m ,jaço_faher, que D. Miguel de Mene:. 
~s, },:farquez de Vil/a-Real, meu prejàdo primo, me 
il11liou dizer , 111e lzuma das cozifas, que EIRey meu 
Senhor, e avô, que jànta gloria haja, lhe prometteo de 
dar, e jazer merce, cefa11do com D. Filippa de Lan· 
cqflro, },farqueza de Villa-Real,jita mulher, Dama 
da Rainha minha Senhora, e avó, fay o titulo de Mar-. 
quez de V ilia· Real, que elle tem , .foffe de juro , e her• 
dade para. fempre para todos Jeus defaendent~s , que 
lua e '!fa herdarem' e fuccederem tegundo a forma da 
Ley Mental; pedindome por merce, que por quanto 
e//e era ca/iido com a dita D. Filippa de Lancallro, 
/Úa mulher, a quem EIR.ey meu Senhor houve por hem, 
que fe P'!ffalfe Carta do dito titulo de Jrlarquez deju· 
ro 1 que EIR&)1 meu Senhor tinha maudado Jazer! 

11a, 
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n@ ficou a/finada por jua Alteza 110 tempo ào jeu fa .. 
/ecimento, pelo pouco, que viveo depois do Marque4 
Jer ca/izdo , houve por bem , O' e. e affim lhe confir· 
ma a dita merce. Foy feita em Lisboa a 12 deJu· 
lho de 15f1~ · . 

Dos-Fidalgos , que no feu tempo ferviraó 09 
Officios da Cafa Real, e do Reyno, referiremos os 
que f oubermos , fem preferencia das preeminencias 
dos lugares, que elles occupara6, e fómente como 
nos occorrerem , fem que nos obriguemos a hum 
Catalogo de todos, como já temos proteílado; pois 
fómente procuramos fatisfazer aos curiofos, com :10 .. 

tidas, que talvez naõ encontraraó em outra parte. 
D. J OAÕ DE MENEZES , foy Governador da 

fua Cafa, e fendo Principe, como efcreveraõ Da· 
nliaÕ de Goes , e D. Antonio de Lima nos feus 
N obiliarios , eA:e he o mefmo , que foy Governa• 
dor da Cafa do Principe D. Affonfo , como em feu 
lugar dilfemos. Os allegados Authores, dizem, que 
tambem fura ku Camereiro môr, o que talvez po· 
deria fer, que furviífe eff:e officio por algum tempo 

· pelo que abaixo diremos. 
D. MARTINHO DE CASTELLO-BRANco , do 

leu Confe1ho, Conde de Villa-N ova, Védor da Fa· 
zenda delRey D. Manoel, como diz Andrade na 
Chronica delRey D.Joaõ .o Ili. Cap.IV. Defte 
lugar fe lhe paffou Carta em Lisboa a. 4 deJ ulho de 
1 p 6 , que vimos no liv. 6 dos I\i yflicos, fol. I 91 • 
Depois de Rey foy tambem feu Camereiro môr ~ 

por 
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por Carta feita em Lisboa a 7 de Agoflo de 1522, 
·original, que eflá no Cartorio da Cafa de Villa• 
Nova , maço 57 · de merces antigas. No referido 
anno lhe confirmou EIRey a me~ce do titulo de 
Conde de Villa-Nova de Portimaõ, que ElRey D. 
Manoel feu pay Jhe tinha feito por Carta de 28 de 
~Iayo de 1504, a qual naõ tinhamos viílo quando 
a fo]. 20; fizemos delle mençaõ. He original, que 
fe guarda no referido Cartorio. 

D. FRANc1sco DE CASTELLo-B&ANCO, feu fi. 
lho , lhe fuccedeo no officio de Camereiro môr, por 
Carta palfada em Coimbra a 14 de Novembro de 
1527, como coníl:a da Carta Original, que eílá no 
Cartorio da Cafa de Villa-N ova , maço 57. Foy 
do Confelho do mefmo Rey, Senhor de Villa-N ova 
de Portimaõ, &e. Já no anno de 1550 naó o exer
citava , porque era falecido, como fe vê de huma 
Carta feita em Lisboa a 8 de Fevereiro de 15 50, 
que eftá no liv. 71 da Chancellaria delRey D.Joaõ, 
foi. 21 , que principia: Eu E!Rey jaço.faber a quan• 
tos ç/la Carta virem, que por parte de D. Martinho 
de Caflello-Branco, meu moço fidalgo ,filho mais ve
lho de D. Francjfao de Cajlello-Branco, que joy meu 
Camereiro môr, que Deos perdoe , me joy apr7flnta• 
qo hum Alvará por mim a/finado , d e. de que o tr'!-f 
lado he oflguinte. Eu EIRey faço faher, a vós DitJ4 
go Barboja, do meu Co'!felho, e D!!Jemhargo, Corre· 
gedor , e C 011tador na C ornara de Torres-Vedras, 
Du a qt1alquer outro Contador, 'Jlle ao diante for da 
· Tom.IIL Rrl' ditq 
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dita Comarca, que D. Fran.cjfco de Cq/lell<>-Bran .. 
co, do meu Co1Jfelho, e meu Camereiro môr me djffe, 
'JUe elle tinha de mim em dias de Jita vida o reguen .. 
go, e terras do Condado da dita Vil/a, ~e. Deve-fe 
reparar, que chama Condado a Torres-V édras; po· 
rém naõ fabemos , em que tempo fe erigio , nem 
que teve eíle titulo ; porém naõ p6de padecer du
vida, que o houve., porque a vimos na Torre do 
Tombo no referido livro. 

D. CoNST ANTINO, filho do Duque de Bragan
ça, foy feu Camereiro môr, e Vice-Rey da India, 
como refere Diogo de Couto, na Decada 7 , liv. 6 , 
cap. 1. 

D. PEDRO MASCARENHAS, Senhor de Palma, 
Commendador de CaA:ello-N ovo, Alcaide môr de 
Trancofo , do feu Coníelho, Vice-Rey da India, 
foy EA:ribeiro môr , fendo Príncipe , como refere 
Francifco de Andrada, na fua Chronica, cap.4, e 
o foy depois de Rey, como conff:a de certa ordem 
paílàda em Santarem a 24 de Março de 1522, que 
allega Loufada. 

D. FRANc1sco DA GAMA, Conde da Vidi· 
gueira , foy EA:ribeiro môr , como coníla da fua 
Carta paífada em Evora a ::? de Mayo do anno de 
153 4, que eílá no liv. 7 da fua Chancel1aria, fol.90, 
verf. 

PEDR.O V Az DA CuNHA , foy EA:ribeiro môr, 
e o era no anno de 1528, em que palrou à India 
por Capitaõ de huma náo da Armada , em que foy 

. o Go-
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o Governador Nuno da Cunha, como refere Dio· 
go de Couto na Decada 4, liv. cap. 1, foi. 80. 

D.JoAÕ DA SvLVA, Conde de Portalegre, foy 
Mordomo môr, por Carta pafiàda em Lisboa a 1; 
de Janeiro do anno 1522 ( Chancellaria delRey D. 
J oaõ 111. 1iv. $ 1 , foi. 24) lugar, em que o tinha fer· 
vido fendo Principe, como diz Francifco de Andra· 
da na fua Chronica, cap. 4. 

NUNO DA CuNHA, Governador da lndia, foy 
Védor da Fazenda, por Carta palrada em Lisboa a 
27 de Dezembro de 1 5 21. Della conffa, que o fora 
feu pay TrHl:aó da Cunha, a quem ElRey dera fa. 
culdade para renunciar o dito lugar a favor de feu 
filho, liv. 4 dos Myfticos, foi. 156, verf. 

D. PEDRO DE CASTRO, do feu Confelho, que 
foy terceiro Conde de Monfanto , foy V édor da F a· 
zenda , como conA:a de diverfos mandados , e de 
certa merce feita no anno de 152) para o cafamen· 
to de fua filha com D. Fernando, Senhor de Boqui· 
lobo , Chancellaria do dito anno fol. 2 8 , Fronteiro 
môr, Coudel môr, como fe dirá adiante. · 

DJoAÕ DB MENEZES E VAscoNCELLOs, Con. Prova num,J'9• 
de dePenella, foyVédor daFazenda, por Carta paf. 
fada em Coimbra a ~o de Setembro de 1.525, lugar, · 
que ElRey creou de novo aos mais por dizer , que 
era precifo para expediçaõ, como fe vê da dita Carta. 

D. ANTONIO DE ATAIDE, primeiro Conde da 
Caftanheira, do feu Confelho, Senhor de Póvos, 
&e. Alcaide mô~ do Rio Tejo, por Carta· feita em 

.Tom.III. B.rr ii Lisboa 
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Lisboa a 15 de Fevereiro do anno I s29' que dt:á 
no liv.45, fol..166. Foy Védor da Fazenda, por 
Carta pafiàda em Lisboa a 11 de Abril do anno 
1530, liv. 42, foi. 94, e o era em 1551. Como 
coníl:a do Auto do recebimento do Príncipe D. 
Joaó, prova num. 1; 8. 

D. FllANc1sco DE PoB..TUGAL, íegundo Con· 
de de Vimiofo, do feu Confelho. F oy V édor da 
·fua Fazenda , como abaixo fe verá. 

D. AFFONSO DE PoaTUGAL, fegundo Conde 
de Vimiofo, foy V é dor da Fazenda, por Carta feita 
em Almeirim a 28 de Mayo do anno de 1 54~ , que 
eílá no liv. 6, foi. 88. Succedeo ao Conde feu pay, 
como coníla da dita Carta, que o fervia no dito an· 
no , na qual ElRey lhe fez em fua vida merce do 
dito cargo. 

D. Luiz DA SYLVEIRA, do feu Confelho, e 
feu Guarda môr, foy V édor da fua Fazenda anno 
de 152 S , depois primeiro Conde de Sortelha. 

D. RonR1Go Lono, do teu Confelho, Baraõ 
de Alvito, foy V édor da Fazenda, e exercitava eíle 
lugar no anno de 1 5}}, e 1540, como fe vê de di
verfos mandados, e do livro dos Confellàdos da Ca· 
fa daquellc anno , que refere Loufada. 

D. MIGUEL DA SYLVA , que depois foy Bilpo 
de Vifeu, e Cardeal do titulo dos Santos Apoílolos, 
creado pelo Papa Paulo III. a 12 de Dezembro de 
J 5J9· Foy Efcriva6 da Puridade, como coní\a de 
divertos documentos da Torre do Tombo. 

ocar .. 
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O Cardeal Infante D. Henrique, Commenda· 
tario, e perpetuo AdminiG:rador do .l\.IoG:eiro de 
Alcobaça. · Foy Efmoler môr, lugar annexo à Ah··· 
badia, de que tirou Carta, na qual fe declara lhe per· 
tenda o dito officio, que fe tirou a Diogo de Almei· . 
da, em virtude de huma Sentença dada a favor d~ 
Abbadia pelo Doutor Ruy Botto, Chanceller môr, · 
D. Diogo Pinheiro, Bifpo do Funchal, e o Doutor 
Ruy da Grãa, todos Defembargadores da Rela~aõ 
julgando-fe a poífe aos Abbades de Alcobaça de 
'aprefentarem hum Monge para fervir de Efmoler 
com beneplacito delRey ; porém quando o Abba· 
de andaífe na Corte , poderia por fi fervir o dito 
officio, e affim na ~arta diz El~ey : Ey por bem, Prova num.1 ~o. 
e me praz, que a drta Sentença Je cumpra, e guarde 
inteiramente, como fa nella contém, e que o dito Cardeal 
lefante meu irma'Ó, comoCommendatario, e perpetuo 
Admini/lrador, que lze do Mo/leira, e a que pertence 
todo o que ao D. Àbbade dei/e póde pertencer , flja· 
meu Ejmoler môr, e me pf!Jfa aprefentar hum M 011ge 
ho11e/to, apto, e pertencente para que com minha au• 
thoridadejirva em minha Corte o '!fficio de Ejinoler, 
e naó havendo hi Monge para ilJo ji1/}iciente . me pf!!fa 
aprifentar .huma pejfoa apta de que eu flja co1tte11te 
para flrvir o dito offecio de lifmolér , e a ji ey por 
bem , que todo/os Dons Ahbades do dito M olleiro, que 
pelo tempo _forem tenlzaó, e haja'á " dito offecio de me11 
F;Jmoler môr, e me pfJjfa~ apref&ntar hum Monge, ozt 
pqfoa apta parafirvir de Fjino/çr, n4 maneira acima 

deçlara· 
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HifloriA fjeneJogicA 
declarada, o qual Monge, ou peffoa, que o dito ~cio 

.Jervir poderá jer mudado pelo dito D. Abbade, e apre
)Cntado por elle outro com meu prazer, e autlwridade, 
e doutra maneira naó; e quando o dito D. Ahbade an
dar em minha Corte poderá.farvir por ji o dito officio, 
e colJ(as, que a elle pertencerem ,.fa quizer .flgundo lze 
contlzeudo , e declarado na dita Sentença, a qual em 
tudo mando, que je cumpra, &e. foy pallãda efla 
Carta em Lisboa a 1; de Mayo do anno de 1554. 

J oAÓ DA SYLVA , Senhor de Vagos, do feu 
Confelho , foy Regedor das J u{liças , como confia 
de huma Carta de certa merce , feita em Almeirim a 
18 de Março de 152}. Livro das merces, e officios 
do dito anno fol. 42 , verf. Parece fervio o mefmo 
officio em tempo delRey D. Manoel: feria por im· 
pedimentos de feu pay, porque íe. acha hum man
dado do anno de 1520, allegado por Loufada, que 
diz: Joa'Ó da Sywa, dofa11Co11(elho, e Regedor, r/c. 
e bem p6de fer, porque o Epitafio da fua fepultu· 
ra, que eíl:á no 1\tlofleiro de S. Marcos, diz, que fer· 
vira de Regedor mais de quarenta annos. 

D. ALVARO DE CASTRO, do feu Confelho, 
foy Governador da Cafa do Civel, como confla do 
contrato do cafamento de feu filho D. Fernando 
de Caflro com D. Catharina, filha de D. Pedro de 
Caíl:ro, Védor da Fazenda, o qual EIRey confir
mou em Montemor a 24 de Abril de 1525, como 
fe vê na Chancellaria do dito anno foi. 28. He de 
faber, que os noffos N obiliarios de Damiaó de Goes, 

e D . .Ao. 
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e D. Antonio de Lima, chamaó a eGa Senhora D. 
Maria, filha de D. Pedro de Ca{lro, e mulher de 
F emando de Caílro ; porém parece fe enganara6. 

D. FRANCISCO CouTINHO, Conde de Marial· 
'Va , foy feu Meirinho môr, e o tinha fido delRey 
feu pay, como fica dito. Eíle officio exercitou até 
C]Ue fa1eceo , que foy no anno de 1 5) 2 , como fe 
vê no Epitafio da fua fepultura, que eílá no Mot: 
teiro de Santo Antonio de Ferreirim. 

Eíl:e officio dotou o Conde a fua filha D.Guio .. 
mar Coutinho, mulher do Infante D. Fernando , o 
qual foy Meirinho môr defies Reynos , por Carta 
feita em Lisboa a 27 de Setembro de 153 o, que fe 
póde ver no livro IV. das provas, prova num. JOJ7 

que atraz deixamos notada, inferta em outras mer· 
ces, onde diz: Pela qual.fiz merce ao dito Iefante 
meu irma'Ó do offecio de meu Meirinho môr, em todos 
os meus Reynos, e Senhorios, a.fi como o joy oConde 
de , Marialva , e Loulé , que Deos perdoe , eJ' e. e fe 
acha no livro J 9 da Chancellaria do mefmo Rey , 
fol. 115. • ' 

D. AFFONSO DE CASTELLo-BRANco , Senhor 
do Morgado de Montalvaõ , foy Meirinho môr; 
corno confia de huma Carta, que vimos no liv.22. 
foi. 105 na Torre do Tombo da Cl~ance11aria del
Rey D.Joaó, palfada em Lisboa a 1 J deJunho de 
15)6, na qual ElRey lhe chama feu Meirinho môr1 

e nella. fe contém huma Sentença de certa preemi• 
nencia pertencente ao feu Officio. . 

D. D11All• 
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D. DUARTE DE CASTELLO-BRANco, feufilho, 

Meirinho môr, e o foy tambem delRey D. Seba{: 
tiaó, por Carta palrada em Lisboa a 20 de F everei· 
ro de 15;8 , que eftá no liv. 1 , foi. 64 da dita Chan. 
cellaria, e nella diz o feguinte : Havendo refpeito à 
creaça'Ó , que EJRey meu Senhor , e avô , que Janta 
gloria kaja faz a D. Duarte de C a/lei/o-Branco ,}ilho 
mais velho de D.A/fenfa deCallello-Branco ,fiu Mei. 
rinho môr em todos osfius Reynos , e Senhorios, pelo 
qual, e pelos muitos /erviços , que lhe ti11!za feito , e 
pelos de D. 4ffem/o~ de Ca/lello-Branco ,)eu pay, lhe 
faz merce do dito <j}icio de M eiri11ho môr, q11e vagou 
por falecimento 40 dito D. Aj/01.!fõ, do qual ao tempo, 
e falecimento delRey meu Senhor, e avô, lhe na'Ó lza. 
via ainda pajfado Carta , e coeformandome com a 
vontade de Sua Alteuz, e por efperar de D. Duarte, 
etc. o faço Meirinho môr. 

D. PAULO PEREIRA , Prior de Mayorga , 
Commendatario de Paço de Soufa, foy Capellaó 
môr, fendo ainda Principe , como confta de hum 
mandado delRey D. Manoel, paílãdo. em Evora a 
26 de Novembro de 1520, que eílá na Torre do 
Tombo, allegado por Loufada. Tambem foy Ca. 
pellaõ môr do mefn10 Principe, depois de fer Rcy, 
como refere Damiaó de Goes, e Xiílo Tavares nos 
feus Nobiliarios, e diz Goes: D. Paulo Pereira, que 
he Clerigo, e Abbade de muitos Mojleiros, e fay Ca· 
pel/aô môr de/Rey D. J oaô o III. De que fe tira , 
que vivendo largou efle lugar. Depois encontrá-

mos 
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inos na Torre do Tombo a Carta, que EIRey lhe 
palrou do dito Officio no liv. 51, fol.1} da fua Chan~ 
cellaria: foy feita em Lisboa a 7 deJaneiro de 1522. 
Era filho de Diogo Pereira, Conde da Feira. 

D. FERNANDO DE V ASCONCELLOS, Bifpo de 
Lamego , depois Arcebif po de Lisboa, que tinha 
{ido Capellaó môr delRey D. Manoel, como fica 
diro, fol.206, e o foy tambem delRey D.Joaõ o III. 
e de leu neto, como refere o Epitafio da fua fepul• 
tura , que eflá na Sé de Lisboa, o qual falecco de 
oitenta e tres annos no de 1 ;64 ~ como coníl:a de 
innumeraveis memorias, a faber, do Auto do rece~ 
bimento do Príncipe D. Joaõ com a Princeza D. 
Joanna. Prova num. 140. 

CHRISTOVAÕ DE BoBADILHA, filho de Diogo 
de Saldanha : diz Damiaõ de Goes no feu N obilia
rio, que era Capellaõ môr delRey; poderá fer, CJUe 
efte, e outros contemporaneos do Arcebifpo D. 
Fernando ferviífem de Capellães môres, durante 
a aufencia , que elle fez da Corte. 

D. AFFONSO DE N ORO~HA , que foy Vice· 
Rey da lndia, e Governador, filho do Marquez de 
Villa-Real: foy Apofentador môr, por Carta paf".' 
fada em Lisboa a 1} de Fevereiro de 152) , que eíl:á 
no liv. } 6 da f ua Chancellaria, foi. 46 , e nella diz : 
E guardando os muitos ferviços , que tenho recehiáo 
de D. Affoefo meu muito amado .Jobrinho. Depois foy 
Mordomo môr, e Governador da Caía da Infanta 
D. Maria, filha delRey D .. Ma~oel .. 
. Tom.III. Sss Lou .. 
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Loua:ENço DE SousA DA SYLVA foy Apofen .. 

tador môr. Confla que o era no anno de 1S)8 , 
por ElRey lhe chamar feu Apofentador môr na Car
ta , de que abaixo faremos mençaõ. F oy Prove· 
dor, e Superior ( iflo he Superintendente) da Apo· 
fentadoria de Lisboa, Evora, e Santarem, por Car· 
ta paífada em Lisboa a 14 deJ aneiro de 1S}9. 

Efle Officio de Superintendente da Apofenta· 
daria de Lisboa, fervio nefi:e reynado D. ~lartinho 
de Cafi:ello-Branco, a quem ElRey D. Manoel ti• 
nha feito merce delle por renuncia de J oaó Foga• 
ça , por Carta feita em Lisboa a 29 de AgoUo de 
1) 11 , a qual depois EIRey D .J oaõ confirmou na 
mef ma Cidade a 16 de Setembro de 1S22. Depois 
a mefmo Rey fez delle merce a feu filho D.Joaó 
de Cafi:ello-Branco, .por Carta feita em Almeirim 
no 1 de Fevereiro de 1528, onde diz: Faz a D. 
J oall de C~/lello-Branco Provedor, e Superior das 
C ajas da Apo/entadoria de Lisboa , Evora , e Santa· 
rem da mefma maneira, que o tinha o Conde fiu pay. 
Depois o mefmo D.Joa6 o cedeo, com licença dei· 
Rey, em Lourenço de Soufa, feu fobrinho, a quem 
ElRey palrou Carta feita em Lisboa a 14 deJanei· 
ro de 15}9, e nella diz: E tendo (falia de D.J oaó) 
~om minha licença o dito offecio, o trefii'!lfou cem mi· 
nha licença em Lourenço de Sollfà ,Jeu fobrínlzo, meu 
Ap~/entador môr, por hum in/frumento feito em Lj!
boa a 4 de Julho do anno pajfado. EA:e tal Officio 
de Provedor, e Superior da Apofentadoria , fervio 

Louren--
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Lourenço de Soufa no tempo delRey D. Sebafliaó j 
que o extinguio, como vimos em hun1a Verba , que 
eíl:á no livro 60 da Chancellaria delRcy D.Joaõ a 
foi. 1 5 2 , donde eflaõ as ditas Cartas incorporada9 
na ultima, que fe paífou a Lourenço de Soufa ; a 
qual tem à margern . huma cota pofla por Chriflo
vaõ de Benavente , Efcrivaõ da Torre do Tombo 
em 3 o de Mayo de 1; 7 2 , na qual fe refere, que ex
tinguindo· EI Rey o dito Officio dera a Lourenço de 
Soufa trezentos mil reis de renda cada anno ent 
fua vida , e por feu falecimento a íeu filho Manoel 
de Soufa na mefma f6rma , de que fe lhe pafiàra pa• 
draõ. 

O INFANTE D. Luiz foy Condeáavel de Por• 
tugal, como deixamos dito. 
- · O SENHOR D. DuARTE, Duque de Guima• 
rães, foy Condeíl:avel de Portugal, por Carta paífa• 
da a 12 de Mayo de 1 5 57 , na qual diz, que vaga• 
ra pelo Infante D. Luiz, feu irmaõ, como fe ver& 
na prova num. 111, 

JoRGE DE MELLO, do feu Confelho, Com• 
mendador do Pinheiro na Ordem de Chritlo , foy 
Monteiro môr delRey, fendo Principe , por Carta 
de 18 de Dezembro de 1 5 21 , que eflá no liv. 4 dos 
M yíl:. fol. 1 5 6 ; e depois fendo Rey, como confla; 
que o foy do livro dos Confelfados do anno de 1 ; 40 
debaixo do titulo dos Cavalleiros do Confelho; que 
eíl:á na Torre do Tombo. Tinha fido Porteiro môr' 
delRey D. Manoel. como fica dito a fol.212-. 

Tom.III. , Sss ii D. 
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D. J oAÕ DE MENEZES foy Alferes môr do

Reyno, porCarta feita a J 1 deMayo de 1521,liv.51 
da fua Chancellaria, foi. 4. Porém efta Carta, que 
eR:á na Chancellaria delRey D.J oaó , eíl:á paífada 
em nome delRey D. Manoel, que era vivo. N el· 
la diz: D. Joaõ de Menezes, Conde de Tarouca, 
Prioll áo Crato, nolfo Mordomo môr, e do noffo Con· 

filho, r$ e. o faz Alferes, affim como o teve o Con
de de Cantanhede , de que fizemos mençaó , fui. 
:217. 

D. Luiz DE MENEZES foy Alferes môr, que 
f.aleceo vindo da lndia na náo Santa Catharina, que 
defappareceo no anno 1525. Tinha fido Monteiro 
môr delR ey D. Manoel, como fica dito a foi. 216. 

D.JORGE DE MENEZES, que fuy Capitaõ de 
Çofala, foy por morte de D. Luiz, feu irmaõ, AI· 
feres môr, como affirma o infigneJofeph de Faria 
em huma addiçaõ, que fez ao N obiliario de Damiaó 
de Goes, que tenho em meu poder. 

D.J OAÕ DE MENEZES, feu filho, foy Alferes 
môr , como refere D. Antonio de Lima , e outros 
.A.uthores. · 

Luiz DA SYLVEIRA , do feu Confelho , foy 
Guarda môr da fua Peífoa, fendo Príncipe, por Car· 
ta feita em Lisboa a 11 de Novembro do anno de 
1) 11 , que eíl:á no livro J J da lua Chancellaria. 
Depois o foy fendo Rey , por Carta feita em Lif.. 
boa a 2 de Setembro de 15 21, liv. 3 6, fui. 129. Ef. 
te he o primeiro Conde de Sortelha, filho de Nuno 
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Martins da Sylveira , do qual vimos hum Alvará 
original pallàdo a 7 de Fevereiro de 1521 , da pro .. 
meífa da Villa de Penamacor com o titulo d~ Con
de da dita Villa, e nelle lhe chama feu Guarda môq 
e porque delle na6 fizemos mença6 nos que fervi· 
raõ ndle cargo a ElRey D. Manoel, o declaramos 
agora. Efte Fidalgo depois de muito velho foy 
Mordomo môr da Rainha D. Catharina, por Carta 
feita em Torres-V édras a 2 de Outubro de 15 2 5, a 
qual com os demais documentos fe guarda no ma
ço )7 das Merces antigas da Caía de Villa-Nova. 
. D10Go DA SYLVEIRA, depois fegundo Conde 
de Sortelha , foy feu Guarda môr , e Capitaõ dos 
Cavalleiros da Guarda, e Camera : algumas vezes 
o achamos nomeado Capitaó da Gente da Camera, 
como fe vê de hum mandado paífado em Evora a 
9 de Março de 1; }4 : em outro fe diz : Diogo da 
Sylveira , Guarda môr de/Rey n<j[o Senhor, e Capi· 
taõ da Guarda de Camera, mandamos a vós Cofme 
Annes , que '!gora tendes cargo de pagador da dita 
Guarda, pagueis aos Fidalgos C avalleiros ne/le rol 
conteudos. Evora 14 de Março de 1 )}4, como refe· 
re Loufada no feu extraél:o da Torre do Tombo. 
Depois fervio a ElRey D. Sebaíliaõ com o mefmo 
pofto. 

D. DuARTE DA CosTA, Commendador deS. 
Vicente da Beira na Ordem de A viz, Governador 
do Brafil , e Prefidente da Camera de Lisboa, foy 
Armador môr, Officio, em que fuccedeo a feu pay, 

. . e anda 
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e anda na fua defcendencia. ConA:a , que exerci· 
tava o dito cargo de hum mandado paífado em Lif. 
boa a 17 de Outubro de 1s}2 , allegado por Loufa·. 
da, e de outros documentos certos. 

D.JoAÕ DE CALATAYUD, do Ceu Confelho, 
foy feu Porteiro môr fendo Principe, por Carta fei .. 
ta em Lisboa a '.22 deJulho de 1517, que dlá noliv .. 
6 dos MyR:. foi. 201, e o foy tambem depois de 
Rey, como conff:a. 

CHRISTOVAÕ DE MELLO foy Porteiro m6r, 
como refere Damiaõ deGoes, e D.Antonio de L~ 
ma , e fe vê do livro dos Confefiàdos do anno de 
15}91até 1540, queeA:á na Torre do Tombo: delle 
fe coníerva em teus defcertdentes. 

D.JoAÕDEÁLARCAÓ, do feuConfelho, foy 
Caçador môr, por Carta paífada em Lisboa a 22 de 
Dezembro do anno de 1522 , que eA:á no liv. s 1 da 
fua Chancellaria, fol. J , verC No anno de 1; J 3 ainda 
1ervia, como {e vê de hum mandado dos Falcoens., 
que pagara, feito em Evora a } deJ unho, que eflá 
na Torre do Tombo, allegado por Loufada , e na 
dita Carta diz : F azemos.faher, que !/guardando nós 
1lOS muitos .farviços' que D. Elvira de M endoça' e a
mereira môr, que foy da Rainha minha Senhora M ~
dre , que /anta gloria haja , rJ° e. lhe faz mer~e d.o 
Officio de Caçador môr. 

D. NUNO MANOEL , Senhor de Salvaterra de 
Magos, foy Almotacé môr, e o tinha fido delRey 
feu pay, como fica dito a fol.414. . . 

GASPA& 
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GASPAR DE CARVALHO fervio de AJmotacé 
môr , como coníl:a de hum mandado feito em Al
vito a 26 de Fevereiro de 153 2 , allegado por Lou
fada. Eíl:e parece ler o Chanceller môr, Senhor de 
Abbadim, e N egrellos, adiante. 

D. ANTAÕ DE ABRANCHEs, do feu Confe1ho1 

foy Capitaõ môr deíl:e Reyno, e defie poR:o fe lhe 
palfou Carta em Evora a 1 S de Abril de 15 24: nel~ 
la efiá encorporada a deJRey D. Manoel, em cujo 
tempo foy tambem Capitaõ môr deíles Reynos s 
Torre do Tombo, liv. 8 da Chancellaria delRey D. 
Joaõ o III. foi. 3 3· 

CHRISTOVAÕ DE MELLo, filho de Henrique 
de Mello, Meíl:re Sala delRey D. l\'Ianoel, foy 
MeR:re Sala delRey D.Joaõ, fendo Principe, quan· 
do fe lhe poz caía,, como refere Francif co de An~ 
drada , f~u Chroniíla no cap. 4 da fua Chronica. 
Depois de Rey exercitou o dito Officio , como 
coníla do livro das moradias do anno de 152 8 , foi. 
3 9 , que eíl:á na Torre do Tombo. Depois foy 
Porteiro môr , como diz Damiaõ de Goes no feu 
Nobiliario: Foy hum tempo M~flre Sala de/Rey D. 
J oaó o 111. e agora he Jeu Porteiro môr. 

RUY DE MELLO, irmaõ do referido, foy Mef. 
tre Sala , como refere o livro. dos Confcífados do· 
anno de 1539. 

D. PEDRO DE ÁBRANCHES, filho de D. AI va
ro de Abranches, de quem fizemos mençaõ a f<;>1. 
314, foy Meftre Sala delR.ey D.J oaó, como refere 

. l) • .A.n• 
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D. Antonio de Lima no feu N obiliario , e outras 
Memorias antigas. 
. A PEDRO DE MIRANDA achámos com o titulo 
de Meílre Sala das Damas no anno de 153 9 , como 
fe vê no livro dos Confefiàd.os do referido anno no 
titulo dos Cavalleiros, foi. 2), em que fe lhe manda 
fatisfazer o feu ordenado. 

D. AFFONSO DE V ASCONCELLOS, foy feu Ca .. 
pitaõ dos Ginetes, fendo Principe, como confia do 
Alvará, que vimospaHàdo a 15 deMayo de1516, 
que eílá na gaveta 1 J da Cafa da Coroa. 

D.JoAÕ MAscARENHAS, do feu Confelho, Se· 
nhor de Eíl:epa, Laure, &e. fgy Capita ó dos Gine· 
tes , em que fuccedeo a feu pay em tempo deIRey 
D. Manoel , a quem fervio , e depois a EIRey D. 
J oaõ até o anno de 1 5 5 5 , em que faleceo. No li
vro da Chancellaria , ful. ; 1 do anno 1; 24, fe acha 
certa merce feita em Evora a J 1 de Agoíl:o, onde 
lhe chama Capitaõ môr dos Ginetes, e da f ua Guar· 
da, e o livro dos Moradores da fua Cafa. 

J ER.ONYMO MoNIZ foy feu RepoA:eiro môr, 
e o era no anno de 1522. D. Antonio de Lima o 
affirma dizendo , que o fora tambem delRey D. 
Manoel, a quem fervira no mefmo Officio feu pay 
F e bus Moniz , o que tambem eícreveo Damiaõ de 
Goes no feu N obiliario. 

D~JoRGE HENRIQUES, Senhor de Barbacena, 
fuy Repoíl:eiro môr delRey D. Joa6 , e o affirma 
Damiaõ de Goes no feu N obiliario, dizendo : He 

Repef-

oigitiz d byGoogle 



Ja Cafa 'Rt4/ Portug. Liv. 117. S' I 3 
Rep<?fieiro môr de/Rey D.Joa~ o III. e como efie 
~uthor vivia naquelle tempo, e fervia no Paço~ 
naõ pôde padecer contrariedade o que elle refere ; 
porque a fua aíferçaõ he taõ authorifada nefia par.a. 
te, como qualquer Efcritura; e por iffo o feguimos 
muitas vezes nos criados, que ferviraõ a ElRey D .. 
J oaõ o III. como documento irrefragaveL 

BERNARDIM DE T AVORA foy feu RepoA:eiro 
môr, e depois delRey D. Seba{Haó, feu neto, co
mo refere D. Antonio de Lima no feu N obiliario. 

D. PEDRO DE CASTRO, terceiro Conde de 
Monfanto , do feu Confelho , fuy Fronteiro tnôr 
de Lisboa , Alcaide môr , Couteiro môr , Coudel 
môr, lugares, .que exercitou em tempo delRey D. 
Manoel; o de Coudel môt, por Carta de 15 de Mar· 
ço de 1497; o de Couteiro môr, por Carta feita em 
Lisboa a 14 deJaneiro de 1502 por renuncia de D. 
Rodrigo de Caího, feita por hum inflrumento pu.a 
blico, porJoaõ da Fqnfeca, Efcrivaõ da Fazenda 
delRey, e publieo N otario"Geral em todos os feus 
Reynos em 14 de Dezembro de 1 ;01 , que eflaõ 
no Cartorio da Caía de Caícaes, dos quaes naõ fize
mos meriçaó a fol. 21 o quando fàllámos nefle Officio, 
por naõ termos vHlo os referidos documentos. F a• 
leceo a J de Fevereiro de Jj29, em que exerceo os 
taes p6A:os. 

D. Lm:z DE CASTRO, Senhor de Cafcaes, e 
~a Caía de Monfanto, feu filho fuccedeo nos ditos 
.Officios do Conde feli pay, e o affirma Damiaõ de 
· Tom.III. Tte Goes 1 
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S 14 Bifloria qenealogicA 
Goes, dizendo: D. Luiz de Cq/lro , por morte de 
/eu pay D. Pedro, herdou jüa Cefa, e Vil/as, e ter· 
ras, e morgados, de que he Senhor, e a/Jim he Fro11· 
teiro môr, Alcaide môr da Cidade de Lisboa, com os 
mais o/ficios de Couteiro môr , e das egoas , que Jeu 
pay tinha; o qual Officio de Coudel môr lhe con
firmou EIRey D.Joaõ, por Alvará de J 1 de De
zembro de 1 s ~ 4, para elle, e para íeu filho mais ve· 
lho, V ara<S legitimo , que foy D. Antonio de Caf
tro , quarto Conde de 1\il~nfanto. Eftá no Carto• 
rio da Cafa de Cafcaes. 

D. Fa. D10Go DA SvLvA, Religiofo da Or
dem do Patriarcha S. Francifco, Bifpo de Ceuta, e 
primeiro lnquifidor Geral deff:es Reynos , foy feu 
Confeífor , affim o affirma o Chroniíl:a Damiaõ de 
~oes no feu N obiliario, onde diz: Diogo da S ylva, 

filho dt:fieJoaó Gomes da Sylva,joy Doutor em Di
reitos, e Defemhargador ®s Aggravos da C'!fa ela 
Supplicaç~, e depois.frade deS.Francjfco da Ol!fer· 
vancia, e joy Bijpo de Ceuta, Coef~or de/Rey neffo 
Senhor , e 110 fim .Àrcehjfpo de Braga, cm titulo de 
Sylvas. 

S1MAÓ DA CUNHA , Commendador de S. Pe
dro_ de Torres-Védras, foy feu Trinchante, fendo 
Principe, como fe vê de hum mandado feito em 
Lisboa a 2 de Agoflo de 1 5 21 , allegado por Lou
fada: depois de Rey fervio o mefmo Officio, como 
affirma Goes no teu N obiliario 1 em titulo de Cu
nhas. 

. - D. F.u.ir~ 
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D. FILIPPE LOBO foy feu Trinchante, e coníla 

de huma ordem para cobrar o que Jhe pertencia pe· 
lo feu Officio: foy feita em Evora a 18 de Setembro 
de 153 t , que vio Loufada na Torre do Tombo , 
maço de merces, e moradias , ql.ie já hoje tem ou
tra ordem. 

RuY LOURENÇO DE TAVORA, Commenda
dor de Mirandela , que fervio na lndia fendo Ca
pitaõ de Bacaim, e depois Vice-Rey daquelle Eíl:a
do, foy Trinchante, como coníla de hum mandado 
para cobrar os feus ordenados, feito em Alvito a 2; 
de Novembro de 15J1 , que eftá na Torre do Tom· 
bo , e vio Loufada , e que folfe Trinchante o diz 
tambem D. Antonio de Lima. 

AGOSTINHO DE LAFETA', Commendador da 
-Ordem deChrill:o, foy Trinchante delRey D.Joaõ 
o III. Officio, que houve em dote com fua mulher 
D. Maria de Tavora, filha do dito Ruy Lourenço 
de Tavora, como eícreveo o Principe das Genealo· 
gias do feu tempo o iníigne J ofeph de F arfa, Chro
niíl:a môr deíle Reyno, além de outros grandes lu
gares, a que o preferia o feu merecimento em o ti .. 
tulo de Lafetá , que com outros originaes da fua 
propria maõ confervamos em noífo poder. 

GARCIA DE Mm.LO foy Anadel môr dos Béf. 
teiros , e o era no anno de 15 24 , como fe vê na 
Chancellaria deíle anno foi. 1; , e no de 1 511 ainda 
exercitava o mefmo pofto, com~ confia do livro 
dos Confelfados do dito anno. 

,Tom.lll. Ttt jj MAR.• 
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MARTIM DE FREITAS foy Anadel .môr dos 

Béfleiros, officio, que largou por certa inerce, que 
ElRey lhe fez, pafiàda em 1 2 de Fevereiro de 1S24, 
como coníl:a da Chance!laria do dito anno fol. 24. 

HENRIQ.OE DE SousA , do feu Confelho , Se· 
nhor de Oliveira debaixo, foy Anadel môr dos Ef. 
pingardeiros do Reyno no anno de 1525, Chancel· 
laria do dito anno fol. 49. 

HE1ToR DE MELLO foy Anadd môr dos Ef
pingardeiros, como refere D. Antonio de Lima. 

ARTUR DE BRITO, filbo de Jorge de Brito, 
Copeiro môr delRey D. Manoel, fuccedeo no mef. 
mo lugar a f~u pay , como diz Damiaõ de Goes, 
e depois o foy deIRey D.Joaõ o III. como refere 
D.Antonio de Lima. 

D. GARCIA DE AL8UQUERQ.UB, do feu Coo .. 
felho, filho do Conde de Penamacor, foy feu e~ 
peiro môr, e o era nos annos de 1521, e 1550, co· 
mo fe vê na folha dos CavalJeiros do Confelho do 
referido anno foi. 2}, que eíl:á na Torre do Tombo. 

Ruv LOPES foy V édor de fua Caía , fendo 
Principe , como diz Francifco de Andrada na íua 
Chronica, cap. 4. Entendemos era R uy Lopes, 
de alcunha o Pato (filho de Rodrigo Affonío de Bé· 
ja) e foy Senhor do Reguengo de Béja. 

AL v ARO DE SoosA foy Pagem da lança , co• 
mo fe vê de huma Carta feita em Lisboa a 29 de 
Março de 1 ) 22 1 que eftá a fol. lo 1 da Chancellaria 
do dito anno. · . 

D.DcAR.· 
í 
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D. DUARTE DE CASTELLO-BRANco foy Pa. 

gem da campainha : he o que atraz referimos fora 
feu Meirinho môr. 

D. ANTONIO DE NORONHA, depois primeird . 
Conde de Linhares, foy Provedor môr da Redemp· 
çaõ dos Cativos, por Carta pafiãda em Lisboa a 9 
de Outubro de 1521, e ndla diz, que efle lugar va
gara pelo Eifpo de Vifeu , e eftá no livro 47 da 
Chancellaria delRey D.Joaõ o III. afol. 1 )o; verf. 
onde a vimos. 1-Ie de advertir, que he paífada em 
nome delRey D. Manoel,· que n~fte tempo vivia1 

e como a fua morte fe feguio em Dezembro do di· 
to anno, entendemos que fe lhe mandou regHlrar a 
dita Carta, porque algumas rnerces delR.ey D. Ma: 
noel do mefmo anno eftaõ na Chancc1laria referida 1 
reputadas como merces delRey D.Joaõ, feu filho. 

PEDRO CARVALHO, do feu Confelho, foy feu 

Camereiro , como fe vê de hum mandado paífado 
a 22 de Mayo do anno de 1543 , que eíl:á na Torre 
do Tombo no livro das moradia~ daquelle anno, ai· 
legado por Loufada, que diz: Pedro Carvallw, Fi
dalgo da nojfa Cefa, 'JUe agora tem o cargo Je meu 
Camereiro; e pela dita occupaçaõ lhe deu muitos an• 
nos a camiza, affiíl:indolhe fempre, e deUe fez gnmde 
eíl:imaçaó' fervindo-fe da fua peífoa nos rna yores ne• 
gocios. Foy MinHlro a Saboya, mandado a vifitar 
a lnfu.ntaDuqueza D. Brites, e a tratar com o Duqu~ 

• feu marido negocios de importancia, e depois com 
o Emperador Carlos V. por cuja Corte fe recolheo 

ao 
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ao Reyno. Foy Provedor das obras dos Paços, 
Mofteiros , Igrejas , e Hofpitaes , Caía da India, e 
Mina , lugar , que occupou até a fua morte, que 
foy no reynado delRey D. Sebaftiaõ a 1} deJanei· 
ro de 1562, como fe vê do Alvará de certa tença, 
feito a feu filho no anno feguinte, que eftá no Carto· 
rio do Conde de Soure, no maço de Alvarás antigos. 

D. LoPo DE AzEVEDO foy Almirante de Por· 
tugal , por Carta paífada em Almeirim a 2 deJ aneie 
ro de 1544, liv. 5 da Chancellaria delRey D.Joaó 
o III. fol. 28, Offi.cio, em que iuccedeo a feu pay, 
que o foy delRey D. Manoel, como fica dito a foi. 
212, e talvez alcançou o tempo delRey D.Joaô 
o III. porque a referida Carta he paífada depois de 
vinte e tantos annos do feu governo. .· 
. D. ANTQNIO DE ALMEIDA, do feu Confelho, 
Contador môr, por Carta feita em Lisboa a 20 de 
Agofto do anno 1522, que eftá no liv. 47 da fua 
Chancellaria a fol. 62, verf. com cujo Offu:io lhe fez 
merce de gofar dos privilegios dos Védores da Fa
zenda, de que fe lhe paífou Carta em Evora a J? 
de Abril de 15 24, que eíl:á no liv. 1 3 , fol. 3 2: neUa 
lhe chama Contador môr, e V édor da F azen~a de 
Lisboa. 

D. ALVARO COUTINHO, Alcaide môr de Pi
nhel , foy M arichal de Portugal , e já o tinha fido 
delRey D. Manoel, como dilfemos a foi. 214. 

FRANCISCO CARNEIRO, do feu Confelho, Ca· 
pitaõ donatario da Ilha do J.:lrincipe, Comme~ador 

de 
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de cem Soldados na Ordem de Chrill:o, foy feu Se
cretario, como confia de immenfos documentos, 
e de certa merce feita em Monte môr o Novo a 19 
de Abril de 152;, liv. }9 da fua Chancellaria, fol.64, 
verf. 

PEDRO DE ALCAÇOVA CARNEIRO , do feu 
Confelho (depois Conde das ldanhas) Commenda
dor das Olalhas , e de Carracheira., foy feu Secre• 
tario (e delRey D. Scbafiiaõ feu neto) como conf. 
ta de muitos documentos daquelle tempo, e fervia 
quando ElRey fuleceo no anno de 1 5 57, como fe 
verá na prova num. 1 }4· 

FERN.Ai) ALVARES DE ANDRADE, do leu Con• 
fe]ho, Cavalfeiro da Ordem de ChrHlo, foy feu The· 
foureiro · môr , como coníla de diverfos documcn· 
tos da Torre do Tombo. 

O DouToR GASPAR DE CARVALHO, do feu 
Confelho , Senhor de N egrellos , e Abbadim, fuy 
feu Chanceller môr, e o refere a fua Chronica , por• 
que foy hum dos que o acompanharaõ à fepultura, 
cap. 128 do Chroniíla Francifco de Andrada. 

CosME DE LAJ:o.ETA', moço Fidalgo da íua Ca· 
fa, Commendador de Ares na Ordem de ChrHlo, fuy 
V édor môr de todas as artilharias, armazens, e ter· 
cenas do Reyno; e diz a Carta, da mefma forte , 
que o havia fido Jorge de Azambuja: foy feita em 
Coimbra a 2} de Novembro do anno de 1527, li
vro da Chancellaria de 1j20, de Officios, e merces, 
fol.42. 

J3ARTHO• 
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· EARTHOLOMEU DE PAIVA, do feu Confelho; 

e feu amo, era marido de D. Filippa de Abreu, 
como coníl:a do liv. 50 da fua Cbancellaria de hum 
privilegio, porque ElRcy lhe ifenta a ~ua Q_uinta no 
Reguengo de Aljés, paffado em Evora o 1 de J U• 

nho de 1 j Jº· Parece que foy algum tempo feu 
Camereiro, e Guardaroupa, como lemos em diver· 
{~ Memorias. 

ANTONIO LEITAÕ DE GAMBOA, Fidalgo da 
fua Caía, e feu Adail môr de Portugal, como coni\a 
da Carta, que fe lhe paífou do dito pofto cm Evora 
a 8 de Dezembro de 1524, liv. 14 da referida Chan· 
ccllaria, fol. 62, verf. Era filho de Pedro Leitao, 
que teve o dito potlo, como fica dito a foi. 219. 

Foy grande a riqueza· da f ua C~(à, e para que 
mais dHHnél:amente fe pofià ver o que referimos , 
lançaremos nas provas o inventario, que ~irámos da 
livraria da Cartuxa de Evora, feito·no anno feguin
te ao da fua morte no de 15; 8 , o qual confia da 
pedraria , perolas , ouro, e prata 1 que fe carregou 
em receita à Camereira D. Mecia de Andrada, e 
tambem hum livro dos moradores da f ua Cafa, e da 
Rainha D. Catharina, fua mulher. A fua Chroni• 
ca efcreveo largamente o Chronitla Francifco de 
Andrada, que imprimio no anno de 161 J. O Chr°"' 
nifla Antonio de CaA:ilho Jhe fez hum Elogio, que 
imprimio o Chantre Manoel de Faria, no anno de 
1655 no fim do feu livro lf oticias de Portugal: ou. 
tro ek;rcveo o infigneJoaõ de Barros; que até agora 

- . {e 
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fe naõ imprimio, obra dign.'l de íeuAuthor. Q_uan .. 
do EIRey foy à Villa de Santarem com a Rainha 
D. Catharina, fez na fua entrada o Licenciado Lo
po Fernandes ( que devia fer o Juiz de fóra ) hum a 
erudita, e eloquente Oraçaõ, a qual por fer digna Prova num.1 ~ ;. 
de fe confervar na poíl:eridade ajuntamos às provas . 
para que 1e obferve em a noífa Iingua, o que po· 
dia a Rhetorica, e a erudiçaõ, ainda. no tempo an .. . 
tigo. · D. Sancho de Noronha, filho de D. Feman .. . 
do, Senhor--de--Vimidro , na Oraçaõ, que fez nas . 
Cortes de Almeirim no anno de 1544 quando foy 
jurado o Principe D.Joaõ, fez huma erudita Ora
çaõ, em que louva juíl:amente as acçoens delRey , 
as fundaçoens· da Inquiíiça6, da Univerfidade, das 
Igrejas, Collegios, Moíl:eiros, e a refórma das Re· 
ligioens, reftituidas à fua obfervancia pelo feu zelo. 
· Jaz em magnifica fepultura no mageíl:ofoTem· 
plo de Belem, onde fe lê efi:e Epitafio. 

Pttce tÍomi, heOoque {oris moderamine miro 
.duxit Joannes ':! ertiu1 imperium. . 

-'Divino excoluit . 'R.egno importavit Ãthenas, 
Hic t~ndem (ttus eft 7{tx P atri~que Parens. 

Cafou em) de Fevereiro de 1 ;2; com a Rainha D. 
Catharina, irmãa de fua madrafta a Rainha D. Leo
nor, filhas delRey Filippe 1. de Caíl:ella, e da Rai
nha D.Joanna, herdeira daquella Coroa. 

Tom.III. Vvv Foy 
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Foy tratado efie cafamento com o ~mperador 

Carlos V. feu irmaõ, e com a Rainha íua mãy, e a 
.eíl:e fim mandou ·ElRey D.Joaõ à Corte de Caíl:el- ' 
la, que dlava em Burgos a Pedro Correa de Atou. 
guia , Senhor de Bellas, e ao Doutor J oaõ de Faria, 
ambos do feu Confelho , por íeus Embaixador~, e 
com poder . para effeituarem o dito contrato , que 
em breve concluiraõ, porque o Emperador tinha 
delejo deA:a aliança, e· nomeou por fua parte, e da 
Rainha D.Joanna, fua mãy, a Mercurio de Gati-. 
nara, feu Graõ Chanceller, e D. Fernando de Vei
~a , Commendador môr de Caíl:ella na Ordem de 
Santiago, ambos do feu Confelho , e procuradores 
efpeciaes para eíl:e negocio. F oy feita a Efcritura; 
na prefença dos quatro nomeados, por Francifco de 

Prova num. 1 ~+ los Covos, Secretario de Sua Magellade Catholica, 
como N otario publico daquella Corte, e feus Rey· 
nos em a Cidade de Burgos a 19 dcJulho de 1 )24• 
e fe reduzem os artigos deíle contrato, em que, ha
vida a difpenfa do Papa , cafaria a Infanta D. Ca
tharina com ElRey D.Joaõ, a quem deraõ em do
te duzentas mil dobras de ouro Caff:elbanas, no pre" 
ço , que valelfem ao tempo da fatisfaçaõ , na qual 
quantia feria recebido o ouro , prata , e jo.yas , que 
a Infanta trouxelfe, que o Emperador pagaria no 
termo de tres annos , que começariaõ a correr do 
dia , em que o matrimonio foífe confummado; e no 
cafo de fer por algum incidente diífolvido o matri· 
monio , íeria reR:ituido inteiramente o dote dentro 
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de quatro annos ; e que EIRey daria de arrhas a 
terceira parte do dote , que importava em felfenta 
e feis mil e feifcentas e felfenta e íeis dobras, e dous 
terços de dobra, do valor, que entaõ correífem ; e 
que o Emperador aviaria , e adereçaria de todo o 
necelfario à Infanta fua irmãa, affim de veftidos, e 
adornos da fua peffoa , Camera , e Cafa, confórme 
o fer de fua irmãa, e a peífoa com quem cafava. 
Declarou-fe, que tudo o que a Infanta lhe folfe da· 
do , e comftgo trouxeífe a Portugal , ,naõ feria El
Rey obrigado à reftituiçao em nenhum tempo , 
porque tudo feria da dita Infanta , e eílaria em feu 
poder , e difporia de tudo como lhe pareceífe ; . e 
que tudo o mais que a mefma Infanta adquiriífe, 
movei ou de raiz, ou foífe por doaçaõ delRey, ou 
de outra alguma peíf oa , dif poria de tudo à f ua fa• 
tisfaçaõ , com tanto , que em as ditas coufas fe 
guardaífe a fórma da doaçao, e as Leys do Reyno, 
no· que pertenceífe à Coroa. Obrigou·fe mais o 
Emperador a dar à Infanta fua irmãa para o gover
no , e fuftento da f ua Cafa dous contos de reis to. 
dos os annos , póílos , e aífentados em lugares, em 
que foífem cenos , e feguros, para o feu pagamen
to. Prometteo EIRey de dar à futura Rainha as 
terras' que entao poífuia a Rainha D. Leonor, fua 
tia, quando por fua morte vagaífem, e pela da Rai· 
nha D. Leonor, irmãa da dita Infanta, pelo que El
Rey lhe confinaria quatro contos de reis cada an-
110 para o governo da Caía da Rainha D. Catha· 

Tom.III. Vvv ii rina, 
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rina, em quanto naõ foífe de poífe das ditas terras~ . 
Foy tambem expreífado na dita Eícritura, que tan
to , que a Infanta foffe def pofada por palavras de 
prefente com EIRey, feria tida, e havida por na
tural defte Reyno, e affim gofaria de todos os pri-

. vilegios concedidos às Rainhas de Portugal : po· 
rém fe às Rainhas eftrangeiras fofiem concedidos 
alguns privilegies, os gofaria, e·na mefma fórma to• 
dos os criados , e criadas, que trouxeífe _no feu fer~ 
viço, de qualquer cathegoria , e condiça6, que fof... 
fe , {eriaõ reputados como naturaes , e aíftm goía
riaõ das ifençoens, privilegios, e liberdades como na
turaes , e eíl:rangeiros podiaó ter. E no cafo dy 
poder ElRey falecer, e ficar a Rainha viuva, teria 
a liberdade de voltar para Caíl:clla te quizeífe , ou 
para outra parte que lhe parecelfe , fem neccffitar de 
licença do Rey , que iuccedeífe, e nem por iífo fe• 
ria privada da poífe, em que eftiveífe das Cidades" 
Villas, e lugares; e outras rendas, que tiveífe. Fi• 
nalmente ratificaraô-fe os Tratados antigos de pa
zes , e fe ajuílou huma liga defenfiva , em· que El· 
Rey fe obrig9u a foccorrer ao Emperador para de
fenfa de feus Etlados , que tinha em Hefpanha, e 
em Africa, e mutuamente o Emperador a EIRey, 
declarando outras condiçoens , que melhor contlaó 
do dito Tratado ; e affim jurados todos os ditos 
artigos pelos Procuradores delRey , e do Empe
rador , com tudo o mais que coníla da dita Efcri· 
tura fe ratificará.ó. Foraõ teftemunhas, que affi .. 

. ,. 
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naraõ , Joaõ Francifco Palavecin, D. Jorge de 
Portugal , o Licenciado Luiz de Alarcaõ , Com
mendador de Villa Caífa de Haro, o Licenciado 
Luxan, do. Confelho de Ordens, eJoaõ Rodrigues 
Maufino , todos quatro Cavalleiros da Ordem de 
Santiago, eJoaõ de.Samano. Depois de feito etle 
contrato por huma efpecial procuraçaõ , que teve 
o Embaixador Pedro Correa delRey D.Joaó, fei·. 
ta em Lisboa a 18 de Agoflo do referido anno 
J 5 24 , fe recebeo por palavras de prefente com a 
Rainha. Era Princeza de grandes virtudes, de con· 
diçaõ branda , e grande zelo de Religiaõ Chriftãa. 
Era ornada de prudencia, como mofirou na Regen•' Prova num 1 ~5 
eia do Reyno, na menoridade delRey D. SebaíHaõ,. • • 
em que entrou em virtude da vontade delRey feu 
marido ; para o que. eHando no Paço prefentes o 
Cardeal Infante D. Henrique, o Senhor D. Duarte, 
filho do Infante D. Duarte; o Senhor D. Antonio, 
filho do Infante D . . Luiz; o Duque de Bragança, e 
Barcellos D. Theodofio; D. Joaó de Lencallro, 
Duque de Aveiro, Marquez de Torres-Novas; D •. 
F emando de V afconcellos , Arcebifpo de Lisboa ;· 
D. Miguel de Menezes , Marquez de Villa-Real; 
D. Affonfo de Portugal, Conde de Vimiofo, V é. 
dor da Fazenda; D. Antonio de Ataide, Conde da 
Caíl:anheira, Védor da Fazenda; Joaõ da Sylva, 
Regedor da Cafa da Supplicaçaõ; D. Rodrigo Lo· 
bo, Baraõ de Alvito, Védor da Fazenda; e o Dou-
tor Gafpar de Carvalho, Chanceller môr; e Simaó 

de 

Digitized byGoogle 



• 

S 2.6 Bifloria qenealogic11 
de Mello; e D. Henrique de Ca{ho; e o Licencia·: 
do Francifco Dias, todos tres Véreadores do Sena· 
do da Camera de Lisboa, düfe Pedro de Alcaçova 
Carneiro, do Confelho delRey , e feu Secretario , 
que por a Rainha fe achar com o grande pezar da 
morte delRey, de que naõ tinha paífado mais quo 
tres dias, e dentro no rigor do nojo, e affim com 
indifpofiça6 para poder affiíHr , pedira ao Cardeal 
feu irma6, que por parte de Sua Alteza quizeífe 
propor às pelfoas fobreditas o para que fi:>raõ alli 
chamadas. Enta6 o Cardeal Infante declarou em 
como ElRey D.J oaõ, antes da (ua morte, tinha fei-t 
to ~ertos Capitulos do leu Teflamento, efcritos pe .. 
lo dito Secretario, os quaes porque a morte fe apref. 
fara naó pudera affinar, em que nomeava a Rainha 
Tutora, e Curadora de feu neto ; e porque aquella 
fora a vontade delRey ordenava Idfe os ditos Ca .. 
piru]os, em que mandava , e ordenava tiveífe o go
verno defles Reynos, e Senhorios até o Principe 
feu neto cumprir vinte annos, o que jurou o Secre· 
tario Pedro de Alcaçova aos Santos Euangelhos 
.fer aquella a ultima vontade delRey, o que tam· 
bem affirmou com juramento o ChanceUer môr ; e 
a Rainha por cumprir com a vontade delRey o 
aceitou , com tanto que o Cardeal Infante, feu ir
maõ, a quizelfe ajudar , e ~odos beijaraõ a maõ à 
Rainha. Aceitada affim a Tutoria, e Regencia, paf. 
fou deíl:e Aé\o hum inG:rumento o Secretario Pedro 
de Alcac;ova, como Notario publico, e Ge~al, fei· 
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to a 15 do mez deJ unho de i 5 57, em que foraõ tef
temunhas, Jorge da Sylva, l\lanoel de Sampayo, 
Camereiro dellley, Hernardim deTavora, Repof. 
teiro môr , e Pedro Carvalho , do 1eu Confelho. 
Entrou a Rainha na Regencia do Reyno, em que 
com notavel providencia acudio aos apertos das 
Conquiffas , como fe vio entre outras no fitio de 
Mazagaó. Soube ter eleiçaõ de Miniffros, e foraõ 
admiraveis os que a ferviraõ; entre elles D. Gil 
Eannes da Coíla , taõ defmtereífado como aél:ivo. 
No provimento dos lugares, e dignidades imitou a 
feu marido: eleiçaõ foy fua aquelle exemplar de Pre
lados o Santo D. Fr. Bartho1omeu dos Manires, ti
rado dos Clauftros da Religiaõ dos Prégadores para 
·a Primacial Igreja de Braga. 

Foy exemplar de coflumes fantos , honefia, 
devota , e temente a Deos, e para o feu culto fa
zia por luas proprias mãos di verfas obras borda
das, que lhe dedicava. Eíl:ando boa, e com fau
dc ordenou o feu teíl:amento com notavel piedade, 
amor de Deos, e do proximo, e nelle fe vê o feu 
admiravel talento. Nomeou por feu fupremo Tef
tamenteiro a ElRey feu neto, dizendo, que porque 
as occupaçoens do governo do Reyno lhe naó da
vaõ lugar para per fi o executar, nomeava porTef. 
tamenteiro a D. Sancho de Noronha , Conde qe 
Odemira, feu Mordomo môr, o Padre Fr. Francif
co de Bobadilha , da Ordem dos Prégadores , feu 
Confelfor, o Doutor Paulo Affonfu , do Confelho 

delRey, 
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delRey , e feu Defembargador do Paço, e o Dou• 
tor Francifco Cano, feu Secretario. Dotou vinte , 
orfãas para Frdras in perpetuum, que fcja6 filhas de : 
Fidalgos, ou Cavalleiros, que morreífetil em Afri· 
ca , ou de Miniílros , que firviífem a EIRey .em lu· 
gares de letras, e de criados da Cafa Real, com a 
claufula, que a orfandade feja de pay , ou de mãy •. 
Manda refkatar cativos, cafar orfãas, pagar dividas 
de· prezos , para que fejaõ foltos , repartir efmolas 
pelos pobres, além de muitas, que deixou finalada· 
mente a Conventos pobres, de íua devoçaõ , e ou· 
tras muitas obras de heroica piedade. N e !vloílei
ro de V albemfeito da Ordem de S.Jeron)imo, que 

· ella fundou, iníl:itulo hum Anniverfario todos os an- · 
nos no dia de (eu falecimento ; e no Mofteiro de· 
S. Domingos de Lisboa huma Cadeira de Moral,: 
que dotou para fe ler publicamente, como hoje fe 
vê na Ermida de N ollã Senhora da Efcada , com· 
liçaõ de manhãa , e tarde para trinta Clerigos, aos 
quaes deixou partidos para cada hum de certa quan· 
tia para aff dl:irem às liçoens , e fe &zerem babeis· 
para fervirem no Confeffionario, e ferem Parochos. 
Iníl:ituio no Real Mofleiro de Belem , vinte l\1er
ciarias para Cavalleiros , pobres , e honrados , que 
tiveífem fervido em Africa, ou nas Conquiíl:as, alf1-
nandolhes congruas para fe manterem naquelle lu .. 
gar, e outras muitas obras, que difpoem , em que 
fo vê o animo pio , e a virtude da Rainha , como 
largamente fe vê no dito TeR:amento, que foy ef. 
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;.cÍ"ito pelo feu Secretario o Doutor Francifco·Cano, 
·em os Paços de Xabregas a 8 de Fevereiro de 1574, 
en1 que foraó teftemunhas : D. Affonfo de Lencaf: 
tre, Commendador môr de Santiago ; D. Sancho 
de Noronha , Conde ·de Odemira , íeu Mordomo 
môr; D.Manoel de Almada, Bifpo deAngra, Deaó 
da fua Capella ; D. Rodrigo de Menezes, V eador 
da fua Caía, e Garcia de Mello, feu Meflre Sala, e 
.}tleílre Francifco Cano,. feu Secretario ; e affim foy · 
approvado em doze do referido mez por Pedro 
Thomé , Tabaliaó publico. Finalmente chea de 
merecimentos acabou a vida a 12 de Fevereiro do 
anno 157S, como confta da abertura, que fe fez do 
dito Teíl:amento, na prefença delRey feu neto, 
que eíl:ava entaõ no Moff:eiro de S. Francifco de 
Xabregas , onde foy com o TeA:amento o M eA:re 
Francifco Cano, feu Secretario, e o feu Confeífor 
Fr. Francifco de Bobadilha, e o entregaraõ a El
Rey, o qual depois de o tomar, lho tornou a dar 
para que o fizeífem abrir , de que fizeraõ termo. 
Paífados dias a 19 do referido mez, eílando ElRey 
nos Paços de Santos o Velho, lhe deu conta o Dou
tor Paulo Affonfo, e o Padre Fr. Francifco de Bo
badilha, e Francifco Cano, do Teftamento Codi
cillo, e lembranças affinadas pela Rainha, em que -
EIRey como Supremo Teflamenteiro, e herdeiro 
da Rainha fua avô, houveífe por bem mandallo cum· 
prir. ElRey depois de o ouvir ler, ordenou aos 
Tefiamenteiros, que o executalfem com toda a bre· 
. Tom.III. · Xxx vida· 
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vidade , o que a Rainha fua avô ordenara no íco 
Tdbmento ; e fuppofto nelle naó faz mençaó, de 
que fundara a Parochia de Santa Catharina de Lit: 
boa , e que dotou o Collegio dos Meninos Orfãos, 
e quatro Mercearias na Capella do Santo Chriil:o 
de Cintra , naó duvidamos ferem obras fuas , que 
por outras mandas fe executariaõ, e talvez o tivet: 
fe feito muito antecipadamente. A f ua real peff'oa 
ferviraõ entre outras 1 que na6 chegaraõ à nofià no
ticia , as feguintes. 

D. MARIA DE V ELAsco foy fua Camcreira 
môr , como conff:a de hum Alvará de certa quan
tia, que importavaõ as raçoens, que pelo feu Officio 
lhe pertenciaó, aléQ'l da moradia, e ordinaria paífa .. 
do no anno de 1 j25. Eftá na Torre do Tombo1 

na Caía da Coroa, almario 17 , maço 6. 
D. FILJPPA DE ATAIDE, filha de D. Aff'onfõ 

de Ataide , Senhor de Atouguia , e mulher de D. 
Diogo de Caff:ro , Senhor de Lanhofo , e -Alcaide 
môr do Sabugal , foy Camereira môr nos ultimos 
annos da vida da Rainha, como conff:a do Padraó 
de certa merce palfado no anno de 1 5 JS , que efiá 
encorporado em outros, no ]ivro dos Officios, e Pa
droens da Chancel. do anno 1587 até 1590, foi. 1o1. 

D. NuNo ALVARES PEREIRA, do Confelho 
delRey, foy Veador de fua Fazenda , e o era em 
1; 51 , como conff:a do infln1mento aUegado, na pro
va num. 142. Eff:e nos parece fer filho de D. Dio
go Pereira, terceiro Conde da Feira. 

D. FEll· 
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·n. FERNANDO DE FARO, Senhor de Vimiei· 

ro, filho quarto de D. Affonlo, Conde de Faro. 
Foy feu Mordomo môr, como efcr.eveo o infigne 
Jofeph d_e Faria na illuflraçaó da Caía de Bragansa: 
faléceo a 9 deJ áneiro de 1552. · . 

D. FRANCISCO DE NORONHA, íegundo Con
de de Linhares , foy feu ·J\ilordomo môr , o qual 
EIRey D.Joaõ mandou por Embaixador· a França, 
como efcreve D. Antonio de Lima no feu Nobilia
·rio , faleceo a 1 J de Junho de 1 5 7 4 , como diz o 
feu Epitafio, de que fe tira, que naõ exercitou efle 
Officio toda a vida. 

NuNo MARTINS DA SvLVEIRA, Senhor de Re· 
cardáens, e Segadaes, foy Mordon10 môr, e Prove
dor môr dos Hofpitaes, e Albergarias, Védor môr 
das obras do Reyno, como eícreveo o Chronifia 
Damiaõ de Coes no feu N obi1iario. 

D. ALEIXO DE MENEZES foy leu Mordomo 
môr, e já o tinha fido da Princeza D.Joanna, e de~ 
pois Ayo delRey D. Sebaíl:iaõ, como fe vê no No· 
biliario de D~ Antonio de Lima. 

D. SANCHO DE NoRONHA, Conde de Odemi· 
ra, foy feu Mordomo môr, e o era no anno de 1574 
a S de Fevereiro, em que a Rainha fez o feu Tefia· 
mento; nelle affinou o Conde como teftemunha, 
como fe verá na prova allegada num. 13 6 , e nelle 
he nomeado feu·Tdlamenteiro. 

CHRISTOVAÕ CoRREA, do Confelho delRey, 
Commendador dos Collos de AI valada na Ordem de 
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.Santiago , foy-V eac3or da Caía da Rainha pelos an
nos 1j27. Já o .tinha fido da Rainha D. Ma.ria. 
mulher ddB.ey D. Manoel, como diz D. Antonio 
de Lima. . . . . . 

D10Go DE MELLO DA SvLVA foy Veador da 
Cafa da R·ainha, como refere Damiaõ de Goes no 
(eu N obiliario, dizendo : H e V eador da Rqinha D. 
Catlzarina. No livro dos Confell"ados do anno 153, 
até 1541 fe faz delle mençaó. 

D. Rona.IGO DE MENEZES, V é.dor da fua Fa
zenda no anno de 1 57 4' em que affinou como teíle
munha na approvaçaõ do feu Tefiamento, no 'lual 
o nomea por'l'eG:amenteiro. 

GARCIA DE MELLO DA SYLVA era feu Meflrc 
Sala no anno de 1 57 4, e affinou como tellemunha 
no dito Teíl:amento. 

D. J A YME DE LENCASTRE , Bifpo de Ceuta, 
do Confelho delR ey, foy feu Capellaõ môr, e o era 
no anno de 1 5 5 1 , em que foy teíl:emunha da pro• 
curaçaõ, que fe·dc;u a Lourenço Pires de Tavora, 
para receber a PrincczaD.Joanna, como fe verá na 
prova allegada, num. 1 } B. 

D. ToRIBIO LOPES , Bilpo de Miranda , do 
Confelho delRey , foy Deaõ da lua Capella , . e o 
exercitava em 1551 , como confia do referido Auto. 

D. MANOEL DE ÁLM~DA , Bifpo de _Angra , 
era Deaó da fua Capella no anno de 1574, em que 
~ffinou como teíl:emunha no feu Teíl:amento. 

O M~sra~ FRA.Nc1sco CANO, foy feu Secre. 
tano, 
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.tario, como confi.a do Tdlamento da Rainha, e~ 
crito por elle no anno de 1574, e hum dos Tefta. 
menteiros. 

Fa. FRANCISCO DE BoBADILHA , da Ordem 
.dos Prégadores, foy feu Confe~or, e Tdlamenteiro, 
como confia do referido Teftamento., feito no annQ 
.de 1574. 

Jaz fepultada na Capella .môr-de Belem, onde 
tem o feguinte. ~picafio. 

Catharina 'Philippi ·z Cafl. 'R(g. F. -
Joannis IIL Lufit. 7\egis P. F. ln
~iéli ~onjux, magni ª'!imi, pietat_is 
eximite, prudentitt fngularis, & in
comparabiiis exempli :R.,eg,ina. 

H. S. E. 

Da Rainha D. Catharina efcreve hum Au• HcifTe, Hill. do lmP
thor Eílrangeiro, que tendo eíl:a Princeza nafcido t. i. fol.4~. 
pofihuma, fora promettida em cafamento aJ oaó F e• 
derico, Principe Eleitoral de Saxonia, que ella re'-
geitara por ter mudado de Religiaõ, e que cafará 
com ElRey D.Joaõ o III. que a repudiara, e fe vi. 
ra obrigada a fe retirar a Auíl:ria, fem que foube~ 
nem a fua fuccelfaõ, nem quanto fobrevivera a El-
R ey íeu Ef pofo , e que fora Tutora de feu filho, e 
tivera a Regenda do R.eyno, e donde jazia; e coa\ 
ella averiguasaõ efcreve-ri1 os.demais .dos Eílrangei-

ros 
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.ros, naêS fó as materias pertencentes a Portugal, 
mas a toda Hefpanha. · 

Deíl:a real uniaõ nafceraó os filhos fcguintes • 
.Andrad. Chr. dcJRcy 14 O PlllNCIPE D. Ál"FONSO, nafceo em Al
D. Joaó o IIL P· r. e. meiriln a 24 de F evcreiro de 1 5 26 : morreo de ten· 
.PJ• e P. 1 ' c. io. ra idade. Jaz no magnifico Templo de Bclem, e 

na mefma fepultura feu irmaõ o lnfunte D. Filippe, 
que foy jurado Principe, onde fe lê efle · Epitafio. 

lernitur hoc Juplici lacrymari PriTJ(ipe marmor, 
'Durior heu teneris marmore Parca tulie. 

Ah ! · Puer: Aifonfos latet hlc for:iante .Philippo, 
Proh ~gum Joholes , quJ1n attenuata jaceJ! 

14 A INFANTA D. l\iIARIA ,- Princeza das Af. 
turias, como fe dirá no Cap. XVI. 

Andnd. p. a. e. 46. e 1 5 A INFANTA D. Is ABEL , nafceo em Lisboa 
SSI• em 1;29 a 28 de Abril, morreo menina. · 

14 A INFANTA D. BRITES, nafceo em Lisboa 
a 1; de Fevereiro de 1 5 J o , tambem morreo de cur· 
ta idade, e ambas eflas lnfàntas jazem na mef ma fe. 
pultura na Igreja de Belem , com efle E pitafio. 

Hlc lfahella jacent, & 'R.._egia l'i~go 'Beatrix, 
· ~aJ n1ors J teneris Juftulit unguiculis. 
Heu nulto una folet difcrimine volvere nomes, 

A.udet, (:;- heu_ verna, peuJere turbo rof as! 
O PlUN· 
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14 O PRINCIPE D. l\fANOEL, nafceo na Villa 

de Alvito na Provinda do Ale01tejo no 1 de No-
vembro de 1j3 1. Em memoria delR ey feu avô 
lhe fuy pofto o nome; e porque nafceo muy debil, 
logo foy bautizado, e a 1 o do referido mez {e fez 
a ceremonia de lhe porém os Santos Oleos por maó 
do Bifpo de Lamego D. Fernando de Vafconcellos, 
Capellaó môr. Foy o Principe levado nos braços 
do Infante D. Luiz, e as peças , o Infante D. F er· 
nando o Saleiro , a offerta do Cirio o Duque de 
Barcellos D. Theodofio , e a fogaça o Conde de dr da 
Tentngal' primeiro Marquez de Ferreira D. Rodri- An a 'p.z.c.7J. 

go de Mello. Depois foy jurado Principe herdei-
ro do Reyno a 1 J deJunho do anno 153 5. 

Na Cidade de Evora, onde EIRey affiília com Prova num.1 ~7· 
toda a Corte, nefte dia ouviraõ os Reys Miífa em 
Pontifical, que dilfe o Bifpo de Lamego D. Fernan· 
do de V afconcellos de Menezes , Capellaõ môr, e 
crif mou ao Príncipe , e a Infanta D. Maria fua tia, 
filha delRey D. Manoel, e a Infanta D. Ma ria , que 
depois foy Princeza das Afturias, irmã a do Princi-
pe. Juntos os Prelados , e Grandes do R eyno, e 
os braços da Nobreza, e Povo, fe fez eíl:e aélo em 
huma grande fala ricamente armada, e no topo de] .. _~ 
la hum eff:rado grande com quatro degráos com do· 
cel de borcado , e téla de ouro , e huma cadeira. 
Sahio El Rey, e a Rainha, e Principe , precedidos 
dos Officiaes da Cafa, o Duque de Bragança D. . 
'rheodoíi.o , primeiro do nome , fez o Officio de 

Condef. , 
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Hifloria-fjenealogica 
CondeA:avel , naó entraraõ os Reys na fala , e paf
faraõ para huma tribuna, que nclla lhe ellava pre
parada, donde viraõ com a Infanta D. Maria, fua 
irmãa, e a Infanta D. Maria, fua filha, e lhe affifü. 
raó o N uncio do Papa, o Embaixador de Caílella, 

·as Damas , e moços Fidalgos. O Principe fe fen· 
tou na Cadeira Real, que lhe eA:ava preparada, hia 
com elle o Cardeal Infante D. Alfonfo, e os Infan
tes D. Henrique, e D. Duarte, que tinhaõ as cadei· 
ras fobre o eftrado, o Cardeal a teYe de elpaldas, e 
os outros rafas. O Conde de Vimiofo, ~lordomo 
môr do Principe, o poz na cadeira, e tomando ca·· 
da hum o lugar , que lhe tocava pelo regimento ; 
que levava o Secretario Antonio Carneiro, os Mar
quezes , e Condes , e Bifpos e(Hveraõ f entados cm 
bancos na fórma , que ordenava o Ceremonial , e 
depois de todos tomarem · os lugares , que lhes per· 

· tenciaõ, fubio ao dito eílrado Franciko de Mello, 
Meíl:re em Theologia (fobrinho do primeiro Conde 

· de Olivença) -v araõ douto, que depois foy o pri· 
meiro Bifpo de Goa, e diífe huma eloquente Ora· 
çaó, a que fe feguio com outra Gonçalo Vaz, Dou
tor em Leys, e Procurador da Cidade de Lisboa, 
que por fuas letras foy muy eA:imado dos Reys, e 
univerfalmente tinha confeguido no Reyno grande 
nome. Depois o Marquez de Ferreira D. Rodri
go de Mello foy o primeiro, que jurou· nefi:e aélo, 
e bejando _·a maó ao Principe, fe feguiraõ os Procu· 
radores dos Senhores, que íe naõ ach~raõ prefentes, 
· do 
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J11 Cafa 'R.t4' P0rtúg •. Liv.11'. s 3 7 : 
do Mcffre de Santiago, de feu filho o . Duque de . 
Aveiro, e do Marquez de Villa-Real. Seguiraõ- . 
fe os Condes, fegundo fuas precedencias, o do Vi· 
miofo , de Portalegre , Feira , o de Prado , · o da . 
CaO:anheira , e da Vidigueira , e logo os Procura
dores do Conde de Linhares, e de outras Dignida
des do Reyno. Seguiraõ-tê os Bifpos , fegundo . 
f uas precedencias , e antiguidades, e depois os Pro• 
curadores dos Prelados aufentes , dos Bifpos . de . 
Coimbra, Vifeu, Sylves, Guarda, e outros. Depvis . 
de acabarem os Procuradores dos Prelados , fez o 
juramento o Cardeal~ e logo .. os Infantes D. Henri
que, e D. Duarte, e pelo Infante D. Luiz o fez o 
Infante D. Henrique, e ultimamente o Duque de: 
Bragança, entregando o eíl:oque ao Meff re Sala ; e 
chegando a fdzcr o juramento o Cardeal, e o ln
&nte D. Henrique, fe levantaraõ das cadeiras , e ef. 
tiveraõ em pé , e defcubertos com os· barret_es na . 
maõ, até que o Duque fe poz de joelhos a tomar o 
juramento , e acabado o juramento , e homenagem 
fez a reverencia a EIRey, e à Rainha• que dlavaõ 
na tribuna,. e voltando para os Infuntes,. que eíla
vaõ em pé, porque fe tomaraõ a levantar com elle, 
lhe fez reverencia , e defcendo do eílrado .bejaraõ a 
maó ao Principe, como todos tinhaó feito, o qual 
pela curta idade, e dilaçaõ daquella funçaõ fe acha· 
vajá enfaíl:iado, e foy precifo mudallo. Tinha-o nos 
braços D. Guiomar Coutinho, irmãa do Marichal 
D. Alvaro Coutinho , e o Conde do Vimiofo ,. feu 

Tom·.111. Yyy Carne-
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·Camereiro môr o entretinha como a criança·; e 
acabado o bejamaó fubiraõ na mefma fórma aonde 
EIRey efiava, e querendo os lnfuntes beijar a maõ, 
elle fe levantou, e os abraçou , e a Rainha na mef. 
ma fórma , recolhendo-fe os Reys , e Principe ao 
quarto da Rainha, em que na noute houve fellim ; 
e ElRey dançou com a Rainha, e o Duque de Bra• 
gança , com huma Dama da Rainha, filha deJ orge 
de Mello , e os Condes do Vimiofo, e Port~legre, 
e outros com diverfas Damas , com que fe acabou 
a fefta. 

O ChroniA:a Andrada dilata pouco mais a vi
da deA:e Principe , dizendo , que naõ vivera. mai9 
que tres annos : porém em huma memoria da letra 
do erudito Chantre Manoel de Faria Severim, que 
vimos, poem a fua morte a 14 de Abril do anno 
1jJ7, com que concordaõ as Memorias, que tev.e o 

CataL das Rainhu, Padre Barbofa do Mofi:eiro do Efpinheiro de Evora: 
foL4oa. Faleceo na dita Cidade, e jaz em Belem no mefmo 

tumulo com feu irmaõ o Principe· D.Joaó, como 
adiante fe verá no feu Epitafio. 

14 O INFANTE D. F1LIPPE, nafceo na Cidade 
de Evora a 2) de Março do anno 1 53} , . e tendo fi .. ' 
do jurado Príncipe herdeiro do· Reyno pela morte 
de feus irmãos, tambem em curta idade, fa1eceo· 
a 29 de Abril de 1 )}9, e foy fepulrado em Be1em 1 
onde jaz no -mefmo ·Maufoleo com feu irmaõ o· 
Prindpe D. Affonfo, como fe vê do Epitafio, que 
já fica lançado~ - -

•· '.o INFAN-
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14 O INFANTE D. D1N1z , nafceo na Cidade 
de Evora a 16 de Abril do anno 1 }} j, foy bautiza-. 
do· pelo Cardeal feu tio o Infante D. Affonfo, mor-. 
reo na mefma Cidade no 1 deJ aneiro de 1j}7. Jaz 
em Belem na mefma fepultura com o Infante D •. 
Antonio, feu irm.aõ, como abaixo fe dirá. 

14 O P&INCIPE D.JoAÕ, de que fe fará men· 
çaõ no Cap.XV. 

14 O INFANTE D.ANTONIO, nafceo em Lisboa Andr.p. J• e. 69• 
a 9 ·deMarço de 15}9, e morreo a 20 deJaneiro de 
·1540. Jaz em Belem, onde tem o feguinte Epitafio. 

lmmtltur11 Ântonius, & 'Dionyfius lnfan1, 
Morte fuh hoc prefji mtlrmore memhra tenent. 

At velut Empyreum jlorum exornantia dono , 
fjratus uterque fuo vivie odore 'Deo. 

Te"e fóra do matrimonio os filhos feguintes. . . 
. 14 D. DUARTE' havido em D. lfabel Moniz' Chr. dodatoRcy,p.J• 

moça da Camera da Rainha D. Leonor, filha de '· 9 S· 

hl:lm homem honrado , a que chamaraõ o Carran-
ça , Alcaide de Lisboa ; nafceo no anno de 1 5 21 , 

creou-fe no Moíleiro daCofta da Ordem de S.Jero• 
nymo, tendo por Meftre a Fr. Diogo de Murça, 
Religiofo da melma Ordem , Commendatario do 
Mofl:eiro de Refoyos, Fundador dos Collegios de 
S. Bento, e S. Jeronymo de Coimbra, e Reytor 
'daquella U niveríidade, 'r araõ de grandes letras , e 

Tom.III. Y yy ii Reli· 
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Religial>. Aqui 11prendeo humanidades, Rhetori· 
ca, Filofo6a, -e Theo1ogia, e outras artes liberaes, 
como~ufica, cm que:foy defiro, e em infirumen· 

M~ris nos fC\11 DiaJ. tos. . Da lingua Latina. eílava · taõ fenhor, que 
foJ. J64e principiou a ·elcrever nella a HiA:oria :dos Reys de 

Portugal. O erudito D. Nicolao .Antonio , na 
f ua Bibliotheca Hifpanica, lhe faz com eíte motivo 
hum bem merecido Elogio, referindo, .que em Ro
ma vira huns fragmentos daquella Hil.l:oria , que 
ftntimos fe naõ perpetuaífe. por meyo da Imprcífaõ, 
por privar a pofieridade de huma taõ infigne me· 
moria fua. Na lingua Portugueza compoz, e reci· 

Proya num.1 J8. tou huma Oraçaó em louvor da FiJofofia, quando 
eílava no Mofteiro da Coíla: nella fe vê a fua eru
diçaõ ~ e o quanto fe adiantaraõ nos primeiros annos 
os feuseíludos. No anno de t 54J o mandou ElRey 
. vir à Corte, e delJe foy recebido c~m honras de feu 
6Jho. O Infante·D. Luiz o appreíentou à Rainha, 
e pertendendo elle bejarlhe a maó , eUa o recufou, 
e com particulares demoníl.raçoens o honrou , fendo 
_igualmente recebido na Corte , dos Infantes, Gran• 
des, e mais Fidalgos, obfervando-fe o Ceremonial , 

Oir. dosO>ne_g. Regr. ~ue EIRey para eíl.e 6m ordenou. Foy Prior môc 
~·.~1s. ~ S . R de anta Cruz de Coimbra de Conegos egrante~, 

Abbade de S. Miguel de Refoyos de Baíl.o, da Or
dem de S. Bento, e de S. Martinho de Caramos, e 

Cunh. HiG. de Braga, de S.Joaõ de Longavares. Succedeo no Arcebif. 
P·'· "'P· 7S· pado de Braga a p. ·Fr. Diogo daSylva, tendo \'Ín

~ .e hum annos de idade, confirmado pelo PapaJ u-
.. . .. Jio 
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Jio III. e paílàndolhe as Bulias lhe _ 1upprio a falta 
dos annos , e . antes de fer fagrado morreo de be
xigas com dez dias de doença a 1 1 de Novembro 
~o anno 1 )43 na Cidade de Lisboa no Paço dos 
E·ílaõs. Foy levado o corpo .pelos Religiofos de 
S. Domingos da caía, onde morreo (por EIRey · 
affim o ordenar) até íer poíl:o o ataúde na azemeJa 
cuberto com hum panno de veludo preto, fahindo 
às Ave . Marias fómente acompanhado da Capella 
delRey , com os Capellães a cavallo . com tochas 
accezas. O Meítre de Santiago D.Jorge, o acom
panhou fem fer chamado , e todos os Bif pos , Con
des , e Fidalgos , que fe acharaõ na Corte,· ·e foy le
vado ao Real Convento de Belem, aonde jaz. El
Rey fe recolheo por cinco dias , e tomou luto ri
~orofo por hum mez com a Corte toda ~e de
pois aliviou, e eA:á em fepultura rafa, algu~~~u-
ÍJ levantada do. chaó, onde fe lê dle Epitafio. Far. Earop. Port. r. a. 

p. 4• e. J• fol 6u. 

<J?.tgia tantillo proles EduarJus humatur, 
:J\(ec f uveni voluit parcere Parca, loco. 

Primatem,'Dominumque eleflum'BrachtJra Jejlet, 
!2.!!._em virtus poterat reddere legitimum. 

14 D. MANOEL, tambem illegitimo, que mor-
reo menino. · 

Teve EIRey por Empreza huma Cruz, em 
cima de huma penha, com cinco pontas, na fórf1?a, 
.. . . .. que 
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que fe vê ellampado , com etla letra : 1 n lwc Signi 
vinces ; querendo mo{lrar , que com eR:e Sinal da 
·noílã Redempçaó vencia nas fuas ·conquitlas, por• 
que era o motivo mayor da fua idéa a Reli,giaõ, 
que defejava dilatar. 

· .... .... 

A Rai-
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. Rainha 
1. Catha
na, mu
lef del
ley D. 
QiÓ lll. 

D. Filippe f. 
Rey de Caf
rclla, &ç. + 

• J~. de Se-
rembro de 
1506. ' 

A Rainha D. 
Joanna H. + 
a 4. de Abril 
de 1 HS'• 

Maximiliano 1. 
Ernpcrador, + 
a 1 J. de Janei
ro de 1519. 

Maria , Duque• 
za de Borgo• 
nha, +a J. 

D. Fernando o 
Catholico , Rey 
de Aragaõ , e 
Caflella,+a z~. 
de Janeiro de: 
1S'16. 

D.Iíabcl Rainha 
de CaHdla, +a 
J. de Novemb. 
de 15c4. 

S'43 
Leopoldo li. Archiduque de Auf· 

. .,. n A h'd ~ Iria ' + a 9· de Julho de 1 ~ 86. crnc o , rc 1 U• 

~ 
que de Auftria, + A Archiduqucu Viridia Vifconti • 

.,. _J • Ili + cm 1414 . . d . re;i:cr1co • a A A h'd z· Zomovno , Duque e M .. ífov1a, 
19. de Agofto de rc 1 ª9• im· +em 1416. 
149 J• bur~a Palatma' fc. S A Archi duqucza Alexandrina de 

gunda n1ulher, + 2 Lituania, 
e~ 419. ~ O.Joaó J. Rey de Portugal,+ a 14. 

A Empcratriz D. de Agofio de 14 B• 
Leonor, lnfan1a ~~· Duaje, Rey ~e A Rainha O. Filippa de Lencaílrc, 
de Portugal , + a C' ~rtuga ' +d ª 9· ..,e + a 19. de Julho de 141 5. 

d Sct b d ..xtembro e 1430. • 
i'• e cm ro e AR · ha D Lco ~D Fernando IV Rey de Ara0 ao 6 ain , nor • • r. ' 
14 1• dcAragaõ,+ai8. +a2~dcAbril de1416. • 

de Fevcr. de 1445• A Rainha O. Leonor de Arag<o, 
+cm •4H• 

Filippc o Bom, Ou·~ Joaó, Duque de Borgonha o frrn 
que de Borgonha, pavor,+a 10.dclkzc:m.dc 141~ 

~ terceiro do nome,+ A Duque2a Marg~nda de tiav1c:ra, 
Carlos,Ouquede a1s-.de)ul.dc1467. +a1J.de14JJ• 
Bor~onha, + a 5• AOuqueza D.lfabcl, • . . 
de Fever. de 145 7 lntãnr.t de Portugal,~ O. Joao I. Rcy de Portugal , acima. 

+ a 1 7. de Oczcm- A Rainha D. Filippa de Lencdlrc. 
bro de 1472. 

A Ou lfabcl Carlos (. Duque de~ )oaó, Duque de Borbon , + 14 l 4o 
queza ~ Borbon , + a 4- de . de Bor~n, +cm Dezembro de 14f 6. A Ouqum Mana de França. 

r 46 S'. a 1 J• de D U 1 A uqucza . ~ocz • 
Setembro. de Borgonha, + 00~ )oao, Duque de Borgonha, + cm 

. 1. de Dezembro de '419· . . 
· 1476. A Duqucza Mugar1da de Baviera. 

~ 
D. Joaõ I. Rcy de Caíl:clla, + a 9• 
de Outubro de 1 ~ 90. 

D. Fernando, Rey A Rainha O.Leonor de Ara~aõ, + 

~
de Ar•gaõ, e Sicilia, cm 1~8.z. primeira mulher. 

nJ ·II R d + ª 1 • de Abril de s D Sancho de Ca11ella Conde de oao • cy e • 16 • u ' 
Navarra, + a 19.• A~' . • h D l Albuquerqüc. nam a . eonor 
de Jan. de 1479 de Callella, + cm 2 D. Brices, Infanta de PortugaL 

14H• 

~
D. Affonfo Henriques I. Almiran

A Rainha D.Joan• D. Fedcrico Henri· te de Cafülla' + cm a 419• 
na Henriques,+ a~ que li. Almir.intc D. Joanna de Mendoça, + 14 ~ t. 
q. de Fevereiro de Caficlla, +a J 3. 
de 146 8. de Dczem. de 14 n. ~ D. Diogo FC'rnandes de Cordova , 

A CondcfTa O. Ma- Mari.f cal de Ca.Hcl!a. 
rina de Ayala. D.Ignczde Ayala, íegunda mulher. 

D.Henrique III. Rcv ~D. Joaó f. R~y de Callella, + a 9. 

~
de Cafülla, +a 2 5• de O~cubro de f ~ 90. • 

• de Dezc:m. de 1 406• A Rainha, D. Leonor de Aragao , 
D. Joao li. Rey de A Rainha lJ. Cacha• + e~ 1 ~ 8 z. 
CiHella , + a 1 o. · d Lc 11. + ~ Joao de Go1n1c , Duque de Lencaf• rina e ncanre, 
de Julho de 1454 0 1• de Junho de tre, + em 1 ; 99·. 

· g D. Confhnç;a, lntanta de Caficl!a, 
14 1 • +cm 1 ;s14, fegunda mulhtr. 

O Infante D. Joaõ, ~D. Joaõ 1. Rcy de Portugal, + a 
A Rainha O.tf•bel Condeltavel de ,Por- 14. de Agolto de 14~ 3. 
de Portugal,+ cm~ rugai ' + a •ô. de A Rainha D. Filippa de Lcncaílrc, 
1496. Ou1uhro de 1441. +a 19. de Julho de 1415. 

A Infanta O. llabcl, ~ de Portugal,+ a 1 6, D. Affon[o, Duque de BragJnça, 
d O d 6 + cm 141'í J. 

e utub, e 14 5• A Co J tr 1 , B . p . . n e ia ...,. ntCi crelíoi. 
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c·APITULO XV. 
'Do Principe 'D. foaõ. 

~~ o Capitulo precedente vi
mos a fecundidade do real tha
lamo dos Reys D.Joaõ, e D • 
. Catharina , do qual foy oitava 
produçaõ o Principe D.Joaõ, 
a quem a falta dos Príncipes 

· ,. f eus irmãos fez prefumpfryo 
herdeiro da Coroa, que tambem naó chegou a lo. 
grar. N afceo em a Cidade de Evora a J deJunho Andrada, parte 1.cap. 
de 1) J 7. Ainda naõ havia cumprido fete annos quan· 4ª• 
do ElRey feu pay convocou Cortes na Villa de · 
Almeirim , para que foífe jurado Principe herdeiro 
delles Reynos , e fora ó celebradas a J o de 1\ilarço 
do. anno de .•; 44. N ellas fez a Oraçaõ o Doutor An· 

Tom.III. Zzz tonto 
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tonio Pinheiro , que EIRey lhe nomeou por Mef: 
tre, depois Bifpo de Miranda, e Leiria. Nefi.e 
mefmo dia recebeo o Principe o Sacramento da 
Confirmaçaõ na Capella do Paço da mefma Villa, 
que lhe conferio o Infante Cardeal D. Henrique, feu 
tio. Efla Oraçaõ fe imprimio em Lisboa com ou· 
tra de D. Sancho de Noronha, no anno de 156 3 , 
com as acçoens delRey leu pay. 

No referido anno de 1544 fe ajuílou o leu ca
lamento com a Infanta D.Joanna, filha do Empe
rador Carlos V. o que tirámos do Tratado do ma
trimonio do Principc D. Fi1ippe com a Infanta D. 
Maria, como diremos no Capitulo feguinte, no 
qual Tratado. fe capitulou.~ e concluio o do Princi· 
pe D.Joaõ com a Infanta D .. Joanna, a quem o 
Emperador deu em dote trezentos e feífenta mil cru
~ados, com a~ clauíulas eftipuladas em femelhantes 
Tratados. Era grande a fati6façaõ de huma, e ou· 
tra Coroa, em que o parente1co era ta'ó eílreito, e 
;igora com a nova uniaó dos reciprocos matrimo· 
pios deíle$ Principes ficavaõ taõ igualados nos 
gníos , e no fangue , como nos intere.ífes , com que 
fe' dilatava o goílo nas Caías de Portugal, e Auílria; 
porém nem hllm , nem outro durou muito depois 
de fe effdtuarem, porque o Principe D.Joaó em 
pouco deixou com a fua antecipada morte huma in• 
~omparavel faudade aos feus V aífallos, pois na flor 
da idade, fendo de fingular prefença, dotado de en• 
.senho, inclinado à Poefia , e a todas. as pdfoas, em 

quem 
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quem reconhecia virtudes , acabou a vida a ·dous 
de Janeiro do anno de 15 5 4 . 

. Teve por Ayo, e Mordomo m6r a D. Pedro 
Mafcarenhas, Senhor de Palma , como refere D. 
Antonio de Lima no feu N obiliario , o qual tinha 
tido Efiribeiro môr delRey feu pay, como fica cf.. 
cri to. 

D. FRANCISCO DE PORTUGAL, primeiro Con· 
de de Vimiofo, foy feu Camereiro ~ôr, pot Carta 
feita em Evora a 4 de Agofto do anno de 1534, de 
«JUe tenho o original , e eftá no liv. 21 , foi. 1 o da 
ChancelJaria delRey D.Joa6 o III. de quem foy 
Védor da Fazenda, como fica efcrito. O Chro· 
niíl.a Frandfco de Andrada no Cap. JS da quarta par· 
te· da Chronica delRey D.J oaó, diz, que clle fize· 
ra Camereiro môr a Francifco de Sá, ainda que na· 
quelle tempo era Camereiro môr o Conde de Vi
miofo, que por velho, e def goftofo, naó feguia a Cor
te; porém nós entendemos, que elle teve nillo alguma 
equivocaçaõ, porque pelo documento, que abaixo 
allegamos, era Francifco de Sá Camereiro do ·Prin· 
cipe no anno de 1 5 5 J , e o mefmo Chrortilta efque
cido do que no referido Capitulo tinha dito , no 
Capitulo 82, fallando das peífoas, que o haviaó de 
acompanhar dentro no Paço , diz : Àjfentou tam
/Jem Sua Alteza, que Francifco de Sá, Camereiro 
·do Principe, dormjjfe em h11ma C efa do myi110 appjen
·to do Principe. 

RuY PEREIRA foy feu Guarda môr, e o era 
Tom.III. Zzz ii no 
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no anno de 1; j J , como conf\a do inftrumcnto; de 
que &zemos mençaó na prova num. 14J, e lhe deu 
a entrada da camüà , como a Çamcrciro môr, co
mo efcreve Francifco de Andrada. 

n~ AFl'o.Nso HENRIQ.UEs DB F Aa.o foy iu 
Copeiro môr, o qual depois por morte de feu irmaõ 
D. Sancho, fe fez Clerigo, e foy Deaó da Capclla 
delRey· D. Sebafüaó, como cfcreveo o infigneJo
feph de Faria, na illuftraçaõ da Caía de Bragança, 
num 1J76. 

FllA.Nctsco DB SA' E MENEZES, depois Con~ 
de de Matofinhos , e Camcreiro môr delRey D. 
Henrique , foy fuu Camereiro, como confta do inf
trumento acima aJlegado, prova num. 14J, e do 
mais que temos referido , e documentos , que vi• 
mos; Officio, cm que fuccedeo a Pedro Carvalho, 
a quem ElRey tinha feito merce de Camereiro do 
Principe, por hum Alvará p-1fiãdo em Setuval a S 
deJunho de 1;r2, no qual diz: Eu EIRey façoJIT· 
her a quantos e/le meu alvará virem que avenáo eu 
rejpeito à cri'!fa'Ó que EIRey meu Senhor e padre 'lue 

finta gloria aja faz em Pedro Carvalho Fidalgo d8 
minha e '!fa e como o fervio com toda hafieldade e u 
maneira que tinha dei/e , e de flu .Jervjjfo muito con
tentamento , pelo que eu falguei de me Jervir dei/e , e 
a/Ji me/mo como elle me tem muito bem .farvido e com 
muita .fieláacle e dilige11fta e bom cuidado , por efla 
r~eitos e porque os tais criados e muito me11 Jen:ifa 
encarregar nos Offecios do Principe meufibre todo& 

muito 
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muito amado eprYizãofillz0. e por m11itrJ fa!gar de nif. 
to llie faur merce, e ãefaitto f '!fa dtn O'/Jicin d# éa~ 
mareiro e Guarda Roupa do Príncipe meu Fi°'41 o'c. 
N a6 faça duvida a data , porque ainda que o Prin'! 
cipe naó era nafcido, erã. ainda vivo o Príncipe D. 
Filippe, como em feu lugar deixamos efcrito: por• 
que eíle papel era hum Alvará de lembrança dos 
ditos Officio's para íervir ao Príncipe teu filho a feu 
tempo, e lhe mandar paílãr Carta em f6rma, como 
delle coníl:a neLlas palavras: Porém para.fua guar .. ProYanum.i40-
áa, e minha lemhrança //ze mamley dar efle meu Àma-
rá, pelo qual lhe mandarey fa=- Carta em f Jrma i/41 
ditos Offecios. Mas occupando a Pedro Carvalho 
cm negocios· do feu fcrviço, fez a Francifuo de Sá 
Camereiro , deu a Pedro Carvalho, o lugar de V ea· 
dor da Caía da·Princeza D.Joanna, por Alvará fci. 
to em Lisboa a 22 deJ aneiro de 1 $41. 

Quando no anno de 1549 ElRey ordenouGar Andnda,<&.dtlle; 
ao Principe Cafa, entre os Officiaes, que lhe no- º·'1_ oW. ~4' 
meou para o feu ferviço, foy a D. Garcia de AI· "P•J 
mcida, para V eador de fua Caía , depois do Con-
felho delRey D.Seballiaõ, Commendador do Sebal, 
na Ordem deChrHl:o, e Reytor da Univerfidade, 
e nos parece fer o unico de capa, e efpada. 

A D. FRANc1sco DE FAB..O, filho. de D.Fer
nando ·de Faro, Mordomo mór da Rainha D. Ca• 
tharina , e Senhor de Vimieiro, deu as entradas li
vres, em quanto lhe naõ &zia EIRey merce de o 
occupar. 

AD. 
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A D. AFFONSO DE P.oaTUGAL, E D. MA• 

NOEL DE PORTUGAL , fez a mefma merce das en: 
tradas livres, por ferem filhos do Conde de Vimio· 
'fo, feu Camereiro môr. · 

Os moços Fidalgos, ·que EIRey ordenou p~· 
ra o ferviço do .Principe, fora6 os feguintes: D. 
Manoel Lobo, e D.Antonio Lobo, filhos de D. 
Francifco Lobo, que foy Commendador de Rio 
Torto, Alcaide môr de Campo Mayor, e Ouguela, 
e Embaixador delRey :D.Joaõ o III. ao Empera· 
dor Carlos V. Era irmaõ de D. Diogo Lobo, fe. 
gundo Baraõ de Alvito; D. Filippe de Menezes, ir
maõ de D.JoaõTello de Menezes, Senhor deAvei· 
ras , Prefidente do Paço , Embaixador a R orna, e 
hum dos cinco Governadores do Reyno. Diogo 
de Saldanha, filho de Antonio de Saldanha , Com· 
mendador de Cafevel, que foy General da Arma.
da , em que foy o Infante D. Luiz a Tunes ; Ruy 
Carvalho , filho de Pedro de Carvalho , Provedor 
das obra5, e V eador da Princeza ; D.J oaõ de Caf. 
tello-Branco, filho de D. Simaõ de Caíl:ello-Branco, 
filho de D. Pedro de Caíl:ello-Branco, irmaõ de D. 
Martinho, primeiro Conde de Villa-Nova; Luiz 
da Cunha , filho de AI varo da Cunha ; D. J oaó 
Hénriques., filho de D. Henrique Henriques , Se· 
nhor das Alcaçovas; D. Vafco, e D. Joaõ Couti. 
nho, filhos de D. Bernardo Coutinho, Alcaide môr 
de .Santarem , e Almeirim ; R uy de Soufa , filho de 
Louren~o de Soufa, Apofentador môr; D. Francif· 

co 
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.co de Lima, filho de D.Joaõ de Lima, Vifconde 
de Villa-Nova de Cerveira; D. Rodrigo Lobo, fi
lho de D. Luiz J ... obo, irmaó do Baraõ de Alvito; 
Fernaó da Sylva, filho de Ruy Pereira, Guarda 

1môr do Principe; D.Joaõ de Almeida, tilhÇ> de D. 
Garcia, Veador da Cafa do Principe; Francifco de 
Moura, e Jorge de Moura, filhos.-de Alexandre de . 
Moura , Cavalleiro da Ordem de Aviz , Amo do Dita Cbron. cap. 81~ 
Principe , aos quaes deraõ as entradas com differen• 
ça de outros, que naó foraõ nomeados .para fcrvir 
o Principe. 

No anno de 1551 , que o Principe teve quar• 
to íêparado, ordenou EIRey que na Camcra, onde 
o Principe dormiffe, ficaífe Antonio de Sampayo , 
feu Guarda roupa, e hum moço da Camera, e na 
Caía de fi>ra à porta donniífe cm cama no chaõ 
Ruy Pereira, feu Guarda môr, e D. Atfonfo Hen• 
riques de Faro , {eu Copeiro môr; D. Antonio de 
Vafconcellos, filho de D. Fernando de Vafconcel• 

. los, Arcebif po de Lisboa , que fervia ao Principe ; 
D. Francifco de Lima, filho do Vifconde de Villa• 
Nova de Cerveira, e Alvaro Pires de Tavora, filho 
de Bemardim de Tavora, Repoíl:eiro môr delRey, 
e todos em cama no chaõ, naõ ficando na mef ma 
Cafa mais que hum moço da Camera , para fechar 
a porta. Elle era o efiy lo daquelle tempo com· 
petindo ao Guarda môr dormir na cafa immediata, 
o que fe obfervou até o tempo delRcy D. Sebaf
tiaõ, em que foy feu Guarda môr D. Diogo da ~yl· 

/ 
veira, 
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veira, fegundo Conde de Sortelha, pela maneira fe. -
guinte. Tanto, que ElRey íe deitava na camà, 
antes de fe lhe correr a cortina entrava o Guarda 
môr, e via a EIRey, e entaõ corria a cortina o Su. 
milher, e ambos fahiaõ, e o Guarda rnôr fechava a 
porta , e fe lhe fazia a cama no chaó com a cabe· 
ceira na porta, e da fua cama para as ilhargas affaf. 
tadas hum pouco· fe feguiaó as camas dos Fidalgos 
da Guarda, que dormiaó no Paço. Pela manhãa 
quando ElRey chamava, entrava o Guarda môr 
com o Sumilher, e levantava a cortina , o que era · 
huma antigualha, na qual moílrava , que lho entre· 
gava vivo o Camereiro à noute , e o Guarda rr.ôr · 
pela manhãa, como lho entregaua da mef ma forte• 
Affillia o Guarda môr ao veflir delRey, entrando 
fe queria, fem que para ilfo neceffitalfe de licença, 
fem a qual naõ entravaõ os Fidalgos da Guarda , 
que fe lhe permittia fempre quando EIRey fazia jor• 
nada.· . O Guarda môr tinha apofento no Paço; rc· 
rém já no tempo delRey D. Sebaíl:iaõ, os Va1idos 
começara ó a evitar muitas das ceremonias, que ha· 
via no veA:ir delRey. Teve o Principe por ~1eílre 
a Fr.JoaõSoares, ReligiofoEremita deSantoAgof. 
tinho, V araó eminente em virtudes, e letra~, que de· . 
pois foy Bifpo de Coimbra, e fe achou no Concilio , 
de Trento; o qual tendo gyrado por diverfos Rey· 
nos de Europa, e da Afia, tirou detla peregrinaçaó . 
faber diverfas linguas, e inflruirfc em muitas noticias, 
que juntas à .fua literatura, e talento, o confiitui· ,., 
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raõ taõ· excellente Prelado ' . como político ' m.as 
naõ pode lograr o Principe os frutos da fua eru.di· 
çaó, porque a morte fe antecipou a tirarlhe a vida. 

No referido anno de 1551 o Papa J ulio ~II. 
mandou . ao Príncipe com hum . Breve a Roía .de . 
ouro , que no melmo anno havia benfido na MlíJà p 
folemne da quarta Dominga da Quarefma, cofiu. rovanum.i4i. 
me, que os Papas introduziraó na Igreja (e no dia 
de N atai a ef pada, e o chapeo) para remunerarem 
com eílas devotas, e ineftimaveis dadivas os gran-· 
des merecimentos dos Reys, e Principes da Chrif-
tandade, attençaó, que já feus prcdecelfores haviaõ 
praticado com osReys de Portugal, D. Atfonfo V. 
e D. Manoel, a quem a mandou o PapaJ ulio II. por 

• 

D. Alvaro da Coíla, Camereiro delRey com hµm 
Breve feito a 1 8 deJ unho de 1506, e depois com EI. 
Rey D. Sebaíliaõ, e com a Rainha D.Catharina, ço· 
mofe vê dos Breves, que eíl:aõ na Torre do Ton1bo. 
Trouxe cA:a R.ofa Balthafar de Faria, que acabai a de 
r~fidi r como Embaixador na Cu ria , a quem fucce-
deo D. Affonío de.Lencaíl:re, Commendador môr 
da Ordem de Chrifto, a quem o Papa · a entregou pa· 
ra que a enviaffe por Balthafar de Faria, que dlava 
de partida para Portugal; ordenando ao feu N un-
cio nefla Corte , Pompeo Zambicari , que lha ~p-
prefentaífe fegundo o eíly lo do Cerémonial Roma-
no , e por feu impedimento , outro qualquer Pre-
lado , que o Príncipe elegelfe , para que depois da 
Miífa f olemne, da parte do Pàpa fe lhe entre,gaífe , 

Tom.III. Aaaa ~orno 
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como fe vê do Breve, onde com paternal aífeél:o 
lhe diz ellas palavras : M amlam111 per pr efénta V e· 
nerabili F ratri P ompeo Epjfaopo V ah:eTJfi , e:/ P1J
mone1!fi n~ro , e:/ Apo}lolice Sedis apud A-1 oje)latem 
eju/dem tui Ge11itoris N zmtio , vel ji ipfe impeditus 

fuerit , cuivis alteri .Âllti/liti per te elige11do, . ut po/l 
M !Jfe Jolem11ia ab eo in aliqua Eccltjia pari ter à te 
eligenda ipf am R~àm aur~am. ex parte no/Ira tra
dat , O' co'!fignet. SzjCipe itaque tu iliam , DiletlijJi .. 
me fili, 'lu~jecundum Jeculum nohilis, potens ,. ac mui· 
ta virtute preditus, O' Clarj/fimorum Regunz parea
tum tuorum, ac Regm i/lius jpes unica e.-r:illis, ut am• 
plius omni virtute in Chrifio Domino augcaris tam~ 
'luàm R~fa plantara ji1per rivos aq11arum 111ultar111n , 
ele~ e acaba: Datum Rom~ apud Sa11él11m Petrum 

fi1h annulo Pjfcatoris die prima Aprilis M. D. LI. 
Po11tjficatus nollri anno fecundo. D. Luiz de Sala

Salazar, Gl.dclaCafa zar, no feu livro das Glorias da Caía Farneze, faz, 
famezc, pag.480. hum largo Catalogo dos Reys,. e dos Principes, 

a quem os Papas cm diverfos tempos enviaraõ a Ro-i 
fa de ouro, com a qual tambem honraraõ a inGgnes· 
Capitães , que em ferviço da Jgreja fizeraó beneme-· 
ritos de huma taõ ~rande difiinçaó. 

' 

Jaz no magnificoTemplo deBelem em fumptuofô, 
Sepulchro, em que o acompanhou feu irma6 o Prin·· 
cipe D. Manoel, como declara o Epitafio feguinte•. 

Htc patitur lethi Joannes vulnera Princeps., . 
Et puer,& '/?rinceps, proh dolor ! Emmanuel •. 

. j ·cJaJl/leS 
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f oannes uno m11lto~· httrede reliquit , ' . · . · 
Vnu~. pro· mulus namque Sebajlus tr4t• 

. . 

Cafou com a Princeza D. Joanna de :Auflria, com. 
a qual fe recebeo por procuraçaõ na Cidade deTo
ro em 11 de Janeiro do anno de 15;2: teve: a procu· 
raça ó Lourenço Pires de Tavora, Embaixador dei· 
-Rey feu pay, e do feu Confelho , o qual tinha fi. 
do mandado dar fim a eíl:e negocio., e éílando no 
P~ço ;. no quarto da Princeza, apprefentou huma 
proc.uraçaõ feita em Almeirim a 21 de Dezembro 
de 15 5 1 por Pedro de Alcaçova Carneiro, do Çon· 

. felho .de] Rey, e feu Secretario com a faculdade de 
fe pod~r receber em nome do Principe com a ln. 
fanta .D.Joanna, a qual era affinada por EIRey, e Provanum.i42. 
pelo Principe, de que foraõ tdlemunhas: D. Fer-
nando de Vafconcellos, ·Arcebifpo de Lisboa, e Ca· 
pellaõ môr delRey; D.Jayme de Lencaíl:re, Bifpo 
de Ceuta, Capellaó môr da Rainha;. D. Toribio 
.Lopes, Bifpo de Miranda, Deaõ da Capella da R ai-
nha; D. Antonio de Ataide, Conde daCaftanheira, 
Yédor da Fazenda delRey; e D. Nuno Alvares 
de Noronha , V édor ·da Fazenda da Rainha ., to~ 
dos do Confelho delRey. Depois de fer appre· 
.lentada' e lida a referida procuraçaõ, e o Bre-ve · do 
Papa Paulo III. em que difpenfava o parentefco 1 

·º Bifpo de Ofma D. Pedro da Coíl:a, do Con-
fe1ho delRey, e Capellaõ môr da Infanta, depois 
.de ter fei~o as perguntas, que a Igreja tem deter· 
. Tom.Ili. . Aaaa ii mina-
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minado para a validade delle, recebeo a lnfa.ntu 
com o Embaixador em virtu4e do pleno poder, 
que tinba apprefentado , a-tfiÍe affiíl.io o Principe 
-das ARurias, feu irmaõ , e de que foraó tdlemu
nhas: D .. Pedro F emandes de V elaf oo, Condcl\avd 
-de CaBella; D. Luiz Henriques, Almirante deCat: 
tella; D. Antonio Pimentd, Conde de Benavmte; 
D.Fr:ancifco Fernando de Avalos de Aquino, Mar
-quez de Pefcara, e deíle aél:o fe fez logo hum inÇ 

trumew:o, que .affinou a Princeza, e o Embaixadór 
_ _,,,,- .Lourenço Pires ~e Tavora , o qual ,immediatamen

.te bejou a maõ à Infànta, já como a f wt Princeza, 
e Senhora, ~mulher doPrincipe de Portugal. FC>f 
ef\e inflrumento paílãdo porGonçalo Peres, Secre· 
tario do Empcrador. 

Ch d IR n J • Alguns dos nolfos Authores poem em diverfo ron. e ey • oao 
ollL panc4 cap.91• tempo o cafamento deíles Principes, fundados no 

que efcreveo o Chroniíl:a Francifco de Andrada. 
N aõ paífou logo a Princeza a Portugal , Íe naõ no 
iim de N ovcmbro do referido anno de 155 2 , con
fórme diz Andrada. Mandou Ell.ley à Raya para 
tomar entrega da Princeza a D.Joaõ de Lencaíl:re, 
primeiro Duque de Aveiro, e a D .. Fr.JoaóSoares. 
Bifpo de Coimbra , Conde de Arganil, Religiofo 
dos Eremitas de Santo Agoíl:inho. Levou o Du. 
que comfígo feus irmãos D. Affonfo de Lencafire, 
Commendador môr da Ordem de Santiago , e D. 
Luiz de Lencafire , Commendador môr da Or· 
dem de Aviz, e todos com grande pompa, e <Jef. 

_ peza 

\ 

Digitized by Google 



Ja Cafo 'R(al .Portug • . l.iv. IY. S-S7 
peza o acompanharaó, e fe lhe ·ajuntou net\a §ot· 
nada lvlartim Correa daSylva (que foy Embaixadór 
a Callella, que na lndia tinha fervido _com :reput~· 
çaõ) e mais outros Fidalgos da .Familia dos ~{en
<ioças, feus parêhtes, que fariaõ .numero de vinte, 
todos com ricti galas, e- grande luzimetlto de éita
-dos com librés de differentes cores. ·ChegO\l a Prin· 
aza à Raya, onde o Duque de Aveiro a efpera· 
va, vinha com a commHfaõ da entrega D. Diogo 
Lopes Pacheco , Duque de Efcalona, e ~· Pedr_é 
.da·Cofia, 1,lif po de Ofma, acompanhados de ·Fidal-
gos , e gente nobre muy luzida, e Luiz V enegas' 
Ãpofentador môr, e o Embaixador Lourenço Pires 
l!e Tavora. Feita a entrega na fórma ·cotlumada 
entrou a Prmceza por Elvas , onde fe deteve pou• 
co, e feguindo as jornadas até o Barreiro , onde El
Rey a efpcrava, patfou na fua companhia a Lisboa, 
-e depois de haver detcanfaJo· a1guns dias, confórm~ 
o Chroniíla Andrada, foy com o Prindpe em puí. 
blico à Sé, onde foraõ recebidos, já cm o principio 
de Dezembro, e que naõ tivera6 bençãos por fet 
~m tempo prohibido pela lgre;a. He ceno, que o~ 
Principes fe haviaõ recebido como temos acima di· 
to, e affim talvez ratificaífem ó matrimonio, comó 
muitas vezes fe tem feito, e quizeífem ir dar graças 
a Deos a Cathedral, como he collume cm feme• 
lhantes occafioens. 

•' 

· No anno feguinte de t $; J fez à l>rinceza D~ Prova num.I4l· 
Joanna com licen~a do Principe, feu marido, renutr-

cia, 
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eia, ·de tudo o que lhe poderia pertencer do Empe· 
rador k:u pay , e da Emperatriz fua mãy , a favor 
do Principe D.Filippe, feu jrmaõ, e na fua fulta da 
Infanta D. l\'.laria, Rainha de Bobemia, füa irmãa·, 
depois Emperatriz , contentando-fe com Q feu do
te ; porém que no cafo , que feus irmãos fale~ 
fem fem filhos, lhe ficava o direito falvo a ºella Prin
ceza , e a. íeus herdeiros para herdarem naõ f ó to
dos os bens referidos dos Emperadores , fcu pay, .e 
mãy,. de qualquer qualidade, ainda que fcífemEfia
.dos , e Senhorios, porque em . tal calo naõ teria va· 
Jor a renuncia, fuccedendo affim nos mais Rey~, 
que pertenciaõ àquella Coroa, como fe póde ver no 
mencionado inflrum~nto , que foy feito. em l!isboa 
pelo Secrctari.o Pedro de Alcaçova Carne'iro a 20 de 
Dezémbro de 15 5 J , no qual foraó tefiemunhas ~ 
Francifco de &\, Camerdro. do Príncipe; R uy Pe~ 
reil'.'a, feu Guard~ môr; e o Doutor Antonio Pinhei· 
.ro, Meílre em Theo1ogia. 
· . Em huma memoria antiga daqueJJe tempo fêi- · 
ta no anno de 155 J por ordem da Princeza para o 
feu Mordomo môr , coníl:a dos Officiaes , que an
.davaõ no feu f~rviço, quando veyo para efie Rey~ 
no,.a faber: D. Guiomar de Mel1o, fua Camereira 
môr; D. Ifabel de Quinhones Dona de Honor; p. 
Maria Leite, Camereira pequena. Damas D. Leo· 
_nor Manoel, D. Francifca da Sylva, D. An11a Fa
jardo, D. Maria de Caíle11a, D. Fran.ciíca da Sylva 
e de Gufmaõ, D. Ifabel Manrique, D. Maria Pe· 

. . . 
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reira, D.Juliana de Velafco, D.Joanná Oforio, D. 
Et.ifrafia , . D ... Maria Magdalena, D. Catharina de 

· Aragaõ, D. Maria· Manoel , D. Maria Coutinho, 
D. ltàbel Pinheiro. · Gafpar de Teyves, feu Efhi
beiro môr; Joaõ de Teyves, feu Azemelleiro môr; 
Thomaz Rodrigues, Eíl:ribeiro; Chriftovaó deRo·· 
bles , Apofentador môr, Lopo de Robles 1 ·feu fi
lho , Repoff:eiro da prata ; Pedro Alderete , V ea'\' 
dor; D. Affonfo Fernandes, Deaõ de íua Capella; 
D. Bernardo de Roxas;· D. Chrifiovaó deTavora; 
D. Pantaleaõ de Teyves; Lourenço Telles; Ayres 
da Sylva; Antonio da Sylva, pagens, e aílim os de
mais Officios, que ferviaõ na Jua· Cafa, como íe po· 
derá ver no tomo das provas , a que toca. 

Era a Princeza·D.Joanna filha do Empera
dor Carlos V. e da Emperatriz D. lfabel, filha del
Rey D. Manoel, como já dilfemos no Cap.XXIX. 
Depois de viuva voltou para Cafiella, e com a idéa 
do l\IoA:eiro das Religiofas da ~ladre de Deos de · F .. d . . 
L. b à . . d S CI , r.. • • r. Joao e Carnlho, 

IS oa, :t pnmetra regra e anta ara, a iua lml• nas Oefc:alçu Rc.Ucl, 

taçaõ fundou, e dotou com animo real o Moíl:ei- foL 511· 

ro das Dt!fcalças de Madrid. 'Foy Princeza de gran-
des merecimentos, que acreditou com huma vida 
taõ exemplar, e virtuofa , que por el1a he taõ ve .. : 
nerada, como ref peitada pela fua real pelfoa. Mor." 
reo no Efcorial a 7 de Setembro do anno 1 57 J, 
tendo nafcido a 2} deJunho de 15 j ;. O Papa Gre·' 
gorio XII 1. mandou os pezames a EIRey feu filho, Prova num.14';. 
confolando taó fenfivel ·perda com hum eloquente · 

Breve 
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~rcve palrado e,.{Roma a 1 s. de Outubro do anno 
:de 1 S7} no fegtíndo anno do feu Pontificado. Jaz 
no feu Moff:eiro das Defca1ças de Madrid, em fump· 
.tuofa fepultura , na qual fe lê o feguinte Epita6o. 

f 011111111 'Virtútis exemplar, Caroli ~f nti, 
· lmperatoris , & Etifaheth~ Âugufl~ ftlill. 

f oannis Lujitanorum Principis Vxor, 
. SebajlitUJi 'R.,egis mt1ter. 

H. S. E. 
Obiit anno 'D. M 'DLXXJIL 4tatis 

. Ju~ XXXYJI. 

DeA:e excelfo matrimonio nafceo unico , e 
pofthumo. 

1; O P RINCIPE D. SEBASTIAÕ , depois Rey 
unico do nome , que occupará as Memorias do 
Cap.XVII. 

Hum Genealogico de boa nota, e muita verda· 
de, que foy Manoel Alvares Pedrofa, do qual tenho 
muitos Originaes, em hum dos que tenho referido 
diz, que o Príncipe D.Joaõ tivera humá filha natu· 
ral, a qual fe chamou Maria Dias, e fe creara incog· 
ni tamente, e naõ fora reconhecida , e viera a cafar 
humildemente , cujos defcendentes no tempo del
Rey D. Joaõ o IV. tivera6 Sentença do Correge· 
dor.Ambrofio de Sequeira, pelo que ElRey lhe de· 

ra 
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ra cenas tenças a duas mulheres, que eraõ bifnetas 
da referida Maria Dias·,· e que fe pude.lfem chamar 
de Dom, e affim o fizera6, e largando os appellidos, 
de que uJavaõ, fo chamara6 D. l\'laria de Portugal, 
e D. Luiza de Portugal. Para iíl:o refere o aífento 
do bautifmo na Freguefia de SantaJufla, em qu~ 
fora . a dita filha do Principe bautizada por D. Mi
guel de Ca{ho, depois Arcebifpo de Lisboa, o qual 
aífento elle aponta por lho dizer hum Religiofo i 
que nomea, que o vira: porém n6s fazendo bufcar 
os·livros da dita Fregucfia, fe naõ acha6 livros d~ 
bautifmo , que comprehendaõ aquelle tempo , em 
que coube.lfe a vida do Principe, porque principia6 
muitos annos depois da fua morte ; com que de ne
nhuma forte pertendemos adoptar tal filha ao Prin
cipe, e f ó o referimos para que fe veja o quanto 
valem as coufas depois de examinadas, para exem
plo dos que lem naõ fe perfuadirem de tudo , o 
ciue achaõ efcrito, porque na verdade andaõ efcri
tas celebres ficçoens, que ainda que caibaõ no poC.. 
fivel, naõ cabem na prudencia para fe aceitarem 
fem exame. . . 

A' morte deíle Principe fez Manoel de Ca-
· bedo os feguintes Epitafios, que fe imprimiraõ nas 
Obras de André de Rezende da Impreífa6 de Ro
ma. 

Tom.III. Bbb Epita· 
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Epitaphium. 

Lujitanorum columen, nojlrttque [epultam 
Spem /ibertati.r continet hic tumulus. 

Hlc jacet egregii foboles prttclar11 fot111nis, · 
_ li/e ~pos magni Cttfaris, atque gener. 
'l'ix decimum tetatis fextumque exp/C'C;erat annü, 

Vix pubertatis tempora e·ranfierat, 
Inj ecit .mors ftev4 manum, tantoque repente 

Privavit _miferos Príncipe Lyfiaáas. 

Aliud. 

Hic ille Lu/itanitt Princeps j aéet . 
lngens foanner, una quondam m11ximtt 
Spes, & columna corruentis P atrite. 
Hlc i/Je, quem j am tunc timebat A/rica, · 
JI aftique longe lata <j angis ofli11. 
Hlc il/e gener, & Cttfaris magni :J(:pos, · 
foannis una ch11ra proles maximi. 
Cum J ex, decemque gratus, C!r in omnes piu1 
Yixijfet annoJ, pro dolor ! quo tempore 
Jlixilfet certe debuit, tunc occidit. 

Telluri 

l 
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7êlluri vero fahjacew, non Conjugem 
':Dulci/Jimam, non Sceptr a fibi fpe- de bit" , 
~on 'R[gna, non magnas opes, jedePa_triam 
'Tanto reliélam, plorat, !n periculo. 

. '... ". ~ 
i).&u;dl <t" Jh./i~ ?'37. 

Tom.III. Bbbb ii A Prin-
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A Princm 
D. )oanna 
de Auftria, 
mulher do 
PrincipcD. 
Joaõ. 

O Em~
dor <ÃrlosV. 
Rey de Caí· 
tclla , &e:. n. 
a J4o de Fe· 
ver.dei 500, 
+ a z 1. de 
Setembro de 
•u8. 

A Em pera triz 
D. Jlabcl, + 
o 1.deMayo 
de 1n9. 

Ftlippe 1. Rcy de 
CafteJla, + a J f. 
de Setembro de 
1500. 

A Rainha D. 
)oanna, + a 4o 
dcAb.de•sH· 

F.JRey D. Ma· 
noel de Portu 
gal, +a IJ• de 
Uezembro de 
1511. 

ARainha D.Ma .. 
ria,fegunda mu
lher,+ a 7, de 
.Março deis 17. 

Emcllo, Archiduque c!e Allfiria, 

F~erico III. Empe· A Archiduqueza Zimburga de ~+cm 1424. 

~ 
rador , + a 1 S>- de Mdfovia. 

Maximiliano 1. Agollo de _149~. ~D. Duarte, Rcy de Portugal,+ a 
l!:mpaador,+a AEmpcra1r1zD.Lco- 9. ele Seitmbro de 14~8. 
u. de Janeiro nor' Infanta de P~r- A l(ainha O. Leonor, lnfanra de 
de 1519. tugal, +da~· deSc· Ara~aõ,+ cm 1441'.a 18.<!cfe\'. 

tcmbro e 1467. ~ Filippe 0 Bom llJ. l.Juquc de Bor• 
· gonha, +a •s.de]ulhode 1467. 

Mana, Duque-~C'Arlos, Duque de A DuquC2a D. llabcl, lnfanra de 
za de Bor~onha, Borgo~ha, + ª s.de Portugal, +a 17. de Dez.de 147 r. 
+a .is.de Mar· Fevereiro de 14S'7•~Car1os L Duque de Borbon, +a+ 
ço de 148z. de Dezembro de r 4s6. 

lfabcl de Borbon > + A Duqueza D. Igntz de Borgonha, 
cm 1465. +o 1. de Dezembro de 1476. 

· . ~ Fem1ndo 1. Rey de Ara~aõ, lnfan• 
D. Joaó lf. Rey de tedeCaHella,+a.z.dcAbril 1411i. 

~ 
Aragaõ, e Navarra, A Rainha D. Leonor de Aragaó, + 

O Fernando o +a r9.de]an.i479. cm •4H• 
r:tholico Rey A R~inha D.Joanna ~O. Fedcrico Henriques, Almiranre 
';!A ·' + a Hcnnqucs, fegunda de Caficlla, + a 1 4. de lkzembro 
~ ragao, Ih + d d 
J d Janeiro mu er, ª 1 ~· e e 147~. 
d~·. ~6 Fevereiro de 1468. D. Marina de Ayalar 
AR/ h 00Jía ~Henrique 111.Rey deCaA:clla,+a 
bel •: ~rholi:~ D. Joaó II. Rty de z S'. de Dezembro de. 1400. 

'+ 1 d Callclla , + a 11. de A Rainha D. Catharina de Lcn• ca, a 5. e ) Ih d fi 
Novembro de u 0 e 1454- ca re. • 

S de Portugal,+ a 1 ~- t1ago, Condcftavcl de Porrugal, + 
de Agofio de 1496• a 18. de Outubro de 1441. 

1 04o A Rainha D. lfabcJ ~ ~ lnfanre D. Jo•o, Mellre de S•n• 

A lnfant.i D.lfabcl,+a 16.deOn• 
tubro de 146 S'• 

Ç D. Joaõ 1. Rcy de Porrogal, +a r 4o 
D. Duarte, Rey de. de A~oílo de ~4l l· 

ÇPorrugal, +a 9. de) A Raanh.i D. F1l1ppa de Lcnc~füc, 
Setembro de 14 4 8. (_ + a r 9, ~e Julho de 141 S'• • 

O Infante D. D. Fernando IV. Rcy de Aragao, 
Fernando' + a 2 A Rainha D. Leonor, + a z. de Abril de 1416. 
1 8. de Setcmb. +a 1 8. de Fevereiro D 
de 1470. de 1445• A Rainha .Lconor,+em 14H• 

D. Joag 1. Rey de Portugal, acima. 
O Infante D. Joaó, . . . . 

, ~ Mcllre de Samiago, A Ramha D. F1hppa, acama. 
Alnfanta D.Bn• acima. ~ 
tes, + a ~o. de D. Affonfo 1. Duque de Bragança, 
Sctem.de1506, A Infanta D. líabel, +DcBm .146p1º . Conde"· do 

. · • rires cre1ra , 11 .. 
acima. Ourem. 

) • 11 R d Ç D.Fcrn:mdo,Rcy de A rag:;ó,aci ma. 

~~;a;a;, a~im:: e 2 A Rainha O, Leonor, acima. 

O. Fernando 1 o ~ D. Fedcrico Almiran1e de Caficll.a, 
Cathol!CO, Re_y A Rainha D. Joanna acim.i. 
de Caltclfa, aci• H · a · a 
ma. cnraques, cim • D • .Marina de Ay:ila, acima. 

Ç D. Henrique UL Rey de Cafiella, 

~ 
D. )oaó li. Rcy de acima. 

A Rainha D.lfa- Cafrclla , acima. 2 A Rainha O. Catharina de Lencaf • 
bel, a Catholi· rre, acima. 

ca atima. ~ ~ 11 :1 n d S ' A Rainha n lfabcl o lnfanre. D. Joao' lW&Curc e .ln• 
de Porrugal, ª'ima. tiago, ac1m.i. 

A 1 n fa nta D. lfa bel 1 acim '· 
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CAPITULO XVI. 
'Da lnf4nta 'D. M.aria Prince?\.ª 

das Aflurw. 

14 AscEO na Cidade de Coim- Andrad. Cbr. dclRey 
bra a 1 5 de Outubro do anno D.Joaõ 111• P· 2• e. 2°' 
1527 a Infanta D. Maria, on-
de EIRey D.Joaõ, feu pay, 
entaõ tinha a fua Corte. O 

~~· ·-_-_. ~ .. · > Emperador Carlos V. qu~ fe 
4----=---='-~=--~~ ;achava com hum filho un1co, 

·e fuccdfor, o Principe D. Filippe, determinou de 
o cafar com a Infanta D. Maria, e tratando dle 
·negocio por Luiz Sarmento de Mendoça, que re· 
fidia na Corte de Portugal por feu Embaixador , 
o concluio com grande fatisfaçaõ de ambas as par· 
tes, porque eraõ primos com irmãos duas vezes , 

· ·por 
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Prova num.146. 

. ·Bifloria qenealogica 

por íua mãy a Rainha o~ Cath.arina, e pela Empe· 
ratriz D. lfabel; de forte, que era nelles igual a Ma. 
geíl:ade , e o real · fangue com tanta proporçaõ, que 
deíl:es cafamentos fe podia dizer, ·que ~afava hum 
irma6 com fua irmãa , porque ambos tinhaõ os 
mef mos avós, como das Arvores de coíl:ados , que 
ekrevemos, fe verá: além difto concorria na Prince· 
za fer dotada de prodigiofa fermofura, naó grande do 
corpo, mas ornada de excellentes virtudes , com que 
ainda fe fazia mais acredora do gofto deffa alliança. 

· Foraõ outorgados os Capítulos àdle contra~o 
em Lisboa em o 1 de Dezembro de 1 542 pelo Se. 
cretario Pedro de Alcaçova Carneiro , em que El
Rey lhe dotou quatrocentos mil cruzados ; pagos 
em dous annos, em que fe induiria a importancia 
das joyas , pedras , perolas , ouro , e prata , que · em 
CaA:ella feria avaliado , e o ·mais que a Infanta le'
vaífe para o feu ufo , que naõ excederia a quantia 
de quarenta mil cruzados , que feriaõ defconràdos 
em os dous pagamentos, em que fe havia de fatbfazer 
o dote no tempo de dous annos, e que na dita foma 
ficariaõ induidas as legitimas, e tudo o mais que lhe 
pudeffe pertencer~ O Emperador lhe fez de arrhiis 
cento e trinta e tres mil cruzados, que era a terça 
parte do dote , que recebia , para o que hypote· 
cou além de todos os bens da Coroa, em efpedal 
as Cidades de Cordova, e Ecija , com todas as tuas 
rendas , e dez. mil ducados de ouro de renda em 
quanto o dito' dote na6 folfe pago, ficando em polfe 
· dM 
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das ditas Cidades, para por ellas fe fatisfazer do iu 
dote, e arrhas, e com outras condiçocns :commuas, 
e femelhantes nos Tratados matrimoniaes, que fe Provanum.J47. 
celebraõ entre os Soberanos. O -Principe D. Filip· • 
pe, em virtude do poder, que lhe deu o Empera· . 
dor feu pay, confirmou o dito contrato efiando em 
Valhadolid a 26 de Mayo do anno de ·~~'fendo 
já cafado, em que foraõ telle~unhas: D. Diogo de 
Leyva, Principe de Afcoli; D. Fernando de Bo-
badilha, Conde de Chinchon; D. ·Diogo de la Cue· 
va; e D. Diogo da Cunha , feito pelo Secretario 
Gonçalo Peres , o que tudo foy encorporado em 
hnma Carta do Emperador, em que ratificou todo 
o contrato nella contheudo , eílando em a Cidade 
de Bruifellas a 22 de Novembro do anno de 1544, 
de que foraõ tellemunhas Monfieur de Rie , feu 
Sumilher de Corps, e Monfieur de Erbes, feu Gen-
tilhomem da Camcra, e Adriaõ de Benes, feito por 
J oaó V afques , feu Secretario , o qual o mandou a 
ElRey de Portugal, que lhe devia mandar outro fe-
melhante, ratificado tambe_m peloPrincipe DJoaõ, 
por neíl:e mefmo Tratado fer encorporado o do do-
te da Princeza D.Joanna, fua mulher. Efie foy o 
Tratado , e contrato deíle cafamento , em virtude 
do qual, obtida a difpenfaçaó do Papa , determinou Prova num.148. 
ElRey, que fe fizeífe o recebimento, e fe effeituou . 
por palavras de prefente na Villa de Almeirim em DitaChr. P. 3· ç.SS. 

dia do Efpirito Santo, pela tarde, que fe contavaõ Far. l!w-op.f P1°6n. r. a. 
d M d d d ,.. P•+ ç. J. o• oi. 

12 e ayo o anno e 1; 4J , . ten o procuraçao 
Tom.III. Cccc baílan-
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Bifloria fjenelilogica 
bailante do Principe o Embaixador Luiz Sarmert· 
to, e fez o recebimento o Cardeal Infante D. Hen· 
rique, fe~ tio, na prefença dos Reys, Infantes, o 
N uncio do Papa, o Duque de Bragança, e outros 

. Senhores, e Grandes do Reyno, e à noute houve 
fará o, em que dançou ElR:-ey com a Princeza, e a 
Rainha com a Infanta D. Maria, fua cunhada, e 
o Infante D. Luiz com D. Conflança de Gufmaó, 
Dama da dita Infanta, filha de Francifco de Guf. 
maõ, feu Mordomo mór, que cafou com D. Pedro 
de Menezes e Noronha, Capitaõ de Ceuta, filho 
do primeiro Conde de Linhares. Durou eíl:e fef. 
tim quatro , ou cinco horas , o que rcpetiraõ tam
bem nos dias feguintes. com outras demonfiraçoens 
de goílo. 

Depois paílàraõ os Reys ao feu Pa1acio de 
Cintra , por naõ fer a eíl:açaó propria da Infanta fa. 
zer jornada, que fe effeituou no mez de Outubrr, 
para o que paffimdo a Lisboa fahio do Paço dos Ef
taos, acompaIJhada delRey, e dos Infantes, e do 
Duque de Bragança D. Theodoíio, primeiro ·do no· 
me, e de D. Fernando de Vafconcellos, CapelJaõ 
môr ,. Arcebifpo de Lisboa , que a haviaõ de con· 
duzir para a entregar na Raya , e o Arcebifpo a 
havia de acompanhar a Caíl:ella. Defpedio-fe a 
Princeza da Rainha fua mãy, que a acompanhou 
até a varanda do Paço, donde com lagrimas Jhe 
bejou a maô a Princeza, e a Rainha, ainda <]Ue 
foube fofler as fuas, naõ pode encubrir a faudade, 

que 
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que lhe caufava a fua aufencia. Defpedio-fe da ln· 
fonta D. Maria, e do Infante D. Duarte, feu tio, 
que a na6 acompanhou até fe embarcar , por El
Rey lhe ordenar ficalfe affiílindo à Rainha, e que· 
rendo elle bejarlhe a ma6, a Princeza o naõ confen· 
tio, antes o abraçou. ElRey para evitar tanta ter· 
nura daquellas defpedidas tomou ,pela maõ a Prin
ceza , e a foy pôr a cavallo ac~mpanhado dos In
fantes. p. Luiz, e D. Henrique , do Nuncio do Pa
pa, de Luiz Sarmento, Embaixador doEmperador, 
do Mellre de Santiago , dos Duques · de Bragança,. 
e Aveiro, e de todos os titulos, e Senhores da Cor· 
te.· Quando a Princeza fe poz a cavallo lhe tiveraó · 
maõ nas taboas o Duque de Bragança, e D. Jay·· 
me, feu irma6 , e o mefmo fizeraõ quando defceo 
para fe embarcar. As ruas , por onde n Princeza 
palfou defde o Paço até o caiz, eíl:avaõ rica , e vif
tofamente armadas, fendo tanta a gente, que fe naõ· 
podia romper, de forte que gaíl:ou grande efpaço· 
de tempo até chegar a huma magnifica ponte, pela 
qual embarcou no rio, e entre aquellas demonllra· 
çoens, com que a faudade fe coíl:uma explicar, e o. 
eíl:rondo das falvas de artilharia dos navios, e Tor
res da Cidade, palrou a Alcochete, em huma quar
ta feira , nove de Outubro do referido anno, e fe·· 
guio com vivas, e acclamaçoens de goflo a fua jor· 
nada à Raya de Caílella , onde a efperava o Du· 
que de Medina-Sidonia, e o Bifpo de Carthagena, 
aos quaes o Emperador havia nomeado para a en-

Tom.II I. Cccc ii trega. 
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trega. Era grande a comitiva de Senhores, e Fi· 
dalgos, que a feguiraó à Raya. Levava por Carne· 
reira môr D. Margarida de Mendoça, filha de Dio
go de Mendoça, Alcaide môr de Moura6, e viuva 
deJorge de Mello, Monteiro môr delRey feu pay, 
e por Mordomo môr D. Aleixo de Menezes, que 
haviaõ de ficar cm CaR:ella no feu ferviço. Che· 
gado o dia, cm que fe havia de fazer aquelle aél:o 
no lugar, que fe tinha preparado para Hf o, chegou 
a Princeza onde já eílava o Duque de Medina-Sido
nia , e o Bifpo de Carthagena com os poderes do 
Emperador para fe entregarem da Princeza , acom· 
panhados de muitos Senhores, e Fidalgos Canelha• 
nos. O Duque de Bragança {e poz à fua maõ ef. 
querda , e da outra parte Luiz Sarmento, Embaixa· 
dor do Emperador, taõ affafiado ela Princeza quan
to era neceífario para dar lugar às peffoas, que lhe 
haviaõ de bejar a maõ, e depois do Arcebifpo Ca· 
pellaõ môr, e do Doutor Gaf par de Carvalho, da 
Confelho delRey , e feu Defembargador do Paço 1 

que depois foy Chanceller môr, que hiaõ vor feus 
Embaixadores, ellava Francifco Pelfoa a pé, da par· 
te do Embaixador, para dar a conhecer à Princeza 
os Fidalgos , que chegavaó a bcjarlbe a maó. E 
prec~dendo as ceremonias praticadas em femelhan· 
tes aél:os , o Duque de Bragança , que a tinha pela 
redea, a entregou ao Duque de Medina-Sidonia, e 
largando o lugar fe afíaílou por algum efpaço de 
tempo , em quanto lhe bejavaõ a maó os Senhores 

Portu· 
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Portuguezes, e Cat1:elhanos; e tendo acabado a fua 
commiífaõ, fe defpedio da Princeza com grandes ex· 
preifoens , a que ella lhe refpondeo com outras de 
agradecimento do ferviço, que lhe havia feito, e o 
Duque fe recolheo com toda a lua comitiva, mof. 
trando nefla jómada o poder , e a grandeza da fua 
Cafa. O Arcebifpo Capellaó môr , que por man· 
dado delRey feguia a Princeza até donde o Princi· 
pe eíliveífe , levava huma luzida Familia , tratan
do-fe com grande magnificenda, devida ao feu ca· 
raél:er, e alto nafc:imento: da fuajornada fe efcreveo 
entaõ hum Diario , que ainda que pouco polido 
no eíl:ylo, he efiimavel pela individuaçaõ. Teve Prova num.94t. 
o Arcebifpo ordem de fe achar prefente ao recebi-
mento da Princeza com o Principe, e tambem af-
fiílir juntamente com D. Aleixq de Menezes, que 
para eíl.e dfeito ElRey fizera feu Embaixador, e 
coin o Doutor Gafpar de Carvalho, para a entrega 
do dote , e enxoval da Princeza : das peças de ou· 
ro, e prata fe fez hum iníl.rumento da avaliaçaó dei· 
Jas na Villa de Valhadolid, no Paço do Principe, a 
21 de Fevereiro de 1 )44, por feu mandado, e da Prin· Prova num.1 S'º· 
ceza , fendo pela fua parte D. Aleixo de l\'[enezes , 
feu Mordomo môr·, Gafpar de Carvalho , Embai-
xador delRey de Portugal , e André Soares; e por 
parte do Príncipe J"'uiz Sarmento de Mendoça, Ef. 
tribeiro môr da Princeza, e o Contador André Mar· 
tins de Andariza: e feitas as avaliaçoens foraõ entre·· 
gues a Gafpar de Teives, feu Thefoureiro, de que 

o Prin· 
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Prova num.1; 1. o Príncipe deu quitaçaó em Valhadolid a S deMayo 

do anno i 5 44. 
V d H Vi Celebraraõ-fe as vodas na Cidade de Salaman- · 

an er. ammen, •• N · fc d 
da dcJRcy D.-Fíhppc, ca a 1; de ovembro do anno de 1 )4J, en o pre-
fol. 3• fente a efte Sacramento o Cardeal D.Joaõ Taveira, 

Arcebifpo de Toledo, e padrinho o Duque de Alva.· 
Eíl:e cafamento, qu·e encheo de gofto todos os Rey· 
nos de huma, e outra Coroa, e de que íe formavaõ 
tantas felicidades, 'em pouco tempo fe voltou tudo 
em trilkza ; porque a Princeza morreo de parto a 
12 deJulho de 1-;4; na Corte de Valhadolid, coõ· 
tando de idade dezafete annos, e nove mezes; e fen
do depofitado o feu Corpo no Convento de S. Pau-· 
lo da dita Cidade, e depois levado a Granada à Ca· 
pella dos Reys Catholicos, foy trasladado no anno · 
de 157 4 ao Pantheon de S. Lourenço do Efcurial, · 
ondejaz. Fernando de Arce, profelfor. da lingua 
Latiria na U niverfidade de Salamanca , onde leu a· 
Cadeira de Prima naquella florentiffima Academia, 
no livro, que imprimio em· 1548 com o titulo: Bre
ves, ac perinde utiles Grammatice dj)Cipli11e iT!}litu·· 
tiones, lhe fez a feguinte poefia. 

Cenotaphium. 
lnfpice, quifquis ades, clari monumenta f epulchri: 

{jrariJe opertt pretium te, mihi crede, manet. 
/lifa 'luidem felix, fed parvo tempore vi/ a, 
. Hoc tumulo Princeps diE/a Maria teg,or. 

E~ 
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· Ex LUjítanormn fupreino /femmate 'l{egum, 

Ãúgujlu1n duxi regia Ji'irga genu1 • . 
~x [Mter excellens cunélii virtute f/'oannes, 

Omnigeni mater dux latharina boni. 
lngens oris hono.r, 'venerandi gratia vultus, 
. ~~ data qute nu/li fonna fecunda forét. 

Sed tamen egregio raras in corpore dotes 
Certabat vitte 'liincere cura mete. 

/7ix tria lujlra gerens magno Juni nuptaPhilippo: 
Et tanto Conjux conjuge digna fui. 

Hlc ubi Mufteum e ft , to to cantabile mundo , 
~d Salmantinos 7""ormis inundat agros : 

Mox per viceno1 co/uit me Pincia 111enjes : 
Heu fru/lra obfequiÍI ambitiojtl fuis. 

Senti o j amque uterum fublilni germine plenum, 
~te fuerat votis Jumma petita meis. 

:J\(omen Avi referen1 oritur mihi Carolus infans, 
0!,i toto lmperium terminet Orbe (uum. 

Qf!is me f elice1n par tu non dixit in illo ? 
· 'Turb:irunt fàuflam _nubila fuf ctl diem. . 

Pofl lucem experior tenebras, pofl gaudia luE!us, 
Et pofl Lucintt munera morte f eror. 

O' quantum ex omni nihil efl hlc parte beatum ! 
'RJ.1peru11t noflras in~ida {ata colos. 

qtoria 
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<jloria n#nc generis, thalami m1nc gl01ia celfi. 

Hoc mecum in tumulo contumulata jacent. 
1 nlPIC , f ortuntt nimium confale potenii: 

ln montes altos fulminll /te*Va cadunt. 
'' ,,. 
· . Delta augulla ·uniaõ nafcco:. . 

1; . D. CARLOS a 12 deJulho de 1$4), Princi· 
pe herdeiro da Monarchia de Hefpanha , que naõ 
chegou a poífuir. · Principe infeliz , porque no vi· 
gor da fua ·florente idade acabou defgraçadànien· 
te a 24 .deJulho de 1568 , e da fua tragica morte 
fe imprimio huma Rclaçaõ na lingua Italiana no 

C'itnfuc$°'' Vida _de anno 1640. Hum Author eminente em letras 
S. Franafco de Botji, • • • • ' 
liv. + cap. 1 SJ• e Emmentiffimo pela d1gmdade , efcreveo, que o 

Emperador Carlos V. · defejou jurar eíl:e neto her
deiro da Coroa de Portugal, vendo que EJRey D. 
Seballiaó , tambem feu neto , fe achava unico , e 
fem eftado : e que para tratar efie negocio . manda· 
ra chamar a J uíl:e a S. Francifco de Borja no anno 
de 1 S )7, o qual palrou a Portugal com efta com• 
mHfaõ, que communicou à Rainha D. Catharina, 
dizendo, que em virtude das Capitulaçoens do ma· 
trimonio da Princeza D. Maria com o Principe D. 
Filippe , fe juraffe c~ndicionalmente por fucceffor 
do Reyno de Portugal o Principe D. Carlos; e 
com a fua grande difcriçaõ defcreve , e pondéra o 
que palfou o Santo na jornàda com feu . Compa· 
nheiro o Padre Buílamante, e que naõ fendo de pa· 

recer 
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recer a Rainha que fe falJaffe en1 tal ma teria , ·o 
Santo dcfpachou hum expreffo ao Emperador com 
os motivos , que faziaõ impraticaveis aquelle nego· 
cio, e que eíle perfuadiJo da Rainha, e do Santo 
l:lorja lhe efcreveo puzdfe íilencio na materia, e 
obfervaíle fegredo. Efia idéa do Emperador pode
ria fer tirada da n1axima da ambiçaõ de querer já 
de cntaõ encamiuhar a ft1cceffaó· immediata defte 
Reyno em a fua defcendencia. Porém de nenhu· 
ma forte era em virtude do Tratado do cafamento 
daquelles Principes , nem nelle ha artigo , que nem 
remotamente tal comprehendeífe, comofe póde ver 
no que lançamos no tomo das provas , tirado do 
mefn10 original, que o Emperador mandou, quan· 
do fe trocara ó, e ratificaraõ os ditos Tratados. E 
ainda era mais intempe!liva aquella pertençaõ em 
tempo, · que quando EIRey houvdfe de querer ju
rar herdeiro do Reyno, vivia o Senhor D. Duarte, 
filho do Infante D. Du~rte, em quem pelo fexo era 
indubitavel o direito da focceífaõ do Reyno, a qual 
depois o tempo verificou na def cendencia do mef. 
mo Infante, contra a qual já ie moviaõ ta5 antici
padamente as idéas, e negociaçoens doEmperador: 
porém a Divina Providencia a retervou para tempo 
opportuno, em que já folfem extinétas as maximas 
do Cefar , e do Pn1dente Filippe , feu filho , que 
com o poder, politica, e violencia fe apoderou do 
Reyno, contra o n1cfino que havia eftipulado. 

Tom.III. DJdd A ln· 
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A Jnfanta 
O. Maria, 
Princaa 
das Altu
riat, muL 
do Princi• 

~~Fi· 

O. Joaó Ili. 
Rey de Por
tugal , naf ceo 
a 6. de )1mho 
de r 101. +a 
11. de ]unho 
de IH7• 

A Rainha D. 
Catharina,tne 
fanta de Caí• 
tella,+ a u. 
de Fevereiro 
de 1578. 
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n Manoc1, Rey 
de Portugal , + 
a 1 i.deDezem• 
bro de ISll• 

A Rainha D. 
Maria , fcgun
da mulher, + a 
1· de Março de 
•1•1· 

Pilippe 1. RcY. 
deCalteUa, +a 
l f• de Sctem• 
bro de 1so6. 

A Rainha D. 
]oanna , + a 4. 
de Abril 1 HS• 

• $79 
. D. Jo.iõ o l. Rey de Portugal , + a 

~ 14. de Agofto de •4J ;. · 
D. Duarte , Rey de A Rainha D. Filippa , + a 1 g. de 

~
Portugal,+ a9. de Julho de 1411. 

O Infante D. Fcr- Setembro de 14J8. 
nando , +a 1 8 de ~D. Fernando IV. Rey de Aragaõ , 
Sctcmb.de 14Ío A Rainha D.Leonor, +a 1. de Abril de 1416. 

• +a 18. de Fevereiro ARaiohaD.Lconor,+cm 14H• 
de 144S'• 
o lnfance D. Joaõ, D.Joaõ o 1. Rey de f ortugal,acima. 

~ 
Mctlre de Santia~o, A R · h D FºJº · 

A Infanta D. Bri- + a J 8. de 011tubro a:n a • ' ippa, ac1mJe 
tcs,+a JO.dcSe- de 1441• D.Affonfol.DuqucdeBragança, 
acmbro de 15o6. A lnfanra O.lfabe1, + 14~5'. 

+a 26. de Outubro O.Brites Pereira, Conde[adcOu• 
de 146 S' rcm. 

• ~ O. Fmiando , Rcv de Aragaó, ln• 
D. ]oaó o li. Rcy de fante de Caftclla , + a z. de Abril 

~
Aragaó, +a 19. de de 1416. 

D FcrnandooCa- Janeiro de 1479. A Rainha D. Leonor de Aragaó, 
hol" R de A Rainha D.Joanna + cm •4H• 
~ (f.fi 'n ey + Henriques, fcgunda D. Fradique Henriques' Almiran• 
e d ~. • ! dª mulher,+ a 1 ~·de te de Caltclla, +a a~· de Uczem• 

2 J• crnc•ro e fcvcrcirode1468. bro de •4n· 
1S16. A Almiranta D. Marina de Ayal.t. 

D. Joaó li. Rey de Henrique IU. Key de Caficll•, +a 
A Rainha 0.lf.lbel ~ C1Ctclla , + a 14 de JS'. de Dezembro de 1400. 

~ ;ad~~=~r: Julho .de 14H• A Rainha O.CatharinadcLencallre. 
de 110+ A Rainha D. lfabcl O Infame D. Joaó, McB:rc de San-

de rortugal '+a 1 S'. tiago ' acima. . 
de Agolh> de 1496. 

A Infanta D. líabcl , acima. 

~ 
Erncllo, Archidaqoe de AuLtria, 

Fcdcrico Ili. Empe• + em ~ 4l4o · . 

. . . .. lembro de 1494. tav1a' +cm 1419. ~ 
ra.lor, + a 1• de ,se- A ~rch1du'juczaZ11nburga de Moí• 

Max1m1l1ano,Em AEm trizO.Lco·~ . 
pcrador dos Ro· dperaP 1 + D.Duarte, Rey de Portugal, acima. nor e ortuga , 
manos,+ a 121 a 4• de Setembro de A.Rainha O.Leonor de Arágaó, 
de Jan. de 1s19. 146 7 acima. 

• • Filippe o Bom , Duque de Borgo-
A Kmpcratraz Ma• Carlos Duque de~ nha, + a 1 S'• de Julho de 146 7. 
ria, L>uqucza de~Borg~ha,+ar.de A Duqucza D. lfabel, Infama de 
Borgonha • + a Fevereiro de 14s7• l'onugal, + a 17. de Dez:mbro 
IS'• de Março de de 1471. 
148 .a. A Ou líabel de~ Carlos , Duque de Borbon , +a 49 

qucza de Ckzembro de 14f6. 
Borbon. A Duqucza Jgnczd: Borgonha, + 

o 1. de Dezembro de 1476. 
D. Joa~ o li. Rcy de~ Fernando, Rey de Aragaó, lofan• 

~ 
Arag3o, e Navarra, te de Caltclla, acima. 

O.FcmaodooCa• acima. A Rainha D. Leonor de Aragaó, 
tholico , Rey de acima. 
Cailella, acima. A Ra.inha D. Joanna ~D. Fradique Henriques, Almirante 

Henriques, acama. de Cal.b:lla acima. 
D. Marina de Ayala, acim1. 

D. Joaó o ti. Rty de~ Henrique Ili. Rey de Caftdla, aci• 
A Rainha D.líabcl~ Cllclla, acima. ma. . . 
a Calholica, aci• A Ram~a D. Catharma de Lcncaf· 
ma. A Rainha D. ICabcl tre J acima. 

de Portug.il, acim1a.~ <? Infant~ O.Joaõ, M:füe de S•n • 
uago, acam .. 

Dddd ii A Infanta D. Uabcl, aci.na. 
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C'APITULO XVII~ 
Vel~y V.· SebajltaÕ. 

E affim como dos Sçeptros, e · 
das Coroas he infeparavel a 

~~~' 'ij~~~ Magetl:ade , o fora tambem a 
fortuna , naõ veriamos com · 

)magoa no Capitulo prefente 
t:Wiíi;~~~ hum Principe · fuccelfor de 
~ hum Reyno poderofo , rico , 

e ·elevado ao mayor auge da felicidade , reduzido a 
huma fatal ruina' fendo ainda mayor a dHgraça · de 
fe naõ ter fugeitado ao thalamo por capricho da fua 
idéa , com a qual afpirava à gloria do bom nome 
fem os caminhos proporcionados para confeguir a 
heroicidade: o que ordinariamente fuccede adonde 
fe .defpreza o confelho, e fe fegue a vontade p~o-

pna, 
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pria, como (e vio em EIRey D. Sebaíliaõ, XVI. de 
Portugal, .XII. dos Algarves, unico do nome, etam· 
bem unico nas cfperanças, nafcido para enxugar as 
Jagrimas da anticipada morte de feu pay o Principe 
D.Joaõ, que choravaõ os feus Vafiàllos, e que com 
repetidos votos combatiaõ o Cco para que lhe det: 
fe Deos hum Principe, que confervaífe o Reyno na · 
felicidade, a que o elevara a fortuna de feus avós ; 
pois confiderando o perigo, viaõ por inílantes ex
poílo o Reyno à declinaçaó , e a hum lamentavel 
precipicio. . Pelo que obfervavaõ temerofos os fa. 
~aes fignaes , com que o Cco fe explicava na deca· 
dencia do Imperio Lufitano , anteriores ao nafci· 
mento deíle Príncipe, que vio a primeira luz do dia 
a 20 de Janeiro do anno de 15 54, dia, em que a Igre· 
ja celebra a FeR:a do Martyr S. Sehalliaõ, em cujo 

Torre do Tombo, liv. obfequio lhe puzeraõ eíle nome. Teve por Ama a 
.a6. fo1.41. daChan· D 1 (r. d 11 d 11 ) 
ccllaria delRey O.Se- • gnez; que 1egun o o conume aque e tempo 
balliaõ, e liv. 4S• foL devia fer peífoa de qualidade, como tamhem por lhe 
~7 •· chamar ElRey Dona Ignez, fua.Ama; porque o 

pronome de Dom naó fe permittia fenaó a peífoas, 
. que naõ eraó de ordinario nafcimento: p9rém naó 
lhe fabemos o appellido, e a noticia, que temos do 
. feu nome , coníla de hum Alvará , que diz affim : 
Eu E/Rey faço faber, aos que e/le Alvará -i·irem, que 
-eu ey por bem, e me prazjaur merce a D. Jg11ez, 
minha Ama, de de7.tfleis mo}'OS de trigo de renda por 
tempo de tres an1101, ~e. jeito em Cintra a 26 deJ11-
nho de 1 570. ·Por outro. Alvará paífado depois da 

morte 
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morte delRey a 27 de Agoílo de 15 81 , confia, que 
-tinha caías no Paço da Ribeira, e pelas obras, que 
nelle fe fizeraõ , lhe deraõ por eUas quarenta mil 
reis de tença. 

Contava fómente tres annos quando por mor. 
te delRey feu avô , fubio ao Throno no anno de 
1557 ficando debaixo da Regeada daquella virtuo .. 
fa, e prudente matrona a Rainha D. Catharina ,- fua 
a v6 , que com pouco mais de dous annos defiftio 
da Regencia , e a paífou a feu cunhado o Cardeal 
Infante D. Henrique. Entrou EJRey nos quatqr
ze annos da fua idade, e o Infante Cardeal dimittin· 
do o governo , lho entregou no mefmo dia , em 
que nafcera, de 'J.o deJaneiro no anno de 1568; pre
cedendo hum · dikurfo muy concertado em louvor 
delRey, que refpondeo com outro. 

Teve por Ayo a D. Aleixo de Menezes, AI-
caide môr de Arronches, porCarta paífada a1ode TorredoTombo,r.... 
Novembro de 15 59, filho de D. Pedro de Menezes, 1. dafuaChanccúaria, 

primeiro Conde de Cantanhede, ajuntando ao illuf. foL 447• 

tre nafcimento a reputaçaõ, que tinha adquirido na 
Europa, e na Afia, nos empregos Politicos, e Mi-
litares, que exercitara, porque occupou na lndia os 
mayores lugares do Eílado, e na Corte tinha fido 
Mordomo môr da Rainha D. Catharina, da Prin-
ceza D.Joanna, e da Infanta D.Maria, e Embaixa-
dor ao Emperador Carlos V. Efles grandes luga-
res acompanhados de virtuofos coflumes, largas ex-
periencias em idade veneravel promettiaõ bem fun· 

dadas 
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dadas ef peranças na educaçaõ delRey, fe o Ífu ge
nio fora docil; porém o tempo o moílrou taó ab-

Prova num.1 sz. foluto, que fe perdeo a fi, e ao Reyno. No d~a, 
em que entrou a governar D. Aleixo, revdli<.!o de 
.zelo, a que o incitava o amor de o ha,·er creado, 
lhe fez huma eloquente Oraçaõ, com taõ prudentes 
maximas, que lhe poderiaó íCrvir de muita gloria ao 
{eu nome, fe as quizera feguir ; mas pelo contrario 
começou a exercitarfe em temeridades, como adiante 
veremos; porque vendo-fe robuflo, com forças , e 
valor, fe encheo de huma cobiça da gloria militar, 
que foy a fua total ruina; para o que concorrco ter 
hum animo voluntario, e defprezador do confelho 
dos feus prudentes Miniíl:ros, fcm os quaes de ordi-

. nario faõ muy duvidofos nos Prindpes os acertos 
das refoluçoens publicas. Ardia ElRey cm hum 
defejo de conquifiar toda Africa , defprezando tudo 
o mais que naó fotfe a guerra; porque para efia pa· 
rece, que fe exercitava, mollrando-fe impavido cm 
muitas occafioens. Delle fe contaõ alguns cafos 
bem ellranhos. Sabia de noite às dez horas a paífear 
à praya fó fcm companhià, e no bofque de Cintra 
do mefmo modo. Etperava em Almeirim poílo 
fobre huma arvore hum javalí, e applicando a viifa 
vio hum vulto, e defcendo-fe com preífa inveílio com 
elle : ao eílrondo acudiraõ alguns M onteiros, imagi· 
nando feria féra; acharaõ porém a ElRey lutando 
com hum negro boçal, que havia largos dias que fu. 
gindo afeuamohabitava com asférasdaquelle monte. 

Orde-
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Ordenou, que de noute naõ paílãífe embarcaçaõ al· 
guma pelas torres entre Belem, e S. Giaõ, {em que 
foffe regiílrada , e que fe paífalfe, folfe metida no 
fundo com a artilharia : depois ou por ver como 
fe executava a fua ordem , ou por temeridade, en
trava em hum bargantim com alguns Fidalgos, ·e 
fem que folfe conhecido palrava; começavaõ as pe· 
.ças a laborar , e elle fem fe dar a conhecer, por en
tre as ballas , que cruzavaõ o bargantim, voltava 
para o Paço. Quando o mar com tempeíluofa fu
ria ameaçava naufragios, entrava · em huma galé, e 
fahia ao mar largo, como fe fo{fe a combater com os 
elementos; e quando a tormenta punha em deílro .. 
ço quafi toda a embarcaçaó , rindo-fe do rifco paf. 
fava por entre todos, abominando os que temiaõ o 
perigo , e acabando de hum fe difpunha para outros. 

Todos eíles temerarios exercicios, em que El
Rey fe empregava, lhe augmentavaõ os defejos de 
paílãr à Africa ; para o que examinava as forças dos 
lugares, e os melhores portos para a conduçaõ dos 
Exerci tos. Ouvia EIRey, que na regencia da Rai- · 
nha fua avó confeguira Alvaro de Carvalho im
mortal gloria no cerco de Mazagaõ, e outros fuc. 
ceffos profperos das fuas armas em Africa. Na ln
pia, que D. Conílantino de Bragança conquillara 
com pequeno corpo de Soldados a Cidade de Da
J;TlaÕ, e que D. Luiz de Ataide fizera pelo feu va· 
lor tributaria · à Coroa de Portugal a Barcelor , e 
que com pouca gente defendera a Cidade de Goa 

Tom.III. Eeee do 

Digitized byGoogle 



1liflori4 fjeneJogic11 
do formidavel poder do Hidalcaõ, o qual com cem 

Faria, Europ.f . Portag. mil· Barbaros , dous mil elefantes, e quafi quatro-
" 3· e.•· to1. g. i fi · · li c·d d centas peças de arti haria poz 1uo a que a 1 a e, 

de que fe retirou com perda de oito mil homens , 
· e de trezentos elefantes, e de quatro mil cavallos; 
e quê _D. Francifco Mafcarenhas em Chaul de ou· 
tro femelhante poder de Niza Maluco ficara vito· 
riofo : que Jorge de Moura com Antonio Chale 
nzcraõ levantar o fitio de Onor, com perda de íeis 
mil homens , e que ·tendo com cincoenta mil blo
queado o Çamori a Praça de Chale, o mefrno An· 
tonio Chale com D. Diogo de Menezes fizeraó 
levantar o campo com menos numero ; e que D. 
Leoniz Pereira com duzentos Portuguezcs em Ma· 
laca obrigou a levantar o fitio, que com duzentas 
embarcaçoens, em que trazia quinze mil homens, 
lhe puzera ElRey de Achem, e com perda de trcs 
mil homens, e de hum filho feu fe retirou : que D. 
Diogo de Menezes no Ma1avar reduzio a cinzas 

·muitas Povoaçoens, -e todo oReyno de Mangalor, 
e que finalmente todos os Reys do Oriente conju• 
rados ao mefmo tempo para facudir da cerviz o~ 
go Lufitano, vergonhofamcnte foraõ obrigados a fc 

· retirar. 
Todas ellas vitorias, e outros {uccelf'os glorio

fos, confeguidos no {eu tempo, de tal forte dilatavaó 
o animofo coraçaõ delRey, que preoccupado deílas 
idéas, e naturalmente ambiciofo de gloria, defejava 
mollrar ao Mundo o feu valor , que fomentado da 

· · lif onja 
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Ji íonja dos V alídos, e Correzãos,, defprezava o con- 0 Conde d K . . 

felho, e experienda dos velhos. · No anno de 1574 Bifloria ; .f=:: 
paíf ou a primeira vez à Africa, em que naõ fez mais liv. 1• 

que pizar, e difcorrer por aquellas terras, vifttando 
as Praças de Tangere, e Ceuta, com que encobrio 
o pouco, que podia emprender, lifonjeando-fe com 
guardar aquella acçaõ para melhor tempo. 

Antes delRey pôr em execuçaõ a fegunda jor .. 
nada de Africa, 1ê aviílou cm Guadalupe com El
Rey Filippe o Prudente, que pertendeo diífuadi11o 
da empreza, e naõ podendo, lhe deferio o foccorro, 
que lhe pedia, promettendolhe cincoenta Galés com 
cinco mil homens , o que depois naó teve effeito. 
Entrou ElRey a tratar com grande calor dos apret
tos para a expediçaõ , que intentava, a qual apref
faraõ as difcordias dos Xarifes tio, e fobrinho, Mu
ley Maluco , e Muley Hamet ; porque dizia eíl:e , 
que aquelle o defpojara tyrannamente do Reyno 
de Marrocos, ardendo por e{la caufa entre e11es hu· 
ma guerra civil. Muley Hamct, vendo-fe defl:ro
çado- , e fugitivo difcorria o modo da fua fortuna , 
e entendeo a achava em EIRey D. Seba(liaõ , de 
quem· naõ ignorava os penfamentos, e lhos augmen· 
tou no foccorro , que lhe pedio , offerecendolhe a 
fua peífoa, e de muitos Mouros feu$ parciaes, que 
o feguiaõ. Maluco fabedor deíla negociaça6, e 
dos deftgnios delR ey , bufcou todos os caminhos 
para alcançar a paz, porém nunca foy ouvido. El .. 
Rey defprezando o confelho dos feus, poz em exe· 

Tom.III. Eeee ii cu$aÓ 
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.. Htjloria genealogica · 
cuçaõ a jornada' que o levava com fatal defüno ao 
precipicio, e por efià caufa , nem a experienda, 
nem o valor de homens taõ grandes , foraõ atten
didos no Concelho, tendo-fe por cobardia o que era 

Ch prudencia. · · 
&U;,: d=.Rc D. Sebaf~ Determinou ElRey a jornada, e recufando o 

- Cardeal Infante D. Henrique a- regencia do Reyno, 
nomeou cinco Governadores, que foraõ D.Jorge 
de Almeida, Arcebifpo de Lisboa, Pedro de Alca
çova, Védor daFazenda, Francifco de Sá, D.Joaõ 
Mafcarenhas , e o Secretario Miguel de Moura, to· 
dos benemeritos de taõ grande confiança. 

Achava-fe EIRey nas vefperas da partida, e 
como era pio, e Catholico , naõ puderaõ os cuidados 
da guerra, a quem era taõ naturalmente inclinado, 
embaraçarlhe os da Religiaó, nem deixar de fe lem
brar das difpofiçoens da alma, quando evidentemen· 
te fe expunha a tantos perigos; e affim determinou 

l'rovanum.1;J. o feu Teíl:amento, que foy feito em 1} cleJunho de 
1578, fegundo a copia, que delJe tirey da Li\'raria 
manufcrita do Duque de Cadaval, porque na Torre 
do Tombo naõ achey o Original , e talvez ficaria 
na maõ de algum particular , como vemos em mui· 
tos papeis imporrantes, que tocaõ àquelle Real Ar· 
chivo. Nomea nelle porTefiamenteiros a D. Ma· 
noel de Menezes , Bifpo de Coimbra , Conde de 
Arganil, Chriíl:ova6 de Tavo,ra , feu Camereiro, e 
Eílribeiro môr, D. Francifco de Portugal , e Luiz 
da Sylva, feus Camereiros, e Védores da Fazenda, 

e todos 
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e todos do feu Concelho. Ordena, que morrendo 
em Africa, fe depoftte o feu corpo na Sé deTange
re , e que paífado hum anno feja trasladado para o 
1\.ioíl:eiro de Santa Cruz de Coimbra, que o elegia 
para fua fepultura, a qual feria na Capel1a môr- de
fronte da em que eíl:á ElRey D. Affonfo Henriques, 
primeiro Rey deíle Reyno , e que naõ fe lhe faça 
.fepultura mais fumptuofa do que a do dito Rey ·; 
e que fuzendo-fe , fe lhe faça tambem outra na mef. 
ma f6rma, e deixa hum juro perpetuo ao Moíleiro 
·para huma Miífa quotidiana , e hum Officio todos 
os annos no dia do feu fulecimento. Ordena fedi· 
~aõ cinco mil Milfas com diverfas tençoens , e que 
.Jhe ~nviem hum Cavalleiro , que por elle vá em ro
maria aJerufalem vifitar o Santo Sepulchro, e ou
tro a Santiago. Deixa muitos legados pios, a fa. 
ber : ao H o(pital, para pagar dividas de prezos pa
·ra que fejaõ foltos, cafar orfãas, e refgatar cativos. 
·Deixa ao Moíl:eiro de Belem as Reliquias , que ti
nha na fua Capella. Os feus livros da Efcritura, 
·Theo1ogia, e de rezar, ao Moíleiro de Santa Cruz. 
Ao Santo Officio, que fempre favoreceo, e confer· 
vou , para fe poder perpetuar, depois de Jhe appli
car com authoridade do Papa nos Arcebifpados de 
Li~boa, e Evora, e Bifpado de Coimbra tres con
·tos, f upplicava ao Papa que de rendas Eccleftaíl:i
cas lhe applicaffe mais hum cont_o e duzentos mil 
reis, com que vinhaõ a fazer de renda doze mil cru· 
-zados _, com que commodamente fe podia manter ; 

orde-
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ordenando , que da fua &zenda fe lhe pague tudo 
o que faltar para a fua futlcntaçaó: e que porque 
naõ tinha filho , nem defocndente, que lhe houveífe 
de f ucceder , lhe fuccedelfe quem por direito ·a tal 
f ucceífaõ pertencelfe. E que acontecendo depois da 
fua morte naõ ter defcendente, ou peífoa, que lhe 
haja de fücceder , e haja de ir ao Rey, que ao tal 
tempo for de Caílella , cm nenhum cafo a Coroa 
deíl:es Reynos fc ajunte à de Caftella, nem a de 
Caftella a elles , pelos grandes trabalhos , que diífo 
fe podiaó feguir a ambos os Reynos, como em ou· 
tras occafioens fuccedeo ; porque a Divina Provi· 
dencia ordenou, que nurica tivelfe etfeito, por pa· 
recer naõ fer da vontade de Deos, e que neffe cafo 
nomeará o filho fegundo, que tiver; e naõ· o ten· 
do , o mais chegado parente , que fcja Rey dcffes 
Reynos, para que logo o governe. Mand.'l pagat 
as fuas dividas, e outros encargos, para o que app1i
ca todo o movei de prata, ouro , joyas, e tapeça· 
ria~, que feusTdlamenteiros mandariaõ vender para 
fatisfazer às taes dividas, e legados do feu Teftamen:. 
to ; porém que naõ comprehende entre as demais 
peças , que manda vender, o arreyo rico, que veyo 
da lndia. Suppoíl:o eíl:e Teíl:amento na6 ter le
galidade , por fer copia, tambem fe he verdadeiro 
a naõ teve para fe cumprir nada do que ElRey di~ 
punha . 

. No dia 14 deJunho feguinte ao da faélura do
Teílamento, montado ElRey a cavallo , acompa· 

nhado 
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nhado da nobreza, feguido de numerofo concurfo, 
foy à Cathedral , adonde o '.Arccbifpo lhe lançou a 
bençaó , e benzeo. o Eílandarte Real, que levava o 
Alferes môr D. Luiz de Menezes. Naõ voltou 
ElRey ao Paço por querer dar com a fua prefença 
mais calor aos aprefios da Armada. Foraõ nomea· 
dos Generaes D. Diogo de Soufa, dos navios de 
alto bordo, e das Galês Diogo Lopes de Siqueira, 
e no dia 24 deJunho fahio ElRey do porto de Lif. 
boa , que naõ voltou a ver. O Exercito {e com
punha de dezoito mil homens, fem a gente de íer• 
viço , que chegaria a oito mil. Eraó tres mil Caf. 
telhanos, tres mil Alemães, novecentos Italianos, e 
os demais Portuguezes , gente toda luzida , e fem 
duvida valerofa , mas fem nenhuma experiencia , e 
faltos da difciplina militar , e muniçoens , foraó fa
crificados ao barbaro poder da mu_ltidaó. O Exer· 
cito dos Mouros conftava de oitenta mil cavallos, 
e de Infantaria à proporçaõ, e pozfe em batalha em 
fürma de meya Lua para cubrir, e cercar com aqucl
Je grande numero o pequeno Exercito dos Portu
guezes. Foy eíla acçaõ bem fanguinolenta, acom· 
panhada de obras maravilhofas dos noífos, em que 
fizeraõ à cuíl:a das tuas· vidas immortal a fua memo
ria: duas vezes appellidaraõ a vitoria, e a confegui· 
riaõ fem duvida , fe huma cafualidade naõ fora a 
caufa da infelicidade deíle dia. Foy o cafo , que 
fendo morto na batalha Maluco , pode. tanto a in· 
duíl:ria de hum renegado, que meteo o corpo em 

hum a 
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huma liteira ' e fingindo fer vivo ' lhe fazia tomar as 
ordens, e difiribuillas ·ao Exercito. Efte engano, 
que deu conflancia aos Mouros , foy a deílruiçaõ 
dos noífos , que fizeraõ na batalha tudo quanto fe 
póde imaginar do valor, e grandeza do animo, fen· 

. do ·o deflemido . coraçaõ delRey huma das princi
paes caufas da perda do feu Exercito ; porque naó 
cabia fenaõ em hum experimentado General, tud.o 
o que quiz f 6mente fiar do feu acordo , e aéHvida· 
de. Os noffos reveíl:idos de generofidade eflima· 
vaó mais perder a vida, do que feguir a fugida: mas 

. todos os milagres de valor , que enta6 obraraõ , 
eraõ inuteis naquella acçaõ; porque opprimidos do 
grande numero dos Barbaros , cedia a efie · o valor; 
pois naõ conflando o noífo Exercito mais que de 
dezoito mil homens, o de Maluco fe compunha de 
cento e cincoenta mil, de que na batalha perderaõ 
·trinta e cinco mil , e os noíf os nove mil, e podc!riaó 
confeguir a vitoria , fe os acddentes os naõ puze· 
raõ em ruina , pela fatalidade, que efperava aos Por· 
tuguezes no dia 4 de Agoilo do anno 157 8 , em que 
fe tingiraó as ribeiras de Africa do valerof o fangue 
Lufitano, e fe cubriraõ os campos de cadaveres de 
muitos homens illullres , que tendo pelo valor im· 
mortalifado a memoria do feu nome, fe viraõ pre· 
cifados a ceder à barbara mu1tidaó nefle infeliz dia, 
affinalado com lailima nos Fafios Lufitanos pela 
decadencia do ~eyno de Portugal, que nefie funef.. 
to. dia vio perdido o i:na~s flórido , e illuilre ornato 

da 
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da· íua nobreza , e em feus lugares relataremos ai"' 
guns Portuguezes , que . acabaraõ no confiiéto , e 
outros , que arraflraraõ as pezadas cadeas da cfcra· 
vidaõ. 

Finalmente netl:a batalha com EIRey acabou 
tudo: depois o feu corpo fendo conhecido, foy fc. 
pultado em Alcacerquibir , e penendendo ElRey 
D. Henrique refgatallo, o Xarife lho deu graciofa
mente, rccufando huma groífa foma de dinheiro, e 
o entregou ao Embaixador deCaílella, e aFr. Ro
que do Ef pirito Santo, Religiofo da Santiffima Trin· 
dade, que ElRey mandara a eíle negocio a Marro
cos , e fendolhe entregue, o acompanharaó alguns 
Fidalgos , que paífavaõ a Portugal a tratar do ne
gocio do refgate, a Caber : D.Jorge de Menezes o 
Cantanl?ede, D. Miguel de Noronha, D. Duarte 
de CaA:ello-Branco, Meirinho môr, D.Joaõ da Sy1· 
va , Embaixador de Caí\ella, D. F emando de Caf. 
tro, e Luiz Cefar, os quaes foraõ com Fr. Roque 
a Alcacerquibir, e apprefentando as ordens do Xa· 
rife ao Alcaide lhe concedeo licença para o condu
zirem a Portugal. Defenterrado o corpo clelRey 
o meteraõ em huma tumba, e o cubriraõ com hum 
pano de veludo , e com eíl:a comitiva, e de outros 
ChrHlãos o levaraõ à Cidade de Ceuta , aonde o 
Bifpo com o Cabido, e os Religiofos de S. Francif. 
co, e Trindade, o foraõ receber à porta da Cidade, 
e o levaraõ ao Moíleiro da Trindade, e foy depo
fitado na Capella môr, onde eíl:eve até o tempo 

'f om.111. Ffff dclRey 
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delRey D. Filippe li. que o mandou trazer ao Al
garve , e da hi a Lisboa no anno de 1jS2, como eí= 
creveo Q Licenciado Francifco Galvaõ Machado, 
naquelle tempo ; em hum livro, de que tem copia 
o Duque ·de Cadaval na fua Livraria manufcrita , 
com eíl:e titulo: Lembranças da Vida do Cardeal D; 
Henrique. . . 
- Jaz no l\tI-0íleiro de Belem, na fepultura, que 
lhe mandou fazer o Senhor Rey D. Pedro II. no 
anno de 1682. Foy trasladado o Real cadaver para 
ella, fendo efta funçaõ feita incognitamente às por• 
tas fechadas, f 6mente com a affifterícia dos Confe. 
lheiros de Eílado, dos Officiaes da Cafa , e dos Re
ligiofos do MoA:eiro. Aberto o caixaõ -foraõ acha· 
dos os olfos delRey, metidos em hum facco de pano 
de linho , atado com huma fita negra, e collocados 
com toda a decencia em outro pelos Corife1heiros 
de EG:ado, foy poff:o no .l\'laufoleo, que o Provedor 
das obras mandou cerrar. O Secretario de E fiado 
D. Fr. Manoel Pereira, fez hum termo da fórma ·; 
cm que fora achado o corpo delRey , o qual affina· 
raó os .Minifiros de Eflado, que eftavaó prefentes. 
Na fepultura fe lhe gravou o fcguinte Epitafio. · 

Conditur hoc tumulo, fi vera eft fama, Sebaflus, 
·~em tulit in Libycis mors properata· plagis. 

~ec dicas {a/li 'R(gem qui vivere credit,. 
Pro lege extin8o mors quafi vira f uit. 

Naó 
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- N aõ poífó deixar de relatar, que naquelle tem· 
po íe duvidou1 que EIRey morrera na batalha, o 
que deu occafia6 a muitos o ef perarem ta6 porfia. 
damente, que paífando cm tradiçaó a fua teima, a 
feguiraô ainda em tempos chegados a nós algumas 
pdfoas mais como delirio da imaginaça6 , que .os 
levava a efperar hum prodigio, do que com razoens, 
que pudeífe abraçar a 'prudencia. Tambem a1guns 
Jmpoílores fe valeraõ do mefmo motivo para fe de~ 
dararem com o feu nome, pertendendo fazer fequi· . 
to ; pelo que foraõ punidos pela ju{liça , fendo muy 
celebre o que foy viílo em Veneza, e dava taõ evi
dentes finaes do que pafiàra , como ·muita feme
lhança na figura, que depois delargos, e ignomi
niofos cafos acabou (pelo que fe infere) tragicamen· 
te. D.Joaõ de Caftro, filho illegitimo de D. Al
varo de Caílro, Senhor de Penédono, neto do gran· 
de D.Joaõ de Cafiro, Vice-Rey da .lndia, que vi
veo muito tempo em Pariz , foy muy apaixonado 
pe1a opiniaõ de que na6 morrera na batalha , e de 
que- era vivo ElRey D. Sebaftiaõ, fobre o que ef
creveo hum livro intitulado : Djfau:Jo ela vida do 

jempre bem vindo Rey D. Seba/lia'ó n'!ifa Senhor o e11. 
cuherto , dejife o Jeu na/ cimento até o pr!)ente , ~e. 
impreífo em Patiz no anno de 1602. 

· F oy EIRey D. Sebafliaõ de mediana eltatura, 
branco, e louro, olhos azu~, de afpcélo mageffo. 
fo , com admiravel proporçaõ de partes , de efpiri. 
tos verdadeiramente reaes, porque nada vio de que 
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Digitized byGoogle 



·596 
(e admiraífe , coraçaõ oufado , e ddtimido , com 
tantas forças, que o fizeraõ temerario, e nos exerci
cios violentos excedia a todos na bizarria de obrar 
affun a pé , como a cavallo. 

Eftabeleceo o Tribunal da Santa Inquifiçaó na 
Cidade de Goa, e à füa inftancia fuy erigida a fua 
Catbedral em Metropoli, e Primaz do Oriente pelo 
Papa Paulo IV. hum dos Fundadores da Religiaõ 
Theatina, por JJulla pafiàda em Roma a 4 de Fe-

Provanum.i;+ vereiro de 1 517, de que foy primeiro Arcebifpo D. 
Gafpar de Leaõ, V araõ eminente em virrudc, e Je. 
tras. Foraõ tambem ereélas em Cathedraes pelo 

Prova num.1 ss. mefino Papa a Cidade de Cochim, de que foy feu 
primeiro JJifpo D. Fr .Jorge Themudo, e a Cidade 

Provanum.is6. de Malaca, fendo feu primeiro Prelado D. Fr.Jor-
, ge de Santa Luzia , ambos Religiofos da Ordem 
dos· Prégadores , nos quaes concorriaõ virtudes , e 
letras para com elles fe fundarem eftas Igrejas. F O· 

raõ as Bullas pafiãdas no mefmo dia, mez , e anno 
do que a -Oe .Goa ; o que fuppofio , parece haver 
equivocaçaõ no·mez; porque em Fevereiro do re· 
ferido anno ainda reynava· ElRey D.Joaõ o III. 
porém as Bulias faõ pafiàdas expreífamente à inA:an • . 
eia ddRey D. Sebaftiaõ, e todas tres acabaõ: Da· 
tum Ro~ apud Santlum Petrum, Anno lncarnatio
nis Dominicte millefimo quingentefimo /eptimo pridi~ 
Nonas Februarii, Ponti/icatus nojlri anno tertio: com 
que entendemos padeceo engano o notario no mez, 
ou no anno das referidas Bulias. Depois à innan· 

eia 
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. da do mefmo Rey concedeo o Papa Gregorio XIII. Prova num.1 ~7· 
porhumaBulla pafiàda em Roma a IJ deDezem· 
bro do anno de 1f72, que o Bifpo de Cochim, pe· 
la morte do Arcebifpo de Goa govemaffi: aquelle 
Arcebifpado ., em quanto naõ foHC provído , e no 
leu puzelfe hum Vigario , em quanto duraífe a fua 
au1ência. A Cidade de Macao tambem à fua inf.. 
tancia foy erigida em Bifpado pelo Papa Gregorio 
XIU. por Bulla paífada em Roma a 10 deFeverei- Provanum.1;8, 
ro do anno 1 J7S, e foy têu primeiro Bifpo D. Leo-
nardo de Sá, da Ordem Militar de Chriílo, V araõ 
de virtude , que acabou com opiniaõ de Santo na-
quella Igreja. Já para as doJapaõ, e China, fe ha-
viaõ Sagrado Bifpos, a Caber: D. Belchior Carneiro, 
e D. Sebafüaõ de Moraes da Companhia deJefu, 
merecedores do nome de V aroens Apoftolicos, pe· 
lo feu zelo, . e virtude. 

Aeftaslgrejas, e às de mais do Ultramar foraêi 
concedidas efpeciaes graças a f. vor da fua ChrHlan• 
dade , confiderando-fe a grandHf ma dil:lancia para 
poderem recorrer a Roma Cabeça da Igreja: pelo 
que o Papa Pio IV. por hum Breve paíiàdQ em Ro
ma a 21 deJaneiro do anno de 1561, que era o fe-
gundo do feu Pontificado, concedeo à inR:ancia dei- Prova num.J 5'9· 
Rey D. Sebafliaó aos Arcebif pos, e Bifpos aífun da 
India Oriental , como do Brafil, prefentes , e futu~ 
ros, de poderem abfolver per fi, ou por delegaçaõ 
todas as cenfuras, e peccados ainda os refervados pe-
_la Santa Sé A pofiolica, e mencionados na Bu11a da 

Cea. 
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,-98. - Hiflori4 qenea/ogica 
Cea. Aos moradores de Congo concedeo o Papa· 
Gregorio XIII. que qualquer Sacerdote Secular , 
ou Regular approvado pélo Ordinario pudeífe dif. 
penfar os impedimentos do matrimonio contrahidos 
clandeftinamente , e o impedimento de confangui· 
nidade, affinidade, ou efpiritualidade por Breve pafe 
fado em Roma a 15 de Outubro de 1 577. A efta 
femelhança tem as Igrejas das Conquifias · de Portu
gal outros muitos particulares Indultos concedidos 
pela Santa Sé A poftolica, como já em outros luga• 
res havemos referido , omittindo muitos pela bre
vidade do noíro ellylo , e por naõ fer do noffo· af. 
fumpto fazer huma Hilloria Geral. N o.Reyno tam• 
bem o Papa S. Pio V. erigio à fua iníl:ancia Cathe• 
dral em a Cidade de Elvas , por BuUa paaàda em 
Roma a 9 deJulho do anno de 1 570, e foy feu pri
meiro Bifpo D. Antonio Mendes de Carvalho; 

· lnílituio o co·nfelho de EGado à imitaçaó do 
quê em CalleUa havia erigido o Emperador Carlos . 
V. feu avô, para o qual fez Regimento por hum AI· 
vará paRâdo em Leiria a 8 de Setembro do anno de 
1569. Algumas Memorias referem, que fora o pri
meiro Confelheiro de EGado Lourenço Pires de Ta· 
vora, muito feu Valido; porém parece, que quando 
EIRey inflituio elle Confelho devia Jogo crear di· 
verfos Miniffros, e naõ hum fó, porque naó correr. 
pondia a idéa de formar hum Confelho à imitaçaõ 
do de CaGella, fem que logo na fua erecçaó crealfe 
os Miniftros , que nelle o haviaó de aconfelhar. 

Q..uaes 
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Quaés elles foraõ, naõ chegou à nofià noticia, ainda 
que achamos com cíle titulo no leu tempo a al
guns Fidalgos, de q~ em outra parte daremos no-. 
tida , fe concluirmos o Catalogo, que temos inten
tado dos Confelheiros de Eílado. Ao Tribunal da 
Mefa da Confcienda (para melhor direcçaõ dos ne• 

·godos) fez ~um Regimento, o qual mandou fe ob
fervalfe, e na parte, qu~ .tocava às Ordens Militares 
fobre o procedit)1ento, e governo déllas, que fe ha· 
via de obfervar no Tribunal , o confirmou pelo Pa-
pa Pio IV. como coníla de hum Motu Proprio paf.. Pr ~ 
r. d R 6 d F . d d 6 ovanum.JuJ. 'ª o em oma a e evere1ro o anno . e 1 j J , 
no qual concedeo , que todas as caufas affim Civeis, 
como Criminaes, pertencentes às Ordens affim dos 
Cavalleiros, como dos Freires, foífem para fempre 
julgada$ pelos MinHlros Deputados pelos Reys na· 
quelle Tribunal , derogando tudo o mais que hou .. 
veífe em contrario. Depois lhe concedeo, que os 
Minillros Deputados da M efa da Confciencia, gra-
duados em Canones, e em Theologia, ainda que fe-
cular~s . , pudelfem fer Juizes delegados , pofio que 
naõ tiveffem as qualidades relatadas na,Contlituiçaõ 
do Papa Bonifacio VIII. concedendo , que naõ fó 
os Clerigos Seculares , mas os Regulares affim Mo-
nachaes, Mendicantes, Militares, ou Rcligiofos de 
qualquer -_qualidade; com tanto, que foffem gradua-
dos , pudenêm íer MjnHlros Deputados do referido 
Tribunal, como fe vê dt> Breve na claufula feguin .. . 
te: Cz'tm autem , Jicut idem Sehq/lianus Rex nohis 

n11per 
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'o o . Biflori• <jme•logieA 
nuper exp#1it , puhlic~ Regni pr~àitli utilitati con
ducat non Jolum Seculares Clericos '~fed etiam Regu- · 
lares deputatos Me'!f~ lugefmodi pariter Judices dele
gari, e:/ Ji1hdelegari p'!f}e; ac preterea diélus Sebt!J: 
tianus Rex nohis humiliter .Ji1pplicaverit , quatenus in· 
ilultum , liter'!filue d#1per co'!fêllas pr~ditl~s ad ip· 

Jos Regulares Menfa deputatos extenderF de knigni· 
tate Ap<Jflo/ica. dignaremur. Nos etiam lwj'!)modi 

.fapplicatlonihus illclinati concel/ionem, e:/ indultum ac 
cum decreto, aliifiJue ommbus , o' jingulis in eis con
tentis cla1!fidis defuper coefeélas /iteras predr'élas ad 
omnes, o' jingulos rJl!Jdem Me'!fie áeputatos prt.efln
tes, o' futuros czg'!)1iis etiam Cjfiércie'!fis, o' Mendi· 
cantium Fratrum Ordillis, Militiarumque q11arum
lihet Preft!ffores, e:/ Religiefos czgujcun'lue 'lualitat11, 
dummoáo tame11 graduati.Jint, e7c~ o qual foy paf
fado em Roma a J de Outubro do anno de 1j6 J, 
e depois o Papa S. Pio V. o confirmou por outro, 
no qual anda inferto o referido, pallãdo em Roma 
no anno fegundo do feu Pontificado a 12 de Abril 
de1567. 
· Ao Santillimo Sacramento do Altar teve hu. 

ma incomparavcl dcvoçaõ, e pelo acompanhar lar
gava tudo , tanto que ouvia o final , que fe cof\u. 
ma dar quando fahe aos enfermos. A' Santiffima 
Virgem Maria teve ~rande veneraçaõ. Foy mui· 
to devoto de S~ Sebaftiaó Martyr, em cuja attença6 
o PapaGregorioXIII. lhe mandou huma dasSettas1 

com que o Santo fura martyrifado, de duas , que fe 
venera-
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venerayaõ em Roma, con1 hum Breve palfado no 
anno fegundo do íeu Pontificado a 8 de Novembro ~J:~~a, t. ~.p. i.c,i. 

de 157 J. Manoel de Faria e Soufa , diz , que o 
Papa Paulo IV. lhe mandara eíl:a Setta, ou Frecha, 
e que em teR:emunho de quanto a eflimava, infli .. 
tuira huma Ordern Militar da Frecha, a qual vinha 
a fer o habito, mas que naó permanecera ; porém 
pelo Breve referido fe vê, que padec~o equivoca-
ç.aó no Pontifice, que a mandóu, e fe a teve na inf-
tituiçaõ da Ordem, naõ o podemos affirmar, ainda 
f:IUe naõ temos alguma noticia da f ua exifiencia. 
A Santa Sé ApoR.olica venerou com grande reve-
rencia, e em feu obfequio mandou ao Concilio de 
Trento no anno de 1562 por feu Embaixador a D. 
Fernaõ Martins Mafcarenhas, Senhor de Lavre, e 
Ellepa, Alcaide môr de l\iontemor o Novo, e de 
:Alcacerc do Sal, Capitaõ dos Ginetes, e Commen· 
dador de Mertola, Fidalgo em quem concorriaõ, 
além da prudencia, grandes virtudes , que o faziaõ 
benemerito de negociaçaõ taõ importante ; e por 
Theologos a Diogo de Paiva de Andrade, Fr. Fran-
cifco Foreiro, e Fr. Luiz de Sottomayor,. rla Or-
dem dos Prégadores, todos fres V aroens abalifados 
em letras , ·é coílumes : conclui do o Santo Conci-
lio , inteiramente o aceitou , e recebeo tudo o que 
nelle fo definio ' mandando ' que fe execuraae em 
todos os feus Reynos, e Dominios. Tudo o que 
pertencia à Sé A poílolica eílin1ou muito, como fe 
vio em · diverfas occaíioens_, e· principalmente na 
· Tom.III. Gggg mag-
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magnifica recepçaõ do Cardeal Alexandrino, quan. 
do veyo por Legado à Laterc a elle Reyno, do Pa. 
pa Pio V.· O mefmo Pontifice no anno de 1561 
lhe mandou o Eff:oque , e Chapeo bento em o dia 
de N atai, o qual elle recebeo com grandes demonf. 
traçoens de devoçaõ, e ref peito. Era o Ch.apeo de 
veludo roxo com a copa alta, forrado de arminhos 
com as abas voltadas, e com a imagem do Ef pirito 
Santo bordada em algumas partes , guarnecido de 
fitas de ouro, de que cahiaõ a1gumas pontas. Efte 
Chapeo com o Eff:oque recebeo ElRey em publico, 
na fórma, que prefcreve o Cere~onial Romano. 
Havia o Papa encarregado a entrega do Eíloque, e 
chapeo a D. Diogo de Menezes, moço de treze 
annos, d~ gentil figura, filho de D.Fernando de Me· 
nezes, Commendador , e Alcaide môr de Caflello· 
Branco, Embaixador, que havia fido mandado por 
ElRey a Roma, adonde D.Diogo de Menezes naó 
contando mais que doze annos deu do feu engenho, 
e viveza huma fingular prova, porque. na prefença 
do Sacro Collegio recitou huma Oraçaõ Gratulato· 
ria na lingua Latina em 2 2 de Abril do anno de 1566, 
que principiava: Etfi propter tetatem nondum con· 
filio, ratio11e, & virihus confirmatum, o" e. logrando 
neA:a acçaõ merecido applaufo , a qual fe imprimio 
em Roma, e no mef mo anno, por J ulio Bolano de 
Accolitis. Sahio D. Diogo de Menezes de fua Ca· 
fa, montado em hum cavallo pombo ricamente ajac· 
zado , e levava o Eftoque na maõ levantado, e na. 

ponta 
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.ponta o Chapeo , vefiido com huma opa, da qual 
pegava de huma p~rte D. Aifoníõ de Lencadre, e 
da outra o acompanhavaó o Conde de Portalegre, 
o Marquez de Torres-Novas, e íêu irmaõ D. Pe
dro Diniz de Lencaflre., e outros muitos Senhores, 
e Fidalgos, parentes, e amigos de D. Diogo de Me~ 
.. nezes : com cfta formalidade fe · cncaminharaõ ao 
Paço , adonde depois de entregar o E!loque , e o 
Chapeo, o tomaraõ a acompanhar a fuaCafa. Era 

· .iflo em hum Sabbado de tarde, e no Domingo, que 
,devia fer no fim de Fevereiro , ou no principio . de 
1v1arço do anno de 1568 voltou D. Diogo ao Paço 
com o mefmo cortejo, que no dia antecedente, para 
Jevar à Igreja de S. Domingos deíla Corte, aonde 
fe fez efla funçaõ , o Eíloque , e Chapeo. Sah~ 
ElRey do Paço levando diante D. Diogo de Mene
zes com o Eíloque, e Chapeo, e o acompanhava 
toda a Corte; o Infante D. Henrique, e o Senhor 
D. Duarte, biao adiante, e logo a Rainha D. Ca
tharina, ·e fe feguia a Infanta D. Maria, a quem 
acompanhava o Senhor D. Antonio, e chegando à 
Igreja fe poz fobre o Altar da.parte da Epiíl:ola o Ef. 
toque, encoílado com o Chapeo na ponta. Dilfe 
Miífa em Pontifical o Bifpo Capellaõ môr D.Juliaõ 
de Alva : lançada a bençaó fe poz ao pé do Altar 
huma cadeira de borcado, em que o Bifpo fe alfen
tou, e no ultimo degráo poz o Repoíleiro môr 
Bernardim de Tavora huma almofada, em que EI· 
:R cy fe poz de joelhos, e hum dos affiílentes do Bif. 
. Tom.III. Gggg ii po 
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po tirou do Altar o EHoque, e Chape o, e o entregou 
ao Diacono, que o deu ao Thefoureiro môr da Ca
pella, e dle o entregou a D. Diogo de Menezes, 
de cuja maó o tomou o Bifpo Capellaõ môr, e di
zendo huma Oraçaõ cantada, poz o Chapeo na ca
beça delRey, e lhe cingio o Eíl:oque, que elle teve 
em quanto o Bifpo diffe outra Oraçaõ: acabada ella, 
tirou o Chapeo, e o Eíl:oque, e o entregou ao mef. 
mo D. Diogo , que o tomou a levar na volta dian• 
te delRey, que fe recolheo na mefina f6rma ao Pa· 
ço. Naõ encontrey na Torre do Tombo o Breve, 
que o Papa mandou com aquellas infignias; porém 
em huma Carta efcrita naquelle tempo à Senhora 
D. Catharina pelo feu Agente, que tinha na Corte, 
1he refere todas as circunftancias, que temos re1ata· 
do, entre outras notidas , e negocios, que lhe par
ticipava, a qual vimos no Archivo da Sereniffima 
Ca& de Bragança, onde fe conferva. 

Teve grande zelo da Religiaõ Ca'tholica , e 
veyo a morrer pelos defejos de a exaltar, porque def
de os feus primeiros annos entrou na idéa de con· 
quiA:ar Africa, de forte, que eíl:ando hum dia na li
çaó muy diílraido levado de huma forte imagina• 
çaõ, lhe perguntou o Padre Luiz Gonçalves da Ca· 
mera , feu Meíl:re , que motivo o obrigava a efiar 
taõ penfativo ? Refpondeo : E/lou c01!fidera11do em 
tomar Africa, quando.for de idade competente. Foy 
inimigo de vicios, e fendo inclinado à piedade, que· 
ria que a juíliça fe obfervalfe com toda a exacçaó 

poffivel. 

oigitized by Google 



JA Caf a 'R.eal Portug. Liv. JY. 6 o S' 
poífivel. Em huns livros, que deu aos Padres da 
Companhia do Collegio de Santo Antaõ, tinha e& 
·crito da fua propria maõ dlas palavras: Padres, ro
gay a Deos, que me faça muito inteiro , muito ulefo 
de dilatar a jua Santa Jt'é , por todas as partes do 
Mu11Jo. 

Em hum Memorial tambe.m da fua letra, que 
fez antes de tomar o governo do Reyno, .efcreveo 
as Maximas, que devia obfervar, que faõ as feguin
tes: 

T ereJ1 a De os por fim de t1Jdas as minhas ohras-, 
e em todas ella'S me lembrarey dei/e. 

Em me deitando, e levantando , conta com elle . 
muito particular. 

Cuidar à noite, e1J1 que falley naquelle clia. 
Trahalharey muito por dilatar a Fé. · 
Favorecerey muit<J as coifas da Igreja. 
Armar todo o Reyno. 
Defender a!fáyas, e delicias. · . · · 
Fazer merce a bons, ca/tigar a máos. 
N aõ crer lt:Vemente , e ·ouvir flmpre amhas as 

partes. · ;, 
Fazer julliça ao grande, e ao pequeno .fim excei

ça~ de p'!ffoa. 
Tirar as onzenas. 

. e on'/11i/lar ' e pavoar a 1 ndia' Brafil, Àngola ' 
e '/.1.ina. 

Todo o q111 mejallar deshonellidades, ca/ligallo 
rijamente. 

Quando 
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Quando houver de fazer alguma co'.!fa, commu
nica//a primeiro com Deos. 

~farmar os co/lumes começando primeiro por 
~mim no ve/lir, e comer. 

Em negocios ter primeiro conta com.o bem com-
. mum, e depois com os particulares. ··· 

. . . . , Tirar alguns tributos , e hufaar modo, com que 
·. . Lishoa JeJa aba/lada. · 

. Às Leys, que fizer, mo/lrallas primeiro a lzomens 
àe virtude , e letras para que me apontem os incoTTVe• 
µientes, 'lue tiverem. 

Levar os fabditos por amor , em quanto poder : 
fir inteiro aos Grandes, humano aos pequenos. · 

Às Commendas jirvaõji: em A.frica. 
N aõ ter junto de mim , fentió homens tem!ntes 

a Deos. 
Devaçar dos O/fiei os ae J u/liça, e F azenàa ca· 

da anno. 
Wérever a todos os Prelados , que f aça'Ó dizer . 

M!Jfas, e Oraçoens por mim, e pedir Jubileo ao Papa. 
Terey nos pJ/los do mar homens de confiança, 

e os que entraó, que naó feja'Ó Ji!fPeitos na-Fé. 
Às corjilS, que naô entender bem, commrmical· 

las primeiro com quem me p<!lfa dar parecer defenga· 
nado. · 

N aB dar, nem prometter nada ,.fim faher fi he 
injulla, 011 mal feita. 

Mo/lrar hom rollro, e aga/allzado ·a todos. 
Prover os cargos, e Of}icios em quem for para 

jj[o, e na'Ô por outros r!Jpeitos. N aq 
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· Na~ àefmayar nas diffeculdades, antes ter mayor 

fé, e confiança em Deos. 
Tirar a cobiça. 
Mo}lrar flmpre animo liberal, e na5 aqua11hado. 
Gll1lar os homens, e Cavalleiros, que tiverem . 

bons procedimentos, diante àe gente, e os que tiverem 
pre/limo para à Republica, e mg/lrar absrrecimento 
às cozfas a e/la prejudiciaes. 

N ao dizer palavras, que :faandalizem, mayor
mente quando e/liver aga/laào. 

Os meus Embaixadores andará'ó flmpre veflidos 
à P ortugueza. . 

. Em todas as coyfas, que fiz.er, terey primeiro 
conta com a honra de Deos. 

Serey pay dos pobres, e de quem naõ tem quem 
faça por elles. 

Eílas Maximas, e outras femelhantes, eraõ to
das fundadas em huma reél:a intençaõ, e no zelo, 
e aproveitamento univerfal. Era muy curiofo, da
do à liçaõ dos livros , e com grande goílo de os 
ter exquifitos: eí\imava aos homens eruditos, que 
eraõ amigos de livros, agradando-fe muito daquel
les , que fe applicavaõ , e andavaõ inveGigando, e 
revolvendo as Livrarias pub1icas , pelo que coff:u
mava dizer, explicando-fe com hum termo ordina
rio, mas graciofo: Que as Livrarias era~ taverna& 
dos homens de bem. 

Efcreveo hum Tratado , em que relativa o 
fuccelfo da fua primeira jornada de Africa , o qual 
· moftran· 
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mo{lrando-o ao Padre Luiz Gonçalves, depois de lhe 
lcuvar a occupaçaõ , e o methodo , lhe eflranhou , 
que cmpregalfe a fua penna em acçaó taõ curta. 
Fez huma Carta larga, dividida em muitos paragra· 
fos a ElRey D. Filippe II. cm que pertcndia mof
trar, que era conveniente pallàr fegunda vez à Afri· 
ca , desfazendo os fundamentos em contrario , na 
occafiaó, em que EIRey D. Filippe lhe havia nega~ 
do o foçcorro; que lhe promettera, com o motivo 
de que o Turco baixava com as fuas galés aos nof.. 
fos mares, ,pértendendo moff.rar, que naó podia fer, 
ou quando fo{fe, naó feria a tempo, em que EIRey 
de Caílella tiveffe embaraço para poder f occorrello 
como promettera. Foy efcrita em Coruche pela foa 
propria maõ , .a qual Carta, ou difcurfo, im primiraó 
os feus Validos, como refere Joa5 Franco Barreto, 
na íua Bibliotheca Lufitana, m. f. Fez o Regi
mento das Milicias, a que entaõ chamaraõ o 1\Ioder
no, e algumas Lcys, e Pragmaticas uteis à confer
vaçaõ , e economia do Reyno, que fez praticar, e 
fe imprimiraõ , e naõ foy menos liberal, que os feus 
predecelfores. . 

Mon. Luf.p. 6.Jiv.rg. Determinou, que as Commendas, e Habitas 
"P·9• das tres Ordens Militares deíle Reyno íe merecef

fem, e proveffêm por ferviços da guerra de Africa, 
e India, e Armadas de galés, e navios de alto bor
do contra infleis , ~ hereges ; para o que alcançou 
confirmaçaó por l\.IotuS propiios dos Papas Pio V. 
e G regorio .XIII. em que foy revogada a Sentença 

dada 
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dada em tempo do Infante D. Fernando no anno de Provanum.16l. 
1467 , feu terceiro avô, como fe diífe no Cap. VIII. 
do Liv. III. pag. 5o1. Vifitou as Praças maritimas 
do Reyno do Algarve , e palrando pelo Campo de 
Ourique, examinou com grande curiofidade o cam· 
po da batalha , e vendo que aquelle theatro , cm 
que teve taó gloriofo principio o Sceptro Portu-
guez, merecia fer íinalado com arcos triunfaes , e 
obelifcos, que eíl:iveífem acclamando aquella infig-
ne vitoria, e naõ havendo naqudle lugar mais me-
moria, que as ruin~ de huma Ermida, que por tra-
diçaó fe dizia ter nella habitado o fervo de Deos 
Leovigildo Pires; a mand~u reedificar, e accrefcen-
tar, e neUa lavrou hum arco, em que poz a inf crip· 
çaó feguinte, de que foy Author o Meíl:re André de 
Rezende, em que o tempo fez os feus coíl:umados , 
eíl:ragos , e os moradores ainda mayores com a fua 
incuria , encobrindo eíl:a admiravel infcripçaõ com 
os ornatos da Igreja, o que deu motivo para duvi-
dar da fua exiftencia a hum Excellentiffuno Erudito, 
e dizia affim: 

Hic contra lfmarium, quatuorque alios 
Sarracenorum 'l{eges , innumeramque 
barbarorum multitudinem pugnaturus 
felix Alphonfus Henricus primus, Lu
Jitanitt 'R.ex appellat~s eft : & 4 
Chrijlo, qui ei Cruciftxus apparuit , ad 

Tom.III. Hhhh for-
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fartiter · agendum commonitus, copii1 
exigui1 tantam hoflium Jlragem edidit, 
ut Corbis , e;· 7CrglSjluviorum con .. 
fluentes cruore inundarint. lngentÍJ, 
ac ftupendte rei, ne in ·loco, ubi gefla 
e/l , per infrequentiam obfolefceret, 
Sebaftianus primus Lufitan. 'R.ex , hel
licte virtutis admirator, & maiorum 
J uorum gloritt propagator , ereflo ti
tulo, memoriam renovavit. 

Teve curioíidade de ver as fepulturas dos Reys 
feus predeceífores, e as mandou abrir, vendo com 
grande goílo os cadaveres daquelles famofos Reys, 
que pelo valor, induA:ria, e poder eílenderaõ os feus 
dominios em taõ largas Conquiffas. Formou a 
guarda dos Archeiros ,.rudefcos, f ecbou a Coroa no 
feu Efcudo do modo , que fica efculpida , e tendo 
vinte e quatro annos e fete mezes de idade , vime 
hum de-Reynado, e pouco mais de dez do governo, 
acabou nelle a linha primogenítà dos nolfos Reys. 

Creou de novo os titulos feguintes. 
Aos primogenitos da Sereniffima Cafa de Bra· 

gança fez Duques de Barcellos , e foy o primeiro 
o Duque D.Joaõ, quando cafou com a Senhora D. 
Catharina, por Çarta feita em 5 de A gofio do anno 
de I 562' que efiá no liv. 1 l da fua Chancellaria, 

foi. 
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foi. 60 , verf. cuja dignidade lhe concedeo de juro 
pará fempre de forte, que tanto que nafceífe o pri· 
mogenito do Duque de Bragança, fe chamaífe Du
que de Barcellos. Na mefma Carta lhe fez EIRey 
outra merce muy efpecial, e he, que o filho , que 
nafcelfe daquelle matrimonio logo fe intitulalre Du
que de huma das fuas terras, qual elegelfe o .Duque 
de Bragança D. Theodofio I. feu.avô. , 

A Simaõ Gonçalves da Camera, Capitaõ Do
.natario da Ilhà da Madeira , da parte do Funchal , 
creou Conde da Calheta, por Carta feita em Lif
boa a 20 de Agoíl:o de 1576, que eíl:á no liv. 40 da 
fua Chancellaria, fol. 9 3 , e nclla diz, que lhe fazia 
aquella mercc por fer irma6 do Padre Luiz Gon
çalves da Camera, feu Mellre, e pelos ferviços, que 
Simaõ Gonçalves tinha feito , &e. 

Dos Officiaes , que o ferviraõ no feu tempo na 
Caía Real, apontarey os que chegaraõ à noffa no
ticia pelos docúmentos, que vimos, e aHegamo~. 

D. FRANCISCO DE PORTUGAL, Commenda· 
dor da Fronteira,. foy feu Eíl:ribeiro môr, por Carta 
palrada em Lisboa a 13 deJaneiro de 1)61, que eílá 
no liv. 7 da fuà Chailcellaria, fol. 13 3. Della conf. Prova num.r66. 
ta, que o fora . do Pr.iricipe feu pay, e que o feryiria Prova num. 167. 
da mefma forte, que o Conde da Vidigueira AJmi· Provanum.168. 
rante, pay do dito D. Francifco, que o fora delRey 
feu avô, o qual Officio D. Francifco de Portugal re-
nunciou nas mãos del Rey. Depois foy do feu Con. 
felho de Eílado, feu Camereiro, e Védor da Fazenda. 

Tom.III. Hhhh ii CHR1s .. 
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CHtlIS.TOVAÕ DE TA vORA, do feu Coníelho • 
foy {eu Eíhibeiro môr, por Carta feita em Almei
rim a 6 de Dezembro do anno de 1575 , que cfiá 
·no liv. J5, fol.170, e nella diz, que vagara por D. 
Francifco de Portugal, do feu Confelho de Eílado. 

D. ALVARO DASYLVA, Conde de Portalegre, 
foy feu Mordomo môr, por Carta paífada em Lif. 
boa a 10 deMayo do anho d~.1560, que vimos no 
li v. 7 da · fua Chancellaria , fui. 9 J. Deli a coníl:a , 
que o fora del.~ey feu avô , e f uccedcra a feu pay o 
Conde D.Joaó. da Sylva. 

D. FERNANDO DE V ASCONCELLOs, Arcebitpo 
de Lisboa , foy feu Capcllaõ môr , como confta da 
fua Carta, paífada na dita Cidade a 12 deJulho de 
1560, que eílá no liv. 6, foi. 223, verf. na ciual diz, 
que o fora delRey feu avô. Faleceo a 7 deJanei· 
ro de 1564, e jaz na Sé de Lisboa. 

D.JUL1AÕ DE ALVA, Bifpo de Miranda, do 
feu Confelho, fuy leu Capellaõ môr por Carta fei
ta em Lisboa a 1) de Janeiro de 15 64, na qual diz, 
que vagara eíl:e lugar por D. Fernando de Vafcon
cellos, Arcebifpo de Lisboa, liv. 11 da fua Chancel· 
laria, foi. 3 15. 

D.JoAÓ DE CASTRO, do feu Coníelho de Ef. 
tado, foy feu Capellaõ môr, e fuccedeo ao Bifpo D. 
J uliaõ , como coníl:a da fua Carta, feira em Cintra 
a 14 de Agoíl:o de 1570, liv. 28 da fua Chancellaria, 
foi. 1 5 8. O Papa Pio V. por hum Breve paffàdo em 
Roma a 12 deJunho de 1571, lhe concedço todas 

as 
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.as j'urif dicçoens concedidas aos Capellães mores , fem 
embargo delle naõ fer confi:ituido em dignidade , 
·O qual vimos na Torre do Tombo no liv.2 dosBre· 
ves, fol. 201. 

O Officio de Camereiro môr parece ) que o 
naõ houve no tempo do feu Reynado , o que nos 
perfuade naó acharmos na Torre do Tombo Car
ta do tal Officio , mas a certeza de que f erviraó 
de feus Camereiros diverfos Senhores , da mef ma 
!orte, que os Gentishomen_s da Çí~mera. Manoel 
de Faria, lhe nomea quatro Sumilheres, a fab~r: D. 
Pedro de 1\ilenezes, D. Fernando Alvares de N oro· 
nha, D. Duarte de Almeida, e Febus Moniz. 

D. FRANCISCO DE PORTUGAL, do feu Confe. 
lho de Eíl:ado; foy feu Camereiro, e tinha fido feu 
·Eftribeiro môr, como fica dito , e conA:a da merce 
de certa tença de dezoito moyos, e quinze alqueires 
de fevada, feita em Almeirim a 20 de Dezembro de 
1 )7; , que eílá no liv. J 5 · da fua Chancellaria, foi. 
247, e da Carta de Védor da Fazenda. 

Luiz DA SYLVA, filho fegundo de Diogo da 
Sylva, Senhor de Vagos, foy feu Camereiro, como 
coníla do Teílamento deiRey , em que o nomea 
feu Camereiro, como fe vê na prova num. IJJ· 

CHRISTOV AÕ DE TA voRA, foy feu Camereiro, 
-como fe vê no TeA:amento delRey , aonde diz : 
C hri}lovaõ de T avora , do meu C oefelho, meu C ame· 
reiro, e Ejlribeiro môr. Veja.fe a prova acima al
legada . . 

1\t!ANOEL 
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MANOEL DE S. P Avo, Senhor de Villa-Fior ; 

foy feu Camereiro, coníla do inflrumento da poífe 
da Regeada da Rainha D. Catharina , que deµc.a
mos allegado. 

D. AFFONSO DE PORTUGAL, fegundo Conde 
de Vimiofo, foy feu V édor da Fazenda, lugar, que 

largou, como achamos em diverfas Memorias. 
D. FRANCISCO DE PORTUGAL, foy V édor da 

Fazenda, por Carta palTada em Salvaterra a 7 de 
Mayo do anno de· 1576, liv. 34 da fua Chancellaria, 
foi. 229, e nella diz: Do meu Co'!felho de Ejlaào, e 
meu Camereiro, e:/c. · 

MANOEi. Q.uARESMA BARRETO, do feu Con .. 
felho de Eíl:ado, foy V édor da Fazenda, como conf
ta da f ua Carta paífada no mef mo dia, mez, e anno 
do que a referida, que ellá no dito livro acima alle
gado, fol. 230. · 

PEDRO DE ALCAÇOVA , do feu Confelho, e feu 
Secretario , foy V é dor da fua Fazenda , por Carta 
feita a 7 de Mayo do anno 1576, que e~á no liv.40 
da fua Chancellaria, foi. 16 , verf. 

D .. FRANCISCO DE FARO, Senhor de Vimiei
ro , foy do feu Confelho de Eíl:ado , e V édor de fua 
Fazenda, por Alvará feito em Lisboa a 8 de Julho 
de 1562, no qual fe lê, que o fora do Principe feu 
pay, e que ferviria em quanto naõ mandaífe o con
trario. Eílá no liv. 9, foi. 76 da lua Cbancellaria. 

D. ALVARO DE CASTRO, do feu Confelho de 
Efiado, foy V édor da Fazenda, por Carta feita en1 

Evora 

• 
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Evora a 23 de Outubro do anno 157)., que efiá nQ 

Hv.32, fol.225. 
Luiz DA SYLVA, do feu Confelho, foyVédor. 

da Fazenda , por Carta paílàda a 18 de Março de 
1578, a qual eílá no liv. }9 da {ua Chan.cella(ia, fol. 
229. 

D. ANTONIO DE ÁTAIDE, Conde da Càff a
nheira, foy feu V édor da Fazenda no anno de 15.;7, 
como confla da allegaçaó abaixp. 

D. RonRIGO LoBo, Baraó de Alv:ito, foy; 
V édor da Fazenda , e o era no anno de 15 57 , em 
que a Rainha D. Catharina, foy declarada Regente 
do Reyno, como fe vê do intlrumen~o da poffe. 
Prova num. 1 3). 

D.J OAÕ LOBO, Baraõ de Alvito, foy feu Vé
dor da Fazenda, por Carta feita em Lisboa no 1 de 
Abril de 1560, que eíl:á no liv. 6 da fua Chancella
ria, foi. 9}. Della coníl:a, que íuccedera no lugar, 
que vagara por (eu pay o Baraõ D. Rodrigo Lobo. 

O SENHOR D. DUARTE, Duque de Guima
rães , foy Condeíl:avel do Reyno, e o tinha fido del
Rey D.Joaõ o III. officio, em que fuccedeo a feu 
tio o Infante D .. Luiz, como fica dito. ElRey D. 
Sebaíliaõ lho confirmou por Carta feita em Evora 
a 1} de Agofio de 157 J. A original, que vi, eíl:á 
no Archivo da Sereniffima Cafa de Bragança, e vay 
lançada· na prova 1 1 t , depois a vimos na fua Chan· , 
cellaria, liv. 2, fol. 176. 

D. ANTONIO PE AzEVEDO, do feu Confelho, 
que 

.. 

• 
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'I 6 Bifloria <jenealogic• 
•que morreo na Batalha de Alcacere, foy íeu Almi-
1 ante, como conA:a da Carta de feu irma6 DJoaó de 
Azevedo, que lhe fuccedeo nefl:e pofl:o, feita em Al
meirim a 26 de Abril de 1 ;so, liv. 46, foi. q 5 da 
Chancellaria delRey D. Sebafl:iaó, a qual Carta foy 
paffàda pelos Governadores do Reyno, e nella di· 
zem, que ElRey D. Henrique lhe tinha feito mer
ce do dito Officio. 

D. Luiz DE MENEZES foy feu Alferes môr, 
por Carta paífada em Cintra a 10 de Julho de 1 ;67, 
que eílá no liv. 19, foi. 2 8 8 da fua Chancellaria , e 
nella diz, que teria eA:e Officio: A/Jim como o t inlza 

flu pay D. T oa'Ó de Menezes. 
BERNARDIM DE T AVORA , do feu Confelho, 

foy feu Repofl:eiro môr, como fe ·vê do infl:rumen· 
to da poífe da Regencia da Rainha D. Catharina 
no anno de 1 S S7, que vay nas provas num. 1} 5, e 
da Carta paífada em Lisboa a 27 deJaneiro de 1563, 1 

li v. 1 2 da fua Chancellaria , foi. 1o5. 
· FRANc1sco DE TAVORA foy RepoA:eiro môr, 

por Carta feita em Lisboa a 13 deJulho de 1575, 
que eA:á no liv. J 7, fo). 119, e nella diz, que íucce· 
dera a feu pay Bernardim deTavora. 

JoAÕ DA SYLVA, Senhor de Vagos, foy Re
gedor, como conA:a do inílrumento acima ·aUegado 
da Rcgencia da Rainha D. Catharina; officio, que 
fervio mais de quarenta annos. -

LOURENÇO DA SvL v A , feu neto, e herdeiro, 
foy R.egedor em fua vida, por Alvará feito em Lif. 

boa 
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boa a 16 de Novembro do anno 1560, como confia• 
do liv. 6 da fua Chancellaria, fol. 224. 

D10Go LOPES DE SousA, do feu Confelho, 
foy Governador da Caía do Civel, como confia de 
certa merce feita a D. Antonia de Cafl:ro, fua mu
lher , filha de F emaõ Camello , feita em Lisboa a 
17 de Outubro de 1572, que ef\á no liv. 29 da fua 
Chancellaria, foi. 84. 

Luiz PEREIRA DE CASTRO, do feu Coníelho, 
·foy Regedor das J uf\iças , por Alvará feito em Lií: 
boa a 2} deJulho do anno de 1569. 

FERNAÓ RODRIGUES DE CASTELLO-BRANCO' 
do feu Confelho, foy feu A1motacé môr, como conf. 
ta do Alvará, que lhe paífou ddle officio, no qual 
diz , que era Provedor dos Armazens, e Armadas , 
lugar, que largou para entrar ndle officio, e o AI. 
vará foy feito em Lisboa a 19 de Dezerr.bro de 
1560, e eíl:á no liv. 7' rol. 112. 

BALTHASAR DE FARIA, do leuConfelho, foy 
feu A1motacé môr, por Carta paílàda em Evora a 
22 de Fevereiro de 1572, oqueconíla doliv.}oda 
fua Chancellaria, a foi. 156, donde a vimos, e neUa 
diz, que vagara o dito officio por Francifco Rodri
gues de Caftello-Branco. 

D. D10Go DA SYLVEIRA, fegundo Conde de 
Sortelha , foy Guarda môr da Peífoa delRey, por 
Carta feita em Lisboa no 1 de Abril do anno de 
15 59, liv. J da fua Chancellaria, fol.Jºº· 

D. J ERONYMO LoBo foy feu Trinchante , por 
Tom.III. Iiii Carta 

. ·~) ! -· 
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61 8 Hijlori4 <jenealogicA 
Carta feita em Lisboa a·27 de Outubro de 1;60, 
que fe vê no liv. 14 da fua Chancellaria, fol. 360. 
Della confl:a, que o fora feu pay D. Filippe Lobo, 
delRey.D.Joaõ o III. e q·ue lhe fizera mcrce defie 
officio para cafamento de fi1a filha D. Leonor Cou· 
tinho , Dama da Rainha D. Catharina , que o re
nunciou nas mãos delRey para o dar a feu irmaó 
D.J eronymo Lobo, e ella depois cafou com D. Dio
go de Almeida , do Confelho delRey, Capitaó de 
Dio , Commendador de Paincalvos na Ordem de 
Chriílo , e Provedor dos Armazens. 

D. F1L1PPE DE SousA, Commendador de San· 
de na Ordem de Chriíl:o , foy feu Trinchante (e ti· 
nha fervido ao Príncipe de Meflre Sala) lugar, em 
que já tinha fervido a EIRey feu avô, o qual lhe 
mandou paliàr Carta feita em Lisboa em o 1 de Agof. 
to de 1 5 5 5 , que eflá no liv. 1 da Chancellaria del
Rey D. Sebaíl:iaó , que depois lhe mand«>u pa~ar 
Alvará defl:e officio na mef ma Cidade a 16 de Se
tembro de 156} , que eílá no liv. 1 o, foJ. 46 J , e ne11e 
fe lê, que o fora de feu avô, e que eíle era o mef. 
mo officio, que tivera ó Agoílinho de Lafetá, e R uy 
Lourenço de Tavora. 

MANOEL DE MELLO foy Monteiro môr. Naõ 
encontrámos a Carta, que teve deíle officio., porém 
coníla de hum Alvará, que vimos fobre o ordenado 
do feu officio, em que ElRey lhe chan:a feu /ttl on· 
teiro môr, o qual eflá no Iiv. 1 da fua Chanccllaria, 
fol. 34}, e foy palrado a 28 de ~1ayo do anno 15 59· 

D. DVAR• 
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D. DuAllTE DE CASTELLO-BllANco, depois 

Conde de Sabugal , foy feu Meirinho môr, por Car. 
ta pallàda em Lisboa a 20 de Fevereiro de 1; j8, que 
efiá no liv. 1 da fua Chancellaria, fol.64. 

D. DUARTE . DA CosTA, do feu Confelho; 
Commendador de S. Vicente da Beira, e depois Go. 
vernador do Brafil , foy feu Armeiro môr, por Car· 
ta palfada em Lisboa a 26 de Outubro de 1561 , e 
coníla do liv. 9, foi. 11. 

MAR TIM GONÇALVES DA CAMBRA, foy feu Ef. 
crivaõ da Puridade , como confia de diverfas Me· 
morias daquelle tempo, ainda que naõ encontrámos 
na Chancellaria delRey a fua Carta. 

J oAó CAR v ALHO foy Provedor das obras dos 
Paços, &e. por Carta pallàda em Lisboa a 4 de 
Fevereiro de 1562, que efiá no liv. 10 da fua Chan· 
cellaria, foi. 2 J , e nel1a diz, que fuccedera a kU pay 
Pedro Carvalho. Depois a feu bifneto Lourenço 
Pires Carvalho fe lhe deu o dito officio com o ti· 
tulo de Alcaide môr dos Paços Reaes, &e: defles 
Reynos , como conR:a do liv. J 2, fol.44, delRey D. 
Filippe, a quem a Chancellaria chama o primeiro. 

D. AMADOR , Bifpo de Tripoli, do feu Con
fclho, foy feu Efmoler, como conff a da Carta feita 
em Lisboa a 20 de Julho de 1f69, por nomeaçaõ do 
Infante D. Henrique, como Commendatario, e per. 
petuo Adminiftrador do Moíleiro de Alcobaça , a 
qual eff:á no Iiv.42, foi.} 10 da fua Chancellaria. 

D. ANTONIO DE CASTRO, Senhor de Cafcaes, 
Tom.III. Iiii ii depois 
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620 Bifloria qenealogica . 
depois Conde de Monfanto , foy Couteiro ml>r ' 
Fronteiro m6r, e Coudel môr de Lisboa , o que conf. 
ta de hum Alvará delRey D.Joaó o III. de p de 
Dezembro de 1jJ4, em que confirma o dito officio 
a D. Luiz de Calho , Senhor da Caía de Monfanto, 
filho do Conde D. Pedro de Caího, para elle, e pa
ra feu filho mais velho, que foy o Conde D. Anto
nio de Caího , acima , que lhe fuccedeo. E por 
outro Alvará delRey D. Filippe II. paífado a 18 de 
A goílo de 1 j 90 , concede o a f ucceífaõ do officio de 
Couteiro môr ao Conde D. Antonio, para feu filho, 
neto, e herdeiros, e fuccelfores da Cafa, e diz o Al
vará: Que da mefma forte, que o Conde o tinha, de 
que fe vê o fervia. Os quaes Alvarás eílaõ no Car~ 
torio da Cafa de Cafcaes. 

J OAÓ DE MELLO , Alcaide ml>r de Serpa , foy 
feu Porteiro môr, como fe vê da Carta defte lugar, 
feita em Lisboa a 9 de Julho do anno de 1j6 8 , que 
vimos no liv. 22 da fua ChancelJaria, foi. 11;, e nel"'. 
la diz , que fuccedera a feu pay Chriílovaõ de Mello. 

Cea.ISTOV AÕ DE MELLO, ft:u filho, Alcaide 
môr de. Serpa , fuccedeo no officio a feu pay , e foy 
feu Porteiro môr, e delRey D. Henrique , como re~ 
fere D. Antonio Soares de AJarcaõ nas Relacionei 
. Genealogicas, pag. 57. 

D. SANceo DE FARO foy Deaõ da fua Capei· 
la, Commend'atario dos Moff:eiros de Anfede, e Pe
drof o, e morreo eleito Bifpo de Faro, como refere 

. o infigne J ofeph de Faria , na 11/u/lraça'Ó da C afa de 
Bragan-
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Bragança, num. 1 J77, dizendo, que feu irmaõ D.· 
Affonfo Henriques de Faro, que tinha fido Copeiro 
môr do Principe D. J oaõ , fe fizera Clerigo , e lhe 
f uccedera no Deado , como diífemos no Cap. X V~ 
deíl:e Livro, pag. 548, mas agora obfervamos, que 
naõ póde fer , por caufa dos documentos , que def. 
cobrimos , e logo allegaremos. 

D. MANOEL DE MENHZES foy Deaõ da fua Ca. 
pe11a , e ddle lugar foy nomeado Bifpo de Lame
go , e fuccedeo a D. Sancho de Noronha. Confta 
da fua Carta , feita em Lisboa a 6 de Dezembro de 
1560,liv.10, fol.2. 

D. ANTONIO DE l\'IENEZES foy Deaõ da fua 
CapeUa, por Carta de 18 de Agofi:o de 1562, que 
eíl:á no liv. 29 da fua Chancellaria, foi. 52. NelJa 
diz, Fidalgo de fua Caía , e feu Cope/la'Ó, e que va
gara por fer provido em Bifpado de Lamego D. Ma· 
noel de Menezes. 

GASPAR. DE CARVALHO, Senhor de Abbadim, 
que tinha fido Chanceller môr delRey feu avô, foy 
tambem feu Chanceller môr, como fe vê do inílru
mento allegado na prova num. 1 J). 

D. S1MAÓ DA CUNHA, Defembargador do Pa
ço, foy feu Chanceller môr , por Carta paífada em 
Lisboa a 1 o de Março de 15 S 8 , como fe vê no liv. 
} da fua Chancellaria, foi. 219. 

S1MAÕ GONÇALVES PRETO, do feu Confelho, 
que era Chanceller da Caía da Supplicaçaõ , o fez 
feu Chanceller môr , por. Carta paífada em Lisboa 

a6 
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a 6 de Mayo de 1$72, que eftá no liv. }2 da fua 
Chancellaria , foi. 41. 

PEDRO DE ALcAçov A, do íeu Contêlho , foy 
feu Secretario , e depois occupou outros grandes lu
gares , como coníla do já allegado i~ílrumento da 
prova num. 1 J J , e de certa merce feita em Lisboa a 
12 de Julho de 1 )66, liv. 20, foi. 224. 

FRANCISCO DAS Povo As, Fidalgo de fua Caía," 
do feu Confelho, foy Provedor , e Feitor môr da 
Alfandega de Lisboa , e das outras Alfandegas de 
mar , e cerra de feus Reynos, como conRa da Car
ta, porque o fez do feu Confelho, que eílá no liv. 
1i,foi.11;, feita em 12 de Junho de 1578. 

F1LIPPE DE AGUILAR. foy feu Meílre Sala , o 
que conA:a de hum Padraó feito em L~boa a 20 de 
Setembro de 1566, que vimos no liv. 20, foi. 2S1, 
no qual ElRey diz: Filippe de .Aguilar, Fidalgo de 
minha Ca/à, e meu MeRre Sala, e:lc. 

D. 'FERNANDO DE ALMADA foy Capitaõ môr 
deff:es Reynos , por Carta de confirmaçaõ paffada 
em Evora a 2; de Agoílo do anno de 156}, e efiá 
no livro das Confirmações do dito anno foi. 87. 

D. FERNAÕ MARTINS MASCARENHAS, do feu 

Confelho, foy Capitaõ môr dos Ginetes , por Carta 
feita em Evora a 9 de Mayo de 157} , que cílá no 
liv. 29, fo). 194. Della coníla, que fuccedeo nefie 
poílo por falecimento de D. Aifonfo de Menezes. 

Prova num. 169. Foy tambem Capitaõ dos criados delRey, por Car
ta de 2 de Abril de 1S74. 

D.JoAõ 
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D. JoAÕ MASCARENHAS foy Capitaõ môr de 

Lisboa, por Carta feita na dita Cidade a 6 de Mayo 
de 1s69, que efiá no1iv. 22, foi. 297. Ifto era das Prova num. 170. 

Ordenanças, que ElRcy fez armar, em que havia 
tres Capitães, e cada hum tinha na fua Companhia 
trezentos homens. 

D. FRANCISCO DE Sous A foy Capitaó da fua 

Guarda de pé, por Carta feita em Lisboa a 10 de 
Novembro de 1578, que eflá no liv.4} da dita Chan· 
celJaria , foi. 107. 

FRANc1sco BARRETO DE L1MA , do feu Con· 
felho , foy V édor da Cafa Real , por Carta feita em 
Lisboa a 24deNovembrocle 1576, liv.4}, foL 215. 

N aõ cafou ElRey D. Sebafiiao , nem teve 
fucceífaõ. As Memorias daquelle tempo o appelli
daõ Ca/lo, e tambem referem, que tivera humana
tural repugnancia ao efiado conjugal , o que com 
fentimento ouviaõ os feus Valfallos. Mas depois 
refoluto a cafar foy univerfal a alegria em todo o 
Reyno , pór o~de )~go fe efpalhou éfia noticia. 
Prc:>pozfelhe para · Ef pofa a Princez·a Margarida , ir
mãa delRey Carlos lX. filhos de Henrique II. Rey 
de França, o que fe folicitava por meyo de S. Pio V. 
(o que o mef mo Pontifice em outro tempo naõ ap
provava) naõ querendo mais dote, fenaõ que aquel
Ia Coroa fe intereífaífe na liga contra o Turco. Po
rém EIRey D. Filippe li. de Caff:ella, a quem fedeu 
conta do negocio, o difpoz de outra maneira, ajuf. 
tando cafar EIRey com a Archiduqueza Ifabel 

de 
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de Aufiria, e a EIRey Carlos de .França com a Ar· 
chiduqueza Anna, füa irmãa primeira, filhas do Fm· 
perador Maximiliano. Aceito pelos noffos efie ajuf
te , vendo-fe EIR ey Filippe precifado a paífar a quar· 
tas vodas , mudou o tratàdo elegendo para fi a Ar
chiduqueza Anna , e dando a ElRey de França a 
Archiduqueza Ifabel de A utlria , de forte , que 
com eA:a mudança havia de cafar EIRey D.Sebaf
tiaõ com a Princeza Margarida de França , o que 
elle naõ quiz aceitar. Depois entrou na corfidera
çaõ de cafar com a Infanta D. Ifabel Clara Eugenia, 
filha delRey Filippe, que vindo nelta nova alliança, 
defirio o ajulte deite matrimonio para a volta de 
Africa, a qual depois foy mulher do Archiduque Al
berto , como dHfémos no Liv. III. Cap. V. ê. II. 
pag. 18 S'. 

Teve por empreza humas Efirellas, com efla 
letra: Cejfa /erenafavent. 

CAPI .. 
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CAPITULO XVIII. 
Vel~y ']).Henrique. 

1 J 1 ÜRRIA já o quinto feculo, que 
- reynava em Portugal a excel

fa Baronia do Inviél:o D.Affon
fo Henriques, primeiro Rcy 
deíl:e Reyr.o, quando pela fa. 
talidade , que temos vHlo no 

_) Capitulo precedente , houve 
~e fücce er na Coroa hum Principe' em quem COO• 

corria na idade decrepita o Efiado Archiepifcopal, 
que o fazia inhabil para a fucccfiàó. Foy etle D. 
Henrique , decimo fetimo Rey de Portugal , que 
nafceo em Lisboa a J 1 deJ aneiro de 1; 12, filho oi-
tavo delRey D. Manoel, e o fetimo de fua fegunda Ooes, Chr. dclRey o. 
mulher a Rainha D. Maria; e fendo deílinado para Manoel, P• J.cap.17. 

Tom.III. Kkkk a vida 
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a vida Ecclefiaíl.ica, que feguio exemplarmente, naõ 
tinha mais que quatorze annos quando tomou as 
primeiras ordens, e foy pr.ov1do em Prior Commen• 
datario de Santa Cruz de Coimbra , e na idade de 
vinte e dous annos Arcebif po de Braga, pelo Papa 
Clemente VII. No anno de 15} 9 o Papa Paulo III. 
o fez Inquilidor Geral deíl.es Reynos , e fuas Coo· 
quiílas, concorrendo muito com o feu confelho pa
ra a inA:ituiçaó do Santo Tribunal. Renunciando 
o Arcebifpado de Braga, foy creado o primeiro Ar
éebifpo de Evora no anno de 1540. O Papa Pau.• 

Maced. Luí:Parputar. lo III .. o creou Cardeal a ·16 de Dezembro de 1 ~4~ 
fol. J 7• J } ' 

do titulo dos Santos quatro Coroados , e lhe man-
dou o Capellô por Eíl:evaõ de Bufallo, feu Came
reiro Secreto , aillda feu ·parente , como refere em 
huma Carta Balthafar de Faria, entaõ Miniílro em 
Roma , que ellá na gaveta íegunda , maço quinto 
da Cafa da Coroa. Depois no de 1553 o PapaJu
lio III. o fez Legado à Lacere nos Reynos de Porrc
gal. No anno de 1 ;64 em 7 deJaneiro, falecendo 

· D. Fernando de Vafconcellos, Arcebifpo de Lisboa, 
lhe fuccedeo o Cardeal, e foy feu Governador defi.e 
Arcebifpado D.Jorge de Almeida, que lhe fucce• 
deo nelle, por tornar para o de Evora, por concef· 
faó do Papa S. Pio V. F oy Abbade Commendata• 
rio de Alcobaça , e de outros Molleiros da Ordem 
de S. Bento, e Regente do Reyno na menoridade 
delRey D. Sebafiiaõ. ds feus grandes merecimen• 
tos o fizeraú lembrado ao Sacro Collegio para a.Tia· 

ra 
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ra Pontifida, para o que teve muitos votos, e accla· 
maçocns por morte do Papa Paulo III. e veria Ro· 
ma exercitado o leu zelo , as fuas letras , e virtude , 
em beneficio da Chriílandade, affim como vira6 as 
Igrejas de Braga, Lisboa, e Evora a integridade da 
juíliça, a fabedoria do feu governo, e o zelo da re
forma dos coílumes praticados cm vifitas, Synodos, 
e efcolha de Miniílros. 

Os negocios do Reyno, em que teve tanta 
parte, naó diminuiraõ nunca o cuidado da fua Igre
ja, e fendo Principe, nunca deixou de ferSacerdote, 
dizendo M ilfa todos os dias, fem que a velhice 1 e 
outros cuidados mayores lhe ferviífem de embaraço. 
~ra douto em differentes fuculdades, verfado nas lin
guas Latina , Grega, e Hebraica, grande fuvorcce· . 
dor dos homens fcientes : teve trato com os mais 
excellentes engenhos do feu tempo, fazendo vir de. 
di verfas partes 1"lefires, entre clles J oaõ V afeo, que 
efcreveo a Chronica de Hefpanha, e Nicolao Cle· 
nardo, doutiffimo nas Jinguas Latina, Grega, e He
braica : delle andaõ impreífas humas Epifiolas fuas, 

· em que fe vê o conceito, e eflimaçaõ, que deveraõ 
ao Infante os homens doutos. 

Achava·fe na Abbadia de Alcobaça , quando 
lhe chegou a noticia da derrota delRey feu f obri
nho. Os Governadores lha participaraõ pelo D~utor 
Jorge Serraõ, Provincial da Companhia, Vara6 pro
porcionado pelo feu talento para tratar materia taó 
fenfivel. Pa\"tio logo o Infante Carde~ para Lif., 
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boa, adonde com a fua viíla fe augmentara<S as la· 
grimas dos V allàllos , vendo hum velho decrepito 
f uccdfor na Coroa de hum Rey moço: affim la
mentara ó publicamente o deploravel eíl:ado, em que 
ficava o Reyno, pela mal aconfelhada refoluçaó de 
hum Rey voluntario, que havendo facrificado com 
a fua pelfoa tanta parte da Nobreza, e muitas das 
primeiras pelfoas do Reyno , o deixara totalmente 
deíl:ituido de forças. 

Chegou o Infante a Lisboa, e fe apofentou no 
Palacio do Duque de Bragança , por fe naõ atrever 
a entrar no Real Paço, donde havia fómente fdfen
ta dias, que o vira habitado do matogrado Rey D. 
Sebaíl:iaõ. Chamou logo ao Duque de :Bragança, 
ao Conde de Tentugal , e a outros Senhores, que 
a impofibilidade livrara do commum eflrago , e ten
do aífentado, que fe naó verificava a morte , nem a 
vida delRey D. Sebafliaõ , mandou ao Chanceller 
môr Simaõ Gonçalves Preto, e aos Defembargado. 
res do Paço, os Doutores Paulo Affonfo , Gafpar 
de Figueiredo, Pedro Barbo&, eJeronymo Pereira 
de Sá , que cíl:udando bem a materia , informatfcm 
do que f~ havia de fazer, e refolveraõ, que o Car
deal Infante por Sacerdote naõ era inhabil para fuc
ceder na Coroa; porém, que cfla naõ eRava vaga, 
pela incerteza da morte delRey, _e a efperança de 
que eflava vivo. 

Deu principio ao feu governo fem mais novi· 
:,~ade , de que huma R~gencia; porém naõ tardou 
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muito em chegar de Afric~ D. Francifco de Soufa,. Galvaó,Mcmoriasdcl
com Cartas, que affirmavao a morte delRey, que Rcy D.Hcruiquc,cap. 

elle tambem verificava como tefi:emunha de viíl:a, ~~doça, Jornada de 
por fer hum dos que o fepultaraõ. Com efia indu· Africa , liv, J, cap. AJ. 

l>itavel noticia fe delenganou o Cardeal Infante D. 
Henrique , e toda a Corte das debeis efperanças , 
em que os tinha poíl:o o feu defejo. Ordenou lo· 
go fe celebraífem as Reaes Exequias com a pompa 
coíl:umada naquelles trHles aaos, e eilc ainda mais 
dolorofo pela circunílancia da avançada idade do 
fuccelfor, e da perda de hum Rey, moço, de gentil 
prefença, valerofo, ornado de excellentes virtudes, 
quando eilava no mais fl!>rentc tempo da idade , 
promettendo huma larga duraçaõ. 
- No dia 28 de Agoíl:o do anno de 1578, cm hu- Galvaó, Mcn:ioriasdel· 
ma quinta feira , em que a Igreja celebrava a folla Rey o. Henrique' cap. 

69. m. f. 
do Grande Padre Santo Agoflinho fubio o Infante 
ao Throno. Efcolheo para eíle aél:o a Igreja do 
Hofpital Real de.Todos os Santos, com o motivo, 
de que nella fora Sagrado Arcebifpo de Braga. Ar· 
mou-fe a Igreja com tapeçaria de Arrás tecida de · 
·ouro, e junto do Cruzeiro à mao direita fe levantou 
o Throno, com hum docel de brocado, ao qual e{
tava encofi.ada a Cadeira real com duas almofadas ao 
pé. ·Defronte no ultimo termo do pavimento eila· ~ ,., 
va hum bofete pequeno com hum Mitral aberto, e ~ ,. 
fobre elle huma Cruz de ouro. Antes de fahir do 
Paço difiC Milfa no Oratorio com grande devoçaõ, 
e depois acompanhado de toda a ~ortc , montou a 
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cavallo em huma mula negra com gualdrapa de ef. 
carlata, e ouro , muy bem ajaezada, hia vd\:ido de 
habitas Cardinalicios, com mantelete de chamalote, 
e o barrete na cabeça. N eíl:a fórma com poucos 
Senhores , e Fidalgos , que entaó havia na Corte • 
fahio do Paço (que era o do Duque de Bragança) 
pelas portas de Santa Catharina , e voltando pela 
Cordoaria Velha, defeco pela calçada de S. Francif· 
co à Calcetaria, e tomando a rua dos ourives do ou· 
ro, entrou no rocio. Davaõ principio ao acompa .. 
nhamento os trombetas , e atabaleiros a cavallo fein 
tocarem , porque o naõ fizeraõ fenaõ na volta , os 
Reys de Armas, e Porteiros das maças. O Alferes 
môr D. Joaõ Tello de Menezes com a bandeira 
Real , a quem fe feguia o CondeRavd com o E~ 
toque defembainhado levantado , que era o Duque 
de Bragança D. J oaõ primeiro do nome , e f ómen· 
te elles hiaõ a cavallo , e toda a mais Corte a pé , 
feguida de multidaõ de povo : os Condes da Cafta
nheira, e Sortelha levavaõ as redeas da mula cada 
hum de fua parte, diante dos quaes hia. o Conde de 
Portalegre D.Joaõ da Sylva, com a fua infignia na 
maõ. N eíl:a ordem chegou à Igreja, onde foy re
cebido com folemne, e fagrada pompa. Efperava-o 
à porta della o Arcebifpo D.Jorge de Almeida, re
veíl:ido em Pontifical, com huma Sagrada Reliquia 
nas mãos , D. Theotonio de Bra~ança, Arccbifpo 
de Evora, os Bifpos D. André de Noronha de Por
talegre, D.Jeronymo Oforio do Algarve, D.Jorge 

de 
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de Ataide de Vifeu, D. Fr. Martim de Ulhoa de Ar.· 
gola, D. Sebatliaõ da Fonfeca de, Tangere, e dol s 
Bilpos Irlandezes, o Capellaõ môr D.Joaõ deCaf. 
tro, D.Joaõ de Bragança, e os Sumilheres D. Mi
guel de Ca{lro, e D.Joaõ de Eça, os Capellães da 
Capdla Real, e o Cabido da Sé de Lisboa, e cu. 
tras muitas peífoas, que foraõ convocadas para tfle 
aél:o. Bejou ElRey a Sagrada Reliquia, e foy le
vado debaixo de hum rico paleo, cujas varas fe vi ao 
nas mãos de Aifonfo Furtado de Mendoça, D J oao, 
Deaõ de Lisboa , D. Affonfo de CaR:ello-Branco , 
Efinoler môr, D.Joaó de Menezes, depois Arce· 
bifpo de Braga, D. Alvaro de Soufa, e D. ChrH\o. 
vaõ de Ca{lro. Fez ElRey primeiro oraçaõ , e 
dahi enco1lado em hum bordaõ fubio ao Throno, e 
depois . de aífentado o entregou a hum moço Fidal• 
go. N eíl:e aél:o eíl:iveraõ os títulos, e os Bifpos de(· 
cubertos: e poA:o tudo em filencio, fez huma breve 
falla o DoutorJ eronymo Pereira de Sá , Defembar· 
gador do Paço ; e acabada ell~, o Capellaõ môr, e D~ 
Miguel de Caílro, pegando no bofete, em que efia
va o MHfal, e a Cruz, o puzeraõ diante delRey, o 
qual fe poz de joelhos, e com as mãos fobre os Eu
angelhos, e a Cruz, jurou de bem , e fielmente go
vernar os fcus Reynos, guardar juíliça às partes, e 
os privilegios , e liberdades, que pelos Reys feus pre
decelfores foraõ concedidos aos P6vos, o qual jura. 
mento lhe hia lendo o Secretario l\iiguel de Moura, 
pofto de joelhos, e da outra parte o Arcebifpo de 

Lisboa 
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Lisboa , que tomava o juramento. Acabado elle íe 
aífentou na cadeira, e Francifco de Sá de Menezes., 
feu Camereiro môr, lhe poz o Sceptro na maõ; e 
affim mais feito o preito, e homenagem, o Duque 
de Bragança lhe bejou a maõ , e logo todos os Se
nhores , e mais pelfoas , que fe acharaõ prefentes , 
pela ordem, e cofiume obfervado, e que havia6 fido 
chamadas. Acabado o alio, fahio ElRey da Igre
ja, e fe recolheo ao Paço Real, onde pouco antes 
fe lhe fazia horrorofa a entrada : as paredes delle íe 
via ó defarmadas, e todas as falas fem ornato algum, 
fendo ella a primeira vez, que vio o Mundo dar, e 
receber huma Coroa entre lagrimas , e pezares de 
quem a dava, e de quem a recebia. 

Entrou EIRey nos indifpenfaveis cuidados, 
que faõ annexos à foberania, fendo a fua primeira idéa 
como Chriílaõ o refgate dos Fidalgos, Nobres, e 
mais gente, que ficara cativa, fendo defpojo da bar· 
baridade na infeliz batalha de Africa, e para mais 
o facilitar, reconhecendo os merecimentos dos Reli· 
giofos Trinos, cujo louvavel, e fagrado inílituto he 
exporemfe a muitos trabalhos com rifco da propria 
vida pela liberdade daquelles , que padecem a dura 
efcravidaõ do cativeiro debaixo do barbaro poder 
Mauritano ; ordenou , que a Religiaõ nomeatfe 
aquelles Religiofos, que lhe pareceífe de mais ef pi· 
ri to para eíl:e miniílerio, o que el1a fez nomeando a 

· Fr. Francifco da Coíla, Fr. Diogo Lobo, Fr.Jorge, 
Fr. lgnacio, Fr. Felix, Fr. Antonio, Fr. Salvador, · 

Fr. 
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Fr. ~1anoel de Evora, Fr. Luiz da Guerra, Fr~ 

· F rancifco do Trocifal, Fr. Dionyfio, Fr. André dos 
Anjos, Fr. Belchior, Fr. Antonio do Efpirito San· 
to, Fr. Damiaõ, e outros mais, que faziaõ o nume· 
ro de vinte, de que era cabeça Fr. Roque do Efpi· 
rito Santo, Varaõ de grande efpirito, que havia mui. 
tos annos affifüa naquellas partes, exercitando-fe em. 
louvaveis obras. Chegaraõ os Religiofos a Ceuta, 
_tomaraõ a bençaõ ao Prelado, e fahiraõ a exercitar 
o f eu A poíl:olico minHlerio por toda a Berberia, con
folando as ovelhas do rebanho de Chriflo, em que 
lhe fizeraõ dignos, e affinalados f erviços. 

Ardia o zelo da charidade no compaffivo co· Chr.dclRey D. Henri· 
raraõ delRey e affim com diligencia procurava os que' !iv. • 7· m_. f. 

'l' ' Galvao, Memorias dei· 
n1eyos de fuavifar os trabalhos dos que gemiaõ arraf. Rcy D.Henrique, m. f, 

trando as pezadas cadeas da efcravidaó. Para po- cap. 74 

der adiantar eíl:e negocio mandou affifür ao refgate 
em Ceuta a D. Rodrigo de Menezes, que havia fi. 
do Védor da Caía da Rainha D. Catharina, e de-
pois Governador da Cafa do Civel, Fidalgo illuílre 
por nafcimento , e veneravel pela ancianidade dos 
annos, que faziaõ mais eíl:imaveis os progreffos das 
virtudes, para que junto com o Padre Fr. Roque, 
que lá eflava, foccorreífem aos Fidalgos, que efli-
velfem defconhecidos, e na mefma fórma a todos os 
miíeraveis, e neceffitados. Era a defpeza muy lar-
ga , e para fe poder fazer mais prompta ordenou , 
que o dinheiro, que fe havia de remetter, fo!fe em· 
.pregado em roupas , e outros generos , para que 

Tom.III. Llll com 

Digitized byGoogle 



Bifloria qenealogicA 
com os avanços fe augmentaífe o cabedal, de forte, 
que pudeffe extenderte a charidade a mayor nume· 
ro de cativos , e para manejar efie negocio mandou 
por Feitor a Affonfo Gomes de Abreu, e por The
íoureiro J oaõ l\lartins Gago , o que adminiíl.raraõ 
com taõ bom fucceífo, que fendo o empregado a 
foma de cento e dezefete mil cruzados , produzio 
mais de quatrocentos, além de mais de oitocentos 
mil cruzados, que levaraõ em dinheiro, joyas, pe
rolas, e outras peças preciofas, que mandavaõ as 
mulheres para os maridos, e filhos, na incerteza fe 
chegaria para elles o cabedal publico, o qual fe aug· 
mentou muito, porque EJRey incanfavel no mo
do de lhes abbreviar o cativeiro, mandou (depois de 
já eíl:arem em Ceuta os feus Commiífarios) vinte mil 
cruzados em dinhéiro , e dezefcte empregados nos 
mefmos generos, para fe empregarem no refgate. 

~~~~ª~~M::· ~:dito Determinou ElRey para mais fàcilitar effe ne· 
Rcy, cap. 7 s. gocio mandar huma Embaixada ao X a rife , como 

lhe havia iníinuado :Belchior do Amaral, e para lhe 
agradecer a entrega , que fizera do corpo del Rey 
D. SebafHaõ, que graciofamente havia dado, o que 
EIRey lhe quiz gratificar com hum rico prefente, 
que lhe mandou de coufas do Oriente , de valor, 
e eR:imaçaõ proporcionadas ao ufo. Elegeo para 

Prova num. J 71. 

Embaixador a l\1arrocos a D. Francifco da Cofia, 
Commendador de S. Vicente da Beira, Fidalgo de 
muita authoridade, que tinha fervido na India com 
reputasaõ fendo Capitaõ de Malaca, e era Gover· 

nador, 
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nador , e Capitaõ General do Reyno do Algarve t 
quando EIRey D. Sebaftiaõ paífou a Africa, donde 
agora o chamou EIRey para efl:a milfaõ , pela fua 
experiencia, valor, e prudencia, Era o primeiro 
ponto da fua iníl:rucçaõ a liberdade do Duque de Bar· 
ce1Ios , e logo o refgate dos oitenta Fidalgos , que 
fe havia ó cortado na f orna de quatrocentos mil cru
zados, dos quaes fe havia de diminuir alguma parte 
daquelles, que morrelfem no cativeiro antes da en
trega da dita quantia, porque era por conta do .Xa· 
rife para fe abaterem na foma dos quatrocentos mil 
cruzados; e que o prazo, que havia dado de fete me
zes para a total entrega do dinheiro, fe dilataria ai· 
gum tempo mais , e ultimamente trataria logo de 
ajuíl:ar o preço do refgate de todos os mais Fidal
gos, que ellavaõ por cortar. 

Embarcou o Embaixador em hum G aleao 
acompanhado de algumas caravellas 1 e defembar-

. cando em Mazagaõ, logo kguio o caminho de Mar• 
rocos, e nella Cidade entrou a 2) de J u]ho do anno 
de 1 579. O Xarifc o mandoú viíitar ao caminho 1 

por duas vezes com prefentes de refrefcos, e o hof. 
pedou tres dias magnificamente nas viíinhanças da 
Cidade, querendo que folfe a f ua entrada no dia de 
huma grande feira, que elles tinhaõ todas as femanas . 
jµnto dos muros de Marrocos. F oy conduzido pe• 
lo Alcaide Cabus, a que fe aggregaraõ outros ºAlcai
des , e Mouros principaes , feus patentes, e amigos 
para o acompanharem. Mandou ElRey cavallos 
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para toda a comitiva, que vinhaõ debaixo da·dite& 
ç·aõ do feu Eftribeiro menor, e para o Embaixadot 
hum dos melhores da fua peífoa ajaezado ricamen
te , tendo o fieyo , e eftribos de ouro, mochila de 
veludo carmezim recamada de ouro, e prata, e ou· 
tro tambem rico, mas com diffcrença, para o Secre
tario da Embaixada Luiz Fernandes Duarte, natu
ral de F aró no Reyno do Algarve, homem velho, 
e prudente com muitas experiencias, e ferviços, que 

. EIRey ekolheo obrigando-o com attençoens para 
aceitar eíla occupaçaó. Os demais cavallos para 
a familia hiaó guarnecidos de eftribos dourados , e 
cabeçadas de prata. No caminho efperava ao Em
baixador o Alcaide Elche com huma Guarda de Sol• 
dados para o acompanhar, ao -qual fc ajuntaraõ os 
lflercadores Chriíl:ãos de diverfas N açoens, todos 
montados a cavallo , D. Duarte de Menezes , e o 
Padre Fr. Ignacio deJefu com o feu companhei· 
ro , e outrps , que com alvoroço vieraõ receber o 
Embaixador; pouc9 adiante eftava o Alcaide Re· 

· duaõ Elche, homem valerofo, e entendido, que na· 
quelle Reyno tinha grande parte no governo, ao 
qual acompanhavaõ grande numero de Mouros lu· 
zidamente tratados, e montados, com toda a Guar· 
da Real pofta em duas fileiras, e no principio deI
las o Alcaide Reduaõ obfervando a marcha do 
Embaixador; e affim, que vio fe hia chegando, aba· 
lou para elle pelo meyo da Guarda, e o Embaixa
'1or entaó apreífou o paífo de fone, que íe vieraõ a 

encon-
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éncontrar no meyo· das fileiras da Guarda., e depois 
de fe faudarem com diverfas ceremonias , o Alcai· 
de Reduaõ, · dandolhe o lugar do meyo, tomou a 
fua maõ direita, e a efquerda o Alcaide Cabus. Def. 
:ta forte feguidos de innumeravel concurfo de gente 
foy conduzido às caías, que lhe eíl.avaõ preparadas 
para o apofentarem, as ·quaes eíl.avaõ armadas de 
panos ricos de feda, e borcado, alcatifadas, e a ca· 
ma guarnecida de cortinas de veludo carmezim , e 
tudo mais à proporçaõ bem adereçado, e com po
licia, que já hoje fe naõ conhece em coufa alguma 
nefl:es Mouros, porque parece que o tempo os fez 
mais barbaros, e incultos. 

O Xarife lhe mandou dar, como he entre eHes 
cofl:ume' todo o neceífario para a dcf peza quotidia
na de fua caía , que o Embaixador recufava , mas 
fuy precif o aceitalla, e confiava de trinta paens, feis 
-carneiros , huma vitella , doze pares de pombos , 
vinte e cinco galinhas , feífenta ovos , açafraõ , ca
·nella, e outras efpeciarias para os guifados, dous 
arrates de aífucar , e ·quatro cargas de lenha , du~s 
de carvaõ , dous baldes de leite , meyo alqueire de 
grãos , duzenras nozes , quatro arrates de mantei· 
ga, e quatro de mel, fete de azeite, dez de arroz , 
duas cargas de peixe, íeis vélas de cera , huma véla 
grande de dous arrates, hum azemel com fua aze
mola para lhe dar agua , fabaõ , e duas lavandeiras 
Chriflãas para lhe lavar a roupa , e dous ChrHlãos 
·para varrerem , outro que movia huma nora de 
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maó , da qual cabia agua dentro nas caías, e corria. 
por todas ellas. Além difto tinha tambem hum 
quintal de uvas, duzentas romãas , malancias , li
moens , neve para esfriar agua , doze homens para 
o ferviço da cafa, e vinte eípingardeiros , que efta
vaõ todo o dia, e noite fazendo a guarda. 

Teve o Embaixador audiencia do Xarife, de 
que ficou pouco fatisfeito por naõ fer aquelle o mo
do, que D. Duarte de Menezes di~ra fe havia de 
praticar com elle: f oube logo o Xarife da f ua queixa, 
e o mandou fatisfazer pelo Alcaide Amet Tabibe, 
Portuguez renegado, feu Fyfico môr com muicas 
expreífoens, dizendolhe , que naõ déífe a vifita por 
feita, e que voltaífe no outro dia para o receber, e 
titatar com as cercmonias, que elle merecia. O Em
baixador ainda que cortezmente refpondeo , naõ 
aceitou logo a fatisfitçaõ; e depois de \i"arios nego. 
dados, e de huma reprefantaçaõ dos Fidalgos, que 
eílavaõ em Marrocos , em que lhe pediaõ aceitalfe 
o modo, e compofiçaõ, que o Xarife lhe dava , de 
.que elle muy bem fe fegurou com o Alcaide, que 
levava os recados. Finalmente o Embaixador per· 
fuadido do que ajuR:ara a 29 deJulho, voltou com 
o mef mo apparato do que da primeira vez a ver o 
Xarife, que o recebeo fentado no chaõ em huma al· 
mofada , na fórma, que recebia ao Embaixador do 
Graõ Senhor, e affim que chegou a elle, lhe tomou 
a cabeça entre as mãos , e a chegou ao feu ro(\:ro , 
honra, que naõ permittia fe naõ aos Moleys, ou 

peífoas 
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pelfoas do feu fangue, e o aífentou junto a fi, man
dando-o cubrir, e o tratou com muita familiarida· 
de, e attençaõ, dandolhe defculpas ta6 vivas do pri· 
meiro recebimento, que o Embaixador ficou fatif
feito. Tratou D. Francifco da Coíl:a do refgate 
dos oitenta Fidalgos, que poz na fua liberdade, e 
porque falravaõ cento e vinte mil cruzados para 
complemento dos quatrocentos , ficou a peífoa do 
Embaixador por cauçaõ do reíl:o; porém os Fidal· 
gos, depois que fe viraõ poRos na füa liberdade, fe 
efqueceraõ da obrigaçaõ, em que eflavaõ a D. Fran· 
ciíco, que efleve em refens até que EIRey Filip
pe ie poz em a pacifica dominaçaõ deíl:es Reynos , . 
dando cincoenta mil cruzados para fatisfaçaõ dos de
vedores, os quaes fe deviaõ empregar em roupas 
para fe leYarem a Ceuta , e com os avanços , que 
naõ podiaõ deixar de ferem muitos, fer pago o Xari
fe, e defobrigado oEmbaixador: porém aquelle com 
mayor ambiçaõ já defprezava o dinheiro; pelo que 
prohibio aos Atlouros o comprarem as roupas , di .. 
zendo , que naõ queria eíl:e pagamento, fe naõ em 
iierolas, com que fe dilatou a liberdade do Embai• · 
xador, que generofamente com o dinheiro, que ef. 
tava deíl:inado para ella, acudio ao refgate de mui. 
tos cativos; e finalmente veyo a falecer em Mar· 
rocos. 

ElRey D. Filippe de Caíl:ella, moflrando que 
fentira a morte do fobrinho, tomou luto com toda 
a Corte, e ordenou mandar os pezames aEIRey D. 

Henri· 

• 
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640 Bifloria fjenealogic11 
Henrique, e juntamente os parabens da foa exalta
çaõ à Coroa, e fem fallar por entaõ nas fuas perten· 
çoens, naõ deixou de efcolher Miniflros proporcio·
nados naõ fó a explorar os animos dos principaes 
Senhores, mas tambem capazes de encaminharem 
os feus defignios para os pôr na fua devoçaõ , buf
cando todos os caminhos para ganhar as primeiras 
pelfoas do Miniíl:erio. A efle fim elegeo a D. Pe
dro Giraõ, Duque de Olfuna , por fer peífoa , em 
quem concorria Cobre a authoridade , e reprefenta
çaó , a circunflancia de fer irmaõ da Duqueza de 
Aveiro D. Magdalena Giraõ, viuva do Duque D. 
Jorge de Lencaflre, que morrera na batalha de AI~ 
cacere, e ao mefmo tempo a D. ChrHlovaõ de Mou
ra, Porruguez, depois primeiro Marquez de Caíl:el~ 
lo-Rodrigo, que em Caflella do ferviço da Princeza 
D.Joanna paffara ao delRey, a quem era muy acei
to, e o foy ainda mais depois da negociaçaõ de Por
tugal. · 

Era tamhem D.Joaõ da Sylva, Commenda
dor de Obreira na Ordem de Calatrava, Gentilho.' 
mem da boca, · feu Embaixador neíl:a Corte , e nella 
cafado com D. Filippa da Sylva, herdeira do Con
dado de Portalegre, como neta do Conde D. Alva
ro da Sylva, o qual D. Joaõ paífara a Africa com 
EIRey D. Sebaíl.iaõ; e voltando de 1"1arrocos a tem
po de poder continuar o feu emprego, D. ChrHlo. 
vaõ de Moura, que já manejava eíle negocio , fez 
com EIRey D. Filippe que o empregaífe em outra 

coufa 
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coura para o defviar de que voltalfe a Portugal, e 
foífe o negociado f6mente feu. He bem de repararf 
que os Miniíl:ros , que EIRey Filippe efcolheo para 
mandar a Portugal, eraõ aparentados com as primei .. 
ras Caías do Reyno, para affim com elles começar 
a eíl:abelecer o feu partido. Defla forte entrou na 
idéa de fucceder na Coroa, valen'do-fe de induílriasf 
dadivas, e promeífas, com que os feus Minillros fo. 
raõ difpondo os animos dos Senhores Portuguezes 
para a fua mefma ruina. 

Achava-fe El Rey D. Henrique inhabil pelo 
eíl:âdo para dar fucceífor ao Reyno , e cheyo de an• 
nos , mas ainda nefte eff:ado era taõ vehemente o 
deíejo dos P6vos de ver perpetuada a Coroa, que 
fem embargo delRey fer Arcebifpo, e velho, o Se"' 
nado da Camera de Lisboa lhe fupplicou que hou· 
velfe de cafar, porque o Papa vendo a urgente ne· 
ceffidade do Reyno o def pen faria, para que tivelfe 
a felicidade de fucceífor. El Rey quando ouvio a 
propoíla ficou íuprendido , e atemorifado do hor• 
ror, que lhe caufara .femelhante fupplica, a qual ain• 
da quando fe achava moço , e robullo lhe feria du· 
ra, e ekandalofa pelo zelo da caff:idade , e integri .. 
dade de coff:umes, com a qual em todo o tempo 
vivera ; neíla conformidade totalmente rejeitou a 
propoíl:a. Naõ defiíliraó os Póvos com a repulfa, 
antes reveíl:idos do zelo , e amor da Patria inRaraêS 
taéS vivamente, que aquelle animo, que já eff:ava ren
dido pela idade decrepita , lhe faltou agora para f~ 

.Tom.III. Mmmm 'ºn. 
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confervar na reíiíl:encia, deixando-fe vencer das im• 
portunas iníl:ancias dos V aífallos; porque era já taõ 
forte o combate, que nenhuma das coufas, que El
Rey propunha , perfuadia a efcufa. Defta forte 
convencido do amor dos V aífallos chegou a nomear 
Embaixador para ir tratar o negocio a Roma: foy 
eíle D. Daarte de Caffello-Branco, Conde de Sa
bugal, Meirinho môr do Reyno , em o qual con• 
corriaõ todas as circunílancias para delle fe fiar ma• 
teria de tanta fuppofiçaõ , e difficuldade, e por Se
cretario da Embaixada o Doutor R uy Fernandes da 
Caíl:anheda , Defembargador da Caía da Supplica .. 
çaõ; porém ElRey depois reflea:indo no delicado 
do negocio fuf pendeo a execuçaó da Embaixada, e 
manifdlJu aos Póvos o eílado, em que fe achava 
de velho, decrepito, e inhabil para o thalamo; mas 
depois vieraõ os Miniíl:ros a perfuadillo outra vez 
inculcandolhe huns para Efpofa a Rainha de Fran· 
ça Ifabel de Auflria, viuva delRey Carlos IX. filha 
fegunda do Emperador Maximiliano II. e outros 
huma filha do Duque de Bragança; de forte, que o 
Santo velho facrificando-fe ao eftado, que naõ que· 
ria, elegeo para Efpofa a Senhora D. Maria, filha 
primeira do Duque de Bragança D.J oaõ, primeiro 
do nome , a qual contava pouco mais de quatorze 
annos de idade , e para haver de contrahir o matri
monio fupplicou fecretamente ao Papa Gregorio 
.XIII. o defpenfaílê, e para apadrinhar eíl:e negocio 
efcreveo .ao Cardeal Carlos Borromeo, que hoje ve-

nera 
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nera a .Igreja collocado nos Altares, o qual ainda· HoGrias in Noris •d 
· . d . d IR } fc lh ~pilt. D. Bcrnardi, n. que era gran e amigo e ey pe as eme anças .u J· apud .Mabilo-

·dos coftumes lhe refipondeo que o defeJ· o e o fim nium, rom. 1 •. ºi:c· 
.,. ' ,_ ,- ' • · rum D.Bcrnard1 Ep1ft. 

erao bons, mas que lhe parecia nao fer conveniente 4 11. Edicionis P••ifi· 

a hum Prelado como elle entrar em tal pertençaõ, cnfu 11'11w 

porque femelhante def penfa íe naó concedera em 
tempo algum , o que provava com muitos exem-
plos, como refere Carlos de Bafilica, Bifpo de No-
vara na Vida do Santo. . . 
. Eff:a refoluçaõ , ·que EIRey chegou a tomar 
de cafar com a filha do Duque de Bragança , ciue 
com grande fegredo fe tratava no feu Gabinete, foy 
logo penetrada pelos MinHlros delRey Catholico, 
porque já tinhaõ· ganhado os Confelheiros, de force, 
que nenhuma coufa EIRey D. Henrique meditava, 
que immediatamente a naó paffàflêm aos Minifir~s 
de Caíl:ella, como vimos na negociaçaõ original de 
hum delles, e nas Cartas, que efcrevia a ElRey D.'. 
Filippe :. em huma lhe dava conta della refoluçaõ ~ 
togandolhe que lha embaraçaífe em Roma ; o que 
com effeito mandou impedir pelo feuMinifiro. Def • 
ta forte lhe participavaõ tudo quanto na Corte fe tra~ 
tava, o que n6s omittimos por naõ fer do nolfo aC: 
fumpto tanta individuaçaõ; mas baílará dizer, que 
à fua propria caía hiaó de noite efcondidos, e disfar-
çados os Miniílros do Confelho, de .quem EIRey 
mais {e fiava , e violado o fegredo lhe davaõ con-
ta do que fe havia tratado, apontandolhe elles mef. 
mos os _meyos , que íe havia ó de tomar. N dlas 
: Tom.III. Mmmm ii · ~ar· 
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Cartas lemos as pertençoens de muitos, as offert• 
delRey Catholico, os diverfos modos; com· que fc 
rcduziraõ à fua devoçaõ muitos Senhores, Fidalgos~ 
e Miniílros. Finalmente entre tantas coufas, que 
neíl:e negociado paífaraó para ElRey D. Filippe fuc· 
ceder na Coroa, f ómente apontarey as daufulas do 
que em tres Cartas fe relatava: em huma efcrita em 
Almeirim a 6 de Novembro do anno de 1 S79, fe lhe 
diziaõ as feguintes palavras finceramente tranfcritas: 
Y /urpiendíje propuç/lo antes de/le medio otros (falia 
!obre fe citarem os pertendentcs ao Rcyno )fin 'lue· 
rer E/Rey venir en ninguno, pareciendole que con joio 
e/le a/fana e/ daíio que recihe la Duqueza teniendo por 
cierto que ay mucha duda en n11e}lra jullicia. Em ou· 
tra efcrita a 19 de Dezembro do mefmo anno diz : 
M ucho me ha ypantado que hzrviife perjona de los que 
tratan los negocios que pud~efa temer ( teniendo las do 
/() que aqui pajfa) 'lzte elie Rey fentenci'!ife en ningun 
tiempo enfavor de D. Antonio, porque por acá nunca 
tal 1Crivimos, niji: pudo imaginar. Bergança jàlo te• 
mimos .fiempre, y con rafan, y e/ fin, e/ dali o efl,f heclzo 
y fin cu(pa de V. M agéfiad. Dios dar1~ e/ remedio pues 
·e/ es que todo lo ha de encaminhar. E ultimamente 
em outra já efcrita em Jº deJaneiro de 1580, aífe· 
gurava a El Rey de Caíl:ella, que dos cinco Gover• 
nadores, que EIRey D. Henrique havia nomeado, 
tinha feguros quatro , e que dos Vereadores do Se
nado da Camera da Cidade, que era6 quatro, tinhaó 
tres da fua parte. Defta forte naõ havia coufa, que 

para 
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para· elle fim naõ eftiveífe comprada, ou vencida; 
mas com tudo illo ElRey D. Filippe fe naó dava 
por feguro do bom fuccclf o, nem os feus Miniílros, 
pois lhe aconfe]havaõ , que entralfe por Portugal 
com hum Exercito, como com effeito fez. , 

N aõ era fómente o Efiado Archiepifcopal a 
jnhàbilidade , que ElRey tinha para o matrimonio, 
mas os muitos annos, e achaques, que em idade de
crepita o tinhaõ taõ debilitado, que evidentemen· 
te moílravaõ naõ lhe poder tardar muito a morte. 
Eíle motivo foy o que fez que os Príncipes feus con· 
fanguineos fe dedaraífem em fua vida pertendentes 
ao Reyno: o Duque de Olfuna, e D. ChrHlovaó 
de l\'loura, Embaixadores delRey D. Filippe, ore• 
queriaõ por fua parte ; Carlos Alato Bovere pelo 
Duque de Saboya; D. Fernando Famefio, Bifpo de 
Parma, pelo Duque Raynuncio; Urbano de S. Ge· 
Jafio, Bifpo de Comingues, pela Rainha de França·; 
o Duque de Bragança pela Senhora D. Catharina fua 
mulher; o Prior do Crato por fi em quanto o dei
xaraõ , e depois que o fizeraõ fahir da Corte , por 
Diogo Botelho, e outros; o Povo por fi mefmo, e 
cada hum allegava as razoem do direito, que lhe af. 
fiíliaó para fucceder no Reyno. 

Pertendia ElRey Filippe II. a Coroa Portu .. 
J?Ueza por filho da Emperatriz D. Ifabel, primeira 
61ha delRey D. Manoel. A Senhora D. Cathari
na, mulher de D.Joaõ o primeiro do nome, Du· 
ciue de Bragança, como. filha do Infante D. Duarte, 

• ,,,1 irmao 
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irmaõ delRey D . . Henrique. O Duque de Saboya 
Manoel Filisberto pela Infanta D. Brites, fua mãy. 
O Principe de Parma Raynuncio Famefe pela Prin· 
teza fua mã y a Senhora D. Maria , mulher de Ale• 
xandre Farnefe, Duque de Parma, como filha mais 
velha do Infante D. Duarte , com o que pertendia 
fazer melhor direito, que a Senhora D. Catharina; 
porém como faleceo antes da morte delRey lhe fal· 
tou o direito da reprefentaçaõ, que fua rr.ãy naõ te· 
ve, e affim foy exclu1do da pertençaó, fem que en
tre os J uizes houvelfe mais attençaó , que às acç6es 
delRey· Filippe, e da Senhora D. Catharina, que 
eíl:avaõ em igual gráo de parentefco, por ferem pri• 
mos com irmãos: mas na Senhora D. Catharina 
concorria o fundamento de fer filha de V araõ, em 
que f uccedera no direito de feu pay , ··e Filippe no 
de fua mã y, que além das exclufoens ficava prete· 
rida pelo fexo pelo Infante D. Duarte, em cuja li· 
nha fuccedia a Senhora D. Catharina, · <JUe tinha 
tambem a for~ofa claufula, confórme as· Leys dQ 
Reyno, de fer cafada com Principe nacional def• 
cendente da mefma Cafa : razocns , que no fentir 
dos homens mais doutos , e defapaixonados lhe fu. 
ziaó a Coroa indif putavel , a na6 fer mais forçofa 
a violencia das armas delRey Filippe, de que tanto 
k temeraó os J uizes. O Prior do Crato D. A nto. 
11io fazia tambem a mefma pertença6, como filho 
do Infante D. Luiz, . que dizia fer legitimo, mas na 
verdade nafcido fóra. do matrimoµi~, ~elo que ~ 
~ cn~ 
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cava excluido. Os Póvos diziaó , que a eUes fó .. 
mente pertencia declarar por e1eiçaõ quem havia 
de fucceder na Coroa , como em outras vezes na 
falta de fucceífaó tinha acontecido. A Rainha de 
França Catharina de M edicis, mulher de Henri
que II. por mais antiga linha formava a fua perten .. 
çaó, deduzindo o feu direito delRey D. Atfon~o III. 
e da -Condeífa Mathilde, por hum filho, que naó 
nakeo , como já dilfemos. Favorecia eíl:a perten· 
çaõ o Papa Gregorio XIII. porém foy defprezada 
como ma teria apocrifica, e de nenhum fundamento, 
pelo que naõ foy ouvida. . Hum Author Francez Hill-. JesRctol. d•tu .. 
r. J) íl: • R • d F e. pagnc, tom. 4- hv .. !1-
ia ando de a pertença<> da amha e rança a re1e· pag. J6+ 

repor mat~ria fem fundamento, dizendo, que quan· 
elo {e naõ oppuzera a ella a mefma verdade , com 
ciue era convencida huma prefcripçaõ de tres fecu• 
los , era aífaz fufficiente para debilitar o feu direi· 
to; fendo certo, que EIRey D. Atfonfo III. naõ ti· 
vera filhos do matrimonio da Condeífa Mathilde, 
fua primeira mulher, e a Rainha Catharina de Me· 
dicis defcendia de huma fua irmãa , como já dHfe-
mos no Liv. 1. Cap. XVI. pag. 165, e feguintes .. 
A Corte de Roma com outro motivo dizia que 
Jhe pertencia a Coroa como ef polio de hum Car· 
deal , deduzindo-o de que EIRey D. Affonfo J. 
a fizera feudo da Santa Sé Apoftolica: porém efias 
coufas naõ eraõ attendidas , antes defprezadas dos 
fabios , porque a Coroa de Portugal manou im· 
mediatamente de .Deos, fem outro algum refpeito 

na 
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na terra; e no cafo de lhe poderem faltar os legiti
mos, e verdadeiros poífuidores, havia nos P6vos o 
direito de elegerem o Rey peJas fuas Leys Munici
paes, o que he ordinario nas demais Coroas da Chrif. 
tandade, em que os Reys fuccedem nellas por di-

Clede' HiO:oirc Ge~er. rei to hereditario. A Rainha 'fabel de Inglaterra 
de Portugal, com.1 S• 1-
pag. a 16~ • tambem por outro direito imaginario pertendia fuc-

ceder na Coroa , e foy igualmente attendida , que o 
Papa. Outro Author Francez tratando deíla ma
teria diz , que eA:as pertençoens à Coroa de Portu· 
gal naõ tinhaõ melhores fundamentos , do que ti· 
nha a Rainha de França .. 

ElRey D. Henrique opprimido dos cuidados1 

e affliélo com o pezo dos annos, e achaques, que· 
rendo dar principio a negocio taó importante, man. 
dou citar aos pertendentes , e com effeito foy El
Rey D. Filippe citado por Ferna5 da Sylva, Alcai· 
de môr deSylves, feu Embaixador na Corte deCaf. 
tella , ao qual EIRey Filippe fez depois Védor da 
Fazenda, e do Confelho de Eíl:ado. A Senhora D. 
Catharina , que eA:ava em Villa-Viçofa, foy citada 
por Francifco Serra ó, Ef crivaó da Fazenda del R.ey, 
e ao mefmo tempo o Duque de Bragança D.Joaõ, 
primeiro do nome, feu marido, que andava n,aCor-

. te na fua pertençaó. O Senhor D. Antonio, que 
eílava em Abrantes retirado por ordem da Corte, 
foy eirado por Nuno Alvares Pereira, Elcrivaõ da 
Fazenda , depois Secretario de Effado no Confelho 
de Portugal cm Madrid, e affim os demais perten-

dentes, 
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dentes, que todos acudiraõ à caulâ, excepto EIRey 
D. Filippe, que naõ queria acudir ajuizo como 
parte, fe naó fucceder fem contradiçaõ~· 

Convocou ElRey Cortes para a Cidade de 
Lisboa , com o defignio de . eleger Governadores, 
que como J uizes decidiífem a quem pertencia o 
Reyno ,_ por cuja Sentença deviaõ ellar fem con~ 
tradiçaõ todos os pertendentes. Convocados os 
Tres EG:ados do Reyno, a Caber! Ecclefiaíl:ico, NO• 
breza, e Povo, em o l deJunho do anno de 1579, 
fe ajuntaraõ nas Caías de 1\tlartim Affonfo de Sou· Prova num.i7J. 
{a, junto a S. Francifco , que hoje faó do Conde do 
Vimieiro, e nellas fe celebraraõ, dandofclhe princi• 
pio por huma Oraçaõ , que fez D. Affonfo de ·cat: 
tello-Branco , que depois foy Bifpo do Algarve·, e 
de Coimbra. Ele~eraõ nas Cortes quinze Senhores 
dos prindpaes do Reyno , para delles efcolher El· 
Rey cinco Governadores, dos quaes logo nomeou: 
D.Jorge de Almeida _, Arcebifpo de Lisboa, D.' 
J oaõ Mafcarenhas , o &mofo Capitaõ , ·que defen• 
deo Dio, Francifco de Sá de Menezes, feu Came• 
reiro môr, Diogo Lopes de Soufa , Senhor de Mi· 
randa, e Governador da Caía do Civel, e D.Joaõ 
Tello de Menezes, Senhor de Aveiras. Nas me!: 
mas Cones fe nomeara6 vinte e quatro Miniflros 
Letrados para J uizes , dos quaes efcolheria EIRey· 
onze, para com os. Governadores darem a Senten• 
ça. Porém como ndla eleiçaõ era precifo hum in· 
,violavel fegredo por .naõ ferem fobornados ( com'CJ 
' . . Tom.III. ~nnq fe 
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fe já o nafS el\iyera tudo) por taõ poderofas partei; 
naõ quiz ElRey , que fe publicaífem , e fe fizcraõ 
tres Pautas cerradas , que fe meteraõ em tres co• 
fi-es fechados , dos qaaes foy pofto hum na Cathe· 

· · -•: dral de Lisboa, outro no Senado da Camera da 
.mefma Cidade, e outro no Mofteiro de S. Eloy; 
para ferem abertos depois da morte delRey. 
' · Continhaó em íubllancia o juramento, que (o 

fez nas Cortes, de que por morte delRey obedece- · 
riaó todos aos Governadores , que fofiêm nomea
dos, e teriaõ por verdadeiro, e natural Rey aquel· 
le , que por elles, e pelos J uizes foífe determinado • 
e declarado. J uraraõ os Tres Eff:ados Eccle6afilco,· 
Nobreza, e Póvos, como pertenfores t e tambem o_ 
Duque de Bragança, e o Senhor D. Antonio, que 
para ilfo foy chamado do feu deaerro , o qual de• 
pois o reclamou diante do N uncio A pollolico. Os 
Embaixadores Catlelhanos já affiftidos dos Defem-· 
bargadores Luiz de Molina Guardiola, e Rodrigo· 
V afques , tambem com o caraéler de Embaixado· 
res , naó fó o naõ fizeraõ , mas proteílaraõ dizendo 1 

que o feu Rey o era legitimo defla Coroa, e como 
fuperior eftava independente de femelhante fujei· 
çaô, e defla forte fe efcufou ElRey D. Filippe, naõ' 
o devendo fàzer, porque elle era pertendente, como 
os demais , e além diífo com taõ duvidofo direito, 
como o que allegava. · 

· Depois no dia 27 deJ unho na Capelia môr da 
Cad1edral de Lisboa, . eftando prefentes os V creado• 

. re~ 
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tes tlo Senado da Camera Manoel Telles Barreto,· 
Francifco de Sá, e o Doutor Diogo Calema, e Af. 
funfo de Albuquerque, e o Doutor Jorge da Cu
nha, ambos do Confelho delRey, e que haviaõ fi .. 
do Procuradores da dita Cidade nas Cortes, e Se-· 
baíl:iaõ de Lucena , Procurador da Cidade , e os. 
Procuradores dos Mifl:eres, Antonio Pires, Alvaro 
Eíl:eves, Martim Fernandes, e Pedro Garcia , e o. 
Juiz do Povo Diniz Carvalho, e os Doutores Si
maó Gom;alves Preto, Chanceller môr, Gafpar de. 
Figueiredo, Paulo Affonfo , Pedro Barbofa, e Je• 
ronymo Pereira de Sá , Defembargadores do Paço, 
o Doutor Gafpar Pereira , Chanceller da Cafa da 
Supplicaçaõ, o LicenciadoJorge Lopes, que fervia 
de Chanceller da Cafa do Civel, e Roque Vieira, 
Efcrivaõ da Camera delRey , o qual apprefentou 
hum Alvará feu, em que nomeava aos referidos cin•, 
co Governadores , os quaes juraraõ folem·nemente 
nas mãos d~ :8ifpo de Leiria de bem cumprirem Provanum.17~. 
com as obngaçoens , de que íe encarregavaõ , do 
que fe fez hum publico inilrumento, que fe guarda. 
na Torre do Tombo. 

Os fequazes dos pertendentes entraraó livre
mente a negociar, em cuja opiniaó naõ eraõ mais 
que Bragança, Caíl:e1la , e o Prior do Crato. EI. 
Rey pàífou·à Villa de Almeirim fugindo da peíl:e, 
que já fe ateava em I .. isboa, e fe hia diffundindo pe· 
lo Reyno. Chamou as Cortes de Lisboa a Almei· 
rim , e juntos ·os Tres E~ados do Reyno. naquel1à 
. Tom.Ili. . Nnnn il Villa, 
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Villa, em huma fegunda feira 11 deJaneiro de 1 ;Bo, 
íe deu principio a eff:e aél:o por huma Oraçaõ de D. 
Antonio Pinheiro, Bifpo de Leiria , grande fautor 
do partido Caílelhano, pelo que era fuf peito em tu· 
do aos Póvos, que já defefperados rompia6 em pu
blicas fatyras contra elle, e outros já conhecidos por 
faccionarios de Callella, porque eflavaõ ta6 confian
tes na exclufiva de Filippe, que os recados, que o 
Bifpo lhe levava da parte delRey fobre concertos 
com Caílella, foraõ combatidos, e repulfados de 
forte, que EIRey já canfado fe vio precifado a fe juC: 
tificar, manifeff:andolhe que o feu intento naõ fora, 
nem era declarar a f ua idéa , por naó ter refolvido 
.qual tinha o melhor direito entre os pertendentes; 
fu naó fómente fignificar1he, que o direito dos Pó
vos era muy duvidofo entre os melmos pertenden
tes. 

Achava-fe EIRey debilitado de forças, oppri .. 
mido dos negocios, fem rcfoluçaõ para· lhe dar fim, 
e taó rendido o animo ao medo de Caílella, que fe 
conhecia, que naõ poderia já .durar muito. Cha· 
mou a Confelho particular , no qual fe lhe conhe
ceo inclinaçaõ a EIRey D. Filippe , porque aífen. 
tou, que fe concertaffe com elle a Senhora D. Ca
tharina, perfuadindolhe, que aceitaífe os partidos, Cf tle 
EIRey de Caíl:ella lhe offerecia. Aggravaraõfelhe 
as queixas de forte, que a Senhora D. Catharina fa. 
bendo o eflado , em que o tio fe achava , veyo de 
Y illa:-Viçofa a Almeirim para o ver, e lhe fallar na 

fui 

Digitized byGoogle 



J4 Cafa ~ai Pórtug. Liv. li'.: 6 ·s 3 
fua perteníaõ, e o fez taõ vivamente, que EIRey 
convencido efteve na refoluc;a6 de declarar · a ío• 
brinha iucceífora do Reyno. D. ChrHlovaó de 
Moura, que naõ perdia tempo, fendo avifado da 
determinaçaó delRey ~ lhe fez infpirar taes coufas, 
que o poz outra vez na irrefoluçaó de nomear fuc· 
celfor, para o que naõ era neceffario muito J e nefle 
eíl:ado o achou a morte. E fendo remettida efia 
grande caufa aos cinco Governadores, que deixava 
ao Reyno, para como J uizes a decidirem , por fe-
rem nomeados pelos Tres Eíl:ados do Reyno, e elei- Prova num. 17 4• 
tos por EIRey, em virtude do alfento, que íe havia 
tomado nas Cortes , como fica referido , nos quaes 
foando mais ( excepto D.J oaõ TeUo) o eíl:rondo das 
armas, que ElRey D. Filippe movia, decidiraõ a 
caufa a favor do poder defi:e grande Rey, preferin4 

do a juftiça clara, e indubitavel da Senhora D. Ca-
tharina. Faleceo EIRey D. Henrique no Paço de. 
Almeirim em}º deJaneiro do anno de 1580. Abrio--
fe o feu Tellamento, que havia feito em Lisboa a 
29 de Mayo do anno 1579 , e fe acharaõ nomeados 
Tellamenteiros D.Jorge de Almeida, Arcebifpo de 
Lisboa, Franciíco de Sá de Menezes, feu Camerei· 
ro môr, o Padre Leaõ Henriques, feu Confelfor, e 
o Doutor Paulo Aifonfo, Defembargador do Paço. 
N elle fe vê , que cuidou mais nas c01.1fas da fua al-
ma , como bom ChrHlaõ , e Prelado , do que nas 

·que pertenciaó à fucceffaó do Reyno, deixando ef.. 
tas ao arbitrio dos mencionadosJ uizes, e a íi na du· 

vida 

Digitized byGoogle 



· Provanum.175'. 
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vida (e havia de nomear fuccelfor ao Reyno , em 
que {e achava triais tímido, do que irrefoluto, como 
fe vê nas palavras da feguinte Verba do feu TeRa• 
menta , que dizem : E porque ao tempo, que faço. 
tjle T~Jlamento, naô tenho defaendentes, que direita• 
mente lzajaõ ji1cceder na Coroa de/les Reynos, e tenlzo 
mamlad., requerer a meus.fohrinlzos, que algum direi· 
to podem pertender, e e/lá e/le cefo de~fi1ccejfa'Ó em 
jufliça, por quanto naô declaro aqui agora quem me lza 
de jitcceder, ferá quem coeforme a direito ~ozrt,rer de 
fer, e ejfe declaro por nze11 lzerdeiro, e.facc!ffor, (a!v<J 
(e antes de minha morte nomear a p~ffoa, que eRe àz:. 
reito tiver : e por tanto mando a todas as pef)oas de 
·'J.ualquer qualidade , e/lado, e co11diça'Ô, 911e f eja'Ó def.. 
tes meus Reynos , e Senhorios, 9ue logo como for no· 
meada a tal pY[oa por mim, 011 pelos J uizes, para jJfo 
deputados , a reconheçaõ , e lhe dem homenagem , o 
v'!lfallagem, 911e /àõ o/Jrigados , o'c. Defias pala~ 
vras fe infere , que lhe naõ faltáraõ defejos de íêr 
elle , o que nomeaífe o fuccelfor do Reyno; porém 
preoccupado de temor, coníl:itu1do em idade decre
pita , e contraíl:ado de achaques , naõ teve animo 
para fe refolver. Man~a-fe fepultar no Moff:eiro 
de Belem , no qual ordena fe digaõ duas Milfas per· 
petuas , e nos Mofleiros de Santa Cruz de Coimbra, 
de Alcobaça, e outros da Ordem de S. Bernardo, e 
S. Bento, além das obrigaçoens de Miífas, e Ora· 
çocns dos Collegios da Companhia, que lhe perten• 
ciaõ como Fundador, o que recommenda ao Geral; 
. · · e Pro· 
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e- Provmcial , para que fe cumpraó na fórma das 
~as ConlHtulçoens. Todos eftes fuffragios appli•· 
cou pela fua alma, pela dos Reys feus pays , dei ... 
Rey feu irmaõ, da Rainha D. Catharina, e dei· 
Rey D. Sebaftiaõ feu fobrinho; e depois de divcr
fos legados, e efmoJas, em que mo(lra a fua pieda• 
de, deixa a fua alma por herdeira. Depois em AI· 
meirim a 27 de Janeiro de 1 j8o fez huma declara• 
çaõ , em que determina , que fe vendaõ todos os~ 
moveis, ouro, e prata pertencentes a EIRey D. Se· 
bafliaõ para fatisfazerem as fuas dividas, e ordena, 
que todos os Officiaes do Reyno, affim da fua Ca· 
la , como de Fazenda, e J uftiça , firvaó os f eus cat· 
gos , até que feja nomeado o fucceífor do Reyno 1 

falvo commettendo crime, porque os hajaõ de per., 
der , e que o feu corpo feja depoíitado na Capella 
m6r do Paço de. Almeirim até fer trasladado para 
Jklem, aonde jaz, e tem o feguinte Epitafio. · 

Rlc j acet Henri cus gemino Jiademate claru ~ 
~od Patr1•0 Sceptro purpura junfla fuit. · 

Conditur,& ~f'gnum pariter cum 'Regt flpu/tl4m, 
Vt foret lmperii vitat}"e, morjque fui. 

Foy EIRey de mediana eflatura, muy parec•· 
do a feu pay , de efpirito vivo, adornado de erudi· 
çaó fagrada, e profana , inclinado à Mathematica , 
em que teve por Mellrc ao íàmofo Pedro Nunes. 

. No 
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No leu tempo floreceraõ os infignes André -de R e .. 
zende, Jeronymo Oforio, Portuguezes, e fez vir de 
fóra a Nicolao Clenardo, que foy feu Meftre,Joaó 
Parvi, que foy Bifpo de Cabo-Verde, e outros fa. 
mofos Meftres da Jingua Latina, com os quaes tra• 
ta va erudita, e familiarmente, e os honrava com fa. 
vores, e merces. Era fofrido nos trabalhos, e de tal 
coníl:ancia, que fempre pareceo Principe; na Re~ 
gencia do Reyno cuidadoío , e na obfervancia das 
Leys, que reduzio a admiravel methodo. He obra 
fua a fortificaçaõ da Praça de Mazagaõ, que fican
do deilruida . no cerco, de que valerofamente fe de~ 
fendera, foy reedificada em melhor f6rma. Na vi· 
da Ecdefiaflica , que f eguio, douto, e exemplar; k>y 
grande reformador de abufos , e extitpador de vi· 
cios, para o que eA:abeleceo muitas coufas utHiffi· 
mas para o governo , e inllruçaõ das fuas Ovelhas; 
entre ellas o Breviatio Eborenfe , que fe imprimiQ. 
no anno de 1548 pela direcc;aõ do douto Rezende: 
Lembranças para os Confelfor~s · com -os Decretos 
do Concilio de Trento imprelfas em Lisboa : Conf. 
tittiiçoens publicas ·no Synodo Bracharenfe a 14 de 
~ttembro de 15} 8 , e fe imprimiraõ em Lisboa no 
anm;> feguinte. Mandou traduzir em Portuguez 
para ufó da· Diocefi Bracharenfe o Sacramentario de 
Clemente Sanches ·de V erúal , Arcediago de V ai· 
deitar na Igreja de Lugo_, e fe imprimio em Brag~ 
em 153 9 : Conílituiçoens Extravagantes, primeiras, 
e fegundas do Arcebifeado de Lisboa, mandadas im~ 

- primir 
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primir pelo Arccbifpo D. Miguel de Cafiro, em 
i $ 8 8. Ef creveo huma Expofiçaó ao Pfalmo : Mi• 

Jericurdia, o' judici11m cantabo tihi , Domine. Eaa .. 
va m. f. na Bibliotheca Severiana. Mandou fazer 
pelo Defembargador Duarte Nunes de Leaõ huma 
Compilaçaó das Leys Noviffimas, como confelfa ·º 
meímo Duarte Nunes na Genealogia dos R eys de 
Portugal. Compoz diverfas Homilias, e Medira .. 
çoens , que fe imprimiraõ , e mandava repar~ir por 
todos os feus criados, e depois fe traduziraó 'na lin• · 
gua Latina, e foraó impreífas em Flandres no anno 
de 1575 por Fr. Antonio de Sena da Ordem dos 
Prégadores, e depois por ordem da Academia Ebo· 
renfe fe imprimiraó em Lisboa no anno de 1576. 
As Mcditaçoens, que compoz fobre o P ater No/ler 1 

verreo em Latim o Bifpo D. Jeronymo Oforio, e 
fe imprimiraõ no referido anno. Deíl:a forte como 
Principe.Eccleíiaíl:ico fe occupava nas fciencias mais 
fantas, fendo na fua peff"oa e afio, e por. tal reconheci· 
da a fua Familia: deíl:a . efcolhia Efmoleres , de quem 
1e fiava , e por quem defpendia largas efmolas em 
fegredo (além das publicas) por todos os neceffita• 
dos, em que entravaó muitas peffoas nobres, que 
eraõ foccorridas .continuamente conf6rme a quali· 
dade, e a pobreza, .em que fe achavaó. Na Pat: 
choa, e outras Feíl:as iníignes da Igreja experimen
tavaõ todos os eífuitos da f ua charidade. Para a 
Cafa da Mifericordia da Cidade de Evora tinha def. 
tinado huma groffà porçaó todos os mezes , para 

Tom.III, Oooo que 
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que a diíl:ribuilfe em efmolas ' etlendendo o feu ze; 
)o, e compaffivo animo a mefma graça a outras Ca
ías da Mifericordia do feu Arcebifpado. A' fua 
providencia deveo a mef ma Cidade fer ornada de 
fontes de marmore, e de edi6cios, que a ennobrece• 
raõ. Entre tantas virtudes brilhava o amor, com 
que apafcentava o feu rebanho , adminiflrando o 
Sacramento da Euchariff:ia às fuas Ovelha.5 na Paf-

" choa, e em outras Fdlas grandes da Igreja com 
univerfal edificaçaõ das gentes. Na Semana Santa 
em a Q.uinta feira Mayor celebrava os Officios taõ 
devotamente , e com tantas 1agrimas , que enterne
cia a todos os circuntlantes ver a humildade , com 
que fazia a ceremonia do Lava pés a doze Clerigos: 
deíl:a forte edificou fempre aos feus com aélos de 
heroica Religiaõ. 

Efle continuado exercido de virtudes faz ter 
por coufa certa , que fenaõ empunhara o Sceptro 
na idade decrepita com os efpiritos combatidos das 
defgraças, faria gloriofo o feu reynado ; porém o que 
entaó lhe faltou narefoluçaõ, lhe fobrou em lhe fazer 
feliz a füa memoria, fendo fempre reconhecido por 
hum dos mais excellentes Principes da Igreja, que 
floreceraõ em exemplo, e virtude, pelo que pia .. 
mente cremos eRá gozando da eterna Bemaventu· 
rança. Do feu religiofo animo temos eternos pa~ 
droens no zelo do augmento da Santa Inquifiçaõ, 
que ell~ promoveo com tanto difve1o, e utilidade 
da ReUgiaú Catholica. Aos pobres Eremitas d~ 

Serra 
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Se~a de Olfa, que defde o principio do Reyno fc: 
conheciaõ efilalhados vivendo com grande exe~ 
pio , reduzio a forma regular approvada pela Santa 
Sé Apoflolica debaixo do nome , e protecçaõ do 
feu Fundador S. Paulo, primeiro Eremita, de quem 
deduziaõ a origem. As reformas das Religioens 
de S. Ben~o, e S. Bernardo, reduzia a duas Congre· 
gaçoens , tendo cada hwna fua Cabeça , fendo da 
primeira D. Abbade Geral o de Tibaens , e da fe-t 
gundo o de Alcobaça , a qual fez immediata à Sé 
Apofl:olica, deixando-no ·material edificio da'Juelle 
lleal , e magnifico Mofleiro t em grandes obras , 
muitas memorias da fua generoíidade, a qual expc~ 
rimentaraõ muitas Religioens , . fendo a mais pre-
miada da fua grandeza a benemerita Companhia de 
Jefus, a quem fundou em Lisboa o Collegio de s .. · 
Antaõ , na Cidade do Porto o de S. Lourenço, e 
em Evora o magnifico, e Real Coltegio do Efpiri-' 
to Santo , a que unio huma U nivedidade no àntto 
«le 1; 59, entregue à direcçaõ dos Padres, como tam• 
bem o Collcgio dos Porcioniftas em 1 J62 , a que 
fuccedeo em 1 S79 o Real da Purificaçaõ, Semi na• 
rio de Varoens infignes em letras, e virtudes.. Net: 
te Collegio da Companhia de Evora tinha mand~ 
do lavrar a fua fepultura , na qual fe lê o feguinte 
Cenotafio. 

T~m.m ºººº ij 
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Henricus Emmanuelis Lujitanite 'R(gí r , 
Et Marite piij /imte 'l{cginte filius, 

S. 1{. E. Cardinalis , . 
Perpetuus Âpoflolic~ Sedis J Latere legatu$ 

. Et hujus ~gni qeneralis lnquifitor, 
·. Ex 73racharte Augu/lte Archiepijcopo 

:X,.ecelf arias ob caujas Primus hborenjit, 
'Deinde Vlyfipponenji1 , 

. Ác rurfus Eborenjis Archiepi[copus. 
Cttnobii A/cobatienfu, · 

·Âc S. CruciJ Conimbricenjis Commendatariu1, 
Exce/len.r 0111nis memorite Princepr 

Sepulturte locum hunc ftbi vivens elegerat, 
~ia ubi ~minis f avore 

·· ~n parum aliorum confuluerat jaluti, 
lbi animte Ju~ 

Per continutl facrificia, &· preces 
Propitium idem {ore ':!'( umen 

· Merità credebat, ac fperabat. 
Poflea tamen Vei Opt. i\1ax. muntre 'R.f x 

· fuxta Pairem, & M4trem, & Fratres 
Sepeliri compul/üs ejl. 

Naõ 
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N aõ fabemos, que creaífe cm o feu Reynado Europa Pon. t. ~· c.2. 

outro titulo mais, que o de Conde de Mattofinhos foJ. 60• 

na peífoa de Francifco de Sá de Menezes , feu Ca- · · 
mereiro môr , do qual naõ achámos o regifiro da 
Carta na fua Chance1laria. Manoel de Faria e Sou-
fa diz , que fizera Conde de Afinhofo a D. Nuno 
Mafcarenhas ; porém padeceo engano, porque foy 
feito depois por EIRey D. Filippe, por Carta de 10 

deJaneiro de I)Sj, que eA:á no liv.4 da fua Chan· 
cellaria , foi. 149, na qual fe vê huma Verba , que 
diz , que naõ tivera effeito efla merce , porque D. 
Nuno defiíl:io della pela Commenda de S. J oaõ de 
Infans no Bíípado d~ Lamego , para e1Ie, e hum de 
kus filhos, em ; de Setembro de 1589. 
· Dos Fidalgos, que occuparaõ os Officios da fua 
€afa, e Reyno, referiremos os que encontrámos na 
fua ChancelJaria , ou outros documentos de igual 
fé , fem a intenfaõ de Catalogo , como já deixámos 
dito em outra parte. . - · · 

D.JoAó, primeiro do nome, Duque deBra· 
gança , foy Condeíl:avel do Reyno no aélo da fua 
Coroaçaõ , como temos referido. Depois o foy 
por Carta delRey D. Filippe, que eíl:á na fua Chan· 
cellaria, liv. 1 , foi. ) 1 , paífada em 12 de Junho de 
1584. 

FRANCISCO DESA' DE MENEZES, do feu Con- Provanum.176. 
lelho de EA:ado, foy feu Camereiro môr, por Carra 
feita em Lisboa a 9 de Outubro de 1578, e eílá no 
liv.·4}, foi. 109. 
. , DIOGO 
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D1oco DE Mm.ANDA foy ieu Camereiró m&r, 

e Guarda môr, fendo Infante, e nos me~os luga· 
res lhe fuccedeo ieu filho Martim Affonfo de Mi
randa, Alcaide môr de Monte Agraço, como etcre• 
ve D. Antonio de Lima no feu Nobiliario, '}UC era 
&io do fegundo, e cunhado do primeiro; circunfian
cias, que fobre a authoridade de D.Antonio de~ 
ma verificaó como inflrumcnto as noticias·. 

HEN1u~uE HENIUQVES DE M1B.ANDà, do féll 
Confelho, Commendador de Cabeço de Vide na 
Ordem de Aviz, tambem foy feu Camereiro môc 
fendo Infante, e depois de Rey J feu Eftribeiro môr s 
e de feu fucccífor, como refere D. Antonio de Li .. 
ma, Senhor de Calho Dairo, &e. que vivia naquel
le tempo , no feu N obiliario e~ titulO' de Miran. 
das. Depois vimos a lua Carta do officio de Eílribei• 
ro môr, pallâda em Lisboa a 3 o de Outubro de 1 S7 ri 
'}Ue eaá no liv •. 42 da Chancellaria do dito Rey 1 
foi. 12 r. 

D. ALVARO DA SYLVA, Conde de Portalegre, 
60y feu Mordomo môr, e o havia fido deIR.ey D. 
Sebaíliaõ. Confla, que exercitou effe cargo no ailo. 
do levantamento delRey, como tica efcrito, o qual 
parece falecer no anno de 1579 , ainda que SalazaE 
diz, que viveo poucos mezes depois de entrado o 
anno de 1580; fendo o motivo da noíra aBêveraçac> 
acharmos provido efte officio naquelle anno, na pel• 
foa de 

D. J OAÜ l\45CAUNHAS a do feu Con1elho de 
. Efta. 
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EA:ado , ao qual fez feu Mordomo môr, ·por .Carta 
paífada em Lisboa a 11 de Novembro de 1 ;79, que 
eR:á no liv. 44, foL299. Foy tambem Védor de fua 
.Fa.zenda, como fe vê no Auto do Juramento das 
Cortes, feitas em Junho do referido anno, que vaõ 
nas provas num. 17 2. 

D.J OAÕ DE CASTRO, que tinha fido Cape1Iaó 
_môr delRey D.Seba!Haõ exercitou na fua Coroaçaõ 
o mefmo cargo, como fica dito. 

D. JORGE DE ATAIDE , Bi{po de Vifeu , foy 
feu CapeUaõ môr , por Carta paffàda em Lisboa a 
1 J de Outubro do anno 1578, que etlá no liv. 42 , 
fol. 12 5. Foy depois Inquifidor Geral. 

D.JoAÕ DE AZEVEDO foy Almirante de Por• 
tugal , como fe vê da Carta , que lhe paff"araõ os 
(;ovemadores do Reyno a 26 de Abril do anno 1) 80, 
de que já fizemos mençaõ no liv. 46, foi. 1 ; o. 

D. DuAR.TE DE CASTELLO·BRANco , do feu 
Confelho , Meirinho môr do Reyno , que no fe• 
guinte Reynado foy primeiro Conde de Sabugal , 
por Carta de 2 J de F evereira do anno de 1 5 8 2 , e 
do Confelho de Effado. · Foy feu Védor da Fazen• 

.' da, por Carta feita em Almeirim a 7 deJ aneiro do 
· anno 1510, que eff:á no liv. 46, foi. 15. 

D. FRANCISCO DE SousA foy Capitaõ da fua 
Guarda, como coníl:a da Carta, em que o fez do feu 
Confelho, paílàda em Lisboa a 11 de Novembro de 
·1578, que etlá no liv. 1 ~ , fol. q 1. 

D.J OAÕ TELLo DE MENEZES, Senhor de A vei· 
; ra'• 
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ras , que tinha fido Embaixador delRey D. Seb~ 
tiaõ ao Papa Pio V. e depois hum dos Governado
res do Reyno, e Prefidente do Defembargo do Paço, 
fez o officio de Alfer~ môr na Coroaçaó delRey, 
como conlla do inftrumento allegado deff e aél:o. . 

D.JORGE DE MENEZES .fõy feu Alferes môr1 
confla do Alvará do feu ordenado , feito em Lisboa 
a 19 de Julho de 1579, que eflá no liv.44, fol. J 15, 
no qual fe diz: Por falecimento de Jeu irmaõ D~ 
Luiz, ftlhos áe D.Joaô de Menezes, r:/c. 

FRANc1sco DE SousA riB MENEZES, Alcaide 
rpôr .da Guarda , foy feu Copeiro môr por Carta 
paífada cm Lisboa a 18 de Setembro de 1 S79, que 
eílá no li v. 44 da fua Chancellaria,, foi. 2 8 S •. 

DAMIAÕ BORGES, Commendador da, Ordem 
4e Chriílo, foy V eador da f ua Caía, por Carta feita 
em Lisboa a 2; de Outubro de 1s78, que eilá nq 
liv.42, foi. 8}, na qual diz que lhe tinha feito efia 
merce antes de fer Rey. · 

D10Go DA SYLVEIRA, fegundo Conde de Sor
telha, que tinha ftdo Guarda môr da pdfoa delRey 
D. Sebaftiaõ, o foy tambem delRey D. Henrique, 
como affirma D. Antonio de Lima, Senhor de Cat: 
tro Da iro , no feu N obiliario em titulo de Sy1veiras" 

D10Go DE MIRANDA, filho de Martim Affon· 
fo de l\'liranda, Camereiro môr, foy pagem da cam· 
painha, como efcreve D. Antonio de Lima no feu 
N obiliario. . 

MIGUEL DB MoVR.A , do feu Confelho , foy 
feu 
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: feu Secretario , conA:a do Auto das Cortes al1egado 
. na prova num. 172._ Depois foy do Confelho de 
Etlado. de feu fucceífor ,. e feu Efcrivaõ da Puridade; 

. por Carta reita ern Lisboa a ~ S de Dezembro de 
1582, que eftá no liv~4 .da fua Chancellaria, fol.121~ 
. . Teye ElRey por empreza hum Delfim envol

. _tQ em huma ancora côm. a letra: F~ina l~nte • 

. Tom.IlL Pppp Em 
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6 & & • : ~ - :1/Jflorrtt . geniiiloglé4 · -_ · -·. 
Em o anno de 1612 foy ElRey·D. Hcnricpii 

trasladado para a fepultura , que hoje tem, que .lha 
mandou fazer ElRey D. Pedro II. em que fe gra"' 
vou o Epitafio , que fica efcrito; e fendo· aberto ~ 
caixaõ, fe achou o corpo inteiro com as vdles:Ca& 
dinalicias , como fe naquella hora lhe fo['em poflas, 
com .o barrete na cabeça.: foy levantado o corpo 
com prudente advertencia para examinar fe com o 
tir recebia alguma diff"erença o corpo, ou as vellidu· 
ras; porém ficou tudo na meGna fórma. A efle 
aél:o, que fe fez particularmente às porias fechadas, 
e com toda a cere111onia devida, affiftiraó os Confe
lheiros de Ellado , e os Officiaes da Caía Real; e o 
Secretario de Eíl:ado D. Fr. Manoel Pereira fez 
hum termo da fórma, em que foy achado o corpo 
delRey D. Henrique, para que em todo o tempo 
conflaífe, o qual affinaraõ os Confelheiros de Efta
do, que o co1locaraó no tumulo, em que jaz, que 
o Provedor das obras do Paço mandou cerrar. Ha· 
via6 paffado cento e dous annos , que o dito B.ey 
fa.lecera no de J j So, como fica dito. 

" . ~ 

Digitized byGoogle 



·-: : 
.~. ::~~ . 

Digitized b~Google 



" 

Digitized byGoogle 



XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

·T 
GENEALOC 

O. Manoel , Rcy de PortogaJ, nafceo a l '· de N 
Béja, fobio ao Throno a z 7. de Ouuibro do annc 
de 1s11. cm Lisboa. 

J. O Príncipe D. 1. D. Joaõ Ili. Rey de Por- a. AlnfanraD. 
Migwel da Paz , ru~al, nafceo a 6. de Junho lf abcl , n. a J 4o 
n. a z4 de Agof. 1 ;oz. Sobio ao Throno a de Outubro de 
to. de 1498. ju• 1 ~· deDczemb. 1su. +cm 1 fO ~· Cafou 
rado P. H. das Lisboa a 1 1. de Junho de com o Empe• 
Coroas de Portu• IH7• Cafou a s• de Fe• rador Carlos V. 
gal, e Caftclla , + vcrciro de 1 ; .& ; • com a Rai- cm 11. de l\fJr• 
cm Granada a nha D. Catharina , filha de ço de 1 sz6. + 
19. de Julho de Filippc 1. Rcy de Caílclla , + · o 1. de Mayo 
1;00. a 1 z. de Fevereiro de 1 f7 8. de 1539. 

O Prin· A Infanta D. Maria , naí- A Tnfan- A lnfan· O Príncipe 
cipe D. eco a 1 S'. de Outubro de ta D. lfa-
Affonfo, 1 ; z 7. Princeza de Caílel• bel, naf. 

la. C..fou a 1 ;. de No- a i8. de n. a z4 
Abril de de Fcve· vembro de 1 S4~· com 

reiro de Filíppc li. RC'y de Caf· 1;29. + 
1sz6.+ relia, + a u. de Julho menina. 

de 1 S4S'• de tenra 
idad(o 

1. D. Manoel de P~I , + no 
anno 1666. Cafou com Joanna, 
Condctra de Hanaa Muntfcmbcrg 
no anno 1646. filha de Alberto, 
Conde de Hanau Munttcmbcrg. 
Ocpois de viuvo foy Frade do 
Carmo. 

t.i D.Bri-
res, naf-
ceoa•S'· 
de Feve• 
reiro de 
IJJO. + 
menina. 

V. M~nocl, 
naf tto no 1, 
dcNovcmb. 
de 1 n •. + 
no.anno de 
lfl1·ª'4· 
de AbriL 

D. Maria 
de Porta• · 
gal ,+ an· 
tcs· do an· 
no 1654. 
fem cafar. 

2. A lnfanca D. 
Brites, nafcco a 
~ 1. de Dczcm· 
bro de 1504 
Cafou com Car· 
los Ili. Duque 
de Saboya , e + 
a 8. de Janeiro 
de 1538. 

O Infante D. 
I•ilippe , na(-
eco a 1;. 
de Mayo de 
•Hl· + a 
19. de Abril 
de 1 s ~9· fcn• 
do Pnncipc 
H. 

2. O Infante [ 
Luiz, Duque C: 
Béja, n.a J· e 
Març.de 1 ;ot 
+a 17, de Nc 
vcmh.de 1 S'5~ 
Teve cm Vic 
lante Gomes. 

,@_) 

O Infante D. o 
Diniz, naf- 3· 
eco a 26. de 
de Abril de en 
1 n s.+me- a 
nino em o 1. e 
de Janeiro de m 
•Ht• de 

Co. s. 

D. Emilia 
Luiza cie 
Portugal, 
+ iemca• 
far antes 
do anno 
16s4 

nafce 
J i'5~ 
Afric 
• S7~ 
no 1 
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xvuc-- r1an<lo AltxanJre ele Portugal , mfceo em 
j Foy C~ndc de .Sand;~ ~· Ca v;;Jbro d.t 
j de ~anua~o + em .l\launJ a J4, dt Dt· 

-- do anno 1668, S. G. 
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lN D E X 
1 , .. .,,, 

DOS NO!íES PROPRIOS, APPELLIDOS, 
e coufas notaveis. · 

O numero denota a pagina. 

A 
• AD11il môr do Reyno no tem• 
l:./,I po dclRcy U. Manoel, quem 

toy, 119. 
- no l{cyrudo Jc D.Joaó 111. 120. 
.Acleltiida Htnrietd de S4boy11, E.lei• 

trnc Je lhv1er.t, ~ 11, 
Ad1d11t11;/o, da Extrtmadura no rcm

i•o dtll<.cy D. Aff.mío V. quem 
foy' H· 

D. Affonf o P. Rey de Portugal, quan-
do naiCco, 2. [)(pois de proce
der cor.tra os que íc acharaõ na 
batalha de Alf.arrobcir.t, os rclli•· 
tuio, ~· Entrando na liga con
tra o Turco lhe mandou o Papa 
a Cruzada, a qual mandou lavrar 
cm moedas. Ibidem. Intentou 
a guerra de Africa, e tomou AI· 
caccr·Cc~ucr , 4. lnitituio hu· 
ma nov.l Ord~ de Cavallaria, 
5, Quem foraó os Cav111lciros, 
e Graõ Meíl:re del!a, 8. Fucn• 
do c,ucrra aos V alTallos do Duque 
de B~rtanha, os obrigou a lhe pe• 
d irem a paz, 1 z. Da mef ma 
forre ohrigi>u aos lnglezcs, 1 l • 
Vio-fc com E!Rey D. Henrique 
cm Gibral•al', 1 ~· Que c1fa• 
menros aju!iou com o dito Rcy, 
14. Tomou a Otlade de Arzilla 
cm A fric~. Ibidem. Novos ti• 

T cm.III. 

talos, que ajuntou ao de Rey de 
1-'orru~al, r 5. Ftz doaçaõ das 
Conqu1fias do t.Jhramar à Ür• 
dem de Chrilto, 16. Foy jura
do Rey de C01Hdla. lbidtm. 
Vio·fc obrigado a concluir paz 
com Cafrella, 17. DcicrminaÕ• 
fe as T crccarias, 1 8. Quando , 
e aonde falc:cco, J o. O feu ca .. 
rallcr , J r. f'Cly o primeiro 
Rcy , que a juntou li vraría no Pa
ço, z z. ~e títulos crcou do 
novo , e que Senhores o fervi· 
raõ, 2 ;. e feg, Que :lnnos rcy• 
noa , 6 o. l<.ecebco a Ordem ele 
Jarrctierc, 61. Que priv1kgio1 
conccdco, 6 i. Com quem ca• 
fou, e ein que anno, fí ~· Que 
filhos teve, 66. T r.ita-fc do fcu 
fegundo cafamenro, fí7. Mof· 
tra-íe o erro , que V a ri lias leve 
nclle, 68. Qual foy a lua cm• 
prt:Zl' 75• 

D. Aff11tt{o, Príncipe de Portu7a!, 
quando nafceo , e de quem foy 
filho , t 4 g, F oy dedar ado ln ,, 
ccíl"or do Hc:yno, 1 50, Scu ª"ô 
o declarou por huma Carta pa• 
teme , a q uai f e refere , 1 ; r, 
Foy cn1regue na Villa de Mo~
ra, J ~ ~. Se:.i cafament0, 1; ;. 
Que Frd::ilgos fe achm1õ nas )l'Í· 
tas , que fe fizera ó pc:!() rc ferido · 
'afamcnco, nas qua~s entrou ta m· 

Rtrr b.:111 
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668 ln d ex 
b~m EIRey fea pay, 1 ;7. Qu.m• 
do, e como faleceo, J 59- Que 
Epic.lfiD fc lhe fez, 16 z. 

D. Ajfanfo , Príncipe de Portugal, 
q1undo nafceo, aonde jaz, e que 

: Epitafio tem , ~ ~4· 
D. Affimf o (o Infame) quando, e 

aonde nafcco , 41 7. Em que 
anno foy cread<> Cardeal, e cm 
que temro rcccbco o Ctpello. 
lbid. e 418. Que mais dignida
des teve, 41 S. Foy muito eru
dito, e cx:ce!lcnt: Poeta Latino, 
4 J 9• Alguns dos feus vcrfos 
ajuntou André de Rezendc, lbid. 
Que Mefües ccvc. Ibidem. ln· 
troduzio o lcrfe nas Parochias o 
Drhecifmo, e que nell.1s fe fizer;. 
fem os aílentos dos matrimonias, 
e baucizados, 419. Aonde mor
rco, jaz fcpulcado, e que Epita· 
60 r~m, 420. 

A_ff"onfo de Albuquerque, romoa a 
. Cidade de G<n, 1 7 J • 

.Ajf.mfo de E fie, DU<J•Je de Modena, 
com quem cafou , e que f ucccífaó 

. tc•rc , ~ ~ z • 
.Ajfonfo de Ejle, quarto Duque de 

Modcna , f cu cafamcnto, e dcf
. ccndenci a , ~ ~ 6. 

.Alcaide môr de liJb04 , no Reynado 
. de D. joaó UI. quem foy, 5 q , 

e 514. 
- no tempo delRey D. Manoel, 
. &e. ; '~. 

Alr!'Ctfndre Y 1. (o Pontifü:e) que gra• 
. ç.ts concedco a ElRcy D. Manoel, 

• 77· 
.Ale:wzdrc Pico, Duque de la Mi

randof.t , com quem cafou, e que 
focccffaó teve, ~ J 9. 

4lf1u7•w711e mór, no Rcynado de D. 
Aifonfo V. quem toy, 60. 

- no l\.cynado de D.Manoel, &e. 
. t to, 

AIJ~·rcs môr, delRey D. Affonfo V. 
. quem foy, 56, 

.. 
• - de!Rey O, Hcnriqae , 66;J, 
- dclRey D. )oaó U. &e. 1 ; z. 
- mores delRcy D.Manoel, quem 

foraõ, u 7• · 
- no lcmpo dc!Rey D. Joaõ UI. 

&e. 50M. 
- no R<'ynado de D. Scballiaõ > 

&e. 616 • 
.Almirante> d• lndi11 , no Rcynad<> 

de O. Manoel, quem foraó, 2 1 z. 
- de Portugal no tcmFo dc!Rcy 

D. A.ffon!o V. quem foraó, f)• 
- no Rcynado dclfüy D. Henri

que, 664. 
- no Rcynado de D, Joaó li. &e. 

13 z • 
.......- no Reynado de D. Manoel , &e. 

11 :. 
~ no tempo dc!Rcy D. Joaõ Ili. 
. qu'm foy , 5 a 8. 

- no rcmpa dclRey D. Schatliaõ • 
&e. 6 •6. 

.Almotaceis mores, no Relnado de O. 
. Affonfo V. quem for•Ó , 44. 

- de O. Joaó 11. &e. 1 z 9. 
- de D. Mano:!, &e. 1 • 4. 
- de D. ]oaõ III. &e. 510. e S'l I • 
- de D. Scballiaó, &e. 61 í• 
D. Ah,141'0 {o Senhor) 1rarou o n· 

famcnro delRey D. Manoel, z z 1. 
D. Al"V4rO de Cttlro, Conde dC' 

Monfanto, cm que occafiaõ mor· 
rco cm A frica , r 4-

D. Al'V11ro d11 Cofia, ajuflou o rt:r• 
cciro cafamcnto dclfüy D. Ma· 
noel, 2;6 • 

Amo, delRey D. Joaõ III. por f tt ca• 
. fado com a Ama , que lhe de11 

leite , quem foy , e que lugares 
teve, 510. 

.An111deo , f cxto Conde de Sahoya , 
com quem cafou, ~ fS'• 

Amadeu, fetimo Conde de Saboya 1 

feu cafamcnto, H5• 
Am11deo, oitavo Duque de Saboya, 

com quem cafou, H 5 • 
.dnwleo dt S4bO)t1, àildqU<'Z de S.. 

Rober-
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Jas coufaJ not4veis. 
ftohcno, qdem era , com quem 
cafou, e que defcendenc:ia teve, 
H6· 

.Anadeis mores dJs .Bi/leiros' da ea .. 
mer.i dcllley D. Affoofo V. ciuem 
foraõ, 57. · 

- da Cimera delRey O. Joaõ li. 
&e. 1 ~ ;-

- do Couto dclRey D. Affonfo V. 
'17· 

- do Monte no Reynado de D. 
Joaõ n. &e. 1 3 4-

- da Guarda delRey D. Manoel, 
· quem foraó, 220. 
1--- no Reynado de D. Joaõ III. 

quem toraõ, 515, e 516. 
',Anadâs nrom dos Efpingt1rdeiro1, 

dell.{ey lJ.' Joaõ U. quem foraõ, 
q4. 

;...._ dc:IRey O. Joaó Ili. &e. 516. 
Ann• Beatri' de Ejle, Duqueza de 

la Mirandola, quem era, ; J9• 
AnnA M11ria de Orle11ns, DuqucU 

de S.ibop, quando nafceo, 28z. 
D. Ann11 de Mtndo~4, quem era , 

J45• Foy máy do Senhor D. 
lorge. Ibidem. 

Anna de Orle11ns , Rainha de Sarde· 
nha , com quem cafou , ; r 9. 

D. Antonio, lnfaote de Portugal , 
quando nafcco, morreo , e que 
Epitafio tem, H9• 

D, Antonio , Prior do Crato , de 
quem foy filho , e quando n•f· 
eco , ; 6 .9• Sendo dei.l:inado pa• 
r.i a vida Ecclefi.ifüca tomou Or· 
dens Sacras, ; 70. Foy Oo•1er· 
nador de Tdn~erc, ~ 71. Rece• 
bco e:n Afric• a EIRey O. Sc:baf• 
tiaõ , ~ 7 z. Paffo11 outra vez à 
Atrica em companhia do mefmo 
Rey , e depois da b.italha ficoy ca• 
tivo, ~ 7 J• Voltando a Portugal 
pertendeo moftrar fer filho le1?,i· 
timo do Infame O. Luiz, J 7 J• 
Porque Miniíl:ros foy annullad• a 
Sentença t . que teve da faa k&iú .. 

. Tom.JU. 

midade, ~ 14· Ercandalifou a 
E.lRey de forte, que o mandou 
prender, J 7 4 Heroico modo 
c:om que O. Francifco Pereira 
fallou em feu louvor a EIRey, 
VS'• Foy acclamado Rey cm 
.Samarem, J 76. PafTou a Fr~ 
ça, e foy fentcnciado em Lisboa, 
l77, e J78• Quando, e aon• 
de morreo, J 8z. Que ol>ras eÍ• 
crcveo, J87. Aonde jaz, e que 
Epitafio tem , J 8 9. Q.ue filhot 
teve , J 91 , e f cg_. 

An!onio Fem11ndo Go~11g11, Duque 
de Guaílala , quantas vezes , e 
com quem cafou, J45• 

D • .Antonio Lui~ de Menn...n , que 
lugares teve , 414, Com quem 
cafou. Ibidem. 

D • .Antonio Pinheiro, prégou em Be· 
Jcm na trasladaçaõ dcs oíTos dei· 
Rey D. Manoel, e mais pefToas 
Reacs , 19 f. Foy nomeado pelo 
Infante D. Luiz para rever o fcu 
T cíbmcnto , ~ 6 7. Prégou cm 
Bclcm na occaüaõ , que o Senhor 
D. Antonio partio para Tangcre, 
J 7 2. Foy hum dos Juizes, que 
deraó por nullil a Sentença, que 
o Senhor O. Antonio teve da fua· 
legitimidade , J7l• Orou nas 
Cortes, que fe cc:lebraraõ para fer 
jurado hcrJeiro do Revoo o Prin· 
cipc O. Joaó , do qual foy Mcfrre, 
54f, e f46• Orou nas Coms 
de Almeirim, e foy muito incli
nado ao poder de Filippe li. 6 5 z. 

Àpofent11dores mores , ddRcy D. Af.. 
fonfo V. quem foraõ, 4~· 

- delRey O. Jo1ó li. tiice. q z. 
- deliley D. Joaó UI. &e. 50fa 

e 506. 
- dclRev D. M.mocl, &e. 2 r f· 
Apofentadori4 (Provedor, e Supe--

rior da) que C.ivalheros ti11eraó 
cíl:e officio , quando, e como {e: 

excinguio, so6, e $OJ. 
1.~rrr ii .Aqui-

\ 
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' . . · . .. 

lnde1C 
.Aquino ( Thoma:z de ) Principc de 

Caítigltonc , com quem cafou, 
340. 

.Ar1f1tiros mores, no Rcynado de D. 
AffonfoV. quem foraó, 41, 

- de D. Joaó IJ. &e. 1 ~ ~· 
- de D. Jo.ió m. quem foy' j'09. 
- de D. ScbaHiaó , &e. 619-
.Afprtmont ( Joanna de ) Senhora de 

.Kegnac, de quem foy filha, 355• 

B 

B Adm ( Marquncs de) ~~o. 
, Bttr4Õ• Quem foy o primeiro, 

que houve 11eíl:e Reyno, z 9e 
:Bttrbtrino ( O. Thadco) com quem 

cafou, H5• 
Berncs ( M .. rquezes de) H6. e íeg. 
.b'tri:.'I ( Bona de) cc quem foy fi. 

Iria, ;5S'• 
.Bfois (Jmó de) Conde ce Pomicure, 

quem foraó feus pays, H5· 
1Jorbo11 (Joaó de) Conde de la Mar• 

chc, quem era, H5• Bona de 
Borbon, de quem foy filha, ~ 15• 
)oaó, Conde de h Mard1e, lbid. 

JJorgbtft (D. C.imill.i) DJqueza de 
Ja M;r.indola, de q·J~m f.,y filhil, 
Hº· 

Borxo11111ntro ( l\hrqu:"Z~s de) ~4i"• 
.Borgo11hie ( Mari.1 de) Ouq•1ez.1 de 

Saboya, qumi foraó teus l'ªYS, 
e avó:, ~ 5 ;. 

Borfio de E_:ie , com quem cafou, 
~ .t ~, e ~ .i+ 

Er.1/il, :'.m que anno fe lhfcohrio, 168. 
l>'•t·w:b.l ( L..J1c.ll~fa de) de quem 

f.>y tii11a, ~ 5 5• 
D. /;ri ta~ tnl"..nc.i de f·'orcus~l, qu~n· 

do nJ1-:.:~o, rnorrco, :iurdc j.iz, 
e qu~ Epit .iilo tem, 5 ~4-

Brn/fe ( Cl.-u.;i.1 de la) i.Ju,1ueza de 
~ .. ir.>y.i, fcus pays, e <llió.;, 355• 

e 
CÂ~tftlor SftÔr, delRey D.Joaó IL 

quem foy, 1z9. 
-dclRey O.Jo"õ UI. &e. 51o,; 

Caí4dom mores, delRey U. Manoel, 
quem toraó, 1 16. 

Ç4fim, por c;iucm foy ganhada aos 
Mourot , 1 81. 

C"mereiras mom, da Rainha D. Ca· 
tharina' quem for.ó, no. 

- da Excelltnt1 Stnbor11, &t. 71 , 
e 7 ~· . 

CMnert• , do Príncipe D. Joaó. Re-
ferc-fc o cfiy lo , que nclla fe pra
ticava quando o Principe fe reco
ibia , e o mef mo na dos Rcys, 
HI ,e JS1. 

C11t11ertiro. ~.e officio foy :antiga
mente , e qoc cathegoria éc pef"'. 
foas o ferviraó , ~ J , e fcg • 

c,mtreiro , do Principc D. ]oaó, 
quem foy, 54M , e feg. 

- delRcy D. )oaó 111. &e. ~ • 7• 
Fazfc memoria de curro, S' z o. 

C4mtrtiros , dc!Rey D. SebaHiaó, 
quom foraó, 6 1 ~ , e feg. 

C11111creiro "'ôr, do Príncipe D. ]oaó, 
quem foy, 547. Avcrigua-lc a 
equivocaç:ió , que hum Author 
teve neíl.i. m:ueria. Ibidem. 

C"711trtiros mores, de!Rey D. Affon• 
fo V. quem for•Ó, ~o, e J z. 

- de!Rey D. Henrique , 661 , e 
661. 

- de!Rey n Joaõ li. &e. 12 6. 
- delRey D. Joaó 111. &e. 496, e 

ieg. 
- de!Rey D. Manoel, &e. 107. 
- Naó contb , que os tivdle El-

Rc:y D. Scballiaõ, 6 1 3. 
Capeche G11/tottC (Joaõ Baucifi:a) com 

quem foy ,;J~Jg, ~01. 
.C,pel/4 

rngitized byGoogle 



Jds coufas nota'VeÍs. 
Captll" Re,J. Mofüa-íc a fua anú· 

tuidade, r 7 8. Foy algum tem• 
po a Igreja de Noíla Senhor.i da 
Efr•da Junto a S. Domir.gos, 441. 

C11pell.1i mór. S;,ô affclhs a dla 
~ii.;ni~.ade muic.is rrerogaiivas, e 
junfô1eçoens, 1 80. 

C11pel/aõ mór, da Rainha D. Catha· 
rina , qutm foy, 5 ~ z. 

C11pcllie1 mores, defRcy D. Affon• 
Jo V. quem tor.ió, 4.1. 

- ddRey O. Henrique, 66 ~· 
- ddRey D. Jcaõ H. &e. 128. 
- delJ:(cy D. )oaó 111. e do tempo, 

<m que foy Príncipe, 504, e feg. 
- dc1Rey D. Manoel, 2c6. 
- delRcy D. Scbafliaó, 6.u. 
C11pit11Õ, dos Cavalleiros da Guar .. 

da, e C.;mera ddRey D.Joaó llL 
quem foy, 5'09• 

C11pit~e1 dos Ginetes, ddRey D. Af· 
tonto V. quem for•Ó, 56, 

- JdRey D. ]oaõ lf. 1; r. 
- àc:li<.cy O. Joaõ m. 5 a .1. Hum 

ddlcs hc: chamado C.pitaô mi:ir 
elos Gincrcs , e da Guard.i RcaL 
Ibidem. 

Citpit?.es mores dos Ginet11, dclRey 
O. M:mocl, &e. 117. 

- dt!Rey D.Scbafriaó, 6u. Foy 
t:imbem o do feu Rcynado Capi• 
raõ dc.s cri•dos dclRcy. Ibidem. 

C11pitaõ d11 Guard11, delRey D. Se• 
b.il(iaó, quem foy, 6 q. 

- drlt\ry D. Henrique, 663. 
C11pitaõ môr dt Lisbo11, no tempo 

l1cl i{ey D. M.mod , quem foy , 
2 17. 

- no tempo delRey D. ScbaO:iaó, 
(in. 

Capir:ie1 mom • do Revno no rempo 
lklH.ey D. Affonfo V. quem foraó, 
5 ;. 

- no tempo de!Rcy D. Joaó III. 
51 •• 

- no tempo dc!Rcy D. S:búfüõ , 
6u. 

C•«hiolo (D. ôrminco) Principt 
de S. Buono, 34~· 

C11rdm•s (D. Luiza de) Marqucza 
de S. Martim , de quem foy filha i 
;48. 

C11rinh•no ( Principa de) ~ 11. 
C11rlos Y. Empcrador de Alcm.inha f 

com quem cafou, J 11. Sua mor
re, e iuccdfaõ, z 5 z. Pc:rrcndeo, 
que fcu nero fotTe jurado herdei· 
ro ddl:e Rcyno, o que naó teve 
cffcito, SJÕ , e feg. 

C11rloJ I 1. Rcy de Caílclla , quantas 
vezes, e cem quem cafou, J 5 9• 

D. C•rlos, Principe de Cdlclla, de 
quem foy filho, e quando nafcco, 
J s4, e 576. Quando momo; 
e que cbm ha da fua vi<la. lbi· 
dcm. Naó rcve tff.:iro a 11"'1cn• 
çaõ de fcu ª"º para que fofie ju• 
rado herdeiro dcfic Rtyno, 576, 
e (e~. 

D. C11r/01, Infante de Caflclla, quan· 
do nafcco, 2. 66, Foy levado a 
Parma, e depois a Napolcs, aon• 
de fc coroou Rc:y ddla Monar• 
chia, e da de .Sicilia, 267. 

C11rlos, o Bom, Duque de Saboya, 
com quem cafou, e que dcfcen• 
dencia teve, 19 1. A íua arvo
re, H5· 

Carlos de Borbon , Conde de Soif • 
fons, ~u. 

Carlos dt Ejte, Marquez cJe Drone• 
ro, com quem cafou, ~ fO. 

Carlos Filisberto , MarquC'Z de S. 
Martim , e Borgomancro , com 
quem cafou, J48. 

Cv/os de Fran~tf., Duque de Bc-rry:. 
quando nafceo, e com quem ca• 
fou, 118. 

Carlos Micnotl, Duque de Saboy~., 
com quem cafou , e que filhos re• 
ve, ~07, e ~c8. 

Carlos i!fa11oel, Duque de $1.b<Jya ~ 
f.:;:,unJo do nome, &e. 3 1 i , o 
~q. 
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lndex 
Ctirlos Mll1foel, Rcy de Sardenha, 

fcus cafammtos , e filhos, ~ z 1. 
C•rlos .ll141toel Fífüberto de Simi1U1t1 

com quem cafou, JH• 
Culotis Ftlicia tle BrunfWilt, Du· 

queza de Modena , de quem toy 
filha, H7· 

C•t•ldo Siculo, infigne HumaniO:a, 
qut·m foy' 1 s6. 

D. C 11th11rin11 , Rainha de Portugal , 
quando, e com qutm cafou, s J 1. 
l<eferemfe as claufulas do contra• 
lO matrimonial, s z z , e feg. Foy 
muito virtuofa, e Re~cnte do Rey
no, s 1 5 , e feg. Rc:fertmfe al· 
gumas claufulas do (cu Tcftamcn• 
10, ~ z 7. Fundou o Moíl:ciro de 
Vaibemfciro, e inltitdo no Con
vento de S. Domingos huma Ca· 
deira de Moral , ; 18. Fundou 
a Parochial lgrrja de Santa Catha
rina , e dotou o Coilegio dos Me
ninos Ottáos , s ; o. Quando fa• 
Jcceo, s z 9. Aonde _iaz, e que 
Epitafio tem, s ~ ~· ~efcre-ic o 
engano, com que rratou ddJa hum 
Author Ellrangeirc. lbid. Que 
pefToas a fcrviraõ , no ' e (eg. 
~e filhos teve, H4• A fua 
Arvore, ;4~. 

D. C11tbAl'in11 , Duqucza de Bragan• 
ça, de quem foy filha, e quan• 
do nafcco , 4i 1. Com quem 
cafou, 4~ 1. Rcferemfc al~uns 
progrcílos da pcrtcnçaõ, que teve à 
fucccfTaõ delta Coroa, 4~ 1 , e fcg. 

C11·i;,i//eiros da Efpora dour""4, que 
coufa hc , 6 z. 

Cef11rini ( ( >. Mlrg~rida ) Duqueza 
· de GuaO:ala, de quem foy filha, 

l45· 
Cham:elltres mores, delRty D.Affon• 

fo V. quem fouõ, 58. 
- drlR:y D. )oaô ti. 1 l f• 
- de1Rcy D. Joaó Ili. S' 19. 
- ddRey D. Manoel, J • 9• 
- ~clRey O. Scbafüaõ 1 6u, 

\ 

Cbvprt (Reys ~e) H!4 
Cfrt/to (Ordem Militar de)Doaçaó, 

que lhe fez D. Affonfo V. de to
c:!a1 as ConquiHas do lJlrrarnar, 
1 S• Que !Jontificcs a confuma• 
raõ, 16, 

D. Ctri{IO'f.ttÕ dt Portug11l, cc quem 
foy tJho, 3 91. l'a{fou a Mar• 
rocos, e com que mcào foy rc
ct.bido, e tratado , ~ 9 J , e {eg. 
Que obras efcrrvco, J97• Quan
do monco , 3 !J 8. 

Cibo (Maria) de quem foy 6Jha, e 
com quem cafou, J ~ 9• 

e idAdáos dt Lisb04 , til'lhaó o me(
mo privilegio, que os Ca"·allciros 
da 1'.f r-ora dourada , 6 z. 

Ci1rtr4, tem hum !Jalacio Real, e 
nelle ba huma cafa , cm que rf. 
taó pintadas as Armas da Nobre~ 
2a, 187. 

CliOon ( Margarida de) quem foy; 
HS• 

Cochim (A Cidade de) quando íoy 
cre8:a cm l!.piícopal, e qutm foy 
fcu primeiro Bilpo, n16. Rdc• 
re•fe a graça , que o Pontífice con• 
ccdco aos fcus l'rclados, 597• 

Colon• ( A Princcza D. Anna) de 
quem foy filha , e com quem ca
tou, ~ ~ 5. Julio Ular, feu ca
famc:nto , e dc:fcendencia , 4 5' 5,. 
e f eg. Efiev2ó 1 Duque de .Bti f· 
fancl!o, com quem cafou, e quan• 
do morrco, 4s6. Ancmiffa Co
Jona, quamas vezes calou. lbid. 
E~idio Colona , fua morte, e ca• 
famentos, 4s6 , e feg. Julio Cc
far, quando, e com quem cafou, 
4,-7' e 4S'8• 

CondAdo, de Abranches , quando, 
e por quem foy creado, e a quem 
conferido, 11 z. 

- de Abranres • &e. 17. 
- de Alcoutim, &e. 104(.. 
- de Arganil, &e. z6. 
- de Arr.i)·olo3 1 &e.· 1~ 
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- de AGnhofo, &e. ~6 •· 
- de Acal.ly.i, &e. 16. 
- de Acouguia, &e. 1~ 
- de A veiru. Quem Leve cíle Ti• 

tulo, : 5. 
- de 11orba , quando foy creado, 

e a quem conferido, ui. 
- d.l Calheta, &e. 6r 1. 

-- de Caminha , &e. z 9• 
- de Cint.inhcdc, &e, 18. 
- d.i Cait.inheira, &e. 49S'• 
- de Faro. Quem 1cvc cite Ti· 

tulo, 1 S'• 
-. - de F.uo. Quando foy creado, 

porque Rcy, e a quem conferido, 
16. 

- de Cluafava , ou Gafa. A quem, 
e porque Rey foy feita a mercc 
de!le, l J ~ , e feg. Os n1>1Tos Hi{• 
tori.tdores ignoraraõ o Clvalhcro, 
que o teve. Ibidem. 

- de Guimarães, quando foy ctta-
do, e a quem conferido, 1 J• 

- das ldanhas, &e. S' 19. 
- de Linharcs, &e. 494-
- de Maçuellos, &e. 16. 
- de Marialva , &c. 24 Teve 

tambcm eíl:e Condado o Infante 
D. Fernando , filho dclRey D. 
M.moel, 49~· 
~ de Macotinhos, &c. 661. 
- de Moncorvo, &e, z 8. 
- de Monfanto, &e. z 5• 
- de Odmira, &e, 14 
- de O.irem , &e. 1z1. 
- de Penama~or , &e. 18. Por• 

que Rey foy ao depois promcuido 
a omro Cavalhero, e quem era, 
S'º9· 

- de Pcnella, &e. 16. 
- de Portalegre , com que condi• 

çocns , e por quem foy creado, 
104. 

- de Prado , a quem foy cenfe• 
rido, 4ç4. 

- de Redondo, cm que tempo foy 
ínftituido, e a C).\lcm dado, 104 

- de Sabugal, &e. 66 J• 
- de Sortelha, &e. 494, e 509. 
- de Tarouca~ &e. :04. 
- de T entugal , &e. z 04 
- deTorrcs-Védras, cm que cfo .. 

cumcnto fe faz mençaó delle, 4 9 8. 
- de Valença, fOr quem foy crca• 

do, e a quem conterido, 25, 
- de Vianna de Caminha, &e. z 1• 
·-da Vidigueira,&c. zcs. 
- de Villa·Novade Portimaõ, &e. 

205. ~odo foy confirmado 
dle Titulo, 491• 

- de Vimiofo, &e. 205. 
Conde/lauis de Portug•I. No Rcy• 

nado de: D. Affonfo V. quem foy, 
z+ 

- dclRcy D.Henrique, &c.661. 
- delRcy D, Joaõ li. & e. 1z1. 
- dclRcy D. Joaó 111. 507. 
- de!Rey D. Sebafiiaó , 6 1 S• 
Confeffor nrôr , ddRcy D. Affonfo V~ 

quem foy , e quando foy pafiada 
a Carca, SO• 

Confef!or , delRcy D. Joaõ Ili. quem 
ÍOy, 514 

- da Rainha D. Catharina , &e. 
;P• 

Congo. (o Rcyno de) quando foy 
defcoberto, 1 u. 

Confe/bQ de Ejlado, quando, e por 
quem foy inftitu1do, S'Sl8• 

Cont•dor môr, no Revnado de D. 
)oaó Ili. quem foy · 5 1 8. Que 
prceminencia concedco EIRcy ao 
dito officio , e como o mand1>u 
intitular. Ibidem. 

Cont11dores mores , delRcy D. M~ 
noel , quem foraõ , z a 8. 

Copeiro tnôr, do Principc D. Joaó, 
quem foy, 548. 

Copeiros mores , dclRey O.Affonfo V. 
quem foraõ , 40. 

- delRcy D. Henrique, 664 
- dclRcy D. Joaó li. 1a8. 
- dclRty O. Joaó lll. S' 16. 
- ddllcy D.Mmocl,u8,e;1~. 

· Coudeil 
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Co11deis n1ores, nõ Reynado de D. 
Affonfo V. quem fort.Õ, 48. 

- de lJ. ]oaó li. J 2 9. 
- de D. Joaó 111. S' q , e S r 4i 
..__de D.Manod, ZI ~'e s•J· 
- de D. Se balliaó , 6 .1. o. 
Couteir?s mores, no Rcyoado de D. 

Aff"nfo V. quem foraó, 4z. 
...,_ de V. ]o.ló l l l. 5 r ~ , e 5 14-
- de U. Manoel, .z 1 o, e S 1 ~· 
- de D. s,b H:tdõ, 6zo. 
Cv11ti11/Jos. Q_ Senhores deíl:e appel

J1Jo, craó Condes de Marialva, e 
por ccr vagado par.i a Coroa, ci• 
veraõ com eJla grande: füir,io, 
4q, e fcg. 

D 
'1'\ Anw d" .Exttllentt Sml,or", 
.l.J quem foraõ , 7 ~· 
• Dttrmft4d ( T hcodora de) Du• 

qucza de Guafüla , de quem foy 
filha, H6· 

D•vid, Emperador da Ethiopia, fcu 
poder, 181. 

De4tns d" C4pella, da Ra:nha O. 
Catharina, quem for~ó, H z. 

- de!Rey D. ~cbai.tiaõ, 620, e 
feg. 

Diogo de A-z...4mbuj4, foy mandado a 
Guiné , e que dcicobrimcnto fez, 
109. 

Diogo de Couto, he convencido do 
· que elCreveo àccrca do modo , 

com que o Papa Paulo 111. rcn• 
deo gNç~s a D.:os pdo bom f uc
ceifo da Prap de Dio, 481. 

D. Diogo de Mentz...es, quem era, 
6oz. Qac obr.t cornpoz, e im· 
pr~mio. Ibidem. Com que cor• 
rejo, e form<1lrd01de encregou a EI· 
Rcv D. ~eb•íi:iaó o Etloque , e 

· Chapeo, que lhe mílndou S. P10 V. 
601 7 e 603. 

]). Diogo Pi1:1:eiro, foy o primdrct 
B1li:-o do Furn.hal, 1 84 

L'. Dir.i-z..., Jntamc de l'onugal, quan
do nalceo , ar.orrco , aonde 1az, 
e que Eritdio ttm, H.9• 

Xom, era ccnccóido for cÍfccial 
mercc a fd1oas fidaJbaS, ~6. 

I·. D1t4rte , Infante de Portu~al, 
quando naf"o, 4z 1. fo} Du• 
que de Guimarães, e Scnl.or t!c 
V ilia do Conde, 411 , C' frg. O 
fcu caraltcr, 42 1. Que Mcfires 
reve. lbid. e 4.z ~· Acç•Ó no• 
t.tvcl , que lhe fuccedeo vifitan• 
do-o o Ondeai fc:u irmaó, 4.z J• 
Foy mt.ito cruoi10 , e rdcre-le 
hum cafo da fua aJmiravcl me• 
moria, 424. Teve C:ipc:lla cone 
cedida fOr Paulo 111. t com que 
indulcos para os Capclláes, 42 ;. 

Com quem caíou , e cm que dia, 
4; o, ~e pefloas allitiiraõ a cf ~ 
1e cafamen10. Ibidem. Quando 
falccco, e aonde dlá fcpulcado, 
4.z '>• Que dc:fccnJcnci.a teve, 
4 l I , e fcg. 

I'. Duartt, filho. de!Rey D.]oaó Ili. 
ciu.lnJo nafcco, s ~ 9. l'oy bem 
inftruido cm muitas fcicncias, 
S4º• Que dignidades rc\·e. Jbid~ 
Quando, e aonde falc:cco, S4'· 
Aonde jaz , e ciuc Fricafio u:m. 
Ibidem. Quando , e como te tei 
a rr.-.slíldapó do feu cada\·er, 195. 

D. Drurtt ( o Senhor) de quem toy 
ólho, 4;7. Que lugares tcvC',
c que cracamcmo lhe deu Eifü:y 
[\ Joaõ l ll. ibidem. Acompa• 
nhou à Africa a EIRcy D. Scboi{~ 
1iaó. Ibidem. Quando falcC'eo. 
Ib. Aon:.lc jaz, e que Ep11;;fio te'11, 
4 ~ 9• Rcferemfe algumas d~ufü. 
las do f eu T dla01mro, 4 ~ 8. 

D. Dt1drtt de Mtt1tz-!S, Capicaõ do 
Alcacer-Cegucr , luíl:cntou, e li· 
vrou a Praça de h~ forte firio 
dos Mouros 1 4 
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Jtis coufas not11Vei1. 
Dutfftt P 4Cheto , he louvado, 1 70. 
lJH'4dO, _de Aveiro, quando, e por 

qucrn foy creado, e a qucni '°'1• 
ferido, 49l• 

- de Barccllos , &e. 61 o~ 
- de Hraganç.1, &e. z ;. 
- de Béja , quem o reve , e em 

que annos cfüva já intliruldo , 
z l• Quando, e a qacm foyde
pois dado, 1 & z, Quem mais o 
reve, ZOl• 

- de Coim~ra , quando foy crea• 
do, e a quem conferido, 1.z z, 

- da Guarda, &e. 492, 
- de Goimaráes, z ;. 
D11q'11 , de A vciro , foy condu&r 

eia Princeza D. Joanna , 5 56 , e 
feg. 

- de Bra~ança , acompanhou até 
a Ray.1 a Princcza D. Maria, s 70, 
e feg. 

- do lnfanrado , porque Reys foy 
vifüado em fua Caía, z z 7. 

- de Vifeu, foy mono dcf graça. 
damente, e por quem, 1 z 1. 

E 
E L"V11s (A Cidade de) qaando 

foy erelb cm Cathedral , e 
quem fuy f cu primeiro Bif po, 

598. 
E111ili1 de N4fl11u, de quem foy fi

lha , e com quem cafoo, t 9 9• 
E[rri"TJ.mis d4 Puridade, dclRcy D. 

A!fonfo V. quem foraõ, 45• 
- dclRcy D. }oaõ li. 1 z7, 
- dciRcy D. Joaó Ilf. soo, 
- dcli<~y D. Manoel, zo8, 
- dclRev D. Scbaftiaó , 6 1 9. 
Efm,fms mores, delRev 0, Affon• 

fo V. quem foraõ , 60. 
- delRcy D. Henrique, 6; r. 
- delRcy D.]Q.iÕ 111. 501, Daí· 

. TomJll, · 

fe notic~·a Sentença, que tive
ra'õ os D .ns Abbadc:s de Alcobaça, 
a favor clle lug.i.r. Ih1dcm. 

- dclR t:í.Danocl , z 1 8, 
- de!Rry D. ScbJfiiaõ, 619. 
Efp4d4 (Ordem Militar da) em que 

rcmpo foy infütuida, 6. Quem 
foraó os primeiros Cavallciros àel
la, 7• Que c:ílatutos teve, 8, 
Quem foy fca Patrono, 9, e feg. 

Eftt, Appcllido dos Duques de Mo• 
dcna , 3 ~ z. A fQÇccfhõ dclles. 
Ibidem , e fcg. 

Efte ( Marquczcs de) J47~ 
Ejtribeiros morts, ddRcy D. Affonoo 

fo v. l8. ' ' 
- delRcy D. Henrique, 663. 
- delRcy O. Joaõ lL 1 z 7. 
- dclRey D. Joaó Ili. 4518. 
- delRey D. Manoel, zo8. 
- dclRcy D. Sebatliaó, 6 11 , e 

61 z. 
Ethiopill (O Emperador da) man

dou huma F.mbaixada a EfRcy D • 
. Manoel, 181. 
Eugenia IY. Pontífice Romano, que 

graças cona:deo à Capclla Real, 
179. 

Eugenio de S11boy11 (o Principe) 
quando naf cco , ~ z 9• 

Eugenia (o celebre PrinciJ>C!) Fran
ciko de Saboya Gcncraliffimo doe 
Excrcitos lmpcriacs, quando naf• 
ceo , ~ z6. Refcremfc algumas 
acçocns fuas. Ibidem , e P7• 
Quando falecco, e ql!e obras ua .. 
taõ dcllc, J z 7• 

Eugenio Maurício de S11boy11, Con· 
<1e de Soiffons, com quem cafow, 
e que defccndcocia teve, ~z4, o 
31;. 

.. 
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F 

F Anttfe (o Principc Arrxandtt) 
com quem cafou, quando naf
cco, e cm que anno morreo , 

44~. · Que defccndencia teve , 
449• O Principc Duarte, quan• 
do nafceo, 4S'º• Que dignida
de ccvc , e qu•ndo falccto. lbid. 
A Princcz.i Mug;;rida , com quem 
cafou , e quando morreo. lbid. 
O Du-1uc RaynJncio, quando naf • 
eco, e cm que anno morrco, 
.1HO• Com quem cafou, e que 
dcfc~cncia leve , 450 , e feg. 
O Principc Fraocifco Maria, qua1i
do nafcco , e cm c;uc armo ioy 
crcaJo Cardeal, 451. O D11quc 
Duarce, quando nakco , e com 
quem cafou, 4fl• Quando mor
rco, e que Jelcendencia teve. Ibid. 
O Principe AlcxMJse , quando 
nafceo, 4f i. Serviu à Coroa de 
Callclla, aonde ccvc grandes póf
IOS Militares. Ibidem. Quando 
morrco. Ibidem. O Duque Ray• 
nuncio· , quando nafcco , 4; J• 
Q~ntas vezes cafou. Ibidem, e 
feg. O Principe Ouarcc , quando 
nafceo, com quem c:ifou, e que 
filhos teve, 4,-4 A Princcz.t lfa· 
bel, tbtnha de Caíl:ella , quando 
nafceo, e com quem he cafada, 
454• · O Duque Francifco, feu 
nafcimc:mo, alliança matrimonial, 
• morce, 4H• O Duque Anto
nio , qwndo nafceo, e corn quem 
c1fou, 4H• D. lfabcl , com 
q•J~m <:?.fou , ~ quando morreo. 
tbi..ie·n. 

D. Fif.ippt, Principe de Portugal, 
GUando nafceo , morreu, aonde 
jaz 1 e que . Epirafig tem 1 s 3 8, 

D. Filippe 11. Rev de c~aena, qua~ 
do nalceo, z S' ;. Quantas va.cs 
cafou, e com qocm , z f4· Que 
Minif\ros mandou a i>ortugal com 
o dcfignio de fc fazer Rcy dcllc,. 
640. Mandou embaraç~.- cm 
Roma a dif i:cnfa , que l!.J.Rcy O. 
Hcnriqu: pedia para ufar, 64J• 
Comprou, e reduzio ao fcu par• 
tido muicos Fidalgos, e MiniHros 
Portuguczcs para o fim de rcynal' 
ncfra Monarchi'a, 64J, ~ · 644 
Os fcus Embaixadores naõ quizc
raó dar o juramento de obferva• 
mn o que fc tinha determinado 
nas Cortes de Lii;boa, 6 5c-. Os 
PóvOI o naó queriaó para fcu Rcy> 
6' 5 z. ' 

D.F ilippt 111. Rcy de Caflclla, quan
do nalcco, calou, e que fucccf• 
faó teve, % stS. 

D. Filippt IP, Rcv de CdldJa , fnn 
calamenros, e dc:fccrdrncia, z; 7 • 

D. Filippt r. Rcy da nicfma Mo· 
narcbia , quando nafcco , 161. 
Refercmfe algumas acçocns do 
fcu valor, :riz. Fez abdicaçaó 
do Reyno, 16 ,. Tornou ao go• 
vemo d:lle, 2644 Qnant::s ve• 
2cs, e com 'lUtm rcm caf~Jo, e 
que dckcndcncia tem , z 6 5 , e 
. ftg. . . . 

Filippt Color.11, Duque de P.iliano, 
HS'• 

Filippt, Duque dt Orle11r.s , feu pri· 
Slciro cafamento, e fucccíl.~õ, 
1))1, Com quem cafou fe[,llO• 
da vez, e que de(ccndcncia teve, 
2 81. 

Filippe, T1t1qut dt Orltitnl, fcgun<J() 
do nome , {cu cafamenro , e luc• 
celTaó, 2 8 ~· 

Filippe Fr1111rif ro tlt Eflt, Marquei 
· de S. Manin 1 cem quem cafou 1 

;so. 
D. Fernando, lníanrc de Porrug:af, 
· quando 1 e aoodc n•Ü:co , 4ºl· 

E'oy 
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J4s coufa1 notttveis. 
Foy may applicado à Hilloria, da 
qual tez finaria , 40~ , e feg. 
Que Caía teve, qae numero de 
criados , e quaes foraõ os princi• 
pae!, 404 Cifo dhanho, que 
lhe fuccedeo. Ibidem. Quando 
falecco , e aonde foy fepultado , 
405. Pua onde foraó traslada
dos os fcus offo&, e que Epitafio 
cem. Ibidem. Com quem ca
fou , e com que condiçoens, 40 8 , 
e íeg. Que oppofiçocns teve o 
diro cafamento, 411. Como fe 
\'enccr•Õ, e que filhos teve, 4• l• 
Foy Meirinho môr do Rcyno, 
410, e so~. Foy Duque da 
Guarda, naó por merce dclRey 
D. M.inocl , como efcrcvemos na 
rag. zo~, mas porCirta delRey 
D.Joaõlll.491. Dcfvanece-fe o 
Timlo, que Jhe dá hum Hiiloria
dor. Ibidem. Foy Conde de Ma· 
rialva , e Loulé , 49 ~· 

D. Fern•ndo, Infante deCa(lclla, de 
quem foy filho , .i S' z. 

D. Fern41tdo , Principe das Allurias , 
qu1ndo nafceo, e quando, e com 
quem cafou, z71. 

D.Ferni1ndo, fcgundo Duque de Bra
. gança , fua infeliz morte, 1 z o. 
Fern11ndo Gom,11g11, Principc de Caf
. iit;lion:, com quem cafou, e que 

ddcenclcocia rcve, J42· 
D. Fmu1r.do Gonz..."X", terceiro Du

que de Guafial• , feu cafamcnto, 
e fuccelT~õ, ;4~· 

Itrnando Mari11, Eleitor de Bavie-
ra , ~ r 1. - ---

I cmanilo /l-f 11ximili1no, Marqun de 
, Badcn , feu cafamc:mo , e dcfc:en• 

dcncia , ; J o. 
Fie{co ( Luiz Ferrero) Marquez de 

Crtvecoeur, ~ S' ;. 
Ff 4ndres (Margarida, CondefTa de) 

de quem foy filha , e com quem 
cafou, ~ ~;. 

Fr411rijc• Magi/4fenA dt Orl111ns 1 
To:n.lu. 

foy puqaeza de Saboya, ~ 1 i. 
FrAntif co, primeiro Rcy de F1"nça1 

lOZ. 
D. Fr11~fco dt Almtid11 , pritíltiro 

\'icc-Rey da lndia, hc Jou\'ado, 
171. 

D. Fr1111tif co d• Co.ft•, foy por Em
baixador a Marrocos, 6 ~ 4• ~e 
infrru5ocos levou para cfta nego
óaçao , 6 H. Com que fo1 ma• 
)idade foy conduzido, 6 J' , e feg~ 
Refer~te o que lhe mandav:i dar 
o Xarife cada dia, 6 ; 7, Ficou 
fOUCO agradado da audiencia , que 
Jhe deu, o qual lhe mandou dar 
huma farisíafaó, 648. Tomou 
à audicncia do Xarife, e com que 
cercmoniu o rcc:cbeo , 6 3 8 , e feg. 
ficou em refens de certa qua11tia 
de dinheiro, e que mais fc f"ffou 
aré morrer , 6 J 9• 

FTtlntiJ&o dt Ejlt , Duque de Mo:
dena , com quem çafou, e que 
filhos teve , 3 ~ J • 

Fr11nti{co dt Ejft, Duque de l\fo
dena , e Rc:gio , quando nafcco, 
e cafou , J J6. 

D. FrtmtiJto Go~11g• , Duque do 
Solforino, feus Qíamcnros, ~4~· 

Fr11ntifto M11ri11 Pito , Duque de 
Mirandola , com quem cafou, 
~4•· Fr1111ti{co M11ri• dt F.{lt, Príncipe H. 
de Modcna) {eu calamento, e fi· 
lhos, :n8. 

D. F"ncifco dt Mello, rrimciro Bi'9 
fO deOoa, 17t. 

FrtU1tifto Pito, Duque de Mirando
la , quanru vezes cafou, e que 
defccndencia teve, ~4º• 

Fromtiros niorts do ltty110 , quem 
foraó, sz. · 

- do Algarve, 2 '6. 
Fronteiros mores de Lisbo11 • no Rey

nado de O. Affonfo y, quem fo· 
raé' n .. 

- de D, Joáó UI. S'q, e sr+ 
s~u ai d9 
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lndex 
- de O.Manoel, 211. 
- de O. Sebailiaõ, 610. 
Funcb•l (A Cidade do) quandofoy 

cri,e;iJa cm Bif pado, 18+. 

G 
'7'\ Gi1{pAr de Leal, foy o pri• 
.LJ • mc1ro Arccbifpo de Goa, 17 r. 

G•tintll'4 (Joanna) de quem 
foy filha , l S 1. 

GotS (A Cidade de) quando foy to
mada , J 1 r. Quando foy ctc
lb. cm Ca1hedral, 4M5. Q.uan• 
do foy elevada a Mc1ropolitana , 
e Primaz do Oriente , e quem foy 
(cu primeiro Arccbifpo, s96. 

Gom....'K'· Appellido dos Príncipes 
de C.íl:iglione , os quacl fe rete-
rem, J42• 

G01n.~gt. Sobrenome dos Duques 
de Guafiala, HJ• 

Gorvmudor d4 C•f • tlit E:rttllmlt 
Scnh:>r• , quem foy , 7 4o 

GtnJm14dor dtt Capi do Ci-vtl, no 
1empo dclRcy U.Joaô UI. quem 
foy' soz. 

- delRcy D. Manoel, 2c9. 
- dclR~ O. Scballiaó, 6 1 7• 
Gregorio XII 1. (o Pontificc) dccJa .. 

raçaõ fua , 1 7 7. Pcrrcndco o 
Rcyno de Portugal, 647. 

Grirt14ldi ( Maria H1ppolyta) Mar· 
queza de Livomo, do quem foy 
tilha, B~· 

Gu.ud• d11 C•mer4, dclRey O. Ma• 
noel, qual cr1, 18 8. Teve tam• 
bem a dos Ginetes. Ibidem. 

Gu.,d• n1ôr, do Príncipe O. ]oaô, 
quem foy, S41• 

Gtt4'"4s niorn , dcf Rcy D. Affon• 
fo V. quem foraõ , l 9· 

- delRcy D, Henrique 1 661, e 
664 

_ dclRey D. Joaô Ir. r 2 '!• . 
- delRey D. Joaõ 111. 494, scB, 

e 509. 
- dclRcy D. Manoel , JI o 1 e 

. 509. 
- delRcy D. Scbaftiaó, 617. 
Gu.rddS mDrtJ, da C.la delRey D. 

Jo<Õ UL fendo Principc , 496. 
Gu.ird.roHptS, delRey, que ot'upa
~õ toy an1ig;imcnie 1 e que ca• 
thcgoria de rcíloas a 1ivcraó t 3 ' , 
e fcg. Que coufa be no tempo 
prefentc, ~6. 

G11ilbtlmo J011,t, Marque% de Ba· 
dcn , cem quem caloa, e que 
defcendcncia teve , J J 1. · 

GHilbmrie de Ndfi•11 , frincipc de 
Orangc, ~ 99• 

GuimArMs. Kcfcrcmfe •• rcnm .. 
çoens , que a Cala de füar.ança 
teve ao Ducado ddla ViUa, 4z 7, 
e feg. O Senhor O. Duarte a 
poff uio cm fua vida por doaçaô 
de fua máy, 4U>• Vide D11,4do 
de G uim•r ãt1. 

D. Guiomitr Coutinho (A Infanta) 
mulher do Infante D. Fernando,_ 
de quem foy filha, e neta, 4c6. 
Quando falecco , e aonde iaz, 
411. Que filhos teve. Ibidem. 
A fua Arvore, 41 f• 

Guiné (o Rc: yno de) em que anno 
toy defcubcrto, 109. 

H 

H ,ftm1»-Munt'ZJlerg (Albeno 1 
Conde de ) 400. 
D. Henriqut , Rey de Portu• 

gal , quando nateto , 6 z 5. Que 
dignidadestevc, 616. Foydou• 
to , e protellor de Sabias , 6 z. 7. 
Mandou aos De. fcmba~a<lorcs do 
fa~o, que o mformaucm doqu« 

. lu\i<l 
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J4s couf át not11veir. 
havia fazer, em quanto fe naõ ve
rificava a morte dc!Rcy D.Seba!• 
tiaõ , 6 J 8. Quando , e aonde 
foy jurado Rcy , e com que ce
rcmonias fe fez e&c alto , 6 J 9 , 
e feg. Caidoa logo no rcf gate 
dos cativos , que tinhaó ficado 
cm Africa , 6 J J, Que dinheiro, 
e gclla'OI mandou pan cllc, 6 3 ~' 
e feg. Para o mcf mo negocio 
tnandO&J por Embaixador a D. 
Prancif co da Cofra, e que inltruc
~ns levava, 6~4, e ícg. De· 
pois de repetidas füpplíca1 nomeou 
EmNixador , e Secretario para 
~iRm ao Pontificc dif pcofa para 
cafar , o que ao depois fuf pcn
dco, 641, e 641. Determinou 
cafar com · a filha do Du'lue de 
Bragança , e o que niílo fc paf
fou, 641. Que perundcntcs fe 
declarara ó ao Reyno, e com que 
fundamentos, 64S', e fcg. Man
dou-os citar, e f« quem, 648. 
Convocou Cortes para fe crcarem 
)uizes , que dcc:id1íl"cm a quem 
pcrtencii a Coroa, 649. Mu• 
dou-as para Almeirim , e o que 
ndlas fe patTou , 6 5 .z. ELlcve dc
tmni nado a declarar a Senhor.a 
D. Catharina f accctTora do Rcyno, 
e porque razaó o i:iaó fez, 6 fl• 
Quando , e aonde falcceo. Ibid. 
Quando fez o Tcftamemo, e 
quem foraó os T dbmentciros. 
Ibidem. Aonde jaz, e que Epi· 
ta fio tem , 6 H• Quando foy 
trasl.idado o corpo , que fc achou 
inrciro com as vcfi:cs Cardinali• 
cias, 666. Que obras compoz, 
e outras, que mandou imprimir 
rara utilidade d.i1 fuas ovelhas, 
6 56 , e feg. Que virtudes teve, 
e que Reli gioens reformou, 6 5 7 , 
e frg. Que Õ>llegios fundou , e 
<'m hum dellcs , que QnorafiQ 
tem, 65!h e 660. QJ!.c Offi· 

ciacs ferviraó a fua Caía, e o Rey• 
no, 66 1 , e feg. Qual foy ai~ 
cm.rreza, 6 6 S'. 

Hmrtq'" II'. Rcy de França, ~ 11, 
e ~, ,. 

Holfttin-Jfifttnburgo (Alaria Leon• 
de) 'ºm quem cafou , H6• 

1 
']) 1•ymt, Duque deBra~nça 1 

• conquiftou Azamor , 1 8 J. 
lnttrdiélo, naô {e fóde pôt 

no Reyno, fcm a c:aufa fcr exami• 
nada ~lo CapcUaõ môr , 1 81. 

D. Jo•o / I. Rey de Porru~al , fen-· 
do Principc , que heroica rcfolu· 
çaó tomou,, 19. QEando naí
ceo, e foy jurado herdeiro do 
Reyno , 1 o J. Que pcfToas aJJif,. 
tiraõ a dlc alto , 104. A. que 
fim pafTou à Africa, 1c8. Foy 
acdamado Rcy cm vida de fc\I 
pay , e depois f ucccdeo no Rcyno, 
1o8. Mandou fazer os dctco
bri01ent0f de Guiné, 109. Pie· 
dade , e Religiaõ , que ufaõ os 
noílos. Ibidem. · Eftabcleccraó o 
Commcrcio, 1 1 o • . Intenta o dcf· 
cobrirr.cnto da fodia , e no feq 
reynado foy conhecido o Cabo de 
Boa Efperança, r r 2. Que refo .. 
luçaó tomou EIRcy por lhe rou• 
barcm huns CofTarios Franetzes 
Jn1maCaravcla, t 1 J• Rdlituin .. 
do-a cllcs faltava hum Papagayo, 
e que fez para que fc rdliruilTe ~ 
1 • 4- Tendo noticia dos defco• 
brimcntos de Cdlon , prepàro11 
huma Armada para os obviar, 
1 r 6. Ajuílou-íe com os Reys 
de Caílclla por hum Tratado, que· 
dtm~rco1i1 humas, e ouuas Con• 
<Juifü$ 1 1J7 1 e fc&• Tii:ou. a 

1ur1f• 
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.Zndex . 
jurifdicçaõ criminal aos Senhores 
de terras mandando , que ncllas 
entraífcm os Cor~gedora , 12 o. 
Qae moedas mandoo lavrar, 
1 J r. Qae títulos crcoa, 1J1, 
t {eg. Que Officiaes teve na f aa 
Cala, e Rcyno, US', e feg. O 
fca Elogio, a ~ S' , e feg. Quan• 
do falecco , e aonde jaz , 1 ~ 9• 
Em qac anno cafou. Ibidem. 
Q.!Je filhos teve , 14S'• A fua 
empraa, 146. Tomou lato~· 
Ja morte da Marqaeza de Vllla· 
Real , fuípendcndo as f eGu dca 
cafamc:oto do Principc fea filho, 
1 S'8. 

l' .101õ ///. Rey de Portugal, quan
do oafoeo, 480. Q.uando fubio 
ao Throno , e foy acclamado. 
lbickm. Partici~ ao Papa P.iu
)o Ili. a nova de fe ter etlabclc· 
cido a Fortaleza de Dio, o qac 
foy fetlcjado cm Roma com ap
plaofo poucu vezes v illo, 48 1 , 
e fcg. Largoo algumas Praças 
de Africa, e porque , 48 ;. Eri
gio o Tribanal da Santa lnquifi· 
çaõ, 484- Trasladoa para Co.im
bra a Univerftdade , que dlava 
em Lisboa. Ibidem. Em que 
anno inClitulo o Tribunal da Me· 
{a da Coníciencia. lbid. Quem 
foraõ os primeiros Miniaros dei• 
le, 484t U nio à Coroa os Mcf· 
uados das Ordens Mi li tares , 48 S'. 
A1 fua inO:ancia foraõ crclbs ai· 
gumas lgrejls em ~lctropolii:anas, 
e Catbcdracs, 48s , e feg. AI· 
ançou muitos privilegios para que 
as pcffi>as Ecclefiafiicas podeflcm 

· exercitar inteiramente os lugares 
. de letras , 48 7. Quando foy 

feito Cavallciro do Tufaó, 488, 
· Refcremfc os Moíl:ciros , e fabri • 

cas publicas, que fundou. lbid. 
Regulou a precedencia dos Gran• 
dcs dQ RcynQ ~ 490. Dcrogou 

1 Ley, qae mandava marrar m1 
cara aos ladroem. Ibidem. roy 
muito amante do Povo , e da 
Rainha fua mulher, 49r. Te
ve prodigiofa memoria , e grtn• 
de fatisfa?ô do traje Portur.ua. 
loadcm. Foy dcvotiffimo de Noí· 
fa Senhora, e doArchanjoS.Mi· 
guel , cujo cuJto promovco na 
tua Real CarcUa, 491. Quan• 
do falcceo, 491. IJcfcrcve-[e o 
fcu carafier. ibidem. ~e Ti· 
tulot crcou de novo, 491, e feg. 
A foa Cafa foy riquifluna, e que 
Elogios lhe fizuaó, f 10, e s u. 
Aonde jaz, e que EpiWio tem, 
,11. Quando, e com quem 
cafou. Ibidem. Qac filhos te
ve , s 34 , e fcg. Que cmprcza 
foy a fua , s 41 , e f eg. 

D. JrMã JY. Rey de P~al, juf· 
t.ifica-fc a f ua acclamapó vindi· 

. cando..fc da pelirica pa1xaó, que 
teve contra clla O. Luiz de SaJ.1• 
zar , 4 H , e feg. 

D. 301õ , frincire de Portugal, 
. quando , e aonde naftto, S4S'• 

Em que anno foy jurado herdei• 
ro do Rcyno. Ibidem. Quem 
Jhc conferio o Sacramento da. 
Confirmaçaõ , e quem foy feu 
Mctlre, 546. Em q\IC anno {e 
ajul.lou o leu cafamcmo, e quan
do morrco. lbtd. e feg. Aonde 
jaz , e que Epira6o tem , H'4o 
Que ~fToas o ferviraó , 5 4 7 , e 
fcg. O Papa Jwio UI. lhe man• 
dou a Roía de OW'O, e com que 
ccrcmonia a havia receber, ~' l• 
Qgando , e com quem cafou, 
Hf• Que dcfccndcncia teve, 
s6o. Rcfcrc-fc o que dcllc eí· 
crevco hum Gencalogico. lhid. 
Que Epitafios lhe fez Manoel de 
Cabcdo , s6 z • 

D. ']o•Õ, Príncipe H. de CaLlelI.1 , 
cm que tcropo falccco , z. z ~· 

D.'Jotii 

rngitized ~Y Google 



. ·,-
. . . · • .. . ·· .. ~._:: ·. ' . . . -. ~~ .· 

' <·.~ ... 
-. : 

Jas coufa1 ndravei1. 681 
D. 7011õ, Infante de Callclla , de 

quem foy filho, 1 si. 
D. }vllÕ de A11jlria, foy filho dei• 
. H.cy D. 1'"1l~ppe 1 V. de Caftclla, 

260. 
D. )o4Õ CoutinhJ, Conde de Ma· 

ri.1lv.i. , cm que occafi.tõ morrco 
cm Africa, '4-

D. Joaõ dt Ltn,11jlre , Marque:: de 
Torres-Nov.111 oppoz-fc ao cafa• 
mcnto do Jnfantc D. Fernando, 
com D. Guiomar Ô.>utinho, 411. 
Que calli~o teve, e feu pay. lbid. 

D. JollÕ }J/4noel , paíTou a Caftclla a 
concluir o catamento delRcy D. 
Mano:I, z z ;. 

D. jo11õ de Me11e1.(s, quem fov, 18 z. 
D. Joam1a, Rainh.i. de Caíl:ella, foy 

cxclu1J.i defü titulo por hum Tra· 
tado, 1 7. Hc vu~.irmente co• 
nhecida pelo et•Khcto de Ex"llm .. 
le Senhor.1, 19- Entrou cm hu• 
ma Reli~i.1ô, io. Quando, e 
aonde cafou com Ell{cy O. Af· 
fonfo V. 6 7. Porque caufa fc 
naõ confumou o matrimonio. 
lbiJcm. Rcfercmfe os erros, iue 
V ~rilldz cfcrc:veo àccrca ddta 'Se· 
n hora, 6 7 , e f eg. De quem foy 
filh.i, 69. Foy jurada Prince:.:a 
dos Reynos de Callella , os quaes 
Jhc ufurpc.ll foa tia a l{ainha de 
Ar.ig;,1õ. Ibidem. Em que Moí· 
tr.iro {e fez Rcligiofa, do qual fa. 
hindo 20 depois , viveo no Paço 
do Caficllo, 6 9 , e 70. Quando 
faleceu, e aonde jaz, 7f'J , e 7 r. 
Que rempo viveo, e referrmre as 
diiuful.is dC\ f ru primeiro T clh• 
mento, 71, e 7:. Que Senho
res a ferviraõ, 7 % , e feg. E:• 
Rcy D. Manoel a rccommmdou 
no (cu Tcllamento ao Príncipe fcu 
filho , 74• · 

A BE.1T .4101tm111, Princeza, e ln• 
fanta dt' Portugal, quando naf cco, 
79• Q.uaod1> toy jurada l"rincc• 

ia, 80. De qae vinuàcs foy 
adornada , 8 a , e fcg. Rccolheo• 
f e nQ M ollciro de OJi vellas , 8 r -
N .iõ foy Govcmadora do Rcyno, 
como pcr{uadiraó alguns Antho-
rcs, 82. Foy para o Moftciro 
de Aveiro, e to:noa o habico de 
S. Domingos. Ibidem. Que con~ 
tradiçocns padecco àcerca dcfia 
rcfoluçaó , 8 3. Refolvcraó o9 
Theologos , que naó profeffa!fc 
I'º' caufa das queixas , _que pa• 
âccia , 84. Sahio do Motlciro 
por caufa da pdl:e; e voltou para 
elle, 81. l'cz veto de caUidade, 
86. PcrtcnderaÓM para Ef pofa 
diverfos Princircs, 87. Mofira• 
fe o engano , que aivcraó certos 
Eícrilorcs da fua Vida na pcrtcn
~aõ de alguns , 8 9• Que peni· 
1encias fazia , 9 • • Quando fale· 
ceo, 94- O (cu Tcf.bmcnto, 9;, 
Que prodigiw fucccdcf2.Ó depois 
do fcu falecimento, 96. Foy ele• 

· clarada Bc.ita pela lgrcja , 98. 
Aonde fe ven~ra o feo famo cor• 
po , e como , 9 8, Referc-fe a 
fua tm!adaçaõ ~ 1 oo. 

D. Joanr.t1, lJrinceza de Portugal~ 
àe quem foy filha, e que avós te• 
vc, 56 5. Quando, e com quem 
cafou, H5• Quando paílou a 
cfte Rcyno , e quem ;l conduzio, 
,-s.6 , e feg. 0,'!:.lando, e a favor 
de quem renunciou a herança• 
que lhe podia pertencer, ss8. 
Que Damas , o Fidal~os a fcr11i• 
raó. 5 5X , e feg. Functoa o 
MoA:ciro d..s Dcf calças de Madrid• 
S59• Quando morrco , aonde 
jaz, e qi.;e Epitafio tem , H9, e 
fcg. Que fucceflaõ teve, 560. 
A fua Arvore , 56 5• 

:Jottm14 dt 'H•nn•u, com quem ca• 
fou, 400. 

D. Jorge, Duque de Coimbra, de 
C;a_uc:m foy filho, •4S• 

jorgt 
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6'8i lndex 
jorge Fetlerito de Nttfl4u-Siigtn, 

com quem cafou, ~99• 
D. ')o{epb (o Senhor) Príncipe de 

Portugal , com quem hc cafado, 
z68. · 

D. Jofapb M•tÍ4 G~g11, Duque 
de Gualbla, leu cafamtnto, 346. 

l). l f•btl , Rainha de Portugal , com 
qucrn cafou , e cm que a ano, 6 ~, 
e fcg. De quem foy filha, 6 5• 
~ndo falccco. Ibidem. Que 
filhosrcve,66. A fua Arvore, 17• 

D. H•bel , Infanta de Cafrella , foy 
mulher do Principe de Poriugal 
D. Affonfo, 1 5 ~· Quando cn• 
trou em Portugal, r 54• O feu 
caf amenro , 1 S' S'. Entrando cm 
Evora fez ElRey hama Ílngular 
acç.a.ó de gotto, 156. Ficando 
viuva , voltou para Callclla , 16 o. 
Ao depois pelo fcu fcgundo c.&fa• 
mcrno foy Rainha di: Portugal , 
2 1 r. Q.aando falccco , u 7. 
Que fucceffaó teve , z z 8. 

]). /[11bel, Infanta de Portogal, e 
· Empcratriz de Alemanha, quando 

nafceo , 147. Com que condi
çoens fe tratou o f cu cafamenro 
com o Empcrador Carlos V. 148. 
Por quem foy crtreg1.1C na Raya, 
2 5 '• Quando íe cclcbraraó as 
vodas. Ibidem. Quando fale. 
eco , e aonde jaz , z 5 z. Que 
dcfccndencia teve. Ibidem, e fcg. 

]). lfllbel, Infanta de Portugal, quan
do nafc:co, aonde jaz, e que f!:pi
tafio tem ' n 4. 

D. lfttbel (A lntanr.a) de quem fqy 
6.:ha , 4 lo. 'Juando , e com 
quem cafou. Ibidem. Foy mui
to Cabia, 4 3 1. Qu.mdo falecco, 
e ao.>nde j.iz. Ibidem. Que de(. 
cendencia teve , 4 ~ 1 , e feg. 

lf•btl Citrlot• de Orle•ns , Duque. 
za de Lorena , quando nafceo, 
z8z. 

D.IJ4bd Farntfe, Rüaha de Caf .. 

"111, quando nafceo, 4~'-· (°Oftl 
quem cafou, e que dcl"4ooco·ciia 
tem. Ibidem. 

D. lf•btl M11ri4 de Portug.I, com 
quem ca ou , 4co. 

lf •bel de S 4boy11, Duquaa de Mo
dcna , qu•ndo m.fcco , ~<.i6. 
<Pm quem ca(OQ , ~ ; z. 

:Judict (D. Anronio) Principc de · 
Chdlamare , 'ºm quem caíou, . 
H•• 

D. Juli11 Ctirachiolo, Duquaa de 
SoJforino , de quem bc filha • 
~4J· 

:Julio 11. (o Pontificc) que r,raças 
conccdeo a EJRcy D. Manotl i1 

•77• 

L Attrtl.s ( D. Thom2z Lourenço 
de ) Marquez de la laguna• 
com quem cafou, ~44-

L411gufco ( Affonfo de) Conde de 
la Mot:i, H'· 

Úttl•I ( Carhc:rina de) de quem foy 
filha, H i'• 

Llur.s M11rtin<n#, Duqul"Z• de f\il.o
dena, de quem foy filh,., ~ J6. 

Lt4Õ X. (o Pontífice ) rcccbco hu. 
ma m;gnifica Embaixada dt";Rcy 
D. Manoel , a qual fe defere\ e,. 
17 z, C..oncedeo a E:Ri.-y D. Ma· 
noel o Padroado de rodas as Con• 
quiflas , 1 76. 

D. Lto,,or , Rainha de Pormgal, de 
quem foy filha , e com quc:m ca
fou , 1 ~ 9. Referem fc as ccndi .. 
çoens do comralo m;ttrimonial, 
140 , e íeg. Foy Rrgenre da 
Reyno, • 4 l• Fundou o Hof pi• 
ral das Cald.is. Ibidem. Quando 
fa lecco , e aonde jaz, 14 s. A fua 
Arvorc1 147. 

D. Ltonor, 
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Ja1 couf as notaveir. 
IJ. Ltonor , Rainha·· de Portugal , 

com quem , e com que condi
foens cafou, 2 ~ $ , e feg. Com 
ciuem cafoLJ ao depois , 241. 
Quando falece o , e aonde jat, 24 ~· 

D. Leonor , Rainha de Aragaó, 
com quem foy cafada, e quando 
morrco, s6 5. 

D. Leonor Ttllts de Mtne'Z(s, de 
quem foy filha, e com quem ca
ÍOLJ' 41 ;. 

Li'lJro "" Arm"'i", quem o man
. dou fazer, e aonde fe conferva , 

187. 
l). Lopo DiAS de Sou[,, com qacm 

foy cafado, 411. Quando mor
reo. Ibidem. 

l.NtreciA BATberino , Duqucza de 
M.Jdena , quem foy, J ~ 5• 

D. Luii. T. Rcy de Cúlclla , quan
do natceo , cafou , e morrco , 
266. 

Lui~ XI/!. Rcy de França, com 
quem cafou, e que acs:ocns glo
riof.ts fez, z 7 ~· 

Luiz... XI P. feu · cafamento, e Elo
gio, z 7;. Quando morrco , e 
9uc filhos teve, 2 76. 

Lurz... XY. Rey da mcfma Mo
narchia, quando· nafcco, 179. 
Com quem hc "fado, e que ti• 
lhos tem tido, z 8 1 , e fcg. 

JJ. Lufa,, Infante de Portugal, quan• 
· do nafceo, ~ 7 5. Achou-fc na 

cxpcdiçaó de Tunes, JS8• Q•.1e 
cafamcmos fe lhe difpuzeraó fem 
cff1:ito, 3 59, e fcg. Quem ÍO• 
raó lcus M:fues , ~ 6 •. Que 
obras efcrcvco, ~ 6 z. Que Of· 
ficiacs teve a fua Caía , Jlf ;. 
Que tcllamento fez, e que lega• 
dos deixou, ~6 ;. Quando fale
ceo , e aonde jaz , ~ 6 8. Que dcf• 
ccndencia teve , l 6 9• 

L11ii._, Delfim de França, com quem 
caftlu, e que defçendcncia teve, 
.2 78. 

Tom.III. 

Lui1,. Aleximdte J.e Borbon, Cond~ 
· de Tolofa, fcu calimcnco, e füc

ccfTaó , 2 8 8. 
Lui~ Armttndo de Borbon, Príncipe! 

de Conti, com quem cafou, z 76. 
Lui~ Auguflo de Borbon, Duque 

de Mena , feu cafamcnto , e foc• 
cdfaõ, 186. 

L11fa-. de Ct1tttes, foy Mcfire do In
fante D. Luiz, J 61. Que obras 
c(crevco. lbidtm. 

Lui~ th Fr.tn~• , Duque de Borgo
. nha , com quem cafou, e que 

defccndencia teve , 17 9. 
Lui~ Guilherme, Marqucz de Ba• 

dcn, fcu cafamenio, J ~ 1. 
;J. Lui~ Guilbern1e dt Portug11l, 

com quem caíou , 401. 
D. Luil-. Pfro , quando foy crcado 

Cardeal , ~4º· . 
Lufa Tbomás de S4boy•, Conde de 

Soiffocns, com quem foy c:afado, 
e que fucceíTaó leve , ~ 2 8. 

Lui~11 Chrifti11• de SttboyA , Marw 
qucz~ de Baden, de qucDõ foy 
filha , ~ ~o. 

Lu;1...• Sigé•, Dama 'toledana, foy 
M.::frra da Infanta D. Maria , 
46z. Rc:fcremfc algWD.11 noti• 
cias da fua admiravel crudiçaó. 
Ibidem. Com quem caiou , e 
que Epitafios fe lhe fizcraó, 462, 
e 46 l. . 

Lufttn•no, ( Anna de ) Duqucza 
de Saboya , de quem foy filha 1 

US• 

M 
M Acu, (A Cidade de) quan• 

do foy crelb cm Cathe• 
cral ' e quem foy fcu pri· 

mciro Bifpo, 591• M•'"" , ( A Cidade de ) quan~OI 
T'tu toy 
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lndex 
fov c:leYada a Cathedral, Bcc. s 96. 

M•lltUI , ( Luiz Senhor de ) 3 5 5• 
M.Iutt1s. Em que anoo f c: cele

brou o Tratado àcerca dcllas, 1 1 9-
D. M•11oel , Rey de: Portu1tal, 

quando nafcco , 166. Foy Du• 
que de Béia, e cm que anno f a
bio ao Throno , J 6 7. Deu prin• 
cipio à conquífb da lndia, 168. 
No feu 1eynado fe dcfcobrio o 
Brafil , 16 9- Mandou íeir,unda 
vez à · 1ndia a Vafco da G.una, 
e o que lá obrou , 1 70. A' mcf• 
ma enviou D. Fr3nciíco de AJ. 
mcida por primeiro Vicc-Rey , 
e que conqu;fras fez, 171. Man
dou ao Papa huma embaixada de 
obediencia , 1 71. Regeitou as 
T crças , que a Corte de Roma 
lhe conccdco, l 7S'• O Pontífice 
lhe concedco o P.idroado du Con
quifüs, 176. Dcclarou-(c , que 
pertencia ao Padroado Real a Ca
thedr•I de M.arrocos, 177. O 
Emperador da Ethiopia lhe man• 
dou huma embaixada, 1lh. O 
Pontífice lhe enviou o chapco, e 
cfpada , qqc benzera~ 181. O 
fcu poder f e vio triunfante cm 

· Africa, 182. Que tm"Or conce
bcraó OI Moaros das fuu amus, 
que ganhuaa Azamor , 18 ~· 
<ll!_e fundaçocns frz. Ibidem, 
Reccbco as Ordens do Tufaó, e 
Jurctjcre, 1 ~4- ~lcançou dif
pcnfa para os CavalJciros de Chrif· 

·ro, eAviz, podercmcafar, 18f. 
Erigio novas Commcndas, 1 86. 
Refcremfc as luas vinudcs • 188, 
e f cg. Qu.indo falecco , e aonde 
jaz, r 90. Quando, e como fe 
fez a traslad.tçaó do fcu cadavcr, 
191 , e f~ O fcu tcO:amcnto , 
197. Qu•ndo, e com quem 
cafou a primeira vez, z u. ln• 
situloa·fe Príncipe de Caltella , e 
porq11e, 116, Cclcbrog Cortca 

qaado pal1oo a ôlcUa com • 
Rainha , e que pcflOa.s o acompa .. 
nharaõ, u6. Foy jwado com 
a Rainha nas Cortes de T olcdo • 
Principcs herdeiros de C.llclla, 
J 17. Que &lho teve, .z J 8. Com 
quem cafou fcgunJa vez, e com 
que condiçocns, 219• Que dt'f• 
ccndencia teve , ' J 4• Com quem 
caíou terceira vez 1 z f f• As con• 
diçocnsdcfieTr•tado, J f 7· Que 
peíToaa aflillir•Õ à dccbr;.ç~õ , quo 
l!:IRcy fez de ter ajufi:ado ctlc ca
famcnto , J ~ y , e {cg. Q.'OC fi
lhos teve, 24~. Qual foy a {ua 
cmprez.a. Ibidem. 

D. M411otl, Principe de Portugal, · 
quando nafceo, s U'• Em que 
dia foy biutizado, e quando foy 
jurado herde iro do Rcyno. lbi• 
dcm. Refere· fe a . formalid;idc ,. 
com que fc ftz cfie aélo , 5 ~ 5 , 
e fcg. Quando falccco , e aon
de jaz, H 8. Que Epicafio &cm, 
H4• 

D. Mnotl Coutinho , quamas vc • 
acs, e com quem cafou, 4q, e 
feg. 

D. Mootl E11gtnio dt Port11g'1 • 
quem foy, 401. 

Mífllotl Filisbrrto , Duque de ~
boya, com quem cafou , e que 
filhos teve, JOI. 

M4110tl Filisbmo , Príncipe de Ca· 
rinhano, f cu cafamento, e def· 
ccndencia, l l l· 

D. Maoel de Port11glll, de quem 
foy filho, JJ~8. Com quem ca• 
fou, e que l uccelTaó teve , l 99• 
Seu fc~ndo cafammto, 400. 

M411otl dt S11hoy•, Príncipe de Soif• 
focos , com quem cafou , ~ i .9e 

Mt#fliqut , ( D. Luiza Maria) Con
dc:íTa de P•rrdcs, fcu cafamenlo, 
~44-

M.srgMid• dt S.sboy•, Duqucf.11 de 
Mam~, t0m quem cafou, 40;. 

/,úrg• 
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J41 coufas not aveÍJ. 
M111g•rid• dt 1"1doi1, Duqueza de 

Saboy 1 , de quem foy filha , ~ o z. 
M"1g•rid11 rio/41111 de Sllb0)4, Du

queza de Parma, J 1 1. 
D. M11ri4, Empcrarriz de Alcma• 

nha , de quem foy filha , e com 
quem cafou, z 5 z. ' 

D. M•ri11, Rainha de França, fcu 
nafcimcnto, cafamcnro , e fucccf· 
faõ, 160,e z61. 

D. Mui• , Rainha de França, de 
quem hc filha , e com quem ca• 
fada, .z8o. 

D. Muí.t , Rainha de PonugaJ 1 

q_uando, e com quem cafou, z z 8. 
O fcu Elogio , z J r. Quando 
fez rcfumento. ibidem. Quan
do falcceo, e aonde jaz, J J 3• 
Que filhos teve, z J 4-

,A Rllinh11 M.tri11 Lui~• de Orle•ns, 
de quem foy filha, e quando naf

. eco, z81. Com qaem foy ca
fada, 181. 

'J). Mitri• , Princcza das Afluria1, 
q11ando, e aonde naícco, 567. 
Quando, e com quem f e ajuílou 
o feu cafamcnto' s61' e feg. 
Em que dia, e aonde fc celebrou 
o recebimento, 56 9 , e feg. Em 
que tempo partio para Caíl:clla , 
e que ccrcmonias houve na deípe• 
dida dos pays, e parentes, 570, 
e fcg, Com que formalidade f c: 
fez o alio da entrega da fua pcf· 
foa, s72. Aonde, e quando fe 
celebra raõ as fuas vodas , 5 7 ~ 
Quando faleceo, e aonde jaz. 

Ibidem. Que Cenotafio lhe tez 
hum erudlco, S'74, e feg. Que 
dcíccndcncia reve, 576. A füa 
Arvore, 579. · 

D. M11ria , Princeza de Parma, 
quando nafceo, 441. Quando, 
e aonde foy bau1izad11. Ibidem. 
Referemfc as condiçocns do fcu 
Tr:irado m~trimonial, 441 , e feg. 
Em que dia partio para Flandres, 

Tom.111. 

e que pcíl'oas a acompanharaó , 
44S'· Em que dia fc rettbeg 
com o Printipc Alexandre Far• 
ncfe. Ibidem. Foy muito fábia, 
e que cafo lhe fuccedco com as 
Obras de Pctrarcha, 446, e 447• 
Quando faJecco, 447• Aonde 
jaz , 449• Q.ue dcfccndc:ncia ts• 
vc. Ibidem , e feg. 

D. M"';", Infanta de Portugal, 
de quem foy filha, e quando na{. 
eco, 459. Quando foy bauri
zada, e quem foraó os Padrinhos, 
460. Quem tratou da fua cdu• 
caçaó, 46 r. Soube as línguas 
Grega, e Latina, e ndta compoz 
algumas obra~. Ibidem. Teve 
por Mcftra a famofa Lu:za Si· 
géa, 461. Quem foy feu Mcf• 
tre de Filofofia , e Theologia , 
464 Quem foy fcu Confcffor , 
46 f. Rcfcrcmfe algumas virtu
des defh grande Princeza, 464, 
e feg. Com que cor.diçocns fc 
tratou o leu catamento com o 
Delfim de França, 467. Praü .. 
cou·fc a mefma negocíaçaó com 
Carlos , Duque de Orlcans , e 
ambas fe de(vancccraó , 468. 
Foy pcrtcndida para dpofa do 
Archid1.1qae Maximiliano. Ibidem. 
Sua máy a defcjou ter cm Fran• 
ça, e que diligencias fez para o 
coofeguir , mas infrutuofamcmc 1 

46 9. lntcntou-fc caí alia com o 
Príncipe O. Filippc, e fc def va• 
ncceo, 470. Tornou-fc a prati"'. 
car o mefmo cafamcnto, o qual 
fe ajufiou, e como fe fufpcnceo, 
47 J , e feg. O que fe paffoq 
para fua máy a tercomfigo, 472,, 
e f cg. Ficou por univerfal her
deira de fua máy, 4H• Tor• 
nou·f clhc a propor o cafamento 
do Principc D. Filippc, no que 
clla naó convcyo, 476. Quan• 
do falccco , e aonde jaz , . 4 71 • 

Tm ii Q.~ 
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686 l11dex 
Que Mofteiros edificou. Ibidem. 

Mtiri4 Adel11í"4 dt S4boy11, Dclfi· 
na de Fnnça, de q1.1c:m foy fi-
lha, i79. · 

M4rÍ4tl114 dt Scbw1rfZ!mbtrg, Mar
qacu de Badc:n, quem foraó fcus 
pJys, ~ 1 •· 

M4riann4 Chrijlin4 dt lJt1-rAtr11, 
Ddfina de França, de quem foy 
filha, 178. 

D. M.ri411114 Yiélori4, Princcza do 
Brafil, quando nafceo, z 6 7. Foy 
defpofada com o Príncipe do 
Brafil, 168. Quando entrou cm 
Portugal, 170. 

D. M4ri4 B4rbar•, ( A Infanta ) 
Princeza das Allurias , quando 
nafcco, 171. 

)f!.iri11 Brites de Ejle, Rainha da 
Oráa Bwanha, H6• 

Mitrid F11rntfe, Ouquc2a de Mo· 
dena , de quem foy filha , ~ M• 

M11rit1 Ft1rncfe, Du9ocza de Mo
dena , quem forao f cw pays, 
n6. 

M11ri11 'Jo.,,,,11 B4utifl11 de S•boy•, 
Duqucza de Nemours, com quem 
cafou, e que dcfc:cndencia ccve, 
~q. 

MPi• dt S•boy•, Marqueza de 
Laos , de quem foy filha , e com 
quem cafou, ~47• 

Mdf'í4 YiElori11 Go~11g11, Duqmza 
de Gua(h 1.t, fcu calamento, ~ 44e 

D. Mari4 de Vilhena, Je quc1n foy 
c~mcreira môr , 141. 

Marial-vii. Vide Co11tinhos, 
Marichtttr do Reyno , no remro 

delRey D. Aff.,nfo V. quem fo. 
raõ, ~6. 

- delRev O. Joaõ Ili. S'l 8, 
- ddRty O. Manoel, J 14 
D. M•rina dt .Aya/4, com quem 

foy cafad•, S'6s, e 579, 
Marini, ( l.ivia) Marqucza de S', 

Martin, de quem foy filha, ~48, 
M11rqu~ de Abr111ttc1, Embaixa· 

dor a OGcl!a , como fez a fui. 
entrada publica cm Madrid, 168. 

M4'que-;.,,4do de Ferreira, quando,_ 
e porque Rey foy creado , e a 
quem confendo, 494- · 

- de Monremôr, &e. zc3. 
- de .Momcmôr o Novo , &e:. 

14 
- de Valença, &e. 2 J• 
- de Villa-Rcal , &e. u J , e 

49S• 
- de V1lla-Viçofa, &e. 2 4 
S, Af4rtin, ( Marque:zes de) ;47. 
Mmim //.sjques dt1 Cunh4, com 

quem foy cafado , 41 S• 
Maninho Jr M1ndo~4 dt Pin• ' 

Proen~ti, he louvado , ~ 17. 
Martino7J, (O C.OOde Jeronymo) 

3 ~6. 
Mathilde de Saboy•, quem foy, e 

com quem cafou, 3 s •· 
D. M11uriri11 Ltonor dt Por1ug4I • 

com quem cafou, 399· 
MIUU'itio dt S11boy11, ( O Princi· 

pe ) quando foy teico CrJcal, 
306. Com quem cafou ao de· 
pois, 307. · 

D. Metia P d(ques Coutin/Jo , de 
quem foy filha, e c:om qutm ca• 
fou, 4'S'· 

Mtirinbo niór dclRey O. ]o•Õ Ili. 
foy fcu irmaó o Infante D. Fcr• 
nando, 410, e so~. 

Meirinhos mo'res , delRcy O. Aff oo• 
fo V. quem foraõ , 4 8. 

- delRcy D. Henrique, 66J• 
- ddRcy D. )oaõ 11. 13 1. 

- delRcy D. Joaó llL so3., e 
s-04. 

- dclRcy D. Manoel, J •4e 
- dclRcy D. Scballiaõ, 6 1 9• 
Me/lo. Alguns Senhores dcfta Fa• 

milia, 41 .,, 
Menn...es, (D. Joaõ Affonfo Tello 

de) com quem foycafado, 4•i'• 
D. Pedro de Ment'ZCS quando fa. 
lc,co. Ibidem. Que lugares , o 

&iuuOI 
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Jas coUfas iv;ravei1. 
11"tutos teve, 41 $• O. Henrique 
de Menezes cocn q11crn cafoa. 
Ibidem. 

'Mtflrt-S"1t1 das Damas no reyna• 
do de O. Jo.ió llL quem foy, ~ 1 z. 

- da R.iinha D. Catharina , _5 J a. 
- do Principc D. Joaó , 6 1 8. 
Mt{lrts·S11l.s dclRey O. Affonfo 

V. quem foraõ, 48. 
- dclRey D. joaõ Jll. 11 1 , e 

511. 
- dclRey D. Manoel , J r 4-
- delRcy D. 5cbaíl:iaó, 6 u. 
,Mtf• d• Confcitnti11 t Ordtns, (O 

Tribunal d.i ) cm que aMo loy 
. fundado , e f'OI' quem , 484-

Quem fou9 os primeiros Minif• 
í aros delle. Ibidem. Quem tem 

efcrito a fu.i Hiíl:oria , 48s. 
Quem lhe deu Regimento, e al
cançou alguns indultos Apo{loli· 
cos para elle, 599, e 600. 

D. Mixuel dlf P•~, (O Príncipe 
de Portugal, e .Kcynos de Caíl:el• 
la ) quando nafceo, e morreo , 
228. 

Min11. Nome , que os Porrugue
. zcs dcraô a cena terra de Guinét 

109 • 
.Mir.,ndol•, (Duques de) ~ JP• 
Moduu1, ( Duques de) ~ ~ i. 
Monttiros mdm, ddRcy D. A.ffon· 

fo V. quem foraõ, 41. 
- dclRcy D. Joaõ IJ. q 1. 
-- dellley o. Joaó m. sor. 
- dclRcy D. Manoel, 216. 
- dcll{ey D. Sebaíliaó, 6 1 8. 
Mordomos mdm , d.i Rainha D •. 

Catharina , quem foraõ, 109, e 
S' p. 

- da Et(tlltntt Smbor• , 7 t• · 
Que mais lugares occupava no 
(cu fcrviço. Ibidem. · 

- do Príncipe D. )oaó, quem 
foy' ~41· 

- dclRcy O. Affonfo y, quem 
foraó, ~ •· . 

. J'om.Jlf. 

- delRey D. Henrique , 66 a 1 o 
fcg. 

- dclRey O. Jotô H. 1 z $• 
- delRcy D. joaó Ili. 499• 
- delRey D. Manoel, 106. 
- dclRcy O. ScbaCliaó , 61 2. 
Mordomo môr , e Governador da 

Clfa da lntanta D. Maria , quea:a 
foy, 'ºS• 

N 
N Ailla, ( Joanna de ) Senhora 

de la Mote•Jovilct , de quem · 
foy filha, BS'• 

ND'Vtl Coloni11. Em que anno fot 
feito o Tratado àarca dclla , 1 1 9. 

Nuno d11 Cunh11, acompanhou feia 
irmaõ a Ro:na , 17 J. Referem• 
fe algumis acçoens do (cu go• 
Temo d.i. India , 481. 

Nuno Ftmt1ndts dt Âl11idt 1 hc 
Jwvado , 1 8 .a. 

o 
O Lympi" Macini , CondefT'a de. 

Soilfocns, de quem foy 6Jba 1 

J l S'· 
Omm•gtns, quem as infrituio , e 

em que fórml fe faze'TI , 1 JC'. -
Ordens Jf.'1ilit•rt1 dt Chrífto, t Â'VÍ~ . 

Foraõ diípcnfados os Cavallciros 
dellas para poderem cafar, e por 
quem, 1 8 S'. Os Mffirados de : 
rodas unío EIRey D. )oaó 111. à 
Coroa, 48f. 

Orlt4t1s, ( Filippe Duque de) fe\11 
çafamcntos, e dtf"ndcmia , J 81 •. 
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P Agtm 9Wr, delRey D. Affon
fo v. quem for, 19• 
Pt1gem dt1 C11mpt1Í11btt, dclRey 

D. Henrique, 664o 
- delRcy D. ]oaó Ili. S 17. 
P11gem d4 IA"í", delRey D. Joaó 

Ul. quem foy, s16, 
f t1ulo ///, ( O Pomificc) como 

fcltejou o elhbclecimcnto da For• 
1aleza de Dio , 48 r , e f eg. Q.uc 
graça1 conccdeo a FJRey O, )oaó 
Ili. 487. 

Pedrt1lve1 C4br"1 , foy com hmna 
Armada à fndia , 16 8. 

Pedro Y 4' tÚ Cunbt1, quem foy , 
• n· 

Ptrte11dent~J , ao Reyno de Portu• 
g~I , q ucm foraó , e que funda· 
mentol aJlegivaó, 64f, e fcg. 

Pi""t7..." , e Lt'Vm10 , ( Marquezes 
de) H'· 

Pito. A ppellido dos Duques de 
Mirandola, J ~.9· 

Pimmtel , ( O. Amonio ) Marquez 
de Malpica , com quem catou, 
H4• . 

l'~nr:r "' Ltf111 , ( n Manoel l ÍCX• 
to Duque de Arcos, ~4J• 

Porteiros rnórts , dclRc}' D. Affon• 
fo V. quem foraõ , 40. 

- dclH.cy D. Joaó U. u7. 
- dclRcy O. Jo•Ó llL sro, e 

jl •• 
_ dclRey D. Manoel, z 11. 
- dei Rcy D. Seb•íl:i aó , tS 1 o, 
Prowdor d.s obr11s dos P"íº', no 

reyn•do de D. Joeõ UI. quem 
foy, j 18. . 

- no reynado de D. Sebatliaó , 
619, 

Prowdor dos Ãrmqm, 1 ,A,,,,.. 

hl , no umpo dcJB.ey D. W.f.. 
ciaó, 617. ,. 

Pro"tJtdor, r Feitor môr J.s .41/ .. 
deg•s, no reynado de D. Seba{. 
tiaõ, 611. 

PrtnJtdtJI' môr d4 Rt~ dos C.
ti"CJOS • quem foy, e 9uando fo
fiilou a e.ia deite 06Qo, s • 7• 

R 
R .4.1'f#lllÍt PM11tfo, Duque ~ 

Parma , com quem cafoa , 

JlegtJ~e~· tÜ C11f 11 do C~I , no 
reynado de O. Joaó li. quem fo· 
raó, 1 H· 

RtKtdort1 cJ41 'J.u.ftii", dcJRcy D. 
Affonfo V. 47• . 

- dclRcy O. )oaó Ili. 501. . 
- dclRcy D. Manotl, 108. e 

501. 
- delRey D. Scbafüaõ 616. e 

617. . 
R1in4ldo de E.fie, quando foy fei

to Cardeal , ~ B • 
Rei,,.ldo dr Ejle, Daque de Mo

dcna , com quem cafou , e que 
dcfcmdencia teve, ~ ~6. 

Repofteiros "'<ires, dclRcy D. Af. 
fo V. quem foraó, H>, e 40. 

- dcf Rcy O. Joaó li. 1 J 8. 
- dcJl(cy o. Joaó m. 111 , o 

j 1 ~· . 
- dclRcy D. Manoel , J r 7. o. 

S' 12. 
- dclRcy D. Scbaftiaó 616. 
Rt:JS de ÂrJMS, quem os intlitui1> 

neLl: N.cyno, 187. 
D. Rodrigo tk C11ftro, quem foy, 

18z. 
Rof11 de Ouro. Dadiva, que 01 Pa• 

pas mandaõ aos Príncipes, e Mo- . 
nardm 1 55 J• Rcfcrcmfc alguns 

l{cy1 
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Jas couf AS notavelt. 
R• Porm.gwzei, que a riYeraó, 
e a formalidade, com quc: a ha
via receber o Principc D. ]oaõ. 
l&idem. 

1loffilbtm, ( Jeronymo de) Marqaez 
de 8croal , com quem cafou, 
l47• 

l.uy dt S•#llt, foy Embaixador a 
Caüella a tratar o f egundo caía· 
mcoco dcJRcy D. MaOocJ, u 9• 

s 
S .4boy1;·c0uqucs de} 191. · 

S .hrry•, ( O. Amadco!dc) Mar
qucz de S. Roberto, com quem 

cafou, ~4~• 
D. S 4ntbo dt Norot11M, aconfelhoa 

a ElRey O. Affonío V. que U>

maífe Alcacer·Seguer, 4• 
D. Stb•fti•õ , Rey de Porcagal, 

quando nafcco, s8z. Quem foy 
f ua Ama. Ibidem, Qwndo fo• 
bio ao Throno , e quc:m foraõ os 
Reicntes do Reyno, em quanto 
nao principiou a governar, 18J. 
Quem foy fcu Ayo, e com que 
:zelo lhe fallou no dia da cnrrega 
do governo, S' 8 J , e fc:g. Re• 
focmfe algumas muito cllranhas 
acçocns dclRcy , s84, e feg. 
Quando ~ffou a primeira vez à 
Africa, s81. Q.ac motivo hou· 
ve para aprctTar a fcgunda joma• 
da. Ibidem. Que Governado
res deixou' s88. Ant<'S de par
lir fez tdbmento, e rcfercmfe ai· 
gumas daufulas dellc, s88, e 
feg. Em que dia fe benzéo o Ef• 
raOdarte Real , '9 r. Quem no
meou para Ocnera~ da Armada, 
e em que dia fahio da Barra. 
Ibidem. Oe que gente fe com· 
pwiha o Exercito , e o que fe paf• 

.. 

(oa na baralha , 191 , e ftg. 
Qaando faJcceo, e aonde foy ÍC• 
pultado, s 9 a , o feg. Aonde foy 
depois depofitado, e cm qac cem• 
J>O conduzido a Lisboa , f9 ~ , e 
Ieg. Em q_ue anno foy traslada• 
do para a fcpultura cm que jaz, 
e que Epitafio tem, S'94 Hc
fcrc-fc a porfia , com que muitos 
affirmaõ , que naõ morrera na 
batalha , tendo o principal dellet 
D. Joaó de Cafiro, SJ>S• Def• 
creve•f e o feu walter. Ibidem.. 
Mandou fundar cm Goa o Tri~ 
bunaJ da lnquifi~aó, s96• Rc
fcrcmfc ouuas muitas acçocns 
fuas' s96' e fcs. Que graçu 

· alcançou da Sé Apollolica para 
os Bifpos Ultramarinos, S97 , •· 
feg. Quando lnltituio o Confe• 
lho de Eibdo, s98. Deu Re• 
gimcnto ao Tribunal da Mcfa da 
Confcicncia, S.99• Que vinudc1 
cevc , 600. Que Mínifiro , e. 
Theologos mandou ao Concilio 
Tridcntino, 601. Com que cc-. 
remonia rcc:ebeo o eR:oq ue , e cha· 
peo , que lhe mandou S. Pio V. 
60~. Teve grande defejo de di•. 
latar a Rcligiir.õ Carholica, 60~ 
Refcremfe as maximat, que cf• 
crcvco para o boni ~ovcmo do. 
Rcyno, 6og. e fc~. Teve gran
de appJicaçaó às letras , e honra• 
va muito aos crudiros, 607. Q!!c 
obras compoz , 607 , e 668. 
Que ref oluçaó tomou âcerca das 
O>mmendas das Ordens Milita• 
rcs, 608. O que patTou na vi• 
fira, que fez às Praças maritimat 
do Algarve, e no Campo de Ou• 
rique, aonde mandou ~ravar hu
ma lnfcripçaó, 609, e fcg. Qae 
Senhores o fcrviraó , e 01 lugares 
do Reyno, e que Títulos crcou 
de novo , 6 1 o , e feg. Que Pri.~ 
cczaa fc lhe propuzcraG para cf.. 

pola1, 
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lndex 
pofa1 , e o qge f e patroa nefte 
negocio, 61 J , ·e feg. Que cm• 
preza [eve, 6&4e 

SttrtlMÍO , da l<.ainha D. C.thari· 
na, quem foy, S'4'· .· -

Strrtl•rios , delRey D. Affonío V. 
quem faraó, -;1. 

- delRey D. Henrique, 66f• 
- ddRcy O. Joaó li. 134 
- delKey D. Joaó Ili. f • 9-
- JclRey D. Manoel , & l 9e 
- delRey D. Scbaíbaõ , 6 & a. 
Sibyll• Auguff• dt S•xt•Lrrltm· 

bo:1.rg , M.tr~ueza de &dc:11, de 
quem foy filha, \ J 1. 

Sigifmundo dt Efte, Marquez de 
liotgomancro , com quem cafou, 
~49· 

Sim4Õ d• Cunb•, com que occa• 
fiaõ foy a Roma, 171. 

SimiieM , ( Ctrlos de ) Marq11ez de 
Roato, com quem cafou , 3 Sr. 

Soi/l_ottts, (Condes de) J J 1. 
S0Uf11, ( Al~uns Senhores da F.imi .. 

lia de) 41 S'• 
Spinol11 , ( Filippe ) Marquei de los 

· Balvaze1 , 441. Lucas, Senhor 
de Molfera, ~ f ~· 

Sunisl•o , Rcy de Polonia , de quem 
he filho , e com quem cafou , 
180. 

Sumilbtrts , dclRey D. Sebatliaó , 
fi\ICOI for.iõ, 6 J J• 

T 
,.,-E~ttMilll, cm que rempo fo· 
,1. rao, 18. 

Tludtu B•rbtrino, Principe de 
PaJcílrina , com quem foy cafa• 
do, Hi" 

'Tbtfo"'tiro môr, no reynado de D. 
Joaõ li L quem foy , f 19. 

Tbamás Fr111rífto dt SúoJfl 1 Prin· 

cipe de Cariohano ; com qutrn 
caíou, e que dcíccndcncia leve., 
~JJ. 

Thouiers , ( Margarida de ) com 
q\lcm foy cafada, JH• · 

'Titulo1 , que creou de novo ElRcy 
D. Affonlo V. J J , e fcg. 

- ElRcy D. Henrique, 661, 
- EIRcy D. Jo.1ó JI. r a z , e fcg.. 
- El.Rcy D. ]oaó lll.491, e fcg. 
- E!Kcy D. Manoel , z o J , e fcg. 
- EIRcy D. Scbaü1aõ, ~ 1 o, e fcg. 
'T Om4rtlli , ( Lucrccia ) com qw:m 

foy cafada, H5• 
'Tom do Tombo, (O Archivo Real 

da ) quem o mandou reformar., 
e com que clauful.as, 187, e JOO. 
Em que anno fc acabou a di'* 
obr.i, e que lnfcripç.oõ tem, 4h8. 

'Tr11t•do dt Torrtftlh41, cm quean~ 
no fe celebrou , 1 1 9• 

'Trietiemtnto, Qual foy o que rcve 
o Senhor D. Duarte, 4~7· 

'Trintbienw , dclRcy D, Joaõ 11:· 
quem foraõ, 1 t ~· 

- dclRcy D. Joao UI. 514,11s, 
e 618. 

- delRcy O. Manoel , J r ~· 
- dclttcy D. Scb•Lliaó , 617, e 

fc~. 
'Tri/l.aó d11 Cunb11 , foy Embaixador a 

Roma , 1 7 J, De que conftava o 
prefcnre, que levoa, 17~. 

T urpin , ( Joaona) de C)\ICm foy 
filha, HS• 

V 
T~-lndom•, (Catharina de) OJn• 
Y deífa de la Marche , de quem 

foy filha , ~ H• · 
Y•f co Ftrn•ndts Cc,,,i11bo , com 

quem foy cafado , e ')UC dcf«n· 
dcncia tcn, 4•f• 

D. Y•f· 

Digitized byGoogle 



Ja1 coujàs notaveis. 
D.P.Jro d11G11"'4, mi qQc anco foy 

mandado à lndia, 167. Quan
dovolcou da viagem, 168. Tor
nou f egunda vez à ln dia , e foy 
crea~o Almirante de: todo o Orien• 
te , 1 6 9• Em que dia partio 
com o Cargo de Vict-Rey , e 
quando falccco, 480. 

1' efco Mt1rtim de Mel/o, de quem 
toy filho , e com quem calado, 
41 f• 

Ye11dom tlt1 Ctifa, dc!Rey D. Affon· 
fo V. quem foraõ, S'I , e feg. 

- dclRry D. Henrique, 664 
- ddKey D. Joaõ li. 131. 
- del.l{cy D. joaó 111. fendo Prin· 

cipe, 'S 16. 
- delRey D. Manoel, 2 1 S'• 
- dclRey D. Scballiaõ, 6 .z ~· 
- da Rainh• D. Cacharina , S' 3 o , 

e 53.z. 
- do Príncipe O. Joaõ, S'49• 
- da Princeza D.Joanna, 549. 
Fedores dt1 Fa~nd11, dcll<cy D. Af· 

fonlo \'. quem for•Ó , 49, e fcg. 
- d· IRey D. Henrique, 615 ~· 
- delRey D. Joaó li. 1 30. 
- ddRcy O. ]oaó lll.499, e fe,;. 
- delKcy D. Manoel, .z 1 r,c496. 
- delRcy U. Scbafüaó , 6 14 , e 

feg. 
- da Rainha D. C'arharina, S' ~ 2. 
Yédor mór dt1 ArttlhMit1, no Rey• 

nado de D. Joaó II. quem foy, 
•H· 

- no Rcynado de D. )oaó Ili~ 

~·9· ré dor mór dt1s obr•s do Rcyno , 
qu(m fov , .z 1 9. 

Yefp11fi11n0Gon-z.11x11, DuquedeGuaf· 
tala, e Conde de Paredes, ;44• 

Picente Gom,•ga; Duque de Gu•Í• 
tala, com quem Cillou, ~44• 

Piélor d.IJ14d10, Duque de Stlboya, 

fcu cafamento , e dcfccndcncia i 
~ 10. 

Yillor .Am•deo, Principe de Carinha• 
no ' com quem toy wado ' 111 

que filhos teve , 3 .z 4• 
Yiélor .Am11deo Frt111cifto, Rty de 

Sardenha , rcfercmle as fuas ac
~ocns, 3 1 J , e ieg. Com quem 
foy calado , 3 19. Q.uc i\:accc(• 
faó teve, ~ zo. 

Yiélori• Ft1r11efe, Duqueza de Mo• 
dcna, de quem foy filha, ~ ~ f• 

riélorit1 Frt1ntiftt1, Prince:za de Ca· 
rinhano, de quem foy fi;ha, ~ J4e 

Yiol4tlte Gomes , qu<m foy, e acn• 
Je profdlou a vida Rcligiofa, 368. 

riridia riftonti, ArchiduquC"Za de 
Auflria, <om quem foy cafada, 
54~· 

Yifconde de Yil/4-No'Vt1 de Ctrrveir11, 
quem foy o primeiro que houve 
no Rcyno , z g. 

rí-r;one ( lfabcl de ) Senhora de 
Thours , quem foraó teus pay1, 
e avós, H5• 

U/medo (O Mcíl:re) dclle faz mcn
pó o Infante D. Luiz no leu Tef• 
tamento, ~l'í 7. 

Ultr4m4'. Aos Bifpos delle con«• 
dcnó °' Pontífices ef pcciacs gra• 
ças, S97, e fcg. 

z 
Z EmtnJito, Dt.tque de MafTovi:i 1 

leu cafamento, e morte, S4~• 
Ztmburg11 Pt1lt1tin•, Archidu• 

queza de Aul.hia, com quem ca
fou, e quando monco, 543 , • 
165. 
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Errata!. 
So•g. 4. reg. 15. florente 
pag. 7, r.:g. 15. e 16. quarto Condes 

reg. u. do Infante 
pag. 1. reg. s. Jc: Almada primeiro Coado 
pag. 14. rcg. g, t.:ve 
pag. 16, rig. 1 J. a que 
pag. 11, 1c:g. 1 ·• a ellas 
plg. 17. reg. 21. nem em outra 
pag. 29. rcg. r 6. ta:r:cndn 
pllg. J 1. rcg. u. Santo,_, no 
pa5. 32. rcg. 22. lht f•F• ,,,.,,, 
j>ag. J 1. rc:g. 27. era 
pag. 45. rcg. 7, e 1. lhe mai:ido11 POI 

reg. u. foy Almotacé, llizcndo 
pag. 50, r.:g. n, Sc:nhora 
pag. !4- reg. 3, de 
pag. 64. rc:g. 4. gr11ntÜ pcuw 
pag. 90. rcg. 1+ quer falcceo 
pag. 127, rcg. 1. do cafamcnto 
pag. 130, rcg;20. Boguilobo 
pag. 1 J 1, reg. 1. e outros 

reg. 17, e outras 
pag. 147. no ultimo coftac!o da Anore reg. 1. ele 

1169. 
pag. 16:1., reg. 16. Caía ; Gomct 
pag. 176, 1eg. 4. de Julho 
par;. li•. reg. 22. que cheo 
par;. zo6, reg. 6, a fabcr 
pag. 223. rcg. 19, conftituentcs 
pag. ns. rc:g. 1, cztcrminaçaõ 
pag. 126. rcg. 16. o Bifpo da Guarda 1 D. Pedro 

reg. 29, dcpos 
pag. 241. reg. 11. de 1 p6, 
pag. 2sz, reg. 1. a Hefpanha a 21. de Setembro 

do anno de 1 ss a. e morrco 
pag. z J 4- reg. 7, 1 s. de Julho 

rcg. 1 o, Junho 
pag. 251, reg. 11. o numoro 11. ha de fer 17. 
pag. z6i. reg. 19, deu incomparani.J 
pag. 267. reg. s. com 
pag. z6p. reg. u. Sua MagcRadc 
pag. 211. reg. 1. Contí , Conde • 
pag. 216, rcg. 6. e d.: Vivonnoa 
pag. 291, que h.: huma Arvore, Fcdcrico U. 

de 1 .. 11. 
pag. 199, rcg. is. partidas 
pag. J oo, rcg. 13. que fentio 
)•ag. Jo4. teg 21. fazendo-o alvo dos. fcu1 vüinhos 
pag. JJo, rcg. 6. o numero 11. da de fer u. 
pag. J 19, reg. 9. juraraó a Princ.::i.a 
pag. uo, r.:g. 10. de 11111. 
paJt. 11 z. reg • .._ de 171 o. . 
pag. 310. reg. 9. e 10. (numero 11.) 
pag. u z. rc:g. 6, anno t 691• 
pag 141. rcr;. 19, o numero 20, ha de fc:r IJ. 
pag. 34 ... reg. 1. e p, no anno 169a. 
pag. fso· rcg. 17, de Droncro 
pag. H7. tcg. 12. do mefmo inno• 
pag. J6s. reg. 1. mot; D. Vaf'o 

Emendtzs. 
itoteccnte , 
quarto Scnhot 
do Infante D. Fernando 
do Almada filho 40 11rimcito Contle 
tiicraõ 
a quem 
a elle1 
11em outtc!'ll 
faicndo-fe 
Santo. No 
u,, f-. ,,..,.,, 
craõ 
lhe mandou palt'ar por 
foy AhnotaCé mór • o 11.if 
Senhor · 
da 
u.-u.nrr. prttM 
porque falec'o 
pel<> cafamento 
Boquilobo 
e deixou outrOI 
e fez outru 
de 1177. 

Caía Gomes 
de Junho 
que chc:yo · 
rifque·fc 
conftituintcs 
a ezt.:rminauõ 
o Bifpo da Guarda D. Pedrd 
depois · 
de 1us. 
a Hcfpanha , e morreo a u, ele H
tembro do anno cL: 1 ss t, 
u. de J lllho 
Julho 

dando incomparateit 
em 
Suas Mageftades 
Conti-Condé 
e de Vivonno 
Federico W. 
de 1411. 
partida 
fc:ntindo 
fazendo-o alvo dos fc\IS dlfignid 

a juraraõ Princua 
de: 1681, 
4e 1719. 
(numero 16.) 
anno de 1 s91. 

no anno u''· 
de Dronero 
do mcfino mcli 
mor D. Valso 
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Errata!. 
pa;. 3 66. rcg. 22. pedira :EIRe7 
paz. 361. rcg. is. ,,, rcn•t 
pag. 37 3. rcg. 1. que 

.. 

Emendas. 
pedir a Ela.cy 
,,,.,.,t{ctrtt 
do que 

pa;;. Jl6. e 317. rifquemf.: os parcnthcf~ 
pag. 391. rcg. 9. e to. a feus filhos a fcu filho 
pag. H+. reg. 3. por dous cm dous 
pag. 4or. rcg. J 4. e t s. e o fe;r; o fez 
pag. 406. reg. IS. Liv. Y. J.iv. VI. 

reg. 17. já depois foy jil depois 
pag. 409. r g. 11. cidade delRcy Cidade I.lll.:7 
pag. 415. que cont~m huma Anore; cm r44t. de l .. +I. 
llla m fina Arvore faltou imprimirfe o nome da 

mly de D. Brites .Pereira, que foy D. Lco• 
nor de Alvim. 

pag. 411. reg. 12. mor Ayres 
pag. 429. reg. 7. 0.itubo 
pag 437. reg. 9. e 10. mãy, e com 
pag. 4s s. reg. 21. de F.:verciro 
pag. 418. reg. r. de ralefiiua 
plg. 461. reg. 17· efcrc\'ia 
pag. 463. rcg. 19. miracu•m 
pag. 46+ r:g. 17. e, depois 
pag. 467. reg. 1. que a amou 
pag. 473. rcg. 11. e u. em Ir. de Julhe 
pag. 4711. rcg. 10. vem rcynar 

rcg. 1 o. ncllcs 
pag. 410. rcg. 25. a que 
pag. 411. rcg. 2.o. 1315, Jc 
pag. 4fl, reg. 7. que teve 
pag. sro. reg. 29. a fot. 414-
pag. JU, reg. 20. e o livro 

mor. Ayrcs :Barbolia 
Outubro 
mãy com 
de Janeiro 
de .Palcfitina 
efcrcveo ,,,;,...,,,.,,, 
e depois 
que amando-a 
cm 11. de JunhG. 
vem a rey11ar 
dclles 
a quem 
IUI. De 
quem teve 
na pag. n.,.. 
e no livro 

pag. fl I• reg. 15. c:xerceo escrcia 
n~1~~~ e~ 

pag. !Ili· reg. r. de cem foldadot de cem foldos 
pag. sH. rcg. 2.5. hum cftrado c!lava hum eftrado 

o P"''W"Í• 'I"' ft imp~;,,,;, 111/11. P•ri114 • ,,.; 
{t tltvt ftp•ra , ,,,., •jrwufi ,,;, plll11t11•1 • • 
,..,,,;., 'ftU vt"' dt cinu. 

pag. 541. que contém huma Arvore. +a z. + a ir. de Março de r4,.a. 
Na mcfma Henrique Henriques 
Na mefma a 13. de t411- , 1 2.J. de Janeiro de: 1411. 

pag. SS4• reg. 21. íizaaõ fc fizcraõ 
pag. s !9. rcg. 11. Officios officiaes 
pag. s69. reg. 7. de 164... de 1 S44· 
pag. sh. reg. 4· go.,ernar D. Aleixo, rcveAido . .1ovcrnar, D. Aleixo reveflide 
pag. !Ili· r.:g. u. doze mil "\.."".:~~nzc: ·1 · 
pag. 596 • . rcg. 16. '/Hin'1,tntr{im1 frpti,,,. 'J•ing• . llW /ipt;.. 
pag. frl· rc:g. 27. de poderem o podcrém ... 
pag. 611. r~g . r7. em Bifp~do no Bifpa~o •· 
pag. 6~7. r.:g. 16. com~nc1da huma c;orrvenc1da, huma 
pag. 317. na margem• .iµio- ad annum 
pa.r;. s 73. b~ ruarg.:m ufim. frova 
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