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Sendo na sua origem de domínio privado, por longo tempo os arquivos de família não lograram a 
mesma atenção que os arquivos institucionais, enquanto repositórios de registos com importância para  
o conhecimento histórico, muito para além de cada universo familiar e das suas preocupações  
ou necessidades em guardar, através de gerações, memória de traços de identidade e prestígio, ou 
testemunhos de direitos e privilégios.

Felizmente, podemos hoje em dia constatar uma profunda mudança no interesse e valoriza-
ção dos arquivos de família, o que muito se deve a iniciativas da academia que, sobretudo nos últimos 
dez anos, tem atuado nesse sentido, tanto no seio da comunidade académica e seus programas como 
junto das instituições detentoras de alguns desses arquivos e, também, da sociedade em geral. Tais 
iniciativas têm sido duplamente relevantes: por um lado, ao suscitarem o debate de questões teóricas 
e metodológicas sobre a natureza e formas de organização e tratamento desses arquivos; por outro, 
ao evidenciarem a sua importância, com exemplos práticos de comunicação junto dos investigadores 
e do grande público. 

O caso do Arquivo Almada e Lencastre Bastos é disso mesmo, a vários títulos, um excelente 
exemplo. Já se encontrava repartido por três locais e vários detentores quando, ao fim de longo 
processo, foi adquirido pelo Estado nos anos 70 do século XX, tendo permanecido décadas na 
Biblioteca Nacional sem ganhar prioridade face aos acervos para os quais a Instituição estava, 
tradicionalmente, mais vocacionada. Para além da sua natureza, vasto âmbito cronológico e extensão 
física, abrangendo largos milhares de documentos do século XV ao século XX, tratava-se, na verdade, 
de um acervo complexo, feito de vários arquivos. Nos dois principais arquivos de família que o 
constituem, o Arquivo Almada e Lencastre Bastos agrega documentação de múltiplas famílias que ali 
foi sendo recolhida por via de laços matrimoniais e linhas sucessórias, ou simplesmente em resultado 
de funções testamentárias ou de administração relativa a pessoas e bens a elas externos. 

Foram objetivos de investigação no âmbito dum programa académico que deram oportunidade 
ao inventário do Arquivo Almada e Lencastre Bastos e à sua divulgação pública sob variadas formas, 
em que se inclui a Exposição refletida neste Catálogo. Dar a ver e compreender uma importante 
seleção de documentos é uma janela aberta, acreditamos, para suscitar novas incursões de pesquisa 
que continuem a explorar a enorme massa documental do Arquivo, tirando partido dos testemunhos 
naturais que ele encerra, de tantas gerações, temas, comunidades e locais a que se ligam as famílias 
nele representadas, um pouco por todo o país.  

Por essa oportunidade, e sublinhando o potencial que ela criou para valorizar este património, 
a Biblioteca Nacional de Portugal só pode estar muito grata. Desde logo pelo trabalho persistente e de 
enorme mérito, justamente reconhecido, da Doutora Alice Borges Gago; mas também pelo exemplo  
de colaboração com unidades de investigação, uma orientação estratégica que a Biblioteca prossegue 
há mais de uma década e que muito contribui para melhor cumprir a sua missão.  

Maria Inês Cordeiro
Lisboa, Março de 2022





5

É com o maior gosto que escrevo este Prefácio, abrindo o Catálogo de uma Exposição resultante da  
colaboração privilegiada que, ao longo de vários anos, caminhos e lugares, a Doutora Alice Borges 
Gago tem vindo a tecer comigo, com o grupo dos “Arquivos de Família”, da NOVA-FCSH, e com o  
Instituto de Estudos Medievais. 

Ao longo de doze meses, através de doze documentos, tornou-se possível aceder tanto a um 
arquivo histórico – da maior importância, mas não fácil de “comunicar” – como à investigação de 
doutoramento que o trouxe de volta à vida. Os documentos foram criteriosamente selecionados, em 
função de critérios equilibrados – da história do quotidiano às grandes personagens, passando pela 
beleza documental; estão apresentados de forma clara, informativa, e com informação científica adicional;  
o aspeto estético não foi descurado; por fim, através da edição do presente catálogo, a memória 
perene fica assegurada. 

O que diria, sem mais delongas, é que a colaboração que fez nascer a Exposição, moveu-se 
e move-se pela energia imparável da Doutora Alice Borges Gago, que radica, antes de tudo o mais, 
na sua paixão pela investigação histórica. Num ambiente de precaridade académica, que dificulta a 
estabilidade aos melhores cientistas, a autora tem resistido, contra ventos e marés, a abdicar dessa 
paixão. Tendo trabalhado numa já vasta série de instituições, projetos, tarefas, Alice Borges Gago 
foi acumulando uma experiência raramente possível em círculos mais académicos, e nunca desistiu 
de aprofundar a sua formação universitária. Para além do mestrado em História medieval e da pós- 
-graduação em Ciência da Informação e da Documentação, concluiu, em 2019, o doutoramento em 
História – Arquivística Histórica, com uma tese sobre o Arquivo Almada Lencastre Basto – trabalho 
que lhe valeu, numa edição própria, o Prémio de História Alberto Sampaio de 2020.

A presente exposição é, afinal, uma síntese deste percurso: experiência em difusão de ciên-
cia e de cultura; conhecimentos científicos em Ciência da Informação e em História; perseverança  
e capacidade de trabalho; gosto pela comunicação. Para o Instituto de Estudos Medievais, em  
cujos trabalhos a exposição se insere, em função da qualidade de membro integrado de Alice Borges  
Gago, é uma atividade que traz prestígio e imensa satisfação; e que, mais uma vez, consagra a  
exemplar colaboração tecida com a Biblioteca Nacional. A Doutora Alice Borges Gago e as insti-
tuições envolvidas estão assim de parabéns e deseja-se que este exemplo possa multiplicar-se em 
muitos outros. 
 

Maria de Lurdes Rosa
Lisboa, Janeiro de 2022
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Apresentação

Com organização do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa e colaboração 
do Projecto Vinculum, a mostra documental “Um arquivo, doze documentos” nasceu do trabalho de 
inventariação de um extenso arquivo familiar à guarda da Biblioteca Nacional de Portugal, no âmbito 
da tese de doutoramento em História, na especialidade de Arquivística Histórica, de Alice Borges 
Gago, defendida em 2019, que teve como instituição de acolhimento o Instituto de Estudos Medievais.

O catálogo que agora se publica reúne os textos elaborados para a mostra documental  
patente na Biblioteca Nacional de Portugal entre os meses de maio de 2021 a abril de 2022.

A ideia da apresentação de um documento por mês, ao longo de um ano, surgiu após o longo 
e imenso trabalho de inventariação de um extenso arquivo familiar à guarda da Biblioteca Nacional 
de Portugal, no âmbito da nossa tese de doutoramento em História, na especialidade de Arquivística 
Histórica, defendida em finais de 2019 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa.

A realização da tese, que analisou os arquivos e as práticas arquivísticas de seis famílias 
das elites do Entre-Douro-e-Minho nos séculos XV a XVII, foi possível graças ao financiamento 
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, através de uma bolsa de doutoramento, mas também  
à colaboração entre a Biblioteca Nacional de Portugal e o Instituto de Estudos Medievais. Assim,  
e no que diz respeito à instituição detentora do acervo, beneficiou da inventariação e valorização de 
um acervo documental riquíssimo, que permitirá múltiplos campos de investigação sobre inúmeros 
temas e cronologias e, no que respeitou à academia, possibilitou a abertura à sociedade, produzindo 
e divulgando conhecimento científico.

Em 2020, a tese foi premiada com o Prémio História Alberto Sampaio, de instituição conjunta 
dos Municípios de Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão e da Sociedade Martins Sarmento, 
com direção científica da Academia das Ciências de Lisboa.

O arquivo Almada e Lencastre Bastos, depositado na Biblioteca Nacional de Portugal desde 1974, 
constitui um dos maiores acervos de família detidos pela instituição. Abarca cronologicamente os 
séculos XIV a XX e deve a sua denominação ao apelido do último proprietário, João de Almada e 
Lencastre Bastos, que propôs a sua venda ao Estado português.

O arquivo integra dois cartórios: o dos viscondes de Vila Nova de Souto del Rei (família  
Almada Melo) e o da família Pereira Forjaz Coutinho, na pessoa de Miguel Pereira Forjaz Coutinho, 
titulado Conde da Feira em 1820, o qual viria a falecer, sem descendência, em 1827, pelo que, cartório 
e bens, foram herdados pela sua irmã, Maria Joana Forjaz Coutinho, casada com o terceiro visconde 
de Vila Nova de Souto del Rei, João José de Almada Velho e Lencastre. Os dois cartórios mantiveram 
a sua individualidade, atestada pela distinção entre cotas e inventários.

Do cartório dos Viscondes de Vila Nova de Souto del Rei fazem parte os documentos produ-
zidos, recebidos e acumulados entre os séculos XV e XX pelas famílias Almada, de Lisboa; Lopes 
de Carvalho, de Lisboa; Lencastre, de Lisboa; Barbosa de Lima e Cunha Velho, de Monção; Lobo, 
de Montemor-o-Novo; Faria, alcaides de Palmela no século XVI; Albuquerque e Sousa Coutinho, 
antigos emprazadores do souto del Rei, mais tarde Quinta de Souto del Rei, que deu origem ao título.
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Ao segundo cartório pertencem os documentos referentes à família Pereira Forjaz Coutinho, 
de Lisboa, a qual incorporou os arquivos das famílias Magalhães de Meneses, senhores da Barca, 
e que se fixaram, já no século XIX, em Ponte de Lima; Valadares e Carneiro, do Porto; Machucho, 
do Porto; Ferraz, do Porto e sua ligação à família Nunes Barreto, originária de Aveiro; Resende, de 
Coimbra; Pacheco e Furtado de Mendonça; Dantas, da Galiza; Ribeiro, morgados do Canidelo; Ferreira 
de Távora, do Porto e Tavares do Amaral, só para citar as que tinham estreitos laços familiares com 
a família Pereira Forjaz Coutinho assim como maior expressividade numérica a nível documental.

Todas estas famílias acima elencadas se encontravam ligadas ou por laços de parentesco por 
via de casamentos e linhas sucessórias ou por terem sido nomeadas testamenteiras ou administra-
doras de algum vínculo instituído por um elemento exterior ao núcleo familiar.

O acervo documental manteve-se na posse da família Almada e Melo Velho até que, em 1957, 
João de Almada e Lencastre Bastos pretendeu vender o arquivo. Foi criada uma comissão pelo Estado 
português para a sua avaliação e proposta de um valor de compra. Tendo o proponente falecido em 
1958, foram as suas herdeiras (a sua viúva, Maria de Lourdes dos Santos Bastos; uma tia, Isabel de 
Melo e uma prima, Maria José de Almada e Lencastre de Sousa Teles) que deram continuidade ao 
processo de venda, a qual se veio a concretizar em 1974.

Em janeiro desse ano o arquivo Almada e Lencastre Bastos deu entrada na Biblioteca Nacio-
nal de Portugal.

Alice Borges Gago
Lisboa, Março de 2022
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Livro do tombo do morgadio do Canidelo (c. 1496)

[1]+41+[1] fls. (truncado); papel.
BNP ALB, ANTT, cx. 4, doc. 678.

O livro do tombo do morgadio do Canidelo foi produzido cerca de 1496, por Fernão Ribeiro, 
o segundo administrador do morgadio do Canidelo que havia sido instituído por Inês Vasques,  
em 1458. 

Em 1498, o documento foi apresentado pela sua esposa, Filipa de Sousa, para prova e 
cópia, ao juiz e contador dos resíduos da comarca de Entre-Douro-e-Minho, sendo descrito como 
“hum livro encadernado em que estavam as herdades da dita capela […] e todas as herdades 
declaradas, e mais o testamento do instituidor”. Trata-se de um importante testemunho de registo 
autógrafo de um proprietário, que compila e copia documentos de diferente natureza, atualizando 
escritos anteriores do seu pai, João Álvares Ribeiro, cavaleiro da casa real e morador no Porto,  
e utilizado para gestão corrente. A estrutura do livro é tripla, fazendo dele um compósito de tombo, 
registo de documentos, instrumento de gestão e memorial. Principia pelo tombo propriamente 
dito das propriedades, organizado por títulos das quintas, após os quais são listados os casais, 
foreiros e rendas. As listas são cuidadosas e precisas, e destinavam-se à utilização corrente. 
Neste sentido, o elenco é muito mais do que um simples tombo administrativo, é o registo de 
uma atividade quotidiana. O seu autor explica que cada entrada contém informações relativas 
às dimensões, confrontações, foreiros, tipo de foro e pagamento. O segundo elemento do livro, 
separado do tombo dos restantes bens, é a lista de obrigações fúnebres devidas a João Álvares 
Ribeiro, e dos bens a elas adscritos, bem como o testamento da instituidora do morgadio, Inês 
Vasques, datado de 1458. O redator faz comentários, no próprio texto, sobre a ligação entre os 
bens e as cerimónias por alma. O livro encerra com uma lista de bens que vieram a Fernão Álvares 
Ribeiro por outros modos, marcando a sua posição como bom herdeiro, administrador cuidadoso 
na gestão das propriedades e respetivo arquivo.

A instituição vincular e sua transmissão implicavam que a posse, conservação e transmis-
são dos títulos estivesse a cargo, geralmente, do instituidor e dos sucessores/administradores 
nomeados no documento fundacional que era transmitido de geração em geração, até como for-
ma de garantir a sua não dispersão. Os documentos eram fundamentais à gestão patrimonial da  
família – desde logo, os documentos de instituição do vínculo, geralmente testamentos, mas tam-
bém contratos de compra, venda e emprazamento de propriedade, memorandos ou apontamentos  
vários sobre recolha de foros ou transmissão de propriedade, relatos genealógicos, documentos 
com valor probatório, como as cartas de mercê, de patente ou, ainda, os tombos e cartulários.

O morgadio do Canidelo foi dado em dote a Antónia de Sousa, neta do casal Fernão Ribeiro 
e Filipa de Sousa, em 1565, aquando do casamento com Francisco Ferreira Furtado de Mendonça, 
morgado de Argemil e Fajozes. A administração do morgadio passou, assim, para esta família 
fidalga da região do Porto, com vastas propriedades. Os morgadios assim reunidos, e respetiva 
documentação, entraram gerações mais tarde na família de Miguel Pereira Forjaz Coutinho e, 
pela sua morte, foram transmitidos à sua irmã Maria Joana do Monte Forjaz Coutinho, terceira 
viscondessa de Vila Nova de Souto del Rei.

Do documento existem, no acervo, duas cópias em pública-forma (BNP ALB, ANTT, cx. 4, 
doc. 677A e 678A).

Fontes: ROSA, Maria de Lurdes – “Livro do morgadio do Canidelo” in ROSA, Maria  
de Lurdes, HEAD, Randolph C. (eds.). Rethinking the archive in pre-Modern Europe: family 
archives and their inventories from the 15th to the 19th century. Lisboa: IEM, 2015, p. 98-99;  
ead. – O morgadio em Portugal, sécs. XIV-XV. Modelos e práticas de comportamento linhagístico. 
Lisboa: Estampa, 1995, p. 226ss.; GAGO, Alice João Palma Borges – Arquivos e práticas 
arquivísticas de famílias de elite (Portugal, séculos XIV-XVII), 2019. Dissertação de doutoramento 
em História – especialidade em Arquivística Histórica apresentada à FCSH-UNL. Vol. 1, p. 258-259.
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Carta de alforria de Francisco, escravo do Dr. Diogo Lopes de Carvalho.

13 de outubro de 1501.
2 fls.; papel.

BNP ALB, Encarnação, cx. 49, cap. 4, doc. n. n.

A 13 de outubro de 1501, o doutor Diogo Lopes de Carvalho, desembargador régio  
e corregedor dos feitos crimes, atribuiu uma carta de alforria a um seu escravo. No documento 
refere-se que a razão da libertação era devida ao facto de o servir há muitos anos, com lealdade 
e bom serviço e, sobretudo, porque era cristão.

A carta libertava Francisco, um escravo “baço” (possivelmente mestiço), de todo e 
qualquer cativeiro e sujeição como a que até então tinha sido submetido, podendo por isso 
andar em qualquer lugar do reino de Portugal, mas também da vizinha Castela, ou de outros 
que pudesse vir a deslocar-se para ganhar a sua vida. Remata ainda que ele lhe devia ser  
obediente, leal e reverente como sempre lhe havia sido.

O documento termina com a indicação que Francisco aceitou a alforria e com a nomea-
ção das testemunhas do ato: Gomes Eanes, moço da capela real, Rodrigo Álvares, clérigo de 
missa, morador em Portalegre e Francisco Eanes, criado do doutor Diogo Lopes de Carvalho. 
O tabelião foi Brás Afonso, de Lisboa.

Diogo Lopes de Carvalho (flor. 1477-1541) foi filho de Lopo Sanches de Sotomaior e de Leonor 
Afonso de Carvalho, e teve dois irmãos, Beatriz Lopes de Carvalho e Fernão Lopes de Carvalho.

Não lhe sendo conhecida esposa, sabemos que teve um filho, Lopo de Carvalho, falecido 
em Malaca, cerca de 1518, do qual foi testamenteiro.

Em 1477 era estudante de direito canónico, e em 30 de julho de 1499, assinava-se 
como: “Didacus de Carvalho jn utroque doctor”, numa carta que D. Manuel I mandou entre-
gar à Universidade de Lisboa. Já se assinava por doutor quando acompanhou, a 26 de agosto  
de 1499, D. Rodrigo de Castro e o licenciado Aires de Almada numa alçada crime em terras do 
sul do reino.

Em 14 de janeiro de 1499 era desembargador da corte e por especial mandado desem-
bargador dos hospitais e capelas, cargo já plenamente assumido em 1500. Entre os anos de 
1500 e 1521, exerceu o cargo de desembargador e corregedor do crime na corte com poder  
e alçada, ou somente desembargador, em 1502 era deputado da provedoria dos hospitais e 
capelas de Lisboa e seu termo, sendo que em 1521 era desembargador no Juízo das Cape-
las. A 9 de Julho de 1533 foi nomeado conselheiro régio de D. João III, a somar aos cargos de  
desembargador e ouvidor da casa da Suplicação, cargo que exercia há “muytos anos”.

Foi administrador da capela instituída pelo seu tio avô materno, Vasco Lourenço, na 
igreja de S. Paio, Guimarães, tendo ele próprio instituído uma capela, para a qual nomeou o 
seu sobrinho, o licenciado Gaspar de Carvalho, filho de sua irmã Beatriz, por administrador  
e os descendentes varões deste. Condicionou o morgadio à obrigatoriedade de nome e de  
residência nas casas que instituiu como cabeça do mesmo em Guimarães.

Foi senhor do couto de Abadim e do padroado das suas igrejas, comprado a Diogo  
Machado e D. Maria, no ano de 1515, pela quantia de duzentos mil reais, com juro e herdade, 
para si e seus descendentes, com jurisdição cível e crime, sendo também senhor da quinta 
e couto de Negrelos, desde pelo menos 1529, onde tinha a jurisdição cível, com o direito de 
apresentar porteiro.

Pediu para ser sepultado no cruzeiro fora da capela da ermida de S. Sebastião, no 
Toural, em Guimarães, juntamente com os seus pais, com uma cupa de pedra de Gonsa, com 
o escudo e suas armas e com o seguinte epitáfio:

“Aqui foi enterrada a ossada do doutor Diogo Lopes de Carvalho foi doutor in utroque 
jure e desembargador na supricaçam e fez casa e morgado nesta vila”.

No seu testamento, datado de 1532, viria a libertar mais dois escravos: Ana e Gaspar de 
Carvalho.

Fontes: GAGO, Alice João Palma Borges – Arquivos e práticas arquivísticas de famílias de 
elite (Portugal, séculos XIV-XVII), 2019. Dissertação de doutoramento em História – especialidade 
em Arquivística Histórica apresentada à FCSH-UNL. Vol. 2, p. 88-92.
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16
Atas de vereação do Porto (1527-1530)

17 fls. (truncado); papel.
BNP ALB, Roma, cx. 86A, cap. 3, doc. n. n.

O caderno contém as atas da vereação da câmara do Porto dos anos de 1527 a 1530. 
Entre os nomes presentes nas reuniões detetamos o de António do Couto, juiz de fora,  
Heitor da Cunha, Luís de Gaia, António Mendes, Gomes Pais, João Álvares Beleágua, Pedro 
de Madureira e Vasco Carneiro, vereadores na câmara da cidade.

Nesses anos, como em tantos outros neste período, escasseavam o pão, o vinho e outras 
“muytas necesarjas a esta cidade pera o governo della”. Em 1528 chegou a ser a nomeado 
Nuno do Couto, cidadão da cidade, para averiguar, em todos os navios que saiam do Porto, 
se levavam estes bens e, se acaso o fizessem, que fossem taxados em um terço da carga. 
Decisões também relativas a carne, em 1527, sendo os carniceiros proibidos de matar animais 
em mosteiros e casas particulares, ou de venderem carne assada ou cozida fora do mercado; 
ou ao pescado, comprado e revendido pelas regateiras sem “temor das penas”; ou ainda ao 
vinho, comprado barato e revendido mais caro, em ano de escassez. Decisões ainda sobre 
outros assuntos como o ruído noturno, a retirada e a quebra de pedra e barro por pedreiros e 
cabouqueiros no redor da cidade.

De 1529 registaram-se determinações sobre o desembarque de pão na cidade; de 1530 
copiaram-se os acordos respeitantes a preços das mais variadas mercadorias, alimentares  
ou não.

Terá sido por via de Vasco Carneiro que o livro entrou no arquivo da família Carneiro, 
um dos muitos que integram o fundo Almada e Lencastre Bastos.

Vasco Carneiro (flor. 1474-1530), também conhecido como Vasco Carneiro, o moço, era 
filho de Vasco Carneiro, juiz e vereador na câmara do Porto, e irmão de João Carneiro, mestre 
escola na sé de Braga, instituidor de uma capela na igreja de S. Francisco, no Porto. Foi casado 
com Beatriz de Figueiroa (flor. 1517) com a qual teve oito filhos, entre os quais Isabel Carneiro, 
casada com Francisco da Rua, feitor na Flandres entre os anos de 1529 e 1532.

Cidadão da cidade do Porto e escudeiro do rei, ocupou diversas funções camarárias  
– almotacé, procurador, vereador, juiz – no Porto entre 1474 e 1530. No ano de 1494 foi recebedor 
de uma finta, em 1488, 1501 e 1503 foi emissário da cidade à corte e procurador da cidade às 
Cortes de Évora de 1490 e de Lisboa em 1498.

Fontes: BRITO, Pedro de – Patriciado urbano quinhentista: as famílias dominantes do 
Porto (1500-1580). Porto: Câmara Municipal, 1997. Quadro Carneiros I e III, p. 170; COSTA, 
Adelaide Millán da – “Vereação” e “Vereadores”. O governo do Porto em finais do século XV. 
Porto: Câmara Municipal, 1993, p. 168-169; GAGO, Alice João Palma Borges – Arquivos e 
práticas arquivísticas de famílias de elite (Portugal, séculos XIV-XVII), 2019. Dissertação de 
doutoramento em História – especialidade em Arquivística Histórica apresentada à FCSH- 
-UNL. Vol. 2, p. 43-44. 
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Livro de lembranças de Pantaleão Carneiro (1534-1543)

27 fls. (truncado); papel.
BNP ALB, Encarnação, cx. 17A, cap. 1, doc. n. n.

Datado de 1535 a 1543, o livro pertenceu a Pantaleão Carneiro e nele o autor anotou 
apontamentos pessoais, como as entregas de bens por partilhas com os irmãos; dívidas e 
pagamentos das mesmas, alguns recebidos por si, outros por sua mulher; verbas de pagamentos 
a criados; assim como encomendas, nomeadamente a feita por Agostinho Imperial, filho do 
genovês Frederico Imperial, comerciante dos Açores, onde são mencionadas peças em ouro. 
No livro foram ainda apontadas outras “lembranças” como as armas que possuía ou o nome 
dos tecelões a quem comprava panos de lã na “serra de estrela”.

Os livros de lembranças constituem uma tipologia documental que, apesar de ser 
referida em vários testamentos existentes em acervos portugueses, não tem chegado em 
quantidade e com muita frequência aos nossos dias. Sem serem inventários formais, estes 
livros, redigidos quer por homens, quer por mulheres, serviam de memória da vida da família, 
do seu dia a dia, de gestão dos seus bens, de memorando de atos do seu quotidiano. São, 
ainda, demonstrativos do exercício de gestão contabilística de atividade comercial do seu 
detentor a que não era alheia a sua mulher, como podemos ler em algumas passagens.

Pantaleão Carneiro (flor. 1495-1567) era filho de Diogo Carneiro, um rico mercador do 
Porto, que ocupou diversos cargos na governação da cidade entre 1482 e 1505 e de Maria 
Vieira, filha do também mercador Lopo Vieira.

Foi cavaleiro da casa de Bragança, juiz dos direitos reais e das dízimas do pescado do 
Porto em 1532, escrivão da câmara em 1548, e guarda mor da saúde em 1551.

Casado com Filipa Moreira (flor. 1528-1585), filha de João Afonso Moreira e de Maria 
Pires de Neiva, foram pais de Antónia Carneiro, que viria a casar com Álvaro de Valadares.  
Os arquivos de ambas as famílias são parte integrante do acervo Almada e Lencastre Bastos, 
por descendência do primogénito do casal, João de Valadares Carneiro, o qual, em finais do 
século XVI, início do século XVII, administrava cinco morgadios, que haviam sido instituídos 
pelos seus parentes. 

Fontes: GAGO, Alice João Palma Borges – Arquivos e práticas arquivísticas de 
famílias de elite (Portugal, séculos XIV-XVII), 2019. Dissertação de doutoramento em História  
– especialidade em Arquivística Histórica apresentada à FCSH-UNL. Vol. 1, p. 225-226; vol. 2, 
p. 16-17; GAGO, Alice Borges – “Gentes do Norte pela própria voz. Arquivos de família da 
Região de Guimarães-Porto, séculos XV-XVII”. Revista de Guimarães. Volume especial, 2020.
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Carta de D. Sebastião a Manuel de Magalhães  

informando do falecimento de D. João III. 
23 de junho de 1557.

2 fls.; papel.
BNP ALB, Roma, cx. 106 A, n.º 165, cap. 3, doc. n. n.

A carta, datada de 23 de junho de 1557, foi assinada pela rainha D. Catarina em nome 
de D. Sebastião e dirigida a Manuel de Magalhães. Noticia o falecimento de D. João III, ocorrido 
pouco depois da meia-noite de uma sexta-feira, dia 11 desse mês, de “muj supita e graue 
doença” e relata a investidura de D. Sebastião na quarta-feira seguinte, dia 16, véspera de 
Corpo de Deus, uma vez que não o pudera ser antes devido a doença. Refere-se ainda que, 
pela menoridade do novo monarca, a rainha, sua avó, e o seu tio, Cardeal Infante D. Henrique, 
iriam ser os regentes.

Preservada na família por mais de quatrocentos anos, verificamos que foi alvo de 
restauros antigos nas dobras e em alguns pequenos rasgões, o que demonstra a importância 
atribuída à mesma.

O destinatário, Manuel de Magalhães (fl. 1557-1573), filho de João de Magalhães e 
de Leonor da Silva, foi fidalgo da casa real, alcaide mor do castelo da Nóbrega, cuja posse 
tomou em 24 de novembro de 1573, com as rendas, tributos e o poder de apresentar alcaide 
pequeno. Era ainda senhor de Souto de Rebordões, onde tinha também a jurisdição e foros. 
Casou com Margarida da Silva, filha de Leonel de Abreu e Lima, senhor de Regalados, com 
quem instituiu uma capela na igreja de S. João em Ponte da Barca, no ano de 1560. Tiveram 
vários descendentes, entre os quais o primogénito António de Magalhães de Meneses, 
também ele alcaide do castelo da Nóbrega e capitão da vila de Ponte de Lima. Pelo casamento 
deste último com Isabel de Meneses, deram origem à família Magalhães de Meneses, família 
na qual entroncaram várias famílias das elites portuenses como os Valadares, os Carneiro, os 
Machucho, os Ferrazes e os Barreto, cujos arquivos familiares se encontram conservados no 
Almada e Lencastre Bastos.

Fontes: GAGO, Alice Borges – “O Arquivo Almada e Lencastre Bastos: um arquivo 
de família(s)”. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 32:1 (2019), p. 72-73,  
93-94; ead. – Arquivos e práticas arquivísticas de famílias de elite (Portugal, séculos XIV-XVII),  
2019. Dissertação de doutoramento em História – especialidade em Arquivística Histórica 
apresentada à FCSH-UNL. Vol. 2, p. 67-69.
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Bula do Hospital de Ponte da Barca (1590)

1 fl.; pergaminho.
BNP ALB, Roma, cx. 114 I, cap. 5, doc. 6.

A bula de fundação do hospital de peregrinos de Ponte da Barca data de 1590 e foi 
outorgada pelo papa Gregório XIV a António de Magalhães, senhor da Barca.

Filho de Manuel de Magalhães e de Margarida da Silva, António de Magalhães  
(flor. 1549-1590) casou cerca de 1570 com Isabel de Meneses (flor. 1549-1605), sua prima, 
filha de Francisco de Magalhães e de Leonor Pereira, contra a vontade dos pais de ambos. 
Por tal facto, foi-lhe negada a possibilidade de suceder na administração da capela que os 
progenitores haviam fundado.

Entre 1574 e 1590, com armas e homens seus, defendeu por diversas vezes as costas 
portuguesa e africana, tendo, em outubro de 1588, embarcado na armada contra Francis Drake, 
levando na sua companhia mais de quinhentos homens, entre vassalos e criados. O período 
que mediou a morte de D. Sebastião e a aclamação de Filipe I foi de extrema importância para 
a afirmação político-militar de António de Magalhães na região minhota. Em 1580, prestou 
menagem ao rei espanhol, contra a vontade da família, que era apoiante de D. António. Devido 
à tomada do Porto pelo cardeal-rei, teve de fugir com a família para a Galiza, acompanhado de 
muitos casais e homens armados de sua casa, só tendo regressado ao reino após a aclamação 
de D. Filipe. Por morte do pai, foi-lhe confirmada, em 1581, a doação de Souto de Rebordões e 
da terra da Nóbrega, terra da qual também foi nomeado alcaide mor do castelo, tendo tomado 
posse em 1583.

Afastado da administração da capela fundada pelos seus pais, instituiu, com a sua 
esposa, em 1576, uma capela de invocação de Madre de Deus, na Quinta da Boavista “para 
nela poderem ouvir missa”.

Após petição ao papa Sisto V, António de Magalhães obteve, em 1590, do Papa  
Gregório XIV, uma bula para fundar e prover financeiramente um hospital na Barca com rendas 
de algumas quintas e do padroado de algumas igrejas, no valor de 400 ducados. Pretendia  
o fundador que nele se “gasalhassem” os pobres peregrinos que se encontrassem de passagem 
para Santiago de Compostela, de onde distavam 21 léguas. Na bula refere-se ainda que o hospital 
se encontrava vinculado ao morgadio, pelo que o administrador deveria ser o seu sucessor –  
o seu filho Constantino de Magalhães e Meneses e os filhos deste, os quais tinham por 
obrigação providenciar e cuidar do edifício, da sua capela, dos leitos, das roupas, entre outras.

Tendo António de Magalhães falecido no mesmo ano de 1590, foi a sua viúva Isabel de 
Meneses quem terminou a edificação do hospital e dele tomou posse em 1592.

A instituição do hospital não foi, no entanto, pacífica. Logo em 1590, D. Jorge de Ataíde, 
o representante do episcopado de Braga em Madrid, quis anular a anexação das rendas. Esta 
atitude não impediu a sua dotação, pelo que em 1591, Isabel de Meneses dotou o hospital 
com 300 reais anuais procedentes das rendas da Quinta da Pousada, em S. Tomé de Vade,  
de outras provenientes das igrejas de que tinha direito de apresentação, ao que adicionou,  
em 1592, mais 200 cruzados do rendimento das Igrejas de S. Tomé de Vade, Souto de Rebor-
dões, Paço Vedro e Santa Maria de Covas.

Fontes: GAGO, Alice João Palma Borges – Arquivos e práticas arquivísticas de 
famílias de elite (Portugal, séculos XIV-XVII), 2019. Dissertação de doutoramento em 
História – especialidade em Arquivística Histórica apresentada à FCSH-UNL. Vol. 2, p. 70-73;  
ead. – “Os Magalhães e a fundação de hospitais em Ponte da Barca (1560-1590)”. E-Letras 
com Vida. Repensar a História da Assistência e Saúde em Portugal (séculos XII-XX). 6 (2021),  
p. 18-37.
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Livro de despesa das obras do prédio da  

Rua das Pedras Negras, em Lisboa (1755)
100 fls.; papel.

BNP ALB, Encarnação, cx. 7, mç. 87, cap. 2, doc. n. n.

Administradora da capela instituída por Catarina Lopes, na igreja da Madalena, em 1438, 
a família Almada detinha umas casas na Rua das Pedras Negras, em Lisboa, que pertenciam 
ao morgadio. Cerca de 1751, iniciaram obras nessas mesmas casas, registando em cadernos 
os gastos com pedreiros, cabouqueiros, assim como valores dos materiais necessários para 
a obra, que decorria a expensas de João de Almada e Melo. Essas despesas e pagamentos 
semanais aos mestres e trabalhadores foram registados até ao fatídico dia 1 de novembro  
de 1755. Numa nota ao caderno refere-se que as despesas não se pagaram por causa do 
terramoto que assolou o país. As obras foram retomadas no ano seguinte e decorreram até 
cerca de meados da década de 1760.

João de Almada e Melo (1703-1786), filho de António José de Almada e Melo e de 
Maria Josefa de Lima da Cunha Velho, nasceu em Troviscoso, termo de Monção e faleceu no 
Porto, sendo sepultado no jazigo de família, na capela da Senhora de Rosa, na igreja matriz de 
Monção.

Conselheiro do rei, comendador da Ordem de Cristo, foi senhor do morgado de Catarina 
Lopes/Olivais, alcaide-mor de Palmela. Em 1757, depois do “levantamento” popular do Porto, 
foi nomeado governador de armas desta cidade, entre 1764 e 1786, e, consequentemente, 
governador das Justiças da Relação e Casa do Porto.

Casou com Ana Joaquina de Lencastre e do casamento nasceram António José de 
Almada e Melo, 2.º visconde de Vila Nova de Souto del Rei e Francisco de Almada e Mendonça, 
que veio a ser corregedor e provedor da comarca do Porto. 

João de Almada e Melo encontrava-se em Lisboa, em 1755, quando ocorreu o 
terramoto, tendo-lhe sido confiada a guarda do rei D. José I, na Real Barraca. Destacou-se  
à frente da Junta das Obras Públicas (1763-1786), organismo onde desenvolveu uma política 
de modernização da cidade de Lisboa, abrindo e renovando eixos viários, construindo obras 
públicas, contribuindo para a formação de um novo modelo arquitetónico e do assentamento 
de normas para o licenciamento de obras particulares.

Fontes: MACEDO, Luiz de – A Rua das Pedras Negras. Lisboa: Edição da UP, 1931, 
p. 32-45; MONTEIRO, Nuno Gonçalo – O crepúsculo dos grandes. A casa e o património da 
aristocracia em Portugal (1750-1832). Lisboa: INCM, 2003, p. 535-536.
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Códice das mercês das famílias Meneses,  

Magalhães, Valadares e morgados de Argemil (1772)
709 fls.; papel e couro.

BNP ALB, Roma, cx. 58.

Na sequência da promulgação da legislação pombalina sobre os morgadios, em 1772, 
Tristão de Meneses, vedor da casa da Rainha, reuniu em seis códices (organizados tematicamente 
por mercês, testamentos, partilhas, dotes, inventários e um último dedicado às quintas de Tonce 
e Lordelo) toda a documentação que pertencia à sua família e à de sua esposa, Mariana Luísa 
de Meneses. No início de cada volume estão sumariados os documentos que se encontram 
encadernados, originais na sua maioria, com algumas cópias setecentistas, em papel, que 
remetem para outros documentos originais, em pergaminho, arrumados em pastas, com cota 
indicada no sumário.

O presente códice reúne inúmeras cartas de mercê, datadas do século XV a XVII, 
atribuídas pelos monarcas portugueses a vários elementos da família Meneses, família que 
se ligou aos Magalhães, senhores da Barca, do Souto de Rebordões e alcaides do castelo da 
Nóbrega, cuja posse foi transmitida ao longo de gerações, tradicionalmente aos primogénitos 
(embora, a partir de finais do século XVII, tenha existido algumas quebras de varonia); e à 
família Valadares, pertencentes à elite do Porto, cidade onde exerceram cargos na vereação 
da cidade, tendo estabelecido casamentos com elementos das famílias Carneiro, Machucho, 
Rua e Furtado de Mendonça, morgados de Argemil, em claras estratégias de consolidação e 
reforço social e económico.

Tristão da Cunha de Mendonça e Meneses, vedor da casa da Rainha [D.ª Mariana 
Vitória], filho de Carlos José Bento de Meneses, também ele vedor da casa da rainha  
D. Mariana de Áustria, casou, cerca de 1757, com Mariana Luísa da Trindade e Meneses. As 
partilhas, pela morte do avô de sua mulher, João Manuel de Meneses, ocorrida em 1769, e do 
tio deste, João Luís de Meneses, geraram uma questão sucessória entre as irmãs Mariana 
Luísa e Luísa Antónia de Magalhães e Meneses, casada com Diogo Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende, governador da Madeira entre 1781 e 1798. O problema apenas se 
veio a resolver entre os filhos de ambos, os primos João Manuel de Meneses e Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho, e encerrar-se pela morte do primeiro, sem sucessão, em 1819. Miguel Pereira 
Forjaz, filho de Diogo Forjaz, foi o herdeiro do primo, mas devido ao seu falecimento ocorrido 
em 1827, sem descendência, todo o património e documentos foram herdados pela irmã,  
Maria Joana do Monte Forjaz Câmara Coutinho, casada com o terceiro Visconde de Vila Nova 
de Souto del Rei.

Fontes: GAGO, Alice João Palma Borges – Arquivos e práticas arquivísticas de famílias 
de elite (Portugal, séculos XIV-XVII), 2019. Dissertação de doutoramento em História – 
especialidade em Arquivística Histórica apresentada à FCSH-UNL. Vol. 1, p. 41-42, 135-136.
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Copiador de correspondência de Junot (1806-1808)

110 fls.; papel e encadernação em carneira 
 verde com ferros dourados.

BNP ALB, Roma, cx. 112.

O copiador de correspondência oficial de Junot regista as cópias das cartas enviadas 
de Paris pelo general ao seu monarca, no período de tempo decorrido entre 26 de julho de 
1806 e 7 de junho de 1808, sendo estas últimas já emitidas em Lisboa, após a primeira invasão 
francesa. 

É pelas palavras de António Ferrão que sabemos o motivo da sua inclusão neste arquivo 
de família: “Que êles [os documentos] fôssem parar às mãos de D. Miguel Forjaz, também nada 
de mais natural e lógico, visto o alto cargo que êste desempenhava nos negócios militares, 
quer êsses papéis fossem aprendidos quando as avançadas da cavalaria de Bernardim Freire 
tomaram, perto do Cercal, os carros da secretaria de Junot, quer fôssem apanhados em Lisboa, 
no quartel general ou na casa ocupada por aquele general. O certo é que a descoberta de tais 
papéis […] veem preencher uma importante lacuna, dada a falta de manuscritos de importância 
histórica, dêsse período, nos nossos arquivos públicos”.

Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende (1769-1827), foi filho de Diogo 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Meneses (1726-1798), governador da Madeira, e de 
Luísa Teresa Antónia da Câmara e Meneses (flor. 1745). Frequentou o Colégio dos Nobres 
e, após conclusão dos estudos, entrou para o exército em 1785. Enquanto tenente coronel 
do segundo Regimento do Porto, liderou um destacamento das forças portuguesas que, no 
âmbito da participação lusa nas campanhas do Rossilhão, esteve presente na batalha pela 
tomada de Puigcerdá (26 de julho de 1795), na qual foi ferido. Pela sua atuação na mesma 
recebeu a mercê, a 14 de junho de 1796, de se intitular senhor dos coutos de Freiriz e Penegate.  
A partir de 1801 foi nomeado para várias comissões, tendo ocupado cargos de subinspetor 
de Infantaria e secretário do comandante-chefe do exército, o que lhe terá dado experiência 
e conhecimentos valiosos que implementará na reforma do exército português, quer a nível 
logístico quer de efetivos. Com efeito, durante o período da primeira invasão francesa de 
Portugal (1807-1808) assumiu um papel preponderante na criação e organização do exército 
português, tendo sido nomeado secretário dos Negócios Estrangeiros, Guerra e Marinha, 
durante o período da Regência. Em 1820 foi agraciado por D. João VI com o título de Conde da 
Feira, tendo abandonado os cargos públicos pouco tempo depois. Viria a falecer em novembro 
de 1827, sem sucessão direta, pelo que propriedades e todo o seu arquivo foram herdados 
pela sua irmã, Maria Joana do Monte Forjaz da Câmara e Meneses Coutinho de Sá Resende 
Magalhães (1783-1855), casada com o 3.º Visconde de Vila Nova de Souto del Rei, João José 
Francisco de Almada e Melo Velho e Lencastre (1783-1812).

Fontes: FERRÃO, António – A I.ª Invasão Francesa. A Invasão de Junot vista através 
dos documentos da Intendencia Geral da Policia, 1807-1808. Estudo Político e social. Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1923, p. XI-XII; FUENTE, Francisco A. de la – D. Miguel Pereira 
Forjaz. Conde da Feira, 1769-1827. O organizador da luta contra Napoleão. Lisboa: Tribuna 
da História, 2011; GAGO, Alice Borges – “Serving the Counts of Feira in the 19th’s: João 
Jerónimo do Couto de Castro e Sousa, archivist and judge”, in ROSA, Maria de Lurdes; HEAD, 
Randolph C. (eds.) – Rethinking the archive in pre-Modern Europe: family archives and their 
inventories from the 15th to the 19th century. Lisboa: IEM, 2015, p. 83-88; ead. – “Cartas 
da Madeira. Correspondência do governador D. Diogo Pereira Forjaz Coutinho (1781-1798)”,  
in NÚÑEZ PESTANO, Juan Ramón; ROSA, Maria de Lurdes; GUTIÉRREZ DE ARMAS, Judit – 
Herencia Cultural y Archivos de Familia en los Archipiélagos de la Macaronesia. La Laguna: 
Instituto de Estudios Canarios – Instituto de Estudos Medievais, 2020, p. 295-309.



29



30
Fortins das Linhas de Torres (s. d.). 2 aguarelas; papel; 

 Carta de José Maria das Neves Costa a Miguel Pereira Forjaz.  
10 de abril de 1817.  

4 fls., papel.
BNP ALB, Roma, cx. 98, doc. n. n.

As aguarelas representam os fortins n.º 9 – S. Sebastião e n.º 11 – Moinho do Cego, 
das Linhas de Torres. No acervo Almada e Lencastre Bastos existem, ainda, os desenhos 
dos fortins n.º 10 – Carvalha; n.º 13 – Caneira; n.º 16 – sem nome; n.º 17 – sem nome;  
sem n.º – Forte Novo e sem n.º – Patameira. Encontram-se junto a correspondência trocada entre  
o engenheiro José Maria das Neves Costa, o Conde de Linhares e Miguel Pereira Forjaz, então 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, acerca do reconhecimento da 
ideia original da idealização e construção da linha defensiva de Lisboa, aquando das invasões 
francesas.

José Maria das Neves Costa (1774-1841) foi oficial do Real Corpo de Engenheiros, tendo-
se formado na Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho (1793-1796), após os estudos 
preparatórios na Academia de Marinha (1791-1793). Os primeiros trabalhos que realizou foram 
na fronteira do Alentejo, em 1802, quando serviu na Inspeção-geral das Fronteiras e Costas 
Marítimas do Reino, às ordens do Marquês de Rosière. A carta que construiu e desenhou, 
datada de 1803, e a memória que a acompanhava, feita no ano seguinte, ficaram, como 
outros trabalhos, em poder de Rosière e passaram, provavelmente, em 1808, para as mãos 
do Coronel Vincent, aquando da primeira invasão francesa, tendo sido depois enviados para 
Paris. Explicar-se-á talvez assim o desaparecimento da carta original, já que as Memórias 
descritivas e militares do terreno de uma parte da fronteira da Província do Alentejo estão no 
Arquivo de Vincennes, em França.

Nos princípios de 1808, Neves Costa procedeu a levantamentos topográficos na 
região de Lisboa, a pedido do então Coronel Vincent, que comandava o pequeno corpo de 
engenheiros franceses que acompanhou Junot a Portugal. Consciente de que com o reduzido 
número de engenheiros não poderia efetuar os trabalhos de reconhecimento necessários, em 
tão curto período de tempo, Vincent contactou, em janeiro de 1808, Carlos Frederico Bernardo 
de Caula, pedindo-lhe que, sob sua direção, se procedesse à triangulação e ao levantamento 
da área entre Lisboa e Peniche, em particular da costa a Norte do Cabo da Roca, com a ajuda 
de dois oficiais à sua escolha. Foram então nomeados dois engenheiros portugueses: Neves 
Costa e Xavier de Brito. O nome de Neves Costa ficaria para sempre associado à carta da 
região de Lisboa, que levantou em três meses (entre os finais de 1808 e o começo do ano 
seguinte) e que, acompanhada de uma Memória militar sobre as posições defensivas..., teria 
levado à construção das Linhas de Torres, feita sob a direção de Wellington, e à expulsão dos 
franceses. A polémica que desde logo se instalou a propósito da ideia original destas Linhas, 
que os ingleses sempre pretenderam sua, acabaria por trazer graves contrariedades à carreira 
militar do então Major Neves Costa.

Fontes: DIAS, Maria Helena – Brigadeiro José Maria das Neves Costa, 1774-1841: 
patrono do Instituto Geográfico do Exército. [Lisboa]: Instituto Geográfico do Exército, 2005.
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Fortim de S. Sebastião (s. d.)
BNP ALB, Roma, cx. 98, doc. n. n.
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Fortim do Moinho do Cego (s. d.)
BNP ALB, Roma, cx. 98, doc. n. n.
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Carta de José Maria das Neves Costa a Miguel Pereira Forjaz.
10 de abril de 1817.

BNP ALB, Roma, cx. 98, doc. n. n.
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Parafrase De todos os Direitos Regalias, e Propriedades pertencentes ao Ex.mo 

Morgado de Freyriz e Penegate D. O. C. Ao Jll.mo Senhor D. Miguel Pereira Forjaz, 
Couttinho Barreto de Sá, e Rezende; Senhor Donatario dos Coutos de Freyriz, e Penegate; 
Graô Crúz na Ordem de S. Thiago; Commendador na Ordem de Christo; Tenente General 

dos Reais Exercitos; do Conselho de Sua Magestade, e seu ministro Secretario d’Estado 
dos Negocios da Guerra, Estrangeiros, e da Marinha, Pelo Juiz do Tombo, e Cauzas do 

Mesmo Ex.mo Morgado João Jeronymo do Coutto de Castro, e Souza. 1816
193 fls.; 1 mapa colorido, miolo ouro.

BNP ALB, ANTT, liv.1 (cx. 5, doc. 624).

O códice inicia-se com um prólogo onde o autor, João Jerónimo do Couto de Castro e Sousa, 
juiz do tombo do morgadio de Freiriz e Penegate desde 1812, explica seu o propósito. Nomeados pela 
coroa a pedido dos proprietários de vínculos – quando encontravam demarcações alteradas, foros 
sonegados, títulos perdidos, arrendatários desconhecidos – os juízes do tombo (de jurisdição ordinária) 
eram formados em leis e providos de comissão, regimento e norma do tombo pelo Desembargo do Paço.  
A sua principal função era reconhecer a posse e propriedade dos bens, e era perante si que se intentavam 
todas as ações competentes, obrigando a reconhecimentos, renovações de prazos. O juiz deveria, 
pois, inquirir e reconhecer a propriedade à face de documentos autênticos e legais, pelo que, antes de 
começar o processo, tinha de examinar e reconhecer os títulos, livros, cartório, folhas de cobrança, receita, 
e despesa; instruir-se na história particular da Casa, e sua fazenda, território, forais, usos e costumes, 
medidas agrárias do terreno e dos frutos. Na falta destes, ou por se encontrarem ilegíveis, o tombo supria 
a falta de títulos, ficando a servir de título original.

Após o prólogo onde o autor explica o conteúdo do volume, segue-se um primeiro capítulo em 
que é brevemente recordada a história dos donatários dos coutos de Freiriz e Penegate e a fundação do 
morgadio atribuída a Fernão Nunes Barreto e Isabel Ferraz, em 1532. O documento adquire então um 
carácter genealógico, com o elenco dos nomes e dados biográficos dos administradores do morgadio, até 
Miguel Pereira Forjaz.

 O segundo capítulo é dedicado à descrição do paço e quinta de Freiriz e Torre de Penegate, 
seguido do terceiro capítulo onde se revela o estado em que se encontra o rendimento do morgadio, que 
tombos foram realizados e que problemas existem na cobrança das rendas. No capítulo quarto o autor 
elenca os padroados incorporados no vínculo e no quinto o rendimento das abadias de Freiriz, Lustosa e 
Estromil. Por fim, apresenta a divisão das propriedades pertencentes ao morgadio, nomeando os foreiros 
e respetivas rendas.

João Jerónimo do Couto de Castro e Sousa era filho do capitão João do Couto Ribeiro de Castro 
e de Ana Maria de Abreu Sousa e Vasconcelos, moradores na Quinta do Assento, em Santo Estevão de 
Penso, Braga. Em 8 de novembro de 1796, já era bacharel e estava casado com Margarida Joana Pereira 
do Lago. Para além do serviço a Miguel Pereira Forjaz, foi ainda juiz de fora dos órfãos da vila de Santa 
Marta de Penaguião e juiz executor da Real Fazenda Patriarcal do Arcebispado de Braga.

 Faleceu em Braga no dia 29 de março de 1837, sem descendência, depois de ter estado ao serviço 
do Conde da Feira e, posteriormente, da irmã deste, Maria Joana do Monte Forjaz, viscondessa de Vila 
Nova de Souto del Rei, cerca de vinte anos.

Fontes: GAGO, Alice João Palma Borges – Arquivos e práticas arquivísticas de famílias de 
elite (Portugal, séculos XIV-XVII), 2019. Dissertação de doutoramento em História – especialidade em 
Arquivística Histórica apresentada à FCSH-UNL. Vol. 1. p. 247; ead. – “Serving the Counts of Feira in 
the 19th’s: João Jerónimo do Couto de Castro e Sousa, archivist and judge”, in ROSA, Maria de Lurdes,  
HEAD, Randolph C. (eds.) – Rethinking the archive in pre-Modern Europe: family archives and their 
inventories from the 15th to the 19th century. Lisboa: IEM, 2015, p. 83-88; MENEZES, Alberto Carlos de – 
Pratica dos Tombos, e medições, marcações dos bens da Corôa, Fazenda Real, bens das Ordens Militares, 
ou Commendas, Morgados, Capellas, bens de Concelhos, Corporações Ecclesiasticas, Confrarias, 
Hospitaes, e de Casas particulares; até ao Proprietario, e Lavrador do menor terreno; com a agrimensura, 
procésso judicial, e formulario dos Livros do Tombo. Lisboa, Impressão Régia, 1819.Tomo II. 
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Panfletos a favor da Constituição (1819-1820). 9 fls.; papel.
BNP ALB, Roma, cx. 72A, cap. 1 e 7; 110A, cap. 9, doc. n. n.

Carta de João de Matos e Vasconcelos Barbosa de Magalhães,  
intendente geral da Polícia, a Miguel Pereira Forjaz.  

1 de setembro de 1820. 3 fls.; papel. 
BNP ALB, Roma, cx. 72A, cap. 7.

Carta de Joaquim José Maria de Sousa Tavares, da Guarda Real  
da Polícia de Lisboa, a Miguel Pereira Forjaz.  

10 de agosto de 1819. 3 fls.; papel. 
BNP ALB, Roma, cx. 110A, cap. 9.

Entre o fim de agosto e inícios de setembro de 1820, a Intendência da Polícia remeteu a 
Miguel Pereira Forjaz, então secretário dos Negócios Estrangeiros, Guerra e Marinha, diversos 
ofícios que davam conta da apreensão de pasquins contra os ingleses, contra a Regência que 
governava Portugal em nome de D. João VI (então ausente no Brasil), outros contra o próprio 
rei, contra os governadores de Lisboa e todos a favor da Constituição. A fixação de pasquins 
não era novidade na capital, desde 10 de agosto de 1819 que os mesmos eram recolhidos das 
esquinas e ruas de Lisboa e enviados a Miguel Pereira Forjaz. 

Nos ofícios revelam-se datas, horas e o local onde estavam afixados na cidade de Lisboa: 
na rua do Salitre, na esquina do convento de S. Jerónimo, em Belém, nas arcadas do Terreiro 
do Paço, junto à Praça do Comércio, na Rua dos Capelistas, na Rua do Amparo, nos assentos 
do Passeio Público, no café Nicola do Rossio, entre outros. Junto remetiam-se as cópias ou 
os originais dos pasquins, pelo que alguns ainda conservam restos de caliça ou reboco das 
paredes onde estiveram fixados.

O pronunciamento militar, ocorrido no Porto a 24 de agosto de 1820, foi conhecido em 
Lisboa poucos dias depois. Perante o acontecimento, os governadores de Lisboa tentaram 
resistir, fazendo contraproclamações, procurando a ajuda dos corpos militares e decretaram a 
convocação de Cortes. 

No entanto, a revolução seguia o seu curso, imparável. Em Lisboa, a 15 de setembro 
do mesmo ano, o tenente Aurélio José de Morais quebrou as ordens de cancelamento das 
manifestações relativas à vitória sobre o invasor francês de 1808 e, lançando vivas à Junta 
do Porto, comandou o Regimento de Infantaria 16, com o apoio de outros corpos militares 
da capital, com destino ao Rossio. Nesse local, juntamente com a população que aí acorrera,  
foi nomeado um novo governo interino, que só duraria doze dias, e que se fundiria com a Junta 
do Porto, vindo a constituir a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino.

Pouco tempo após estes acontecimentos, Miguel Pereira Forjaz viria a abandonar os 
cargos públicos que havia ocupado.

Fontes: FUENTE, Francisco A. de la – D. Miguel Pereira Forjaz. Conde da Feira, 1769- 
-1827. O organizador da luta contra Napoleão. Lisboa: Tribuna da História, 2011; MARQUES,  
A. H. de Oliveira – “A conjuntura”, in MARQUES, A. H. de Oliveira e SERRÃO, Joel (dir.) – Nova 
História de Portugal. Vol. IX, Portugal e a instauração do liberalismo. Lisboa: Presença, 2002, 
p. 544-619; VARGUES, Isabel Nobre – “O processo de formação do primeiro movimento liberal: 
a Revolução de 1820”, in MATTOSO, José (dir.) – História de Portugal. Vol. 5, O Liberalismo 
(1807-1890). Coord. por Luís Reis Torgal e João Lourenço Roque. Lisboa: Círculo de Leitores, 
1993, p. 57-58.
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Panfletos a favor da Constituição (1820)
BNP ALB, Roma, cx. 72A, cap. 1, doc. n. n.
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Carta de João de Matos e Vasconcelos Barbosa de Magalhães, intendente 
geral da Polícia, a Miguel Pereira Forjaz.

1 de setembro de 1820.
BNP ALB, Roma, cx. 72A, cap. 7, doc. n. n.
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Carta de Joaquim José Maria de Sousa Tavares, da Guarda Real da Polícia 
de Lisboa, a Miguel Pereira Forjaz.

10 de agosto de 1819.
BNP ALB, Roma, cx. 110A, cap. 9, doc. n. n.
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