
Introdução

A problemática acerca das elites no Liberalismo tende a centrar-se nas modifica-
ções operadas pela própria revolução liberal, que acarretou inevitáveis modificações
no seio da sociedade de Antigo Regime. A historiografia tem realçado relativamente à
aristocracia é que esta, ainda em finais de Antigo Regime, vinha sofrendo um declínio
económico, patente no seu endividamento crónico, que se agravou com abolição dos
dízimos, dos forais e dos bens da coroa, que fizeram extinguir parte das suas fontes de
receita e que colocaram em xeque o seu principal sistema sucessório. A par do declínio
económico verifica-se igualmente um declínio político, com o progressivo afastamento
da governação.

Ainda que as Constituições Liberais tenham coarctado muitos dos seus poderes,
suprimido os seus privilégios e derrubado o grosso dos seus rendimentos, a aristocracia
conseguiu adiar até 1863 a abolição dos vínculos e morgados, iniciada em 1821;
prolongar até 1910 o pariato hereditário e manter, até a essa data, os principais cargos
palatinos. Para tal, poderão ter concorrido igualmente as opções políticas do próprio
grupo, através da adesão ou à facção liberal ou à facção miguelista.

É indiscutível a importância que a Casa Palmela desempenhou na modelação da
sociedade liberal. Como se sabe, a esta Casa ou dos Sousas Calharizes, como também
foi conhecida, teve a sua origem na Casa dos Barões de Alvito, nomeadamente na
pessoa de D. Filipe de Sousa, filho secundogénito do primeiro Barão de Alvito, D. João
Fernandes da Silveira e de D. Maria de Sousa Lobo, sua segunda mulher e herdeira da
Casa de seu pai. Até chegarmos ao século XIX, os vários indivíduos que encabeçaram
esta Casa conseguiram incorporar nela cinco importantes vínculos; duas comendas; o
cargo de Capitães da Guarda Real Alemã e a representação de um título estrangeiro.

Embora nunca tendo sido agraciados com a titulação durante o Antigo Regime,
os Sousas Calharizes foram consolidando a sua importância económica e social,
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adveniente da posse dos vínculos referidos e do desempenho de variados cargos. Não
nos referimos somente ao cargo perpétuo de Capitão da Guarda Real Alemã, mas
igualmente aos vários cargos que desempenharam como alcaides, governadores das
possessões ultramarinas, cargos na Corte ou ainda o desempenho de cargos da carreira
diplomática, quer como embaixadores, quer como ministros plenipotenciários.

Prova de uma certa preponderância da família foi a perseguição pombalina,
nomeadamente a D. Manuel de Sousa, avô paterno do primeiro Duque de Palmela,
D. Pedro de Sousa Holstein. Como se sabe, o Marquês de Pombal tentou cercear de
variados modos o poder das casas titulares mais importantes de seu tempo e os Sousas
Calharizes não foram excepção, o que revela certa preeminência na Corte por parte
destes. Por outro lado, o Marquês de Pombal ao ter querido casar o seu segundo filho,
Conde da Redinha com aquela que viria a ser a nora do citado D. Manuel de Sousa
demonstra, de igual modo, a importância desta família no contexto dos seus pares.

Sintomático foi também aquilo que Nuno Gonçalo Monteiro realçou para esta
família durante todo o Antigo Regime: a procura desta Casa por outras, para enlaces
matrimoniais, por ela se mostrar incólume quanto à pureza de sangue, dentro do
contexto do fenómeno puritano 2.

A adaptação à nova ordem liberal terá permitido o acesso desta família à titulação
e a confirmação do seu poder, sobretudo se atentarmos no percurso individual do
primeiro titular, D. Pedro de Sousa Holstein, a quem foram outorgados sucessivamente,
os títulos de conde, marquês e duque, de juro e herdade.

Pretende-se com esta comunicação, identificar e analisar as alianças matrimoniais
de cada um dos indivíduos desta família ao longo do século XIX, averiguando se
existem, ou não, estratégias nas escolha dos cônjuges e se, porventura, existirá um
padrão de comportamento comum ao longo das gerações, como seja o caso da endo-
gamia social do Antigo Regime. Se durante o Antigo Regime a aristocracia desen-
volveu uma forte endogamia familiar, tendo em vista a manutenção do estatuto social
e o engrandecimento do património, propomo-nos perceber se a Casa Palmela perpe-
tuou esses padrões tradicionais ou se o Liberalismo rompeu com os cânones anteriores
no que respeita à reprodução social. Esta matéria da alta nobreza parece particular-
mente interessante neste caso, pelo carácter particular desta casa. Por um lado, a
profícua prole do primeiro Duque terá certamente condicionado o modelo de repro-
dução social adoptado, por outro, a perda da linha varonil com a descendência femi-
nina do segundo Duque. Assim, importa analisar aqui, sumariamente, valores indica-
tivos como a nupcialidade, a idade de casamento e a fecundidade. Por outro lado,
compreender as escolhas matrimoniais desta família ao longo de três gerações, dando
relevo aos cargos desempenhados pelos indivíduos com quem se enlaçaram, procu-
rando, através destes, avaliar o poderio desta Casa.
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Fecundidade e Nupcialidade

O concílio de Trento, cujas disposições ainda permaneciam como válidas durante
o século XIX, instituía o matrimónio como um sacramento. O casamento era a base de
toda a unidade familiar e, essencialmente, a «pedra mestra onde assenta a ascensão
social e económica» 3, uma vez que permitia a reprodução, tão necessária à manu-
tenção da Casa. No caso das elites isso tornava-se ainda mais evidente. Como sistema-
tizou Nuno Gonçalo Monteiro, «o casamento e o celibato constituíam momentos
fundamentais de afirmação da identidade social do grupo e de cada uma das Casas
que o compunham» 4 Por outras palavras, o casamento enquadrava-se numa estratégia
de reprodução e perpetuação da Casa e era usado em seu proveito, não só a nível
económico, mas sobretudo a nível simbólico.

Um dos primeiros factores a ter em conta na nossa análise é o número de filhos
por casal, uma vez que pode ser um indicativo da necessidade de assegurar a sobre-
vivência e continuidade da casa, sobretudo numa época em que a mortalidade, parti-
cularmente a infantil, registava índices bastante elevados. No tronco principal apenas
existe uma prole numerosa com D. Pedro de Sousa Holstein, em concreto 15 filhos,
muito embora nem todos chegassem à idade adulta.

Árvore Genealógica I – Descendência dos primeiros Duques de Palmela

Ninguém conseguiu, nas gerações seguintes igualar tal proeza, nem de perto nem
de longe, à excepção dos ramos secundários, referentes aos filhos do primeiro Duque
de Palmela: D. Eugénia de Sousa Holstein é mãe de 8 filhos; D. Maria Ana de 3; 
D. Teresa de 10; D. Catarina de 17; D. Ana Rosa de 3 (um do primeiro casamento, os
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restantes do segundo); D. Francisco é pai de 3 filhos; D. Tomás de 11. D. Filipe não
teve qualquer descendência 5. De facto, no ramo principal o número de filhos é bastante
inferior: na geração seguinte apenas três e, na posterior, dois filhos apenas. Há, de
facto, uma forte redução do número de filhos por casal, no caso do tronco principal,
o que se apresenta como uma continuidade no comportamento da aristocracia face ao
período antecedente 6.

Dos indivíduos em questão, pertencentes ao ramo principal das quatro gerações
em análise, todos os que chegaram à idade adulta casaram, à excepção de D. Alexandre
e de D. Rodrigo, filhos dos primeiros Duques de Palmela e ambos com idade para
casar, mas que morreram antes disso. No entanto, no primeiro semestre de 1830,
D. Alexandre tinha sido pensado para noivo de D. Eugénia Maria de Assis Mascarenhas
(19/11/1808-1847), filha dos quintos Condes de Sabugal, D. Manuel de Assis Masca-
renhas (1778-1839) e D. Maria Ana Teles da Gama (1798-1816), sua tia materna.
De facto, D. Manuel Mascarenhas queria este casamento pois «seriam assim ambos
ricos, e que enquanto aos títulos poderiam unir-se ou alternar-se» e tal agradou
também aos Condes de Palmela e ao próprio D. Alexandre 7. No entanto, logo no início
do ano seguinte, D. Alexandre parece, aos olhos da mãe, estar impressionado pela
sua prima, D. Isabel Sousa Botelho Mourão Vasconcelos (12/07/1812 - 04/04/1890).
De facto, D. Eugénia escreveu ao marido, a 4 de Janeiro de 1831, dando-lhe conta
da sua intuição materna e mostrando a sua opinião relativamente ao assunto: «(…) O
Alexandre está muito bom (…). Saberás que me parece que a Isabel que não deixa de
lhe ter feito sua impressão, ela na verdade é galantíssima, e muito boa, mas não me
parece que seja forte e em proporção é mais velha do que o Alexandre, há-de se acabar
muito depressa e eu (…) queria uma nora que me dê netos e fortes, mas isto só para
falar porque o Alexandre é ainda muito criança e as nossas coisas então estarão por
muito tempo bastantemente embaraçadas para se pensar em o casar e em ele passando
algum tempo sem a ver é natural que se esqueça por força: que hão-de ser sempre
muito amigos porque tem sido criados juntos. Ela é tão galante que não admira nada
que faça andar a cabeça à roda aos rapazes de figura está boa, mas não tem tanta
graça no corpo como tinha antes (…)» 8. Apesar desta primeira oposição de D. Eugénia,
é com D. Isabel que se acorda o matrimónio sem, no entanto, se concretizar, pois
D. Alexandre morre antes disso 9.

A preocupação em casar todos os filhos e a sua efectiva concretização, uma vez
que nenhum ficou solteiro, são características completamente novas relativamente ao
grupo aristocrático. É certo que o número de celibatários estava tendencialmente em
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decréscimo no período imediatamente antecedente e é evidente que, com o advento do
liberalismo e o consequente encerramento das ordens religiosas masculinas, extintas
em 1833-34, a procura de uma carreira eclesiástica deixava de ser um padrão comum
e mesmo possível de realizar. Por outro lado, poder-se-á igualmente supor-se que,
numa época de convulsão política, como foi a primeira metade do século XIX,
enredada numa reordenação do poder, as alianças matrimoniais seriam um método
eficaz de consolidação das redes de solidariedade e de aliança política. Se assim for,
a análise das escolhas matrimoniais desta família pode ser reveladora disso mesmo,
como veremos adiante. No entanto, não nos podemos esquecer da vontade própria
e livre arbítrio destes indivíduos. Efectivamente, a carta que acabámos de citar,
demonstra claramente o desejo de D. Eugénia em ter netos, embora não saibamos ao
certo qual o peso da vontade individual na concretização do matrimónio.

Em relação comportamento dos homens da família, é na primeira geração que se
verifica o casamento mais tardio, exactamente com o primeiro Duque de Palmela, que
casa com 29 anos. Só se pode avaliar a idade masculina à data do primeiro casamento
apenas na geração seguinte, pois nas restantes apenas há descendências femininas
pertencentes à casa Palmela. Nesse sentido, as idades variam entre os 18 anos, de
D. Domingos, e os 24, de D. Francisco e de D. Tomás, numa média nessa geração 
de 21 anos. Nota-se, por isso, uma descida da idade de casamento, mas uma vez que
apenas temos um casamento registado na primeira geração – o do primeiro Duque de
Palmela – tal não é, de todo, conclusivo. Por outro lado, podemos explicar a tão baixa
idade de casamento de D. Domingos, não só pelas condições específicas do seu matri-
mónio, mas também por se ter verificado a prematura morte de seu irmão primogénito,
o que iria acelerar necessariamente o seu matrimónio, com o objectivo de garantir
a sucessão da Casa. Pelo contrário, a idade com que D. Pedro, primeiro Duque de
Palmela casou poder-se-á explicar pelo facto de ter vivido muito tempo no estrangeiro
e querido casar com alguém de origem portuguesa e em Portugal.

A idade de casamento das mulheres desta Casa varia entre os 17 anos e os 29, na
geração dos filhos do primeiro Duque de Palmela. A média nessa geração é de 21 anos.
Já na terceira e quarta gerações a idade máxima é de 23 anos à data do primeiro casa-
mento, sendo a média de 22 anos e meio. Nesse sentido, confirma-se a tendência
progressiva do retardamento da idade média do primeiro casamento das mulheres,
enunciada por Nuno Gonçalo Monteiro para o Antigo Regime 10.

Em contrapartida, se tivermos em conta as várias gerações, os indivíduos do sexo
masculino da Casa Palmela apresentam uma idade média de casamento de 23 anos, que
é coincidente com a idade média de casamento dos indivíduos não Palmela. Contudo,
se analisarmos cada geração em separado, verificamos, por exemplo, que na geração
dos filhos do primeiro Duque de Palmela, os homens Palmela casam mais cedo do que
os maridos de suas irmãs, apresentando idades médias de casamento de 21 e 23 anos,
respectivamente. Relativamente às mulheres, verificamos exactamente o inverso: as
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mulheres da Casa Palmela tendem, globalmente, a casar com maior idade, nomeada-
mente 21 anos, ao passo que as mulheres que casam com membros masculinos da Casa
Palmela apresentam uma média de idade de 17 anos à data do casamento.

QUADRO I – Idade de Casamento da Casa Palmela

Todavia, ainda que o casamento se verifique nestas idades, pode ter começado a
ser traçado pelas famílias envolvidas algum tempo antes, como se pode verificar pela
documentação referente ao processo burocrático que um contrato desta natureza
envolvia. De facto, era necessária uma licença régia para a realização do matrimónio,
que data geralmente até um ano antes do contrato matrimonial com que se celebra o
casamento 11. Daqui surgem logo duas ilações. A primeira é a de que a decisão do casa-
mento ocorria ainda mais cedo na vida dos nubentes, o que poderá reforçar a ideia de
que estes teriam pouco peso na decisão, uma vez que sendo mais novos, mais sujeitos
à autoridade paterna estariam. Embora a historiografia tenha vindo a insistir na ideia
de que durante o século XIX se vinha insinuando a afeição pessoal, a atracção física e

 Geral Palmela Não Palmela 

Indivíduos Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

D. Pedro/Eugénia 29 12 29   12 

D. Eugénia/ D. Brás 24 29  29 24  

D. Domingos/ D. Mª Luísa 18 09 18   09 

D. Mariana / Luís 22 17  17 22  

D. Teresa / D. Caetano 23 18  18 23  

D. Catarina / D. Francisco 21 19  19 21  

D. Ana Rosa / Luís 27 21  21 27  

D. Francisco / D. Mª Eugénia 24 24 24   24 

D. Tomás / D. Ana Maria 24 19 24   19 

D. Filipe / Eugénia 19 21 19   21 

Média 22 20 21 21 23 18 

D. Maria Luísa /António 29 21  21 29  

D. Luísa / D. José 18 17  17 18  

Média 24 19  19 24  

D. Helena /D. Luís 20 23  23 20  

Média Total 23 19 23 21 23 17 
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o amor como motivos para o casamento 12, parece que no caso concreto desta família
ainda eram os interesses económicos, políticos e de influência que prevaleciam. Seria
o que aconteceu com D. Maria Ana, quando casou com o Conde de Terena. De facto,
pouco tempo após daquela noivar, sua mãe, D. Eugénia, comentava com o marido, em
carta de 28 de Março de 1837, que o futuro genro «diz que gosta muito da Maria Ana
e ela já me parece que não desgosta muito dele» 13, o que demonstra a pouca influência
da nubente na escolha do seu futuro marido e que os afectos ainda estavam submissos
à vontade paterna, como acontecia nos reinos vizinhos 14. Também os próprios primei-
ros Duques de Palmela parecem ter casado, segundo o próprio D. Pedro, por ter
seguido os conselhos e votos de suas irmãs 15. No entanto, não quer dizer que não 
existisse amor, como refere sua mulher, D. Eugénia, em carta que lhe dirigiu, datada
de Janeiro de 1826: «Lisonjeio-me muito as tuas finezas mas ainda mal que acho que
não as mereço, é verdade que sou muitíssimo tua amiga, e que desejo de todo o meu
coração a tua felicidade, e que os nossos filhos sejam bons e bem criados, mas apesar
de todos estes meus bons desejos há às vezes em mim um não sei o quê que faz de
mim toda outra pessoa do que eu desejo, e conheço que devo ser, e bem vejo que tu
merecias outra mulher em todo o sentido melhor do que eu, e isso seria fácil de achar
excepto que te tivesse mais amor do que eu te tenho; abri os olhos gostando de ti,
e quanto tive idade de saber que tinha coração já to tinha dado» 16.

A segunda ilação a que nos referíamos relativamente às licenças régias para a
realização dos casamentos é precisamente a própria necessidade aprovação régia para
a concretização do matrimónio, naquilo que Nuno Gonçalo Monteiro apelidou de Rei
casamenteiro 17. Apesar do rei não intervir directamente na escolha dos cônjuges,
decisão essa exclusivamente a cargo de cada uma das famílias, era necessário, desde o
século XVII, que os possuidores de bens da coroa com rendimentos pedissem uma
licença prévia ao Rei, através do Desembargo do Paço, para contraírem matrimónio,
pagando de direitos determinada quantia 18. Estranhamente, a necessidade desta licença
surge-nos pelo menos até 1862, onde a mesma ainda é pedida. Efectivamente, quer a
Constituição de 1 de Outubro de 1822, no seu artigo 9.º, quer a Carta Constitucional
de 1826, no artigo 145.º, § 12.º quer a Constituição de 1838, Art.º 10.º, estabelecem que
a Lei é igual para todos e que os privilégios que não forem fundados em utilidade
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pública seriam abolidos. Embora a licença régia não fosse propriamente um privilégio
é claramente a manifestação de uma desigualdade social, que ainda persistia no quadro
de um sistema jurídico que proclamava a igualdade dos cidadãos perante a lei.

A escolha dos Cônjuges

Se já verificámos as características de que se reveste a nupcialidade desta família,
resta ainda apurar se existem, ou não, estratégias quanto à escolha dos futuros cônjuges.

Numa carta que D. Pedro, primeiro Duque de Palmela, dirigiu a sua mulher, em
18 de Dezembro de 1844, acerca da escolha do noivo para a sua filha, D. Catarina,
ficam bem esclarecidas as principais condições necessárias para o enlace: «isto é, bom
carácter do rapaz, probidade no meio da maluquice do pai e uma casa de suficiente
rendimento» 19.

Ora, esta última afirmação acerca da necessidade de uma «casa de suficiente
rendimento» parece estar em desacordo com o que Nuno Gonçalo Monteiro constatou
para o século XVIII, ao ter demonstrado que o objectivo dos matrimónios não era
ampliar o património económico, mas sim preservar a identidade autónoma das casas
titulares 20. Por outras palavras, o que seria realmente importante durante o Antigo
Regime seriam os ganhos simbólicos que se conseguissem com determinadas alianças
matrimoniais e não os ganhos materiais, numa forma de «afirmação da identidade
social do grupo e de cada uma das casas que o compunham» 21. No entanto, no caso
concreto das escolhas matrimoniais de D. Pedro de Sousa Holstein para os seus filhos
parecem estar envolvidos, por um lado, as qualidades humanas dos noivos, e por outro
a posse de rendimentos suficientes para a sua sustentação, ou seja, os ganhos materiais
que pudessem advir do matrimónio. Esta questão levanta-nos pois, várias interrogações.
Afinal, o que presidiu à escolha dos futuros cônjuges desta família? Qual a posição
destes no seio de uma nobreza em rápida expansão no século XIX? Haveria ainda,
motivações políticas?

Para responder a estas questões, vamos analisar a antiguidade das Casas envol-
vidas e o seu papel durante a guerra civil. A análise da antiguidade prende-se com a
necessidade de averiguar se as alianças matrimoniais se efectuaram com membros da
antiga aristocracia de corte ou se, pelo contrário, ocorreram com uma nobreza que
terá emergido com as alterações políticas decorrentes do liberalismo. Por outro lado,
a apreciação do seu posicionamento relativamente a D. Pedro ou a D. Miguel poderá
revelar se houve, ou não, uma preocupação de índole política na escolha dos matrimó-
nios da Casa Palmela. A análise destes aspectos parece-nos pertinente, atendendo ao
contexto histórico e social específico do período em questão. Efectivamente, Portugal
viveu momentos conturbados a nível político durante a primeira metade do século XIX.
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19 Correspondência Particular, IAN/TT, ACP, Microfilme 5746, Caixa 171, fol. 320.
20 Cf. MONTEIRO, O Crepúsculo dos Grandes (1750-1832), pp. 124-125.
21 MONTEIRO, O Crepúsculo dos Grandes (1750-1832), p. 197.



As invasões francesas, a partida de D. João VI e de toda a corte para o Brasil, a revo-
lução de 1820, o juramento de uma constituição e de uma carta constitucional, a guerra
civil que opôs liberais e absolutistas, uma nova constituição e todo um processo de
reformas daí decorrente irá transformar a sociedade de então, ou pelo menos lançar
as bases para essa alteração. Esta evolução provocou a cisão da Antiga Nobreza e o
afastamento do centro político das casas que tinham alinhado pelo lado miguelista.

Se até à década de noventa do século XVIII se verificou uma relativa estabilidade
no grupo aristocrático, a partir da regência do príncipe D. João, houve um aumento
significativo do número de títulos, onde se insere, naturalmente, a própria titulação de
D. Pedro de Sousa Holstein. Efectivamente, se em 1807 existiam em Portugal 68 casas
tituladas, em 1828 o número ascendeu aos 168 22. Posteriormente, o número de títulos
atingiu os 302 em 1855, duplicando em 1886, altura em que existiam 620 títulos 23.
Todavia, e como Francisco de Vasconcelos chamou a atenção, é preciso ter em conta
que muitos dos títulos concedidos nesta época foram atribuídos não a plebeus, mas
a pessoas que já eram nobres, embora no final do século XIX a atribuição de títulos a
pessoas de origens modestas se tenha generalizado 24. Importa, pois, distinguir entre as
famílias que se uniram à do Duque de Palmela, as que vinham de Antigo Regime e as
que foram tituladas posteriormente. Neste último caso, três marcos serão essenciais
relativamente à antiguidade da atribuição dos títulos: o início da regência de D. João VI,
em 1792 uma vez que a partir dessa data se verificou um aumento do número de 
titulados; a criação da Câmara dos Pares em 1826, que D. Pedro IV pretendeu ser um
órgão fosse representativo dos Grandes do Reino 25; e, finalmente, a vitória do libera-
lismo em 1834. Por um lado, a partir desta data a titulação tornava-se meramente 
honorífica, desprovida de quaisquer privilégios, uma vez que a carta constitucional
proclamava a igualdade dos cidadãos perante a lei. Por outro lado, a nobreza que tinha
apoiado o partido miguelista durante a guerra civil, viu-se afastada da Câmara dos Pares.

O liberalismo e a consequente publicação de legislação, nomeadamente a de
Mouzinho da Silveira, que aboliu os dízimos, os bens da coroa e os forais, ou seja,
grande parte dos bens que maiores rendimentos traziam à aristocracia, já de si endivi-
dada, como mostrou Nuno Gonçalo Monteiro, bem como a concorrência promovida
pelos recém-nobilitados, trouxe novos desafios a este grupo. Seriam os enlaces matri-
moniais a solução?

D. Pedro de Sousa Holstein casou com uma das filhas dos sétimos Marqueses de
Nisa, sétimos Condes de Unhão e 11.os condes da Vidigueira. Este último título data do
século XVI, outorgado aos descendentes de Vasco da Gama. Os outros dois títulos
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22 MONTEIRO, Nuno Gonçalo, «A Nobreza na Revolução Liberal», in Portugal Contemporâneo,
coord. António Reis, Lisboa, Alfa, 1990, pp. 252.

23 VASCONCELOS, Francisco de, A Nobreza do século XIX em Portugal, Lisboa, Centro de Estudos
de Genealogia Heráldica e História da família da Universidade Moderna do Porto, 2003, p. 140.

24 VASCONCELOS, A Nobreza do século XIX em Portugal, p. 134.
25 Cf. SILVEIRA, Luís Espinha da, «Revolução liberal e pariato (1834-1842)», in Análise Social,

n.º 116-117, vol. XXVIII, 1992, 2.º - 3.º, pp. 333.



datam do século seguinte, sendo o de Conde de Unhão do período filipino, e o de Nisa
posterior. É de salientar que o senhorio de Unhão remonta ao final do século XIV 26.
A casa de Nisa tinha sido, durante o Antigo Regime, uma das casas aristocráticas com
maior rendimento 27. Para além da sua antiguidade, é bom relembrar que foi uma das
escolhidas para estar representada na Câmara dos Pares do Reino em 1826, na pessoa
de D. Domingos Teles da Gama, nono marquês de Niza e sobrinho de D. Eugénia
que, todavia, não tomou posse, por ser menor 28. D. Pedro de Sousa Holstein não foi,
todavia, a primeira escolha da família de D. Eugénia, pois esta esteve para casar com
o Conde de Assumar, filho do Marquês de Alorna (1754-1813). No entanto, este jovem
morrera antes de se efectuar o consórcio 29. D. Eugénia distinguiu-se pelas suas quali-
dades como embaixatriz, ao lado de seu marido 30, mas também exerceu outros cargos
relacionados com a beneficência. Fez parte da Comissão de Inspecção para as escolas
de meninas, pertencentes à Sociedade de Instrução Primária 31. Em 1840 desempenhou
a função de Inspectora na Associação para as Casas de Asilo de primeira Infância
Desvalida, situada no edifício do Colégio dos Nobres 32. Foi também uma das respon-
sáveis do estabelecimento do Instituto de S. Vicente de Paula em Portugal, fundando
e dotando uma congregação de Irmãs da Caridade 33. Para além da Ordem de Santa
Isabel, recebeu também a de Maria Luísa de Espanha. Foi também Dama da Rainha
D. Maria II 34.

A filha de ambos, D. Eugénia de Sousa Holstein, casou com o nono Marquês das
Minas, recém-titulado. O título foi renovado em sua vida nas vésperas do casamento
e herdou-o por via indirecta. A anterior detentora morrera sem deixar descendentes e
D. Brás herdara-o por ser quarto neto e representante de D. Luísa Bernarda de Lima,
filha dos primeiros Marqueses de Minas. Embora o título remonte ao século XVII 35,
sem dúvida que foi renovado em sua vida, pelos serviços prestados no exército liberal,
onde se alistou a 17 de Dezembro de 1830, tendo recebido a comenda da Torre e
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26 Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, p. 168.
27 Cf. MONTEIRO, O Crepúsculo dos Grandes (1750-1832), p. 329.
28 Cf. ALBUQUERQUE, António Tavares de, Índice alfabético e remissivo dos trabalhos parlamen-

tares das cortes Gerais das Cortes Gerais da nação Portuguesa. Primeira Legislatura da Segunda época
Constitucional (1826-1828), tomo II, Lisboa, Imprensa Nacional, 1903, p. 74.

29 SILVA, Luís Augusto Rebelo da, Varões ilustres das três épocas constitucionais, Lisboa, Livraria
de António Maria Pereira, 1870, p. 13.

30 Cf. GARRETT, Almeida, Memória histórica da Duque de Palmela, D. Eugénia Francisca Xavier
Teles da Gama, Lisboa, Imprensa Nacional, 1848.

31 Cf. Almanak estatístico de Lisboa em 1837, Lisboa, Tipografia do Gratis, s.d., p. 233.
32 Cf. Almanak estatístico de Lisboa em 1840, Lisboa, Tipografia do Gratis, s.d., p. 257.
33 Cf. GARRETT, Memória histórica da Duque de Palmela.
34 Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, p. 447.
35 O título foi pela primeira vez outorgado em 1608 por D. Filipe III de Espanha a D. Francisco de

Sousa, terceiro Senhor de Beringel, mas morrendo antes de ser encartado. O primeiro Marquês das Minas
trata-se então de seu neto, D. Francisco de Sousa, tendo-lhe sido outorgado o título em 7 de Janeiro de 1670.
Cf. ZUQUETE, Afonso Eduardo Martins, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. II, Lisboa, Editorial
Enciclopédia, 1961, p. 743.



Espada em 1834, mas também pelos serviços prestados em Espanha, ao lado das tropas
isabelinas tendo sido condecorado com a Medalha de Isabel II. Aliás, consta que terá
sido o próprio D. Pedro de Sousa Holstein que, enquanto Ministro do Reino, em
Fevereiro 1842, terá conseguido o título de marquês para seu genro, contrário à vontade
da rainha 36. Foi também comendador da Ordem de Cristo 37 e par do reino por decreto
de 3 de Maio de 1842, tendo tomado posse a 12 de Julho do mesmo ano 38.

Árvore Genealógica II – Ascendência e descendência de D. Brás da Silveira Lorena

D. Domingos de Sousa Holstein casou com D. Maria Luísa de Noronha e Sampaio,
filha segunda do primeiro Conde da Póvoa e Barão de Teixeira, Henrique Teixeira de
Sampaio, mas herdeira da Casa de seu pai à morte do irmão. Sua mãe era filha dos
primeiros Condes de Peniche, título outorgado em 1806 ao filho secundogénito dos
terceiros Marqueses de Angeja e quartos Condes de Vila Verde 39. Henrique Teixeira de
Sampaio nasceu em Angra, em 1774. Estudou num colégio em Londres e aí iniciou a
sua vida comercial. Em 1800 foi comissário em Chefe do exército auxiliar anglo-luso.
Os títulos de Henrique Teixeira de Sampaio eram de títulos recentes: o de Barão de
Teixeira data de 16 de Março 1818 e o de Conde da Póvoa de 3 de Julho de 1823,
embora lhe tivesse sido outorgada a comenda da ordem de Cristo em 1816 e a carta
de fidalgo de cota de armas em 1819 40. A outorga do primeiro destes títulos deve-se
essencialmente aos empréstimos concedidos por Henrique Teixeira Sampaio ao exército
anglo-luso durante o período das invasões francesas. O segundo, outorgado após a sua
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36 SORIANO, Simão José Luz, Biografia do 1.º Duque de Palmela ou colecção dos principais factos
da sua vida pública, Lisboa, s.e., 1857. Cf. IAN/TT, ACP, Microfilme 5725, Caixa 158, fol. 341.

37 Cf. ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. II, p. 746.
38 Cf. Almanaque de Portugal para o ano de 1855, Lisboa, Imprensa Nacional, 1854, p. 101.
39 Cf. ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. III, p. 122.
40 Seu pai também fora fidalgo de cota de armas (1789) e cavaleiro professo na Ordem de Cristo

(1788). Cf. FORJAZ, Jorge, Os Teixeira de Sampaio da Ilha Terceira, Porto, Centro de Estudos de
Genealogia, Heráldica e História da Família da Universidade Moderna do Porto, 2001, p. 66.



nomeação como Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, no Governo de D. Pedro
de Sousa Holstein, reafirma o seu importante papel como principal credor do erário
régio 41. Apesar de ser de nobreza recente, Henrique Teixeira de Sampaio pertenceu
ao pariato na legislatura de 1826 a 1828 42. Tal como seu sogro, o Conde de Peniche,
terá seguido o partido de D. Miguel durante as lutas liberais 43. Foi ainda o principal
impulsionador do Banco de Lisboa, de que foi o principal accionista 44. Henrique
morreu a 27 de Março de 1833 45, com testamento de dia três do mesmo mês.

Árvore Genealógica III – Ascendência e descendência da Segunda Duquesa de Palmela

D. Maria Ana casou com o segundo Marquês de Terena, Luís Brandão de Melo
Cogominho Pereira de Lacerda. (07/11/1815 - 08/06/1866). O seu avô materno, que
seguiu a causa de D. Pedro 46, foi o primeiro Conde (decreto de 28 de Setembro de
1835) e primeiro Marquês de Terena (decreto de 1 de Julho de 1848), para além de
Visconde de S. Gil de Perre (30 de Outubro de 1824). Os títulos foram renovados em
vida de Luís Brandão de Melo, em 30 de Março de 1858 e 7 de Fevereiro de 1866,
respectivamente, bastante depois do casamento com D. Maria Ana de Sousa Holstein.
Aliás, esta senhora nunca chegou a ser nem Marquesa nem sequer condessa de Terena,
pois morreu antes do marido ter herdado o título. Embora seja um título de criação
recente, esta família estava na posse há já muitas gerações dos morgados de Torre dos
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41 Cf. FORJAZ, Os Teixeira de Sampaio da Ilha Terceira, p. 96.
42 Cf. ALBUQUERQUE, Índice alfabético e remissivo (…), tomo II, p. 77.
43 LOUSADA, Maria Alexandre, «D. Pedro ou D. Miguel? As Opções Políticas da Nobreza Titulada

Portuguesa», in Penélope, 4, pp. 114-115.
44 Cf. FRANÇA, José Augusto, «Burguesia Pombalina, Nobreza Mariana, Fidalguia Liberal», in

Pombal revisitado, vol. I, Lisboa, Imprensa Universitária, Editorial Estampa, 1984, p. 31.
45 Cf. Certidão de óbito do Conde da Póvoa, IAN/TT, ACP, Microfilme 5677, Caixa 121, fol. 187.
46 LOUSADA, «D. Pedro ou D. Miguel? (…)», pp. 116-117.



Coelheiros, Honra de Farelões, Torre da Marca, Sampaio e de Carvalho da Arca 47.
Luís Brandão de Melo Cogominho Pereira de Lacerda acompanhou o Duque de
Palmela como adido à delegação portuguesa que foi nomeada para assistir à coroação
da Rainha Vitória de Inglaterra. Desempenhou as funções de deputado da Nação,
em 1842, quando o seu avô foi também nomeado Par do Reino, para além do de
Conselheiro de Sua Majestade 48. Desempenhou as funções de presidente da Câmara
Municipal do Porto 49. Foi ainda condecorado com a comenda da Ordem de Isabel,
a Católica, de Espanha 50.

Árvore Genealógica IV – Ascendência e descendência de D. Luís Pereira de Lacerda

D. Teresa Maria casou com D. Caetano de Sales Henriques Pereira de Faria
Saldanha Vasconcelos e Lancastre, segundo Conde das Alcáçovas, por decreto de 22
de Março de 1840, em sua vida. O seu irmão foi o primeiro Conde do título. Todavia,
o senhorio das Alcáçovas é bastante antigo, remontando ao século XV, sendo o seu
primeiro detentor inclusive de sangue real, ou seja, neto de D. Afonso V 51. Relativa-
mente à posição política de D. Caetano nada sabemos, apenas que o seu irmão,
D. Francisco, lutou durante o cerco do Porto, pelo lado liberal, nomeadamente no
combate de 19 de Setembro de 1834, onde perdeu um braço. D. Caetano estudou em
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47 AFFONSO, Domingos de Araújo, VALDEZ, Ruy Dique Travassos, Livro de Oiro da Nobreza,
vol. 1, Braga, Tipografia da Pax, 1933, pp. 411-414.

48 Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, p. 763.
49 Cf. Revolução de Setembro, n.º 7210, Lisboa, Terça-Feira, 12 de Junho de 1866, p. 2.
50 Cf. ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. III, p. 432.
51 Cf. AFFONSO, VALDEZ, Livro de Oiro da Nobreza, vol. 1, pp. 20-22.



Coimbra, tendo frequentado os dois primeiros anos da faculdade de Direito, entre 1838
e 1840 52. No entanto, teve de deixar a Universidade, quando o seu irmão primogénito
morreu, de modo a poder administrar a Casa que lhe coube por herança. Nessa altura,
assentou praça no 2.º Batalhão Nacional de Voluntários do Comércio, sendo despa-
chado capitão. No ano seguinte teve baixa do serviço militar, mas conservou as honras
do posto. Foi nomeado par do reino em 22 de Novembro 1843, por sucessão de seu 
pai 53. No Paço, desempenhou as funções de gentil-homem da Câmara de D. Luís e de
Camarista de D. Fernando II 54. Foi agraciado com a Comenda da Ordem de Cristo e
com outras ordens estrangeiras, nomeadamente a grã-cruz de Carlos III de Espanha e
a de Ernesto Pio, de Saxe-Coburgo-Gotha 55. Além disso, foi director da Companhia de
Interesse Público 56.

Árvore Genealógica V – Ascendência e descendência de D. Caetano Lencastre

D. Catarina de Sousa Holstein casou com o 8.º Conde das Galveias, D. Francisco
Xavier Lobo de Almeida Melo de Castro. O título data de 1691, ainda no rescaldo
das Guerras de Sucessão. Foi confirmado naquele senhor, em sua vida, por decreto de
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52 Relação e Indice Alphabetico dos Estudantes Matriculados na Universidade de Coimbra no Anno
Lectivo de 1838 para 1839; (…), Tomo IV, p. 6 e Relação e Indice Alphabetico dos Estudantes Matriculados
na Universidade de Coimbra no Anno Lectivo de 1839 para 1840 (…), Tomo IV, p. 8.

53 Cf. Almanaque de Portugal para o ano de 1856, Lisboa, Imprensa Nacional, 1856, p. 13.
54 Cf. AFFONSO, VALDEZ, Livro de Oiro da Nobreza, vol. 1, p. 22. O Conde de Alcáçovas é 

referido também como sendo o Mestre-sala e o Aposentador Mor da Casa Real. Cf. Anuário Diplomático
e Consular Português (Referido a 31 de Dezembro de 1888), Ministério dos Negócios Estrangeiros,
Lisboa, Imprensa Nacional, 1889, p. 22.

55 Cf. ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. II, p. 216.
56 Cf. Almanaque de Portugal para o ano de 1856, p. 602.



27 de Junho e Carta de 15 de Outubro de 1844 57. Seu avô foi Par do reino na legisla-
tura de 1826 58 e seu pai terá seguido a causa liberal 59. D. Francisco Xavier de Almeida
Melo e Castro foi oficial mor da Casa Real, desempenhando as funções de Couteiro-
-mor da Tapada de Vila Viçosa e Reais Coutadas 60 e Par do Reino hereditário, tendo
tomado posse em sessão de seis de Fevereiro de 1872 61.

Árvore Genealógica VI – Ascendência e descendência de D. Francisco Melo de Castro

D. Ana Rosa é o único caso em que se verificaram dois casamentos, em conse-
quência de uma viuvez prematura. Casou a primeiro com Luís de Vasconcelos e Sousa,
nono filho dos terceiros Marqueses de Castelo-Melhor e nonos Condes da Calheta,
D. Afonso de Vasconcelos e Sousa e D. Francisca de Assis Xavier Teles da Gama,
tia materna de D. Ana Rosa 62. D. Afonso de Vasconcelos foi nomeado Par do Reino
em 1826, embora não tendo chegado a tomar posse 63. A Casa Castelo Melhor, criada
a 21 de Março de 1611 com o título de Conde, foi elevada ao Marquesado de juro e 
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57 Cf. ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. II, p. 633; PINTO, BAENA, Resenha das
Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, p. 7; AFFONSO, VALDEZ, Livro de Oiro da
Nobreza, vol. 2, p. 7.

58 Cf. ALBUQUERQUE, Índice alfabético e remissivo (…), tomo II, p. 77.
59 Cf. LOUSADA, «D. Pedro ou D. Miguel? (…)», pp. 114-115.
60 Cf. FREITAS, A. M. de, Anuário da Corte Portuguesa, Primeiro Ano 1895, Lisboa, M. Gomes

Editor, 1895, p. 158.
61 Carta Régia de 30 de Abril de 1826. Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias Titulares e

Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, p. 7; Cf. AFFONSO, VALDEZ, Livro de Oiro da Nobreza, vol. 2, p. 11.
62 Vide Árvore Genealógica V – Ascendência e descendência de D. Caetano Saldanha Vasconcelos

de Lencastre.
63 ALBUQUERQUE, Índice alfabético e remissivo (…), tomo II, p. 74.



herdade por decreto de 2 e Carta de 10 de Outubro de 1766 64. Quanto à posição 
política de Luís Vasconcelos e Sousa, não a conseguimos apurar. Sabemos, sim, que
o seu irmão, o quarto marquês de Castelo Melhor, seguiu a causa de D. Pedro 65. 
Acerca de Luís Vasconcelos e Sousa apenas sabemos que estudou em Lisboa e Paris,
com aproveitamento 66. Sabemos sim, que seu pai foi Par do Reino, por carta régia
de 31 de Outubro de 1826, embora não tendo chegado a tomar posse. Desempenhou
também os ofícios de Reposteiro Mor vitalício da Casa Real e de mordomo-mor
da Rainha D. Maria Leopoldina de Áustria. Exerceu ainda funções de embaixador
extraordinário, em 1814. Possuía as alcaidarias-mores de várias localidades, assim com
variadíssimas comendas. Foi Grã-cruz das Ordens de Carlos III de Espanha e da Ordem
de Leopoldo de Áustria 67.

D. Ana voltou a casar, após a morte de Luís Vasconcelos e Sousa, desta feita com
D. António Francisco Lobo de Almeida Melo e Castro de Saldanha e Beja, irmão do
oitavo Conde das Galveias, seu cunhado, cuja casa ficou atrás referida 68.

D. Francisco de Sousa Holstein, que viria a receber o título de primeiro Marquês
de Sousa Holstein por decreto de 3 de Setembro de 1855, casou com Maria Eugénia
Braamcamp de Melo Breyner, filha dos segundos Condes de Sobral, D. Adelaide
Braamcamp Sobral de Almeida Castelo-Branco, detentora do título, e seu marido Luís
Maria de Melo Breyner. O senhorio do Sobral, honorífico por condição, foi outorgado
por Carta de 10 de Maio de 1771, em consequência da constituição de um morgado
por Joaquim Inácio da Cruz. O título de barão foi outorgado por Decreto de 14 de
Maio de 1813 ao quarto senhor do Sobral. Seria o filho deste que receberia o título
de primeiro visconde desta Casa, por decreto de 14 de Setembro de 1838, sendo
elevado à grandeza por decreto de 24 de Outubro do mesmo ano. O título de Conde
foi decretado a 13 de Dezembro de 1844 a este mesmo indivíduo, avô de Maria
Eugénia 69, que alinhou pelo lado liberal 70. D. Maria Eugénia da Piedade Braamcamp
de Sobral Mello Breyner foi dama honorária da Rainha. Seu pai fora Par do Reino
após 1834 e condecorado com várias ordens.

PEDRO URBANO16

64 Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. I, p. 408;
AFFONSO, VALDEZ, Livro de Oiro da Nobreza, vol. 1, p. 430.

65 LOUSADA, «D. Pedro ou D. Miguel? (…)», pp. 114-115.
66 Cf. Revolução de Setembro, n.º 2802, quarta-feira, 30 de Julho de 1851.
67 Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, p. 7.
68 Vide Árvore Genealógica VI – Ascendência e descendência de D. Francisco Melo de Castro.
69 Cf. ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. III, pp. 392-393; PINTO, BAENA, Resenha

das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, pp. 625-626.
70 LOUSADA, «D. Pedro ou D. Miguel? (…)», pp. 114-115.



Árvore Genealógica VII – Ascendência e descendência de M.ª Eugénia Melo Breyner

D. Tomás de Sousa e Holstein, a quem foi outorgado o título de Marquês de
Sesimbra, casou com D. Ana Maria Gonçalves Zarco da Câmara, filha do primeiro
matrimónio do primeiro Marquês da Ribeira Grande (29/07/1819 - 01/19/1872) e oitavo
Conde do mesmo título 71, D. Francisco de Sales Gonçalo Soares da Câmara e de
D. Ana da Piedade de Bragança Melo e Ligne Sousa Tavares Mascarenhas da Silva
(01/08/1822 - 18/07/1856) filha dos terceiros Duques de Lafões. A Casa de Ribeira
Grande remonta ao século XVII e tem a representação dos Condes de Vila Franca,
que data do século XVI 72. O sétimo Conde de Ribeira Grande, avô de D. Ana Maria,
seguiu a causa liberal 73, tendo-lhe sido outorgado o cargo de Par do Reino em 1826,
embora não tendo chegado a tomar posse 74.

Finalmente, nesta geração, temos D. Filipe de Sousa Holstein, 1.º marquês de
Monfalim 75, que casou com Eugénia Maria Brandão de Melo Cogominho Correia de
Sá Pereira do Lago Bezerra de Lacerda e Figueiroa, 3.ª Marquesa de Terena e sua
sobrinha, por ser filha de sua irmã D. Maria Ana 76.

D. Maria Luísa de Sousa Holstein, 3.ª duquesa de Palmela casou com António de
Sampaio e Pina de Brederode, filho dos primeiros Viscondes da Lançada, Manuel
Inácio de Sampaio e Pina Freire (07/08/1778 - 07/08/1856) e Helena Teixeira Homem
de Brederode (02/12/1800 - ?). O título é de atribuição recente, datando o decreto de
sua criação de 10 de Janeiro de 1849 77. Manuel Inácio de Sampaio e Pina Freire
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71 Na verdade, herdara o título de Marquês de Ponta Delgada de sua tia, mas mudou a designação
para Ribeira Grande. Decreto de 5 de Setembro de 1855. Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias
Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, p. 409.

72 Cartas de 15 de Setembro de 1662 e de 17 de Junho de 1583, respectivamente. Cf. PINTO,
BAENA, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, p. 414.

73 LOUSADA, «D. Pedro ou D. Miguel? (…)», pp. 114-115.
74 ALBUQUERQUE, Índice alfabético e remissivo (…), tomo II, p. 77.
75 Decreto de 9 de Agosto de 1861. Cf. ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. III, p. 13.
76 Vide Árvore Genealógica IV – Ascendência e descendência de D. Luís Pereira de Lacerda.
77 Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II, p. 74.
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Árvore Genealógica VIII – Ascendência e descendência de D. Ana Zarco da Câmara

destacou-se por ser um dos cabecilhas da aclamação popular da Rainha D. Maria e da
Carta Constitucional em Lisboa, em 1833.

António de Sampaio e Pina de Brederode assentou praça como aspirante de 
3.ª classe da Marinha, em 12 de Março de 1847, tendo prosseguido aí os seus estudos.
Completou o curso preparatório de Marinha na Escola Politécnica, em 24 de Julho de
1849 e o da Escola naval em 3 de Junho de 1851. Dois anos depois foi promovido
a guarda marinha e, em 1854, a segundo tenente. Dez anos depois ascendeu ao posto
de primeiro-tenente, tendo sido adido ao quadro em 1869. Em 1873 foi promovido
a capitão tenente 78. Desde 1850 que encetou várias comissões de serviço no Mar,
destacando-se aquelas ao serviço da Família real.

O seu casamento com a Duquesa de Palmela fê-lo ser elevado à grandeza do
Reino, com o título de Duque de Palmela em sua vida, conferindo-lhe as honras de
Oficial mor da Casa Real. No ano seguinte a esta nomeação, foi nomeado Par do reino
e Capitão da Guarda Real, ofício exercido pelos primogénitos da Casa Palmela.

Recebeu várias insígnias estrangeiras: a da Ordem da Águia Vermelha, 3.ª classe,
da Prússia, em 1859; a de Cavaleiro da Ordem de Albertus Animusus, da Saxónia, em
1860; a Baltic-medal inglesa, Cavaleiro da Legião de Honra, de França; 3.º terceiro
grau da Ordem de Hohenzollern. Pelo rei de Itália recebeu a Ordem de S. Maurício 
e S. Lázaro, em 1864, e pelo Rei de Espanha a grã-cruz de Carlos III. Em Portugal
foram-lhe concedidos o grau de cavaleiro da Ordem militar de S. Bento de Avis, conce-
dida pelos mais de 21 anos de serviço à marinha; a grã-cruz e comenda da ordem
militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, medalha de ouro de D. Maria II,
concedida ao mérito, generosidade e filantropia, como presidente da Cruz Vermelha
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78 Cf. Arquivo Central da Marinha, Livro Mestre n.º 381, p. 136; Livro mestre n.º 382, p. 192.



Portuguesa, onde exerceu o cargo de presidente, entre 1890 e 1905 e, finalmente, a
medalha de prata comemorativa da expedição da Angola, em 1860, para a qual fora
nomeado 79.

Árvore Genealógica IX – Ascendência e descendência do Terceiro Duque de Palmela

D. Luísa Maria de Sousa e Holstein 80 casou com o nono representante da
Casa dos Condes de Ribeira Grande, D. José Maria Gonçalves Zarco da Câmara
(03/11/1843-1907), Casa acerca da qual já falámos anteriormente, a propósito do tio
de D. Luísa Maria, D. Tomás. D. José é exactamente o irmão primogénito da já
citada D. Ana da Câmara 81. José Maria Gonçalves Zarco da Câmara foi Oficial Mor
honorário e Mordomo-mor da Rainha D. Amélia, para além de Par do Reino por
sucessão a seu pai, tendo tomado posse a 7 de Janeiro de 1873. Doutor em Ciências
Políticas e Administrativas pela Universidade de Louvain, na Bélgica, desempenhou
funções de adido à legação de Portugal no Vaticano. Foi condecorado com a grã-cruz
da ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, enquanto que de países
estrangeiros recebeu a grã-cruz de Vitória, de Inglaterra, a de Carlos III e Afonso XII
de Espanha, e a de Alberto, de Saxe. Foi grande oficial da Legião de Honra, comen-
dador da Ordem de Hohenzollern e condecorado com o colar de S. Pedro 82.
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79 Cf. ACM, Livro Mestre n.º 381, p. 136; Livro Mestre n.º 382, p. 192 e cf. ABREU, José D’Ornelas
de Sanches, FORMOSINHO, José, et alii; Cruz Vermelha Portuguesa – 1865 a 1925, Lisboa, Centro
Tipográfico Colonial, 1926, pp. 63-73.

80 Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II,
pp. 355-357.

81 Vide Árvore Genealógica VIII – Ascendência e descendência de D. Ana Maria Gonçalves Zarco
da Câmara.

82 Cf. PINTO, BAENA, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, 2.ª ed., vol. II,
p. 408; cf. ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. III, p. 433; cf. Anuário Diplomático e
Consular Português (Referido a 31 de Dezembro de 1888), pp. 22 e 26.



Por último, referiremos D. Helena Maria Domingas de Sousa Holstein, aquela
que viria a ser a quarta duquesa de Palmela e que contraiu matrimónio com D. Luís
Coutinho de Medeiros de Sousa Dias da Câmara, filho dos primeiros Marqueses de Praia
e Monforte, António Borges de Medeiros Dias da Câmara e Sousa (23/01/1829-1903)
e Maria José Coutinho Maldonado de Albergaria Freire (13/03/1883 - 18/10/1893).
O primeiro título outorgado a esta Casa foi o de Visconde, por decreto de 7 de Maio
de 1845, ao avô paterno de D. Luís. D. António receberia o título de Conde por decreto
de 9 de Julho de 1881 e o de Marquês em 21 de Fevereiro de 1890. D. Luís Coutinho
Borges de Medeiros Sousa Dias da Câmara entrou para a Universidade de Coimbra
em 1883, estando inscrito como voluntário na Faculdade de Direito e na Faculdade
de Filosofia, para além da aula de desenho do curso de matemática 83. Todavia, é em
Filosofia que se forma como bacharel, em 1890, já marquês do Faial 84. Foi 14.º capitão
da Guarda Real dos Archeiros, em substituição do seu sogro, António Sampaio e Pina
de Brederode, que solicitara a passagem à disponibilidade. Foi também Oficial Mor
e Fidalgo Cavaleiro da Casa Real e Vedor dos Reis D. Carlos e D. Manuel II 85.
Desempenhou outras funções, como director do Banco Emissor e Presidente da
Assembleia-geral do Automóvel Club de Portugal 86. Outras particularidades o carac-
terizavam. Protegeu várias instituições sedeadas em Cascais, como a Misericórdia e os
Bombeiros Voluntários. Foi o sócio n.º 1 do Ginásio Club Português 87 e também
criador de gado bravo, que exportava para Espanha 88.

Árvore Genealógica X – Ascendência e descendência do Quarto Duque de Palmela

D. Maria Luísa
Sousa Holstein

António Sampaio

Pina Brederode

António Borges

da Câmara

Maria José

Albergaria Freire

D. Helena Maria

Sousa Holstein

Luís Borges

Coutinho Câmara

D. Ana MariaD. Maria Rita
D. Maria

Luísa

D. António

Maria
D. Domingos

D. Maria

José

Duarte Borges

Câmara Medeiros

Ana Borges

Canto Medeiros

Luís Coutinho

Albergaria Freire

D. Ana de Brito

Mouzinho

PEDRO URBANO20

83 Cf. Relação e Indice Alphabetico dos Estudantes (…), Tomo XVI, 1882 a 1884, p. 173 e 184.
84 Cf. Relação e Indice Alphabetico dos Estudantes (…), Tomo XXI, 1889 a 1891, p. 122.
85 Cf. ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. III, p.105.
86 Cf. Diário de Noticias, n.º 24301, 26 de Setembro de 1933, p. 4; Cf. Diário de Noticias, n.º 24302,

27 de Setembro de 1933, p. 4.
87 Cf. Diário de Noticias, n.º 24301, 26 de Setembro de 1933, p. 4.
88 Cf. Jornal do Comércio e das Colónias, n.º 23936, 26 de Setembro de 1933, p. 1.



Posto isto, passemos então à análise propriamente dita destes casamentos no
contexto do grupo social onde os Palmela se inserem e na sua época. Desde sempre
que «o casamento desempenha uma dupla função ao nível da reprodução biológica
e da reprodução social» 89. De facto, e de acordo com a vasta bibliografia acerca da
questão verifica-se uma unanimidade em considerar o casamento como uma aliança,
sobretudo no seio da aristocracia. Mais do que estabelecer um vínculo entre cônjuges,
estabelece-o entre famílias 90.

Mafalda Soares da Cunha chamou a atenção para os diferentes factores que
concorrem para a realização do casamento. Os externos, interesses políticos, estatuto
e rede social em que tais casamentos se inserem, e o nível de riqueza; os internos,
número de filhos, sexo e ordem de nascimento dos mesmos 91. São estes os factores
que, válidos para os séculos XVI e XVII, provavelmente poderão ainda ser válidos no
século XIX, daí que os devemos ter em conta na nossa análise.

A mulher desempenhava um papel fundamental, seja como a esposa do herdeiro
de uma casa, ou como filha que entrava para outra Casa. Percebe-se desde logo uma
preocupação dos primeiros Duques em casar as filhas não herdeiras com titulares.
Mas esta constatação não é de todo linear; há um exemplo contrário a isso, o de D. Ana
Rosa, cujo primeiro casamento foi com um secundogénito da Casa Castelo Melhor e o
segundo com um senhor também secundogénito da Casa Galveias. Todavia, a expli-
cação para esta excepção prender-se-á com o facto de esta ser a filha mais nova dos
primeiros Duques de Palmela e de ser também a última das irmãs a casar.

Há também o caso de D. Maria Ana que, apesar de nunca chegar a ser titular por
intermédio do marido, visto morrer antes disso, é como se casasse com um titular, pois
o marido era o herdeiro presuntivo de sua Casa. Assim sendo, obedece ao paradigma
do casamento com um titular, ou futuro herdeiro de uma Casa titular, assim como as
restantes suas irmãs e sobrinha, D. Luísa Maria. Esta capacidade de casar as mulheres
da Casa com sucessores de casas titulares é, como demonstrou Nuno Gonçalo Monteiro,
um indicador da importância de cada uma das Casas da elite aristocrática e, em última
análise, reveladora do seu estatuto 92. Neste caso concreto, a Casa Palmela demonstra
um estatuto elevado, comparativamente aos seus Pares, sendo procurada para casar os
herdeiros das restantes casas da aristocracia portuguesa.

No caso das herdeiras e futuras Senhoras da Casa de Palmela sucede de maneira
diferente. De facto, tanto D. Maria Luísa como sua filha D. Helena casam com 
secundogénitos de casas titulares, prática típica de Antigo Regime 93. O nubente era
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89 SOUSA, Bernardo Vasconcelos, Os Pimentéis. Percurso de uma linhagem da nobreza medieval
Portuguesa (Séculos XVIII-XIV), Lisboa, Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, 1995, p. 273.

90 Cf. PINTO, Alda Maria Martins da Silva, Casamentos da Casa Real Portuguesa no Século XV,
Braga, Universidade do Minho – Instituto de Ciências Sociais, 1998, p. 46.

91 Cf. CUNHA, Mafalda Soares da, A Casa de Bragança. 1560-1640. Práticas senhoriais e redes
clientelares, Lisboa, Editorial Estampa, 2000, p. 473.

92 Cf. MONTEIRO, O Crepúsculo dos Grandes (1750-1832), p. 129.
93 Cf. MONTEIRO, O Crepúsculo dos Grandes (1750-1832), p. 122.



imediatamente adoptado pela Casa à qual ficava pertencendo. Isso é notório na
imediata atribuição do título que detinha a noiva à altura do casamento 94.

Os filhos secundogénitos dos primeiros Duques tendem a casar com filhas 
secundogénitas de casas titulares. A excepção é a de D. Filipe Maria, Marquês de
Sesimbra, que casa com a herdeira de uma casa titular: a de Terena. Realmente seria
algo invulgar, caso esta herdeira não fosse sua própria sobrinha, numa clara tentativa
de fazer perdurar a linhagem dentro da família, evitando a quebra da varonia. Todos
os rapazes encabeçaram a formação de uma nova casa titular, logo depois do seu 
casamento, à excepção de D. Francisco de Sousa Holstein 95, cuja elevação à titulação
tinha ocorrido anteriormente. Pensamos que esta atribuição se deve a serem filhos de
Duque e, como tal terem direito às honras de Marquês.

Temos igualmente de atentar no casamento do único herdeiro varão da Casa
Palmela no período em estudo. De facto, foi um casamento envolto em grande celeuma.
D. Domingos casa com a herdeira de uma casa recém-titulada e detentora de uma das
maiores fortunas do país. À data do enlace, D. Domingos era já o herdeiro presuntivo
de sua Casa, pois seu irmão primogénito já havia morrido. Todavia, a sua mulher não
era ainda a herdeira do património da família. De facto, seu pai já tinha morrido, mas
o seu irmão, D. João, herdeiro da casa, ainda era vivo. O caso realmente complica-se
com a morte de D. João e a não consumação do casamento de D. Maria Luísa, por
ainda serem menores os nubentes.

No entanto, pensamos ser importante clarificar as intenções de tal aliança matri-
monial, uma vez que a Casa da Póvoa não era uma Casa de grande antiguidade, como
sucedia com outras com que a de Palmela estabelecia alianças matrimoniais. É em
Agosto de 1833, após a expedição do Algarve e a recepção de D. Pedro IV em Lisboa,
que D. Pedro de Sousa Holstein, já feito Duque de Palmela, contacta a Condessa da
Póvoa, já viúva, para pedir a mão da sua filha D. Maria Luísa. Em carta à mulher,
datada de 7 de Agosto desse ano, D. Pedro explica os seus propósitos: «Saberás que
me resolvi a aproveitar estes primeiros momentos para pedir a filha do Conde da
Póvoa para um dos nossos filhos e tenho já a promessa que vou tratar de assegurar
por um contrato. Não quis declarar para qual dos dois porque me pareceu que devia
esperar por ti para essa decisão. A pequena tem 7 anos, é galante e terá de dote 5 para
6 milhões de cruzados [2.000.000$000 e 2.400.000$000], isto é para cima de oito-
centos mil francos de renda. Isto não é para desprezar mesmo para o Domingos,
porque um ducado sem vinténs é triste coisa, mas enfim, se por espírito de aristocracia
quiseres antes que seja para o Manuel arranjarei a coisa de modo que poderá para
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94 A António Sampaio e Pina de Brederode é dado o título de Duque de Palmela por alvará régio de
16 de Abril de 1863, sendo a mercê outorgada a D. Maria Luísa de Sousa Holstein, por aquele ser seu marido.
Cf. Carta Régia de mercê, IAN/TT, ACP, Microfilme 5565, Caixa 21, fol. 59.

95 D. Francisco de Sousa Holstein casou em 1862, tendo já recebido mercê do título de Marquês de
Sousa Holstein por mercê de 3 de Setembro de 1855; D. Tomás casou em 1864, tendo recebido a 3 de
Fevereiro do mesmo ano o título de Marquês de Sesimbra. D. Filipe de Sousa Holstein casou a 29 de Julho
de 1861, tendo recebido o título de Marquês de Monfalim a 9 de Agosto do mesmo ano.



qualquer dos dois. Tua mãe já sabe isto e pende para o Manuel, eu confesso que
acharia mais razoável que fosse o Domingos, tu decidirás. A condessa da Póvoa já
disse ao Imperador que desejava isso muito» 96.

Efectivamente ficam bastante claros os objectivos que revestiram a aliança: única
e exclusivamente questões de índole económica. Todavia, a questão reveste-se de
outras particularidades. O interesse seria fazer uma união com a Casa Póvoa, sendo
quase que indiferente qual dos filhos casaria: o mais velho, D. Domingos, visto que
o primogénito já tinha morrido, ou o filho imediatamente a seguir. D. Pedro era de
opinião que seria preferível que a aliança se fizesse com o herdeiro de sua casa, de
modo a engrandecer economicamente a mesma. No entanto, sua sogra, a Marquesa
de Nisa, defensora da antiga ordem social e representante da antiga aristocracia, era de
opinião que a aliança se efectuasse com o seu neto secundogénito e não com o herdeiro
da Casa, por «espírito de aristocracia». Curiosa é também a tomada de decisão ser
deixada para a mulher, D. Eugénia. Além disso, o motivo de ordem económica é 
reiterado numa carta posterior, ainda de Agosto de 1833, em que D. Pedro diz à mulher
«que não repugne com a consciência tratar de assegurar uma fortuna pecuniária
nestes tempos de revolução» 97. Falava a experiência de serem emigrados, que os tinha
feito passar por dificuldades financeiras e de uma nobreza que já vira os seus bens
arrestados por razões políticas, como tinha acontecido durante o seu desterro em
Borba. Aliás, as recomendações de severa economia eram constantemente relembradas
por D. Pedro a sua mulher 98.

Se os interesses económicos não estiveram arredados do propósito inicial do casa-
mento, provavelmente estiveram-no as questões políticas, visto que o Conde da Póvoa
tinha sido um dos assinantes da Representação de 25 de Abril de 1828, alinhando 
claramente pelo lado Miguelista 99, embora tenha feito parte do Ministério encabeçado
por D. Pedro de Sousa Holstein em 1823 100. Todavia, face às razões económicas, o
alinhamento político pouca importância teve na questão. Em conclusão, se por si só
a ligação da Casa Palmela a uma filha de um «semi-plebeu» e «novo rico» 101 não
poderá demonstrar a existência de alterações no recrutamento dos cônjuges na aristo-
cracia portuguesa oitocentista, é certo que a própria Casa Palmela não teve qualquer
pejo, por «espírito de aristocracia» em unir-se a tal família, estando em causa uma
«fortuna pecuniária». Só assim se poderão compreender os esforços levados a cabo
por si para efectivar a união, sobretudo face aos ataques dos parentes do Conde da
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96 Correspondência Particular, IAN/TT, ACP, Microfilme 5809, Caixa 235, fol. 1238. Jorge Forjaz
é de opinião que o casamento fora propiciado pelo próprio Duque de Bragança, como forma de remunerar
D. Pedro de Sousa Holstein pelos serviços prestados, sem ter, para isso, de desperdiçar qualquer dinheiro.
Cf. FORJAZ, Os Teixeira de Sampaio da Ilha Terceira, p. 103.

97 Correspondência particular, IAN/TT, ACP, Microfilme 5809, Caixa 235, fol. 1258.
98 Cf. Correspondência particular, IAN/TT, ACP, Microfilme 5745, Caixa 171, fol. 48.
99 LOUSADA, «D. Pedro ou D. Miguel? (…)», pp. 114-115.
100 ZUQUETE, Nobreza de Portugal e do Brasil, vol. III, p. 174.
101 BREYNER, Tomás de Melo (Prod.), Diário de Um monárquico, 1911-13, Porto, Fundação

Engenheiro António de Almeida, 1994, p. 209.



Póvoa, que tentaram através de todos os meios ao seu alcance anular o casamento de
D. Domingos com D. Maria Luísa Noronha Sampaio. No entanto, a Casa da Póvoa foi
a única com que a Casa Palmela encetou relações matrimoniais que alinhou pelo lado
miguelista; as restantes alinharam pelo lado liberal, que saiu vencedor em 1834.

Relativamente à antiguidade das Casas, verificamos a existência de vários tipos de
aliança. Em primeiro lugar, com aquelas casas da nobreza de Antigo Regime, criadas
anteriormente a 1792. É o caso de Castelo Melhor, Galveias, Nisa e Ribeira Grande.
Um segundo grupo é formado pelas casas que foram tituladas após 1792 e antes da 
atribuição da Carta Constitucional de 1826, que é o próprio caso da Casa Palmela,
embora fosse anteriormente possuidora de morgados e ofícios na Corte; e a Casa da
Póvoa. Finalmente, temos as restantes casas, que apenas acederam à titulação após o
fim da guerra civil, em 1834. Nesta condição, há duas casas que, para além de terem
sido tituladas após 1834, nem sequer possuíam morgados ou senhorios: é o caso da
Casa de Lançada e a da Praia e Monforte, a primeira das quais claramente por ter
alinhado pelo lado liberal. As restantes, apesar de apenas serem tituladas com grandeza
após 1834, já possuíam morgados ou senhorios anteriores a essa data. Estão neste
caso as casas de Alcáçovas, Sobral e Terena. Há que chamar ainda a atenção para a
Casa de Minas, que apesar de ser um título de Antigo Regime, foi renovada num ramo
secundário da Casa, em 1842, ou seja, posteriormente a 1834, como recompensa dos
esforços empreendidos para a causa liberal.

Conclusão

Em conclusão, verificamos que o comportamento da Casa Palmela relativamente
à política matrimonial seguida apresenta, em traços gerais, uma continuidade naquilo
que se verifica com as casas titulares de finais de Antigo Regime. De facto, o celibato,
quer feminino, quer masculino, que vinha decaindo desde finais de Antigo Regime,
torna-se totalmente inexistente. Verifica-se igualmente alguma endogamia social, pois
são procuradas, na sua grande maioria, outras casas titulares. As filhas não sucessoras
casam preferencialmente com sucessores de outras casas, sendo a excepção a última
filha de uma vasta prole, que casa, nos seus dois matrimónios, com secundogénitos,
demonstrando que o número de filhos concorre para a escolha dos cônjuges, como foi
atrás referido. As sucessoras, por seu turno, casam com secundogénitos, característica
comum ao Antigo Regime.

Relativamente ao comportamento dos indivíduos do sexo masculino desta família
é também semelhante ao verificado durante o Antigo Regime, casando geralmente com
filhas de titulares, não necessariamente herdeiras presuntivas. Aliás, o único caso em
que tal se verifica é uma herdeira que faz já parte da família, o que parece demonstrar
a vontade que a Casa fique na família.

No entanto, a análise da antiguidade das Casas com que se mantiveram alianças é
reveladora de que, apesar de algumas delas serem da antiga nobreza titulada do Reino,
com títulos atribuídos anteriormente à regência de D. João VI, muitas eram relativa-
mente recentes. A casa da Póvoa estava nas mesmas condições que a Casa Palmela,
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tendo sido ambas tituladas no período compreendido entre 1792 e 1826, para além da
casa de Sobral, embora sem Grandeza. As restantes foram tituladas após 1834, apesar
de possuírem nobreza antiga, a maior parte por terem alinhado pelo lado vencedor da
guerra civil, para além de possuírem vínculos anteriores a essa data. Assim sendo,
parecem ter concorrido para a escolha dos cônjuges mais os factores externos ante-
riormente referidos e sistematizados por Mafalda Soares da Cunha, do que os factores
internos, neste contexto preciso da Casa Palmela durante o século XIX.

Também como pudemos observar, os percursos individuais dos elementos masculi-
nos que casaram com senhoras da Casa Palmela não diferem muito entre si. A grande
maioria foi par do Reino. Cinco, num total de nove indivíduos foram Pares do Reino.
Pensamos que esta forte presença, a que se acrescentarão os dois primeiros Duques e
dois dos filhos do primeiro, se explica essencialmente pelo elevado número de descen-
dentes do primeiro Duque de Palmela e pelo facto de todos os esses descendentes
que chegaram à idade adulta terem casado, aliada à política de casamentos seguida.
Também é preciso ter em conta que alguns dos cargos de par do Reino são hereditá-
rios, como acontece com o das Casas das Alcáçovas, Galveias, Ribeira Grande e o
próprio caso da Casa Palmela, sendo sintomático que o terceiro Duque seja nomeado
após o seu casamento. Os que não exerceram o cargo de Par eram filhos secundo-
génitos, como Luís de Vasconcelos e Sousa, primeiro marido de D. Ana Rosa, filha do
primeiro Duque de Palmela, ou Luís Coutinho, quarto Duque de Palmela. Haveria que
verificar se estes mesmos indivíduos, nas decisões que tomaram, se se situaram em
correntes políticas semelhantes e se defenderam os mesmos interesses. Isto possibilitará
perceber se houve uma efectiva noção de grupo e de pertença a uma mesma estirpe.
Todavia, esta investigação está fora dos propósitos deste trabalho.

Por outro lado, pensamos ser expressivo o facto do número de indivíduos que
exerceu ofícios desempenhados no Paço. Há também um peso significativo do número
de indivíduos condecorados, pois à excepção do segundo Marquês de Teresa, Luís
Brandão Cogominho Lacerda, que apenas possui um grau numa ordem estrangeira,
todos os outros indivíduos agraciados o foram com três ou mais condecorações.
A maior parte destas condecorações foram atribuídas a título honorífico, à excepção
daquelas que se tratam de uma recompensa por mérito militar.

A nível da formação académica ocorrem algumas diferenças relativamente ao
período anterior. As carreiras militares, seja no exército, quer na marinha, assumem
um valor pouco expressivo e a formação académica começa a tomar terreno, sobretudo
nos filhos secundogénitos. A única excepção é a do Conde da Ribeira Grande, filho
primogénito, se que doutorou na Universidade de Lovain. No que diz respeito às
carreiras militares, o exército apresenta maior expressividade que a Marinha, como
sucedia com a nobreza estremenha de Espanha no século XVIII 102. Além disso, não
convém esquecer que Marinha proporcionava uma formação académica.
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102 Cf. ARAGÓN MATEOS, Santiago, La nobleza estremeña en el siglo XVIII, Mérida, Consejo
ciudadano de la Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner, 1990, p. 463.



Apesar de não possuirmos fontes relativas à educação escolar primária, nem
sequer outro tipo de informações que nos permita compreender o investimento em
educação por parte destas famílias nos seus filhos, parece haver uma grande discre-
pância entre a educação que os membros da Casa Palmela receberam e a que tiveram
os seus cônjuges. De facto, houve a preocupação, sobretudo por parte dos primeiros
Duques de Palmela, de providenciar aos seus filhos uma sólida formação cultural e
escolar, que ia bem mais além do que o ensino elementar, ou apenas do ingresso no
Exército ou na Marinha. Basta atentar no percurso daquele que foi o primogénito,
D. Alexandre de Sousa Holstein, que cursou num colégio da Marinha Inglesa, mas
completou a sua formação escolar, frequentando aulas na Universidade de Londres 
e na Sorbonne. Ora estes estudos superiores contrastavam com a preparação dos
restantes primogénitos que casaram na Casa Palmela, e que não seguiram uma for-
mação académica superior, que continuava a estar destinada aos secundogénitos, tal
como acontecia no Antigo Regime 103. É sintomático que D. Caetano de Vasconcelos
de Lencastre, Conde das Alcáçovas e filho secundogénito, tenha iniciado os seus
estudos em Coimbra, deixando-os logo após a morte de seu irmão mais velho, de modo
a assumir os destinos da sua Casa, que então herdou.

Quanto às razões que poderão estar por detrás da aposta em fortes alicerces educa-
cionais poderão estar relacionadas com o facto de esta família ter vivido em vários
locais no estrangeiro ou com uma noção, coerente com o espírito liberal, de que a nova
sociedade se deveria fundar na meritocracia, para a qual uma formação académica
se revelava imprescindível, e que a competência técnica, intelectual e profissional
constituía um instrumento privilegiado de ascensão social 104. No entanto, parece-nos
mais estar relacionado com uma característica própria da família, que manifestou desde
cedo interesses na leitura, no coleccionismo, nas artes, e que travou conhecimento com
grande parte da intelectualidade portuguesa e também europeia do seu tempo, tendo
consciência da importância que estas relações tinham.
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