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Sobre algunS doS meuS HortaS: 
ramoS de atouguia da baleia e Setúbal

Miguel Gorjão-Henriques da Cunha, C.H.D. 1

1. o presente trabalho deve começar por uma declaração de interesses que, 
na perspectiva do autor, justiica a atenção dada às Famílias aqui tratadas, to-
das tendo como elemento comum a sua relação com os “Horta/dorta/d’orta” 
“verdadeiros”, como também se escrevia, na origem e varonia destes, e serem 
ascendentes legítimas – ainda que não por varonia – da minha Família gorjão 
Henriques (ou gorjão da Cunha). 

2. Quanto aos Hortas da Família Horta machado, Fidalgos Cavaleiros da Casa 
real, com moradia acrescentada, e depois Condes de alte, Selir e marim, inter 
alia, o estudo justiica-se pelo carácter estruturante da ligação entre ambas as 
Famílias ao tronco e raiz da sua ascensão social, o desembargador e lente duarte 
Vaz dorta osório. 

Primeiro, ambas as Famílias descendem, pela sua linha de varonia legítima, 
de dois ilhos do doutor duarte Vaz dorta osório e de sua mulher dona maria 
de laCerda, os Horta machado do último ilho mas o primogénito varão, os 
gorjão Henriques da ilha primogénita.

Segundo, porque foi devido ao casamento da ilha primogénita deste casal 
com meu 7.º avô na varonia legítima, Francisco, que este conseguiu a ascensão 
social da sua linhagem ao foro grande de Fidalgos Cavaleiros da Casa real, em 
1675, limiar que esta Família não chegou a ultrapassar, porventura devido às 

1 assistente da Faculdade de direito da universidade de Coimbra, Sócio fundador da Sérvulo & 
associados – Sociedade de advogados, rl, e Cavaleiro de Honra e devoção da ordem Sobera-
na e militar de malta. email: mgorjaoh@gmail.com . 
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convicções legitimistas do tronco principal 2, ao contrário do que sucedeu com a 
Família Horta machado 3, ou por um acaso do destino, que este também os tem. 
esta circunstância não é de todo de desprezar, no contexto da sociedade política 
do antigo regime, pois, como escrevia o dr. luís da Silva Pereira oliveira, na co-
nhecida obra Privilégios da nobreza e idalguia de Portugal, “as pessoas condecora-

2 a Família gorjão Henriques nunca teve qualquer título, hereditário ou em vida, embora o seu 
Chefe se pudesse, pelas regras vigentes após a monarquia, habilitar facilmente a três viscon-
dados: abrigada, torre da murta e Juromenha. Conta-se apenas que o meu trisavô Francisco 
rafael, iel às convicções profundas de seu Pai (para a ilustração das mesmas, v. duarte gorjão da 
Cunha Coimbra botado, O Século 19 explicado à vista da Bíblia, lisboa, typ. maygerense, 1824, 
que pode ler-se em http://www.archive.org/details/oseculo19explica00bottuoft), que aliás lhe 
morreu muito cedo, quando ele nem 4 anos tinha, terá recusado a atribuição régia de um título 
ao meu bisavô, proposta pelo tio-avô deste, o 1.º duque de Saldanha. o ramo do meu bisavô, 
de que é Chefe meu irmão primogénito, é aquele que se manteve e mantém ininterruptamente 
iel ao rei dom miguel i, vítima da guerra civil desencadeada a partir da ilha terceira e da “quá-
drupla aliança” que impôs a Portugal o que viria a ser a 5.ª dinastia, e à sua descendência, que 
por todas as razões tem a legitimidade resultante quer do regime pré-constitucional (resultante 
das regras de transmissão da Coroa tradicionais, aplicadas pela última vez nas Cortes gerais de 
1828) quer do regime constitucional liberal (mesmo à luz da Carta Constitucional, que vigorou 
entre 1826-1838 e 1842-1910 e, portanto, até à data da implantação do regime republicano). 
o ramo primogénito da minha Família era, a 5 de outubro de 1910, cheiado por um irmão 
mais velho do meu bisavô, mas secundogénito da Casa, o general manuel rafael gorjão, que 
foi Par do reino, ministro da marinha e do ultramar do rei dom Carlos, governador de mo-
çambique, etc, e era, curiosamente, o governador militar de lisboa a 5 de outubro de 1910...

3 a Família Horta machado teve, através de vários dos seus membros e em sucessivas gerações, 
pelo menos os seguintes títulos, dados no liberalismo por vários monarcas em exercício de fun-
ções, que muito ilustram o prestígio e revelam os serviços que a Família soube prestar ao País 
durante a 5.ª dinastia, de Saxe-Coburgo-gotha de bragança (dados retirados de http://digitarq.
dgarq.gov.pt/, limitando-se a mercês concedidas até 5 de outubro de 1910): 
1) Viscondes de alte, em sua vida (Carta de 16 de Fevereiro de 1853, em favor de João Carlos da 

Horta telles machado – torre do tombo (adiante tt), Registo Geral de Mercês de D. Maria 
II, liv.40, l.117v-118v., renovado em favor de seu ilho primogénito varão  - Carta de 9 de 
Julho de 1868, tt, Registo Geral de Mercês de D. Luís I, liv. 44, l. 192v., e, depois, em favor 
do irmão deste, ilho secundogénito do 1.º Visconde/Conde de alte, José Francisco da Fran-
ca da Horta telles machado, por Carta régia de 13 de Fevereiro de 1902 – tt, Registo Geral 
de Mercês de D. Carlos I, liv. 15, l. 156);

2) Condes de alte, em sua vida (Carta de 9 de Julho de 1868, em favor do mesmo João Carlos 
da Horta telles machado – tt, Registo Geral de Mercês de D. Luís I, liv. 44, l. 192v.);

3) Conde de Selir (20 de maio de 1886, em favor de João Carlos da Horta machado da Franca, 
ilho varão primogénito do 1.º Visconde e Conde de alte – v. Anuário da Nobreza de Portu-
gal, iii, tomo i, lisboa, 1985, pág. 433);

4) Conde de marim, em sua vida (Carta de 13 de Setembro de 1897, em favor do ilho varão 
secundogénito do 1.º Visconde e Conde de alte, antónio José maria Franca da Horta ma-
chado de mendonça – tt, Registo Geral de Mercês de D. Carlos I, liv. 9, l.263). 
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das com estes Foros constituem a principal nobreza depois dos títulos” 4, e, como 
recordou recentemente a mestra maria inês Versos, só aos ilhados na “primeira 
classe” da nobreza (com um dos chamados “foros grandes”), «subdividida numa 
hierarquia que se iniciava com o foro de moço idalgo, seguindo-se idalgo escu-
deiro e idalgo cavaleiro, se reconhecia verdadeiramente o estatuto de idalgo» 5. 

terceiro, pois, se os Horta machado sucederam, em correcta aplicação das 
regras vigentes, no morgadio da torre de marim, provindo de dona maria de 
lacerda, os gorjão Henriques descendem duas vezes – pelo segundo e terceiro 
casamentos de dona maria de lacerda –, desta distinta Senhora, e sempre por 
matrimónios desta com pessoas de varonia legítima Horta, no último caso pelo 
seu matrimónio com luís Cabral de Castelo branco e Horta, idalgo descendente 
por varonia legítima de um Vicente ayres ou enes dorta (Horta), da mesma 
atouguia da baleia, e que entronca logo também, ainda que por linha feminina, 
em rui de Horta e sua mulher Helena da mota, aqui estudados. esta linha, que 
pela sua riqueza genealógica merecerá tratamento autónomo, extinguiu-se como 
Família autónoma pelo casamento da sua última herdeira e representante 6 com 
antónio luís botado de macedo, morgado da Quinta de abrigada, em alenquer, 
e Senhor de uma signiicativa Casa e património, cuja descendência também se 

4 Privilégios da nobreza e idalguia de Portugal, oferecidos ao Excellentissimo Senhor Marquez de 
Abrantes, D. Pedro de Lencastre Silveira Castello Branco Vasconcellos Valente Barreto de Menezes Sá 
e Almeida pelo seu Author Luiz da Silva Pereira Oliveira Cavaleiro Professo na Ordem de Christo 
Corregedor da Comarca de Miranda do Douro, natural de Fontellas e Socio da Real Academia 
das Sciencias de Lisboa¸1806, pág. 231, que se pode consultar em. http://books.google.com/
books?id=1_dHaaaamaaJ&pg=Pa44&dq=privil%C3%a9gios+da+nobreza&hl=pt-Pt.

5 e daí que as provas da ordem de malta, a partir do séc. XVii e até ao século XiX, exigissem 
prova por documento autêntico dos “foros grandes” dos 4 avós, como também dá conta a mesma 
maria inês Versos, Os Cavaleiros da Ordem de S. João de Malta em Portugal de Finais do Antigo 
Regime ao Liberalismo, dissertação de mestrado em Sociologia e economia Históricas, Facul-
dade de Ciências Sociais e Humanas da universidade nova de lisboa, 2003, policopiado, pp. 
221-223, 232-239 e 253, seguindo aqui também o mesmo luís da Silva Pereira oliveira, Privi-
légios da nobreza e idalguia de Portugal, cit., pp. 221-222, onde dizia: que «deu ele [o rei dom 
Sebastião] regimento ao mordomo mor, datado de três de Janeiro de 1572, e nele ordenou que 
os Cavaleiros Fidalgos fossem em diante nomeados Fidalgos Cavaleiros, e que os escudeiros Fi-
dalgos passassem à denominação de Fidalgos escudeiros; e não havendo nisto mais diferença que 
a de antepor o vocábulo Fidalgo ao de Cavaleiro, ou de escudeiro, há contudo hoje uma notável 
distinção e desigualdade entre uns e outros, e vem a ser: que o Fidalgo Escudeiro, ou Cavaleiro, é 
verdadeiro Fidalgo, e o Escudeiro, ou Cavaleiro Fidalgo não o é e// e ica diferindo tanto um do outro, 
como o ouro do dourado» (itálico do próprio autor, que cita “palavras de Moraes de Execut. Liv. 
44.c.8. n. 68. V. Ferreir. Supr. pag. 39”).

6 Como mostrou com rigor o mestre Francisco de Vasconcelos, não existe um conceito ou um 
critério único para o que seja a “representação genealógica”, conceito que, aliás, não existe juri-
dicamente.
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extinguirá na varonia, tendo sido os vínculos transmitidos de acordo com as re-
gras de sucessão dos morgadios vigentes em Portugal – isto é, pela linha primogé-
nita legítima varonil ou, na falta de linha varonil, na linha primogénita legítima –, 
até entrarem na varonia da Família gorjão Henriques, onde estavam à data da sua 
extinção legal, e, pelo menos através da Quinta de abrigada, ainda se encontram 
na descendência desta Família (conquanto entrando agora na Família Cyrillo ma-
chado, dos Viscondes de Santo tirso 7). a partir desse momento o leitor deverá 
buscar outras obras onde esta Família, nas suas gerações modernas, tenha sido 
tratada. Seja como for, como se trata de um tronco diverso deste Hortas e, por 
isso, de uma outra Família, cuja descendência sucedeu na Quinta de abrigada 
e se ligou a Francisco Caldeira de Castel branco, fundador da cidade de belém, 
do Pará, descobridor e Conquistador e primeiro povoador do Pará e do rio das 
amazonas, o mesmo será tratado no próximo volume desta mesma revista. 

3. Já quanto aos “Hortas, de Setúbal”, a minha atenção – e, antes de mim, 
do meu Pai – centrou-se nesta Família porque, por minha trisavó paterna, ilha 
do 1.º Visconde da bahia, descendo também dos “Hortas, de Setúbal”, que os 
fantasiosos nobiliários setecentistas também ligam ao Pedro de Horta algarvio e 
aragonês...

4. Finalmente, também a recente publicação do notável livro do mestre lou-
renço Correia de matos sobre a Ascendência e Descendência do 1.º Barão de Santa 
Comba Dão deu força à ideia de, nos limites das minhas possibilidades, contribuir 
para tornar 2011 o ano dos “Hortas”, pelo que resolvi proceder a uma nova publi-
cação/actualização das minhas investigações sobre os meus antepassados Hortas, 
dadas à estampa em edição limitada e logo esgotada 8 no ano da graça de nosso 
Senhor de 2006, mas enriquecidas pelo prosseguimento e progresso contínuo das 
investigações, que permitem fornecer um quadro muito mais completo destes 
vários ramos de Hortas, dando ainda – espera-se – pistas para que próximos in-
vestigadores possam enriquecer ainda mais esta incessante busca do Santo Graal 
da genealogia, que é a procura da descrição perfeita e completa sobre as vidas e 

7 diga-se, no entanto, que, oicialmente, os actuais proprietários da Quinta de abrigada são du-
plamente gorjão Henriques, pelo casamento do Senhor José gorjão Henriques Cyrillo ma-
chado (Santo tirso) (ilho de uma Senhora, quando solteira, da Família gorjão Henriques) 
com a Senhora dona Soia Pinheiro gorjão Henriques, sua prima co-irmã (ilha de um gorjão 
Henriques).

8 nuno gorjão Henriques/miguel gorjão-Henriques, Gorjão Henriques, ed. de autor, 2 vols., dis-
tr. dislivro Histórica, bombarral, 2006. o 1.º Volume, que este artigo vem corrigir e completar, 
parcialmente, pode ser consultado em “google books”, onde o disponibilizei.
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ligações familiares dos biografados. Finalmente, a procura de uma closure sobre 
as preocupações genealógicas, em momento delicado da minha vida académica, 
impeliu-me a publicar o que tenho, para poder ter maior tranquilidade para abor-
dar os desaios doutorais que quero aceitar.

5. a estrutura do presente texto mostra a sua natureza fragmentária. São apenas 
estudadas aqui três linhas principais de pessoas de varonia ou linhagem Horta, 
deixando em aberto um vasto campo para investigação de outras linhas que sei 
existirem e suspeito até poderem perdurar até à actualidade, designadamente al-
guns ramos de Hortas que permaneceram até mais tarde na zona do Cadaval 
(como os “Franca e Hortas” ou o ramo de que descendem o actual deputado 
socialista basílio Horta ou o eng.º ricardo bayão Horta), outros Horta provin-
dos de espanha (de Huelva, porventura, dos quais descenderá, por varonia do 
Visconde de orta 9, o encenador Filipe la Feria), a ascendência Horta do 1.º mar-
quês de barbacena, os Horta de tavira, os Ponte e Horta ou os Horta e Vale de 
tondela e diversos ramos de Hortas que se encontram radicados no algarve desde 
os séculos XV e XVi. tudo ramos, à partida, sem qualquer ligação demonstrada 
com os Hortas aqui estudados. note-se, entretanto, que, apenas no “site” www.
geneall.net, há 909 indivíduos registados com o apelido “orta” ou “Horta”…

o Capítulo i estuda a varonia e linhagem primordial dos Horta osório 10, 
que permanece ainda hoje viçosa na Família Horta machado, dos antigos Condes 
e Viscondes de alte, dos Condes de Selir e dos Condes de marim, com um per-
curso de serviço público no direito, na diplomacia e ao serviço das populações, 
desde o século XVi, em que tiveram cargos da “governança” local e regional, em 
que foram procuradores às Cortes, passando pelo século XVii, em que foram pro-
curadores às Cortes após a aclamação e eram já deinidores da comarca de leiria 
ou em que o desembargador duarte Vaz dorta osório, também antepassado da 
Família gorjão Henriques, desempenhou um papel publicamente reconhecido, 
desde logo na occasio da turbulenta passagem do reinado de dom afonso Vi para 
a regência de dom Pedro ii, e continuando pelos séculos seguintes até à actuali-
dade. esta linha foi por mim estudada da forma mais pormenorizada que me foi 

9 o 1.º Visconde de orta e seu irmão, de origem espanhola, deram origem a uma vasta e ilustre 
descendência, que foi tratada por antónio maria de assis em «gens transtagana  - ii – ortas (a 
descendência portuguesa de manuel de orta, de alosno)», in Raízes & Memórias, n.º 10, 1994, 
pp. 175-199.

10 Curiosamente, uma Família que usa hoje Horta osório e tem ilustres membros, além de descen-
dentes destes Horta machados, são fruto de um novo casamento entre os Horta, rectius, entre 
um descendente de uma irmã do 2.º barão de Santa Comba dão e uma Senhora osório – lou-
renço Correia de matos, Ascendência e descendência do 1.º Barão de Santa Comba Dão, lisboa, 
2011, pp. 59 e 148 e seguintes.
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possível até ao entroncamento com a minha própria ascendência, o que signiica 
que ica aqui feita com os meus melhores esforços até ao inal do século XVii, pois 
a ilha primogénita do doutor duarte Vaz dorta osório, que casou com apenas 
12 anos (doze!!) com o meu 7.º avô em varonia legítima Francisco gorjão Hen-
riques da Cunha, morreu em 1699. daí em diante, espero que um investigador 
criterioso “pegue” na Família Horta machado e a estude com o mesmo desvelo 
e competência com que o mestre lourenço Correia de matos estudou a Família 
Horta e Costa ou, pelo menos, com a mesma dedicação com que me ocupei da 
minha Família, os “gorjão Henriques da Cunha Coimbra botado e Serra” 11.

Já o Capítulo ii estuda uma linha só teoricamente comum de Hortas, 
que integrou desde o século XVi a principal nobreza de Setúbal e descenderá do 
aragonês Pedro de Horta. esta linha sigo-a até um pouco mais tarde, até dona 
ana Felícia Coutinho Pereira de Sousa Horta amado e Cerveira, que casou com 
o Secretário de estado e doutor José de Seabra da Silva 12 e foram progenitores do 
1.º Visconde da bahia, seguindo depois a sua descendência – mas já nós não com 
ela, neste trabalho - na Casa bahia, dos antigos Condes e Viscondes da bahia, es-
tes de juro e herdade, de que também descende por via legítima e apenas com uma 
quebra de varonia a Família gorjão Henriques, mas que têm hoje o privilégio de 
terem na sua Cheia um dos maiores vultos da cultura portuguesa, o escultor e 
Senhor Professor doutor dom João Charters de almeida e Silva, g.C.H.d., que 
descende por linha varonil e lídima dos “almeidas, por quem o tejo chora”, desde 
o Prior do Crato e principal privado de dom João ii, o Príncipe Perfeito, dom 
João Fernandes de almeida 13.

6. a origem dos “verdadeiros” Hortas 14 é contada através de um mito que o 
conhecido Felgueiras Gayo reproduz no volume Vi da sua moderna reedição, a 

11 uma visão mais actualizada das minhas investigações sobre a minha própria Família pode en-
contrar-se em miguel gorjão-Henriques da Cunha, «o Venerando balio Frei rodrigo manuel 
gorjão e a estratégia linhagística da Família gorjão Henriques no Século XViii», Filermo, n.º 
11, 2009, pp. 117-189.

12 Sobre José de Seabra da Silva, além das muitas páginas que lhe dediquei, e a toda a sua ascendên-
cia (com o meu Pai), em Gorjão Henriques, 1.ª edição, 2006, vide ainda o artigo em publicação 
nos Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Nuno Espinosa Gomes da Silva, sob o título «José 
de Seabra da Silva e sua Família: iconograia e mobilidade social no antigo regime», com am-
plas indicações bibliográicas.

13 toda a descendência da Casa bahia, e suas ligações, foi tratada pelo Senhor meu Pai num longo 
trabalho dactilografado, de 1972, ainda inédito, e que constitui a base para um trabalho que um 
dia também concluirei.

14 em rigor, em Portugal há, possivelmente, mais de dez famílias “Hortas”, todas elas “verdadeiras”. 
a expressão é respigada dos nobiliários, e pretende designar as famílias “Horta” ou, como então 
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pp. 125, no seu título de “Hortas”, e para o qual não existe nem parece crível 
que se encontre, que eu saiba, qualquer documentação que possa demonstrá-lo. 
Segundo essa patranha genealógica, «dizem que os Hortas que descendem de um Rei 
da Sidónia, deste modo Alexandre Magno que conquistou a maior parte do mundo, 
ganhou por Armas o Reino da Sidónia e o deu benignamente a um hortelão que se 
mantinha de sua horta. (...) Isto o refere o Livro que fez o Dr. Fernão Peres de Gusmão 
intitulado Mar de Histórias e no Livro chamado Grandezas de Espanha, feito pelo 
Mestre Paulo Medina». mais credível é a versão, aliás dada tanto por Dom Flamínio 
de Souza como pelo Visconde de Sanches de Baêna, segundo a qual terá o primeiro 
dos Hortas portugueses, de seu nome Pedro de Horta (dorta?) – entenda-se, 
dos que alegam dele descender (justamente os aqui tratados) – vindo de aragão 
para Portugal, identiicado como “aragonez, o primeiro d’este appellido que veio 
homiziar-se no algarve pelos ins do reinado de d. afonso V” (1438-1481) 15. 

Vários genealogistas trataram esta gente, muitas vezes repetindo incessan-
temente as versões anteriores sem qualquer cuidado ou escrúpulo, muitas vezes 
acrescentando ou modiicando um ou outro ponto, quer porque “quem conta um 
conto acrescenta um ponto” quer porque nem sempre as cópias saem iguais aos 
originais, por incompetência, negligência ou mesmo dolo. além do Visconde de 
Sanches de baêna, na sua obra Famílias Nobres do Algarve e de todos os muitos 
volumes de cariz “nobiliárquico” que não poderiam deixar de tratar famílias idal-
gas como os “Horta machado” e outras, também existem múltiplas genealogias 
não publicadas que têm títulos especíicos relativos a estas Famílias, como suce-
de por exemplo na Torre do Tombo (Genealogias manuscritas, 21-F-19, título de 

se escrevia “dorta” ou “d’orta” que descendiam de Pedro de Horta, supostamente vindo de 
aragão e descendente do mordomo-mor do rei d. João ii (!!) de aragão (1397-1479), rei este 
que foi o Pai, entre outros, de dom Fernando de aragão, que, pelo casamento com isabel, a 
Católica, de Castela, uniicou a espanha.

15 Famílias Nobres do Algarve, Parte Segunda, lisboa, a liberal – oicina typographica, 1906, pp. 
35 (adiante VSb: ii: 35). Já Felgueiras Gayo refere expressamente que teriam vindo no tempo de 
dom afonso iV (1325-1357), o que é absolutamente incompatível com a sucessão genealógica 
que a seguir propõe. dito isto, importa reconhecer que haverá pessoas de apelido Horta/dorta 
documentados em Portugal desde pelo menos o reinado de dom Fernando i (1367-1383), o 
que torna possível que tenham vindo no reinado de dom afonso iV. e assim nos informa o 
mestre miguel telles moniz Côrte-real. Contudo, por um lado, a cronologia torna impossível, 
nem que seja pela existência de elos perdidos, i.e., por enquanto, o entroncamento nos Hortas/
dortas aqui estudados, visto que aparecem documentados já quase no limiar do reinado de dom 
manuel i (iniciado a 1495-1521). Por outro lado, dada a natureza do apelido, é muito provável 
que possam existir diversas famílias com o mesmo apelido. enim, espera-se que outro investi-
gador aprofunde estas épocas, nas chancelarias régias e noutras fontes primárias, e procure uma 
visão mais aproximada da origem destes Hortas. 
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“Hortas”, p. 386) ou na Biblioteca da Ajuda, só para identiicar duas instituições 
centrais quanto à documentação genealógica nacional.

entre os genealogistas mais conhecidos, Felgueiras Gayo é porventura um 
dos que mais contribuiu – dada a divulgação que teve no século XX – para a 
reprodução acrítica de mitos e ilusões. mas outros genealogistas trataram estas 
famílias, como monterroio de mascarenhas (Mente arroio, como muitas vezes se 
diz), rangel de macedo ou até o (mais) insuspeito Dom Flamínio de Souza. este, 
que a doutrina reputa mais credível, não deixou de apresentar diversas páginas 
dos seus volumosos códices dedicadas aos ortas, em especial aos de atouguia, 
de tavira e de Setúbal. Pelo seu carácter mais desconhecido, reproduzem-se aqui 
algumas das páginas de Dom Flamínio dedicadas a ortas da atouguia mas que 
incluem outros que, na sua maioria, não são tratados neste trabalho, elementos 
que não deixarão de interessar, certamente, a quem pretenda (como certamente 
deverá suceder) continuar, completar ou corrigir o presente trabalho, num futuro 
mais ou menos próximo. É de notar, no entanto, que se encontram muitíssimas 
outras referências a pessoas de apelido “Horta/dorta/orta” em Dom Flamínio e 
noutros genealogistas, muitas remontando aos séculos XV e XVi. 
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título de Dom Flamínio de Souza relativo aos Hortas da Vila de atouguia,  
com algumas imprecisões 16

7. antes de entrar nos assuntos sérios e credíveis, não resisto a dedicar alguns 
parágrafos à pretensa origem do primevo Pedro de Horta. É certo que a gene-
ralidade das genealogias publicadas apontam a origem dos Hortas aqui estuda-
dos neste Pedro de Horta, o apresentam como “antepassado comum” a todos os 
“verdadeiros Hortas” portugueses e dizem ser “de aragão” ou “aragonez”. mas 
importa de vez acabar em deinitivo com a ideia de que seria descendente, pre-
sumivelmente não muito longínquo, de “Sancho de Horta, mordomo-mor do 
rei dom João ii de aragão”, tendo, numa transmigração de que a idade média 
conheceu muitos exemplos (ainda que o reinado de dom afonso V ultrapasse o 
termo oicial da idade média, normalmente ixado na queda do império romano 
do oriente, em 1453), ixado a sua residência no algarve no reinado de dom 
afonso V. esta versão – constante quer das Genealogias Manuscritas da torre do 
tombo, quer de Felgueiras Gayo – não foi felizmente seguida em obras mais es-
crupulosas, como as de Cristóvão alão de moraes, Visconde de Sanches de baena 

16 Códices de Dom Flamínio de Souza, bguC, rolo 1, l. 59 (7).
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ou no “proto-nobiliárquico” e monumental Anuário da Nobreza de Portugal 17, 
obras que também não deram qualquer pista sobre a ascendência concreta deste 
Pedro.

de facto, a origem num tal Pedro dorta não a consegui comprovar por 
fonte primária e, a meu ver, poderá não ter credibilidade, devendo porventura ser 
entendida como fruto da conhecida inventividade dos genealogistas antigos, que 
procuravam para qualquer “tronco ilustre” uma origem estrangeira ou envolta 
numa história sebastiânica (no sentido de pincelada por suaves tons de mistério). 
na verdade, como mostra ana isabel Sanchez Casabón (Los Cargos de Mayordo-
mo, Senescal y Dapifer en el reinado de Alfonso II de Aragón) 18, Sancho de Horta 
foi um dos 4 indivíduos que foi Mayordomo do rei afonso ii de aragão (1152-
1196), em especial no período entre 1177 e 1194.

Se as migrações por razões criminais ou outras eram frequentes, o certo 
é que, seja ou não verdade, parece totalmente absurdo considerar que os Hor-
tas aqui estudados descendem do Mordomo-Mor do rei afonso ii de aragão, 
que morreu no século Xii, mas cuja descendência reaparece sem qualquer fonte 
primária que comprove a ligação – ou sequer com uma proposta de sucessivo en-
cadeamento geracional/genealógico – mais de duzentos e cinquenta anos depois, 
no algarve!! espero que alguém possa resolver e descobrir todas estas gerações, 
para saudar a relação destas Famílias (minhas antepassadas), documentadas desde 
meados do século XV, ao mordomo-mor de afonso ii de aragão, no século Xii!! 
Quase 300 anos antes…

17 Anuário da Nobreza de Portugal, iii, tomo i, lisboa, 1985, pág. 433.
18 Que pode ser consultado em http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCa

QFjab&url=http%3a%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet%2Fichero_articulo%3Fcodigo
%3d108406%26orden%3d0&rct=j&q=sancho%20de%20horta%20aragon&ei=vSQmtsXb
F4mohae8qmWmCg&usg=aFQjCnebge9e3bvcfag7zbb9gKd5ChtWsg&sig2=d6Zb_
mnVKgZaXK8s0be1KQ, acedido a 19 de Julho de 2011.
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8. Seja como for, em relação ao estabelecimento de pessoas de apelido Horta 
(“d’orta”, “dorta”) no algarve, no século XV, o mínimo que se pode dizer é que 
corresponde à verdade. Conquanto não tenha encontrado o Pedro de Horta na 
Chancelaria d’el-rei dom afonso V (que, recorde-se, reinou desde a fatídica 
batalha de alfarrobeira, em 1449, até à sua morte, em 1481, período histórico 
praticamente contemporâneo ao do reinado de dom João ii de aragão), o certo 
é que na Portugaliae Monumenta Africana estão dois documentos régios de 10 
de Junho de 1488 relativos à morte de um escravo negro da guiné de um luís 
d’orta, cavaleiro morador em tavira, ilho de Fernão d’orta e de sua mulher al-
donça da Fonseca. trata-se, no entanto, já da Chancelaria de dom João ii e, em 
qualquer caso, não é referido o Pedro de Horta 19.  não pode excluir-se que Fernão 
d’orta, por exemplo, fosse ilho ou colateral do mesmo Pedro de Horta.

ora, este Pedro de Horta terá tido, a acreditar nos nobiliários, descen-
dência legítima (de onde descenderão os Horta, de Setúbal) e ilegítima, não sei 
de que tipo (natural, adulterina ou outra), de que descendem os “Hortas, da 
atouguia” e, por eles, os Horta osório (Horta machado, por varonia, gorjão 
Henriques e Horta e Costa, ambos com uma única quebra de varonia, etc), e os 
Castelo branco Horta, que, tendo varonia ayres Horta ou enes dorta, da atou-
guia, descendem certamente com uma quebra de varonia do tronco dos Hortas da 
atouguia da baleia de que provêm os Horta machado (progenitores dos botados 
da Quinta de abrigada e, portanto, também dos gorjão Henriques, com duas 
quebras de varonia).

9. umas breves palavras ainda sobre um dos pontos mais polémicos o moderno 
estudo da nobiliarquia em Portugal: a vexata quaestio da chamada “representa-
ção genealógica”, ainda que aplicada apenas a estas gentes. trata-se de mais uma 
situação para a qual não há resposta fácil, desde logo porque, como mostrou o 
mestre Francisco de Vasconcelos, em artigo publicado na revista Armas & Tro-
féus 20 e, algo surpreendentemente, ainda não disputado, não existiu na legislação 
portuguesa em tempo algum – em todo e em qualquer momento desse tempo – 
de monarquia um ou o instituto jurídico da “representação genealógica” ou, em 
qualquer caso, um qualquer diploma que a tratasse de modo geral. É verdade que 
não teria de ter existido pois, como ensina um Colega meu na Faculdade de di-
reito de Coimbra, “a falta de evidência não é evidência da falta”, tanto mais quan-
to, como se sabe, no Antigo Regime a lógica jurídica não era ainda a dos Códigos 
ou da legislação moderna de carácter positivista e com grandes tiradas gerais, 

19 tt, Chancelaria de D. João II, l. 15, l. 18 e 18 v.-19.
20 Francisco de Vasconcelos, «a ‘representação genealógica’: um conceito de difícil aplicação», Ar-

mas & Troféus, nona série, 2006/2007, pp. 31-81.
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mesmo antes da moda dos “códigos” modernos, sendo conhecidas pelo menos al-
gumas airmações régias declarativas de representações familiares. Partilho apenas 
aqui com o leitor que o 1.º Visconde da bahia, titular de juro e herdade, ilho do 
Secretário de estado José de Seabra da Silva e de sua mulher dona ana Felícia 
Coutinho Pereira de Souza tavares Cerveira e Horta 21, teve, entre muitas outras 
mercês régias, a Comenda de St.ª maria de torre deita da ordem de Cristo no 
bispado de Viseu, em duas vidas, e o Viscondado de bahia, de juro e herdade, 
como de juro e herdade era também o juro da redízima da bahia que a Família de 
sua mãe tinha, «além de outras [razões], em memória do seu Avô primeiro donatário 
[da Capitania da bahia-de-todos-os Santos] a quem representa» (alvará de 21 de 
Junho de 1796 22, na sequência de despacho régio de 13 de maio de 1796) 23. 
Contudo, parece inequívoco que, quando muito, a “representação” seria reco-
nhecida em casos particulares pelo Soberano e daí não se pode generalizar muito 
mais.

no caso, ainda, acresce que, se pretendesse ainda assim prosseguir no exer-
cício, me poderia encontrar no “pior dos dois mundos”, se tomasse como pro-
genitor comum e “tronco” da árvore o tal Pedro de Horta. assim, as linhas que 
se diz descenderem de Pedro de Horta por via legítima (os Horta de Setúbal) há 
muito que perderam a varonia e se extinguiram como família autónoma, tendo 
os vínculos sido incorporados na Casa bahia. mas, em contrapartida, a linha que 
descenderá por via ilegítima de Pedro de Horta logra manter ainda hoje a varo-
nia, a qual se reconhecerá desde a geração dos ilhos do dito “Pedro de Horta”, e, 
mais ainda, usa ainda o apelido Horta (os Horta machado). mas o incomprovado 
Pedro de Horta não é elemento idóneo para servir de base a qualquer exercício da 
pós-moderna “representação”.

assim, pode enunciar-se a resposta possível. Quanto aos “Hortas, ditos de 
Setúbal” (Capítulo ii), tendo-se extinguido a Família, perduraram os importantes 
vínculos que a mesma possuía, que seguiram na Casa da bahia, pelo que a “repre-
sentação” desta antiga Família, de acordo com regras de varonia, primogenitura e 
legitimidade, estará na Casa bahia, cabendo hoje ao Professor doutor dom João 
Charters de almeida e Silva, g.C.H.d.. assim, seja qual for o critério, é esta Casa 
e este seu ilustre Chefe quem “representa” hoje, no sentido acima explanado do 
termo, os “Horta, de Setúbal”. 

É totalmente distinta a situação dos Hortas, da atouguia da baleia, depois 
sucessivamente Horta osório e Horta machado (Capítulo i). aqui, não se trata 
apenas de uma qualquer “representação”. esta Família, descendente de ruy de 
Horta, da atouguia da baleia, ainda existe, subsistindo há mais de 500 anos e 

21 assim aparece nomeada no assento de casamento de seu ilho manuel.
22 tt, Registo Geral de Mercês de D. Maria I, liv.28, l.99v.-100.
23 tt, Registo geral das mercês de D. Maria I, liv. 18, l. 276-277v.
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sendo seu Chefe, hoje, o reverendo Cónego dom antónio José maria gonçalo 
da Franca de Horta machado, S.J., Cónego arcediago da Sé Patriarcal de lisboa, 
Vigário geral do mesmo Patriarcado, Capelão da real ordem de Santa isabel, 
que já foi prior de São Vicente de Fora, da graça, etc., e, hoje, é Prior de freguesia 
da estrela, com cabeça na basílica do Sagrado Coração de Jesus, dita da estrela, 
e Capelão magistral da ordem Soberana e militar de malta, que registou junto 
das instâncias associativas que em Portugal têm assegurado o registo dos antigos 
títulos nobiliárquicos alguns dos títulos históricos da Família “Horta machado”, 
designadamente os títulos de Conde de marim, Conde de alte e, porventura, de 
Conde de Selir. não tendo descendência, essa representação seguirá na linha de 
seu irmão Joaquim augusto maria da Franca da Horta machado.

donde se se espera que o leitor perceba o critério do presente trabalho, que 
começa por tratar a descendência de ruy de Horta, visto que ainda hoje esta Fa-
mília existe por varonia legítima, tendo, por sucessivos casamentos, logrado sem-
pre aumentar o seu prestígio imaterial e a sua posição social, económica e política.

Capítulo I  
Horta Osório ou Horta Machado, da Atouguia

10. a Família Horta, hoje Horta machado, tem como raiz do seu tronco Ruy 
de Horta (ruy dorta), de quem descende por varonia legítima 24. este ruy dor-
ta viveu na atouguia da baleia e, a crer na Genealogia Manuscrita da torre do 
tombo, terá casado (não se sabe com quem) e sido «armado cavaleiro por Afonso 
de Albuquerque em 1512, como consta do registo da Torre do Tombo» 25. não encon-
trei este foro, como também o não encontrou 
(nem sei se o procurou…) Cristóvão Alão de 
Moraes que, na sua Pedatura Lusitana, dá conta 
de vários Hortas (pp. 462-464), em particular 
estes, mas sem entrar em qualquer fantasia que 
os ligasse a aragão ou a mordomos-mores dos 
reis daquele antigo estado…

24 Para uma Família que não obteve títulos hereditários ou bens da Coroa transmissíveis com 
dispensa na lei mental, a noção de Família confunde-se com a de varonia legítima, à maneira 
romana mas não com esse fundamento nem nos mesmos termos: «a verdadeira família romana 
era composta pelos agnati, pessoas descendentes do mesmo tronco masculino, estavam direc-
tamente sujeitas aos amplos direitos que a lei conferia ao paterfamilias» (marquês do Funchal, 
«títulos nobiliarchicos», Trabalhos da Academia de Sciencias de Lisboa, pág. 109).

25 nota à margem do texto, na Genealogia Manuscrita, que não conhece o nome da sua mulher.

assinatura de Cristóvão alão de 
morais, ao jurar como Corregedor da 

Comarca de Pinhel, a 24.7.1673
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11. a aceitar-se Dom Flamínio de Souza, o que também não se me aigura cer-
to 26, seria ilho “bastardo” de Álvaro Pires dorta e terá nascido no algarve, sendo 
o primeiro a viver na vila de atouguia. Dom Flamínio já dá conta de Hortas a 
viver na atouguia em 1474 27.

12. assim, ainda no campo das suposições correspondentes à tradição genea-
lógica, deste ruy dorta terá sido ilho Simão da Horta 28, que, a crer também 
na Genealogia Manuscrita da torre do tombo, e repetiu o Visconde de Sanches 
de Baêna, casou na atouguia da baleia, porventura em 1504, com Francisca do 
Avelar 29 ou Veloso. este teria algum estatuto económico ou social, pois terá já 
instituído um vínculo de Capela em Óbidos, segundo dizia o Visconde de San-
ches de Baêna nas suas Famílias Nobres do Algarve 30. não encontrei, no entanto, 
qualquer comprovativo de tal casamento ou vínculo. Contudo, ainda no século 
XVi já se encontra na paróquia de São Pedro de arrifana (depois, manique do 
intendente) a referência a avelares parentes – designadamente sobrinhos – deste 
Hortas. em sentido diverso, Dom Flamínio diz que casou com isabel dornelas, 
referindo que a instituição da Capela terá ocorrido na igreja de Santa maria de 
Óbidos, informação um pouco mais precisa do que a que dava o Visconde de San-
ches de Baêna. tenha casado com qualquer uma destas ou, sucessivamente, com 
ambas, os genealogistas dizem que foram pais de três ilhas e de um único ilho 31. 

26 Pois, ao contrário o que sucede com os apontamentos de Dom Flamínio de Souza, para este não 
dá fundamento nem indicação credível…

27 Códices de Dom Flamínio de Souza, rolo 1, l. 59 (7). É de salientar que VSb recusa expressa-
mente que ruy de Horta descenda de Álvaro Pires de Horta.

28 Será o referido por Felgueiras Gayo, na sua obra Nobiliário das Famílias de Portugal (Vi: 127). 
Parece ter tido um irmão, de nome luís de Horta, documentado em transacção fundiária na 
atouguia, a 7.11.1476.

29 tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 388.
30 VSb: 1906: ii: 35.
31 encontram-se outros Hortas anteriores ligados a São Pedro da arrifana (actualmente, manique 

do intendente) e à roliça mas que ainda não consegui enquadrar. São os casos de Francisco 
dorta e de seu irmão rodrigo dorta, o primeiro prior de S. Pedro de arrifana, na azambuja 
(pelo menos entre 1598 e 1604), e o segundo seu irmão e morador na roliça. estou convicto de 
que serão deste mesmo tronco, até porque os nossos Hortas tinham, poucos anos depois, uma 
quinta em São Pedro de arrifana, onde até às vezes são dados como moradores….além disso, é 
também coincidência curiosa de, a 30 de maio de 1599, a 4 de abril e a 3 de maio de 1600, a 
24 de Fevereiro, a 31 de março e a 2 de agosto de 1602, serem padrinhos na mesma freguesia de 
S. Pedro da arrifana o prior Francisco dorta e sua sobrinha maria do avelar… mas é possível 
que em alguns destes assentos a madrinha seja sua irmã e homónima maria do avelar (assim, 
expressamente, a 4 de Junho (?) de 1603). a 30 de dezembro de 1603, ele e a irmã ou sobrinha 
maria do avelar, aparecem como padrinhos e “moradores na quinta do prior Francisco dorta”. 
Já a 4 de Janeiro de 1604 é estranha a referência a “francisco dorta morador na quinta do prior 
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Contudo, embora Felgueiras Gayo apenas indique um ilho, o certo é que muitos 
outros são imputados a este casal, que terão assim sido pais de:

13. (1) Rui de Horta 32, com quem se segue, mas também de (2) diogo de Hor-
ta (s.m.n.) 33, de (3) Frei domingos de Horta, «geral d’alcobaça» (s.m.n.), de 

desta freguesia”. Será o sobrinho e meu antepassado, homónimo também do prior? Que havia 
dois Franciscos dorta a viver aí é inequívoco, pois a 20 de Julho de 1605, já depois da morte do 
prior, aparece como padrinho “Francisco dorta morador na quinta dos sete casais”, certamente 
a anterior “quinta do prior” e, depois, a 20 de novembro de 1605, identiicada como “a sua 
quinta” (assim também a 25 de março de 1607). eis o assento de óbito do prior Francisco de 
Horta, na véspera de natal de 1604 e os dois últimos assentos por ele assinados que encontrei na 
mesma freguesia, já em 1602:

uma maria do avelar aparece como irmã de Henrique do avelar e madrinha na atouguia, a 
7 de outubro de 1576, do ilho deste, de seu nome Cristóvão, com sua mulher Ângela Pessoa. 
um Francisco dorta, “mancebo solteiro”, aparece como padrinho de madalena, ilha de uma 
escrava de Simão dorta de quem não se sabe o nome (nem do pai da criança), a 3 de Janeiro 
de 1577.

32 único ilho referido em Felgueiras Gayo (adiante, Fg): Vi: 127, como ilho de Simão de Horta 
e Francisca do avelar.

33 Poderá não ser o mesmo, mas na Chancelaria do rei dom afonso V encontra-se um diogo 
gonçalves de orta a aforar umas casas em lisboa, liv. 33, ls. 69-69v e livro 7 da estremadura, 
l. 183v.
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(4)  Henrique de Horta, Cónego da Sé de 
lisboa e herdeiro de sua cunhada brites do 
rego, que terá tido descendência (s.m.n.), 
de (5) afonso de Horta, que foi monge 
de S. bernardo (s.m.n.), de (6) baltasar 
de Horta (s.m.n.) e (7) estêvão de Horta 
(s.m.n.). aquele primeiro rui de Horta já 
se encontra bastante documentado em fon-
tes primárias, sendo assim o primeiro tron-
co cientiicamente correcto desta Família. 
Considerando a sua vida pública e os dados 
sobre ele conhecidos, terá nascido ainda an-
tes de 1480 e morrido a 4 de Julho de 1547, 
como consta da lápide tumular ainda hoje existente na igreja de S. leonardo na 
atouguia da baleia e cuja reprodução se deve ao traço admirável e à gentileza do 
mestre bénard guedes.

14. este Ruy Dorta viveu na atouguia, onde desempenhou diversos cargos no-
bres, ou melhor, da governança, depois de uma juventude algo atribulada. assim, 
em 1496 beneiciou de dois perdões régios, a 1 de Fevereiro 34 e a 1 de março 35, 

34 rui d’orta, escudeiro, morador na vila de atouguia, fora degredado por um ano para a vila de 
mértola por querela que dele dera afonso Vaz, homem do meirinho das terras da rainha, sua 
irmã. estando preso um ilho de isabel ramalha ... quisera tirar do poder e por sentença que 
perante el-rei apresentar enviou passada pela chancelaria da dita rainha, fora degredado para 
a vila de mértola e por causa da pestenença fora servir 4 meses para a vila de arzila. Público 
instrumento feito e assinado por Álvaro mendes, público tabelião em arzila dias de Janeiro de 
149. livro dos homiziados servira de 1494 a 1495. e por 3 vezes, com licença do Capitão da 
dita vila, viera ao reino e tornara a arzila. el-rei lhe relevou os 6 meses que ainda icavam por 
servir, contanto pagasse 1.200 rs. para as despesas da relação, os quais logo pagou, segundo um 
assinado de Álvaro Fernandes, escrivão, e outro de João banha.. el-rei a mandou pelos douto-
res. brás afonso a fez – tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 32, l. 107 v., que não consultei 
(nestes casos, como adiante também se refere, foram utilizadas os extractos feitos pelos serviços 
da direcção geral dos arquivos/torre do tombo – com efeito, não domino suicientemente a 
paleograia do reinado de dom manuel i para me atrever a ler os textos, excepto os que existam 
na Leitura Nova).

35 o suplicante disse que fora preso por ter agredido gabriel gonçalves, morador na dita vila e 
também por oferecer resistência contra Vasco martins, juiz, por este o querer prender dentro da 
igreja da vila. Foi condenado ao degredo, por um ano, no couto de mértola, onde servira apenas 
2 meses. el-rei mandara que servisse os restantes 10 meses em arzila, mas este apenas servira 4 
e os outros 6 foram-lhe relevados. Pediu que lhe perdoássemos e assim o izemos, contanto que 
pagasse para as despesas da relação 600 reais, que ele logo pagou a Álvaro rodrigues escrivão em 
a nossa corte e a João banha escrivão. el-rei o mandou pelos doutores Pero Vaz seu capelão-mor 

S.a de rui dorta - igreja de  
S. leonardo, atouguia da baleia.  

J. bénard guedes mmiX
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pelos quais se mostra que havia estado degredado por dois meses em mértola, 
tendo igualmente servido 4 meses em arzila, nos anos de 1494 e 1495. em 27 de 
Fevereiro de 1500 teve mercê régia do ofício de tabelião, sendo identiicado como 
«escudeiro e morador na vila de atouguia» 36, mercê onde consta a assinatura do 
próprio rui d’orta. Contudo, conquanto não tivesse ocupado logo o lugar, no 
mesmo foi transitoriamente nomeado Vasco Faria, morador na mesma Vila de 
atouguia (Carta de 29 de maio de 1502) 37. dois anos mais tarde, rui d’orta 
teve mercê do ofício que ocupava Vasco Faria, entretanto falecido, que era o de 
Contador dos Feitos e Custas e inquiridor das inquirições Judiciais na atouguia 
da baleia (notiicação régia de 11 de maio de 1504 38). uma semana mais tarde, 
teve ainda a mercê de almoxarife dos Paços da Serra, com o mantimento anual 
de 764 reis (18 de maio de 1504 39). no mês seguinte, inalmente, teve mercê do 
ofício de almoxarife da alfândega de Peniche, cargo que também havia sido de 
Vasco Faria (16 de maio de 1504 40). em 1508 passou por um pequeno episódio 
desagradável, por ter, alegadamente, assinado irregularmente uma sentença, mas 
foi-lhe “restituída sua fama” (18 de abril de 1508 41). em 17 de Junho de 1510, 
aparece a fazer e assinar o instrumento público (carta) de aposentação de João 
afonso «monteiro e guardador das matas de Valbom, Feita e do Zombral, mora-
dor na vila de atouguia da baleia, porquanto se sabe por um público instrumento 
feito e assinado por rui de Horta, escudeiro e público tabelião nessa vila e seu 

e vigário de tomar e Fernão rodrigues, deão de Coimbra, ambos do seu conselho e desembar-
gadores do Paço. João Jorge a fez – tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 26, l. 43v. , que não 
consultei.

36 el-rei o mandou pelo doutor rui boto, do seu conselho e chanceler mor em seus reinos e se-
nhorios. Pedro Álvares, escrivão de Pero borges, idalgo da casa do dito senhor e escrivão da sua 
chancelaria a fez – tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 12, l. 42, referida em http://digitarq.
dgarq.gov.pt/default.aspx?page=regShow&searchmode=bs&id=3864463. 

37 Por denúncia de Vasco Faria, o anterior tabelião, perdeu o ofício por erros cometidos. el-rei o 
mandou pelo doutor rui boto de seu Conselho e e vedor de sua Fazenda. Álvaro dias, escrivão 
de Pero borges, a fez. – tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 2, l. 30v., que não consultei.

38 el-rei a mandou pelo dr. rui boto. baltazar Fernandes a escreveu – tt, Chancelaria de d. ma-
nuel i, liv. 23, l. 15, que não consultei a mercê do cargo havia sido feita em 3 de Julho de 1500 
a Vicente de Faria, “nosso escudeiro” – tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 12, l. 44v.  – e já 
antes (desde 25 de abril de 1496) almoxarife da alfândega real da atouguia da baleia – tt, 
Chancelaria de D. Manuel I, liv. 29, l. 18, que não consultei. 

39 Como também o fora Vasco Faria, que falecera – tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 23, l. 16, 
que não consultei.

40 tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 23, l. 19v., que não consultei. 
41 irregularidade detectada durante a alçada de Álvaro Fernandes, do desembargo do Paço. el-rei 

o mandou por d. Pedro, bispo da guarda e prior de Santa Cruz de Coimbra. brás Álvares, por 
João afonso, a fez – tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 5, l. 8V.
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termo que, perguntadas certas testemunhas por João de Óbidos, monteiro-mor 
da dita montaria 42, João afonso era muito velho e doente, de tal maneira que era 
fora de seu siso, sem poder servir o dito ofício.» 43. mais tarde ainda, já a 26 de 
maio de 1521, teria mercê do ofício de distribuidor ante os tabeliães 44. em todas 
as mercês é identiicado como “escudeiro e morador na vila de atouguia” 45. 

torre do tombo, Índice da Chancelaria de Dom Manuel, liv. 44, l. 15 v.  
(referindo liv. 31 de d. João iii)

15. diz-se que este Ruy de Horta casou duas vezes, a primeira em Sintra, com 
brites do rego (c. 1524 46), de quem não terá tido descendência; e a segunda com 
d. ana botado de avelar. apesar de ser “botado”, as minhas investigações não 
permitiram entroncar na Família botado esta ana de avelar. no entanto, Dom 
Flamínio chama-a “ana da mota do avelar”, i.e. sem ser botado nem “dona”…
deste casamento terão nascido quatro ilhas 47 e os seguintes ilhos varões:

a. Simão da Horta, que segue
b. Pedro Vaz de Horta. Smn.

42 É para mim curioso assinalar que, em 1496, era monteiro-mor dos Coutos de Óbidos e alco-
baça o meu antepassado Álvaro anes gorjão.

43 tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 3, l. 41, que não consultei.
44 Comunicação aos juízes, concelho e homens bons de atouguia, que a rui d’orta, contador dos 

feitos e inquiridor nessa dita vila, foi feita mercê do ofício de distribuidor dante os tabeliães, 
a qual mercê é dada por um regimento e ordenação e manda-se que os 3 ofícios andem todos 
numa só pessoa em cada lugar. e pagou de ordenado 150 reais. el-rei o mandou pelo doutor 
diogo taveira do seu desembargo etc. chanceler-mor etc. antónio marques a fez – tt, Chance-
laria de D. Manuel I, liv. 39, l. 83v. 

45 Como tal apresentado noutros documentos da Chancelaria de d. manuel, como aquele relativo 
à aposentação de um João afonso, monteiro e guardador das matas de Valbom, Feita e do Zom-
bral, morador na vila de atouguia da baleia (tt, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 3, l. 41-41v 
(Carta de aposentação de 17.6.1510).

46 Segundo Dom Flamínio. o Visconde de Sanches de baêna atribui a este ruy dorta o casamento 
com Helena da mota, o que é erro que não deve mais ser seguido (1906: ii: 36).

47 uma ilha será, porventura, a isabel dorta que aparece madrinha, com seu marido Francisco 
lopes (de alcunha “o picado”), na atouguia da baleia, a 6 de outubro de 1568 (a uma ilha des-
tes, de nome Francisca, foi aí baptizada a 27.2.1573). outra poderá ser a Joana dorta também 
madrinha a 24 de outubro de 1568 na mesma freguesia, dada como casada com antónio Paes 
(?). também encontramos nos paroquiais uma ana dorta, mulher de baltasar Jorge, que foi ma-
drinha de maria, escrava de Álvaro da Ponte e de Catarina de escovar, sua mulher, a 16.1.1570.
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c. baltasar nunes da Horta 48. este terá tido, fora de matrimónio, uma 
ilha chamada Joana da Horta, que parece ser a que faleceu na atou-
guia da baleia, a 8 de Junho de 1575 49, e casou com seu tio Simão da 
Horta (infra).

16. terá sido primogénito Simão de Horta, que morreu na atouguia da baleia, 
a 17 de abril de 1585 50. Julgo ser o que encontrei pela primeira vez, nos paro-
quiais, identiicado expressamente, o que é raro, como «neto de Simão dorta», 
como padrinho na atouguia da baleia a 22 de abril de 1571. Como abaixo se 
verá, terá sido almoxarife da fortaleza de Peniche, certamente o mesmo cargo que 
seu Pai ocupara. Casou com sua sobrinha Joana de Horta (e não ana de Horta, 
como antes acreditava), ilha natural de seu irmão baltasar nunes de Horta 51. 
Foram pais, pelo menos, de outro (1) Ruy Dorta (progenitor por varonia legí-
tima da Família Horta machado e, com uma quebra, dos gorjão Henriques ou 
dos Horta e Costa), e de (2) um Francisco de Horta que morreu na atouguia da 
baleia, a 2 de maio de 1571, identiicado expressamente como ilho de Simão de 
Horta. Segue-se aqui o suposto primogénito Ruy Dorta.

17. uma nota merece aqui a existência, comprovada na atouguia da baleia, de 
um ricardo de Horta 52, que casou com Catarina do Couto e dela teve descen-
dência 53. Com efeito, tanto eu e o meu Pai, em 2006 (no livro Gorjão Henriques), 

48 nome curioso e típico dos “Hortas, de Setúbal”.
49 arquivo distrital de leiria (adiante, adl), Livro misto de Atouguia da Baleia de 1566 a 1594,
50 adl, Livro misto de Atouguia da Baleia de 1566 a 1594. no entanto, pode ser também o Simão 

de Horta que, embora sem indicação de Pai, faleceu também aí em 19.7.1581. encontramos 
Simão dorta várias vezes como padrinho na atouguia, por exemplo em 20.6.1568 (sendo ma-
drinha Jerónima Ferreira, de um ilho de Cristóvão Carvalha e de grácia Fernandes, sua mulher) 
ou a 22.8.1568 (sendo madrinha ana Fernandes, de maria, ilha de tristão gomes e de ana 
do rego, sua mulher). encontramos o baptizado de mathias, ilho de Joana, «escrava de Simão 
dorta», a 24 de Fevereiro de 1574. também uma madalena, ilha de martinho, escravo do 
Simão dorta, foi baptizada na atouguia da baleia a 9 de Julho de 1575 (sua mãe era esperança, 
escrava de diogo dias de Faria). em 18 de abril de 1577, é baptizado antónio, ilho de domin-
gas, também escrava de rui dorta, e de Álvaro, mancebo solteiro.

51 Felgueiras Gayo (adiante, Fg), tt. Hortas, § 7.
52 Só referido na Genealogia Manuscrita. um ricardo dorta e uma isabel dias aparecem como pais 

num assento da atouguia da baleia, de 11.1.1568 (foi também padrinho rui dorta e madrinha 
Violante glz) e a 25.6.1570. Já antes, ele aparecia como padrinho a 1.11.1567 e, depois, a 
14.11.1568.

53 no livro de registos paroquiais da atouguia da baleia encontrei os assentos de baptismo de 
quatro ilhos deste casal: maria (9.10.1580), Joana (1.9.1583), Catarina (10.8.1585) e nicolau 
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como o mestre lourenço Correia de matos, induzido em erro por mim 54, o dava 
como ilho de ruy de Horta e de Helena da mota, o que certamente não é possí-
vel, como o cômputo das datas impõe.

18. estoutro Ruy da Horta 55 terá nascido na atouguia da baleia, como se di-
zia na Habilitação para Familiar do Santo Ofício de seu neto duarte 56. ele e sua 
mulher eram aí apresentados como «gente nobre e muito autorizada e viveram se-
melhantemente de sua fazenda larga e abundante», na atouguia 57. a informação 
colhida indica ainda que casaram antes de 1566 58 (e não por volta de 1567, como 

(21.5.1588). ao invés, tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 388, refere apenas que foram 
pais de Simão e manuel.

54 Ascendência e Descendência do 1.º Barão de Santa Comba Dão, pág. 188.
55 Segundo Fg: V: 379, este rui da Horta era «dos verdadeiros Hortas» e ilho de Simão de Horta, 

mas dá como sua mulher d. Francisca do avelar (Fg: Vi: 127). uma das testemunhas do pro-
cesso de Habilitação de duarte Vaz de Horta osório airmou ainda ter conhecido «de vista a 
Simão de Horta», bisavô do habilitando. no seu livro Famílias Nobres do Algarve, o Visconde de 
Sanches de baêna dizia ser este o que damos aqui por seu avô, mas cremos que estava equivoca-
do (volume ii, pág. 36).

56 tt, Habilitações, maço 1, dil. 11, de seu neto duarte Vaz da Horta osório. Foram testemunhas 
baltasar dias, brás dias, Francisco dias, Pedro dias, mateus lopes, Francisco Vaz e domingos 
delgado, todos lavradores naturais de atouguia da baleia, o Pd. nicolau borges, Simão Pereira, 
Sapateiro, e Francisco Figueira, homem nobre. do lado materno, foram testemunhas, entre 
outros, manuel mendes, de 90 anos, da governança e que vivia à lei da nobreza, manuel dias, 
lavrador, Francisco gomes Féo, gabriel Carneiro, o Pd. Jorge de matos monteiro, andré go-
mes do Vale, João Sanches do avelar, Sebastião Pereira e afonso Pato Henriques (diz que duarte 
Vaz osório lhe dava tratamento de “sobrinho”).

57 Foi padrinho em muitos baptismos, por exemplo a 17.4.1567, a 15.6.1567, a 29.9.1567 (sendo 
madrinha antónia do avelar),  a 17.10 (madrinha briolanja do avelar) e a 27.11.1567 (madri-
nha briolanja marinha), a 29.1.1568 (madrinha margarida barreta), a 4.2.1568 (ilha de Álvaro 
da Ponte e de sua mulher Catarina de escovar, sendo madrinha genebra manoel – uma outra 
ilha deste casal aparece baptizada a 18.12.1569), no “domingo da Sexagésima”, em Fevereiro de 
1568 (sendo madrinha Catarina da rocha), a 3.11.1568 (sendo madrinha maria da Costa) ou a 
18.12.1568 (sendo madrinha domingas, ilha de Francisco anes), a 16.2.1570 (de domingas, 
ilha de uma escrava de bernardo Chamorro, por nome maria formosa, que teve outra ilha, 
agora isabel, aí baptizada a 13.8.1575), a 6.2.1570, a 15.5.1570 (duas, sendo madrinhas mar-
garida dias e Francisca do avellar), entre muitos outros assentos…. também Helena da mota 
foi madrinha a 7.8.1567 (com Simão dorta), a 7.3.1570 (de Catarina, sendo “padrinho Simão 
dorta e madrinha ilena da mota sua nora, moradores nesta vila”) ou, sem carácter de exaustivi-
dade, a 11.2.1576 (de Pedro, ilho de gomes Álvares e de genebra madeira), a 23.4.1576 (de 
um João, ilho de João Francisco e de Catarina Castelã, sendo madrinha Francisca do avelar), 
a 15.5.1576 (de diogo, ilho de João Fernandes e de isabel roiz, sendo madrinha isabel de 
almeida), a 3.7.1576 (de Jorge, ilho de Jorge martins alpoim e de maria Freire), a 17.1.1577 
(de um antónio, ilho de antónio roiz e de Filipa Álvares) ou a 3.2.1577. 

58 também antes os considerava casados em 1567, mas certamente que casaram antes, pois em 
1566 já tinham descendência.
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antes escrevera) com Helena da Mota 59, que nasceu em torres Vedras 60, tendo 
morrido já em atouguia da baleia a 15 de Setembro de 1640 61. esta Helena da 
mota terá sido ilha de mendo de Foyos – que viveu no lugar da ameixoeira no 
tempo do rei d. afonso V – e de sua segunda mulher isabel Henriques, dos 
Henriques do bombarral 62; e neta paterna, segundo Alão de Morais 63, de mendo 
afonso de Foyos. 

19. embora Felgueiras Gayo 64 só dê dois ilhos a Ruy Dorta e Helena da Mota 
(justamente os ilhos de quem as Famílias aqui estudadas descendem: Francisco 
dorta – Francisco de Horta – e Joana de Horta), o certo é que nos paroquiais de 
atouguia da baleia encontram-se os seguintes ilhos:
a. mendo de Foyos da Horta, que foi baptizado na atouguia da baleia, em data 

que não consegui precisar mas consta do Livro 1 de Mistos, a l. 3, creio que 
em 1566. Foi também crismado na atouguia da baleia, em 1575. este men-
do é dado como o sucessor no morgado de seu Pai. Casou com maria Velho 
lobo. Julgo ser o que morreu na atouguia da baleia em 16 de Fevereiro de 
1655 65. Poderão ainda estes ser os que foram pais de, pelo menos:

59 arquivo da universidade de Coimbra (adiante, auC), Processos de Professores, cx. 116, o Pd. 
antónio delgado Figueira indica que o nome da avó Paterna do doutor duarte Vaz dorta é 
“ana da mota”, mas é lapso, pois tanto as perguntas como as testemunhas se referem sempre a 
“Helena da mota”, na fórmula “illena da motta”.

60 assim o airma uma das testemunhas na inquirição de genere de duarte Vaz de Horta osório, seu 
neto.

61 adl, Livro misto de Atouguia da Baleia de 1628-1643, l. 101 v. apesar da diiculdade quanto à 
data, o certo é que o assento diz também ser ilha de mendo de Foyos. não pode excluir-se que 
seja uma sua neta, porventura ilha de seu ilho mendo.

62 Fg: V: 379 fá-la ilha de «João Mor.ª e Marta da Mota». o mesmo diz tt, Genealogias Manuscri-
tas, 21-F-19, pp. 388, embora só indicando o nome do Pai. também a Genealogia manuscrita a 
faz ilha de João moreira, sem nada referir quanto a qualquer eventual parentesco com os “Hen-
riques do bombarral”. a ligação consegue antever-se, contudo, nas notas do tabelião gomes 
de abreu, onde se descobre que d. isabel Henriques, viúva de mendo de Foyos e moradora na 
atouguia, passa em 6.2.1577 procuração a seu «genro António da Fonseca e a Frutos [Frutuoso] 
Henriques, seu tio, morador no Bombarral, para a herança de seu primo irmão Fabião da Motta 
de quem foi herdeira em 6.2.1577, l. 77, v.º T.as Pedro de Foyos Cavaleiro, e Gaspar do Coutto, 
Escudeiro-Fidalgo, e Gil Fernandes Ferreira da Câmara, Fidalgo, e os d.os Pedro e Gaspar cunhados 
da constituinte moradores na Ameixoeira» (bn: 1949: 345). o Visconde de Sanches de baêna di-
-la sobrinha de Pero de toar Henriques, Familiar do Santo ofício (VSb: 1906: ii 36).

63 Pedatura Lusitana, tomo 5, vol. 1, pp. 432 e seguintes.
64 Fg: Vi: 127 só refere Francisco de Horta e Joana de Horta, aqueles cuja descendência aqui se segue.
65 adl, Livro misto de Atouguia da Baleia de 1644-1656, l. 129 v. Foi padrinho na mesma fregue-

sia, por exemplo a 5 de Junho de 1629 ou a 6 de outubro de 1629 (sendo também padrinho 
– eram gémeos – Simão dorta, morador na sua quinta) ou a 11 de novembro de 1629.
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1. mendo, baptizado na atouguia a 25.5.1628.
2. Simão, baptizado a 4 Julho de 1629, sendo padrinhos Simão dorta e 

Cezilia bernardes.
b. Joana de Horta. Certamente a que aparece num assento paroquial identii-

cada expressamente, o que é muito inusual, como «ilha de rui dorta e neta 
de Simão dorta», que foi madrinha em S. leonardo da atouguia da baleia 
a 15 de maio de 1569. Casou, antes de 16 de agosto de 1606 com seu 
“tio” Simão de Horta 66, visto que nessa data a encontro como madrinha em 
baptizados em Óbidos (Santa maria), em 16 de agosto de 1606 67 e em 7 de 
abril de 1607 68. a sua descendência segue no Sobre a descendência de Fran-
cisco Caldeira de Castel Branco, “Capitão-Mor e Primeiro descobridor, Conquis-
tador e povoador do grão Pará, famoso Rio das Amazonas por Sua Magestade” e 
fundador da Cidade de Belém, no Pará: ligações genealógicas e patrimoniais aos 
morgados da Quinta de Abrigada (a publicar no próximo número das Armas 
e Troféus), pois são os progenitores dos Hortas da Quinta da dagorda, cuja 
descendência sucedeu na Casa dos botados de abrigada e turcifal que, mais 
tarde, veio a entrar na Família gorjão Henriques.

c. n… da dorta. baptizada na atouguia da baleia, a 15 de Junho de 1572.
d. lopo Vaz da Horta. Foi baptizado na atouguia, a 24 de Fevereiro de 1575 69. 

terá sido clérigo, mas ainda não procurei a sua habilitação de genere.
e. luísa. Foi baptizada em atouguia da baleia, a 4 de abril de 1578 70. Smn.
f. Francisco de Horta, que segue
g. João da Horta
h. Simão de Horta. um Simão dorta, «neto de Simão dorta», foi padrinho na 

atouguia da baleia a 22 de abril de 1571. Creio que foi também padrinho 
em 25 de Fevereiro de 1577, na atouguia, identiicado como “Simão dorta, 
o moço”, se bem lemos.

66 não aparece referida por alão de morais, na Pedatura Lusitana, tomo 5, Vol. 1, pp. 462-464; 
surge referida em Felgueiras Gayo. aparece referida em vários assentos como mulher de Simão da 
Horta, em Óbidos (Santa maria).

67 madrinha de lourenço, ilho de Francisco Correia manuel e de sua mulher dona maria, sendo 
padrinho dom Francisco d’ eça.

68 madrinha de antónia, ilha de gaspar de Seixas e de sua mulher maria de oliveira, sendo padri-
nho Simão da Horta.

69 baptizou o Pe. duarte de Foios. Foram padrinhos o vigário da atouguia, diogo martins, e 
«Hierónima de Faria, ilha de leão do Sexo (sic), moradores nesta vila».

70 Foram seus padrinhos luís de távora e dona Catarina, «todos moradores nesta vila».
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assento de baptismo de ilha de rui de Horta e Helena da mota  
(15 de Junho de 1572)

20. Francisco de Horta 71 (dorta). nasceu na atouguia da baleia e aí foi bapti-
zado, a 30 de maio de 1581 72. 

assento de baptismo de Francisco de Horta, em atouguia da baleia

Viveu na atouguia com a sua Família, «limpa e honradamente», apesar do 
episódio e processo que, mais adiante, se contará, ocorrido antes de 1645, quando 
já tinha 64 anos e era casado em segundas núpcias. tinha uma quinta, onde terá 
vivido com sua mulher, em São Pedro de arrifana (hoje manique do intenden-
te, na azambuja), chamada Quinta de S. Pedro da arrifana ou quinta do Prior 
(julgo que seu tio o Padre Francisco de Horta) e aí parecia viver em 21 de março 
(?) de 1604, quando foi padrinho de baptismo 73. «Viveu sempre à Lei da Nobreza 
e das suas fazendas, foi Capitão da Ordenança muitos anos nesta dita vila e serviu 
nela todos os principais cargos da república». 74 não é de excluir que seja este que se 
encontra na chancelaria de Filipe ii, nos comuns:

71 não será ele, mas é curioso assinalar que um “dom Francisco dorta” é padrinho em lisboa 
(Sacramento), a 23 de Fevereiro de 1591, de Jerónimo, ilho de dom nuno mascarenhas e de 
sua mulher d. isabel. também encontramos um Francisco dorta como padrinho na atouguia, 
a 25 de março de 1571. não pode também ser o mesmo.

72 não foi baptizado pelo pároco local mas, com licença deste e como sucedeu com os seus irmãos, 
foi baptizado pelo Padre duarte de Foios. Foram padrinhos o doutor duarte Velho e milícia do 
avelar, «todos moradores nesta vila» de atouguia.

73 livro de mistos 1 da freguesia de S. Pedro de arrifana, na azambuja.
74 Francisco Figueira dirá que «sempre viveu à lei da nobreza com limpeza e autoridade, com criados 

e escravos e abegões (…) e que teve os cargos mais autorizados nesta vila».
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Foi Capitão de uma das companhias de infantaria da vila de atouguia e, 
mais signiicativo nesta família da principalidade local, foi procurador de atou-
guia às Cortes de 1629, 1641, 1642 e 1646, antes e depois da restauração/acla-
mação. 

lista parcial dos procuradores dos Povos ás Cortes de 1641 que assinaram o assento de acla-
mação do rei dom João iV, publicada pelo doutor Francisco Velasco de gouvea, na sua Justa 

acclamaçao do serenissimo Rey de Portugal D. João o IV

em concreto, lê-se em mercê régia que obteve que «Francisco de Orta, natu-
ral da Vila de Atouguia, ilho de Rui de Orta, da promessa de 20$000 reis de pensão 
em uma comenda da Ordem de Cristo para seu ilho o Dr. Duarte Vaz de Orta, de-
sembargador da Relação do Porto, os ter com o hábito, pelos seus serviços como capitão 
de uma das companhias de infantaria da vila de Atouguia, sendo procurador desta 
vila nas cortes de 1629, 1641, 1642 e 1646 - De 29 de Agosto de 1654» 75. 

21. Casou duas vezes, mas segue-se aqui a descendência do primeiro ma-
trimónio, a única que subsiste. do seu segundo casamento, antes de 1623, 
com brites trigueiros, além de uma ilha de foi freira, de seu nome Cata-
rina leitão dorta, sobraram registos polémicos, nomeadamente no âm-
bito do processo que o Santo ofício da inquisição 76 moveu a uma maria  

75 Livro das Portarias do Reino, Vol. ii, lisboa, imprensa nacional, 1912, pág. 30 (Portarias, livro 
iii, ls. 74-74v).

76 tt, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 7278, disponível em http://digitarq.dgarq.
gov.pt?id=2307350, indicando que o processo decorreu entre 14 de Julho de 1646 e 20 de Julho 
de 1651. de facto, no entanto, as primeiras diligências referem-se a uma visitação e inquirição feita 
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gorjoa 77, entre 1645 e 1651, cristã-velha acusada e condenada por feitiçaria e 

em 1645. no processo testemunhou, em 27.º lugar, uma sua criada de nome maria, de alcunha a 
ratinha (l 13), que faz graves airmações envolvendo a mulher e ilhas de seu patrão Francisco dorta 
e, indirectamente, o próprio, “enfeitiçado” por uma mulher casada [Clara lopes, mulher de Fran-
cisco rodrigues], a que nos referiremos adiante em nota e no texto. É interessante fazer uma relação 
integral das testemunhas no processo que o Santo ofício moveu contra maria gorjoa (até pelo seu 
apelido), de alcunha “a Cutilante”, cristã-velha acusada e condenada como “bruxa e feiticeira”, de 
Peniche, nada mais nada menos do que 28 (!), primeiro em 1645 e depois em 1646: gaspar mendes, 
mareante, de 32 anos (pouco mais ou menos, como em quase todos se diz), baltasar Franco de barbu-
da, de 18 anos, Francisco Vaz, mareante, de 45 anos (o primeiro a dizer que a dita vivia “amancebada” 
com bernardo da Costa); luís Franco, mareante, de 22 anos; amador gomes brito, o velho, de 62 
anos (que fala em sua mulher isabel lousada e em seu ilho amador gomes de lousada); domingos 
Francisco, carpinteiro, de 50 anos; maria Vieira, de 50 anos, mulher de manuel Jorge, mareante; 
Joana Ferreira, a “beissuda”, de 65 anos, mulher de Álvaro antunes; domingas monteira, de 40 anos, 
viúva de luís Álvares; manuel rodrigues, de 33 anos, sapateiro; Salvador luís, de 30 anos, cordoeiro; 
domingas Viana, de 40 anos, mulher de antónio Fernandes; maria Ferreira, de 60 anos, viúva de 
manuel Jorge; antónio Álvares, pedreiro, de 50 anos; domingas Fernandes, de 55 anos, viúva de 
Sebastião gonçalves; luísa madeira, de 35 anos, mulher de antónio Álvares (?); andré Álvares, de 
55 anos, pedreiro; leonor gomes, de 40 anos, mulher de andré Álvares, pedreiro; Francisca Vieira, 
de 50 anos, viúva de domingos Jorge; gracia antunes, de 55 anos, viúva de João roiz; maria Fran-
qua (?), de 35 anos, mulher de Cosme Soares, ourives (volta a testemunhar pouco depois); Simoa 
Franca, de 40 anos, viúva de diogo Vaz; maria Franqua (2.ª vez, referindo uma história passada 
com seu irmão antónio Franco, que vinha do brasil numa caravela); Francisca domingues, de 30 
anos, mulher de Sebastião Vaz; maria martins, de 31 anos, mulher de antónio luís, mareante; ana 
monteira, de 73 anos, parteira; maria, a ratinha de alcunha (vide infra); João Pereira, de 50 anos, do 
machial (abundantemente referido nos demais testemunhos). Houve depois averiguações em torres 
Vedras (na casa de aparício dias lobato, prior da igreja de Santa maria do Castelo e Comissário do 
Santo ofício), por causa do que sucedeu no machial, sendo testemunhas João Pereira, de 60 anos, 
também do machial, pai de antónio Pereira, de 27 anos (um moça domingas ribeira, enamorou-se 
dele mas, ao saber que ele iria casar com “outra parte”, lançou-lhe um “feitiço”; tudo o resto é descrito 
em pormenor, esperando que o leitor ique com a curiosidade de ir ler...); maria andrade, de 50 anos, 
mulher de João Pereira, do machial; antónio Pereira, ilho dos anteriores, que disse ter 26 anos (gente 
humilde, não sabia assinar). na atouguia da baleia, onde decorreram inquirições a partir de 24 de 
maio de 1646, era Prior antónio delgado Figueira, realizando as diligências antónio de gouveia, 
padre e ecónomo da igreja de S. leonardo. Foram ouvidas de novo várias das testemunhas acima 
indicadas, que não falaram e a quem nada se perguntou sobre a conduta da mulher de Francisco de 
Horta; foi também ouvida, a 28 de maio de 1646, isabel gonçalves, “a lagosteira” de alcunha, de 50 
anos, mulher “que nunca casou” (que refere actos de maria gorjoa a que assistiu uma mécia gorjoa, 
moradora em lisboa, à boavista (l. 63); a 14.ª testemunha foi maria, a ratinha, ilha de João Fran-
cisco e de domingas Francisca (l. 64v-67). Foi seguidamente ouvida a própria brites trigueiros.

77 nos interrogatórios que decorreram em Peniche, as testemunhas conirmaram que maria gor-
joa era de família cristã-velha, que sempre se deu com as famílias principais de Peniche. a sua 
genealogia consta das ls. 83 e seguintes do processo. era baptizada (em Santa maria de Peniche, 
tendo por padrinhos luís de barbuda e ana domingues, já defuntos), crismada e tinha mais de 
40 anos à data do processo (1646), sendo casada com Pedro rodrigues, sendo moradora em Pe-
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bruxarias a dois anos de degredo em Castro marim. Com efeito, no referido 
processo e por força do testemunho de uma criada de Francisco dorta e brites 
trigueiros [em 1645 também surge como Siqueira], de seu nome maria e alcunha 
“a ratinha” 78, apareceram certas actividades realizadas pela dita maria gorjoa re-
lativamente a “feitiços” que uma determinada mulher casada então residente em 
atouguia da baleia (de seu nome Clara lopes, mulher de Francisco rodrigues) 
teria lançado sobre Francisco dorta, que manteve por isso “ilícita conversação” 
com a dita mulher. em 1646, por isso, a própria beatriz trigueiros, que disse ter 
então 50 anos, “pouco mais ou menos”, foi ouvida 79, seguindo-se depois Helena 
da mota e Catarina leitoa. Francisco dorta morreu em 9 de outubro de 1655 80. 

niche. Seu pai era Jorge Frz (?), o Cutilante, e sua mãe maria gorjoa. Sua avó materna também 
se chamava maria gorjoa, e era igualmente de Peniche.

78 Foi a única que referiu Francisco dorta. eis o teor do seu testemunho (com o português actu-
alizado – l. 13-14 e 38v.-39): «maria, a ratinha de alcunha, criada de Francisco dorta/da vila 
de atouguia da baleia de idade que disse ser de//vinte e um anos pouco mais ou menos teste-
munhou/que foi dado juramento dos Santos evangelhos per-/guntada (...) disse que ela teste-
munha/ sabe que maria gorjoa a Cutilante foi tirar os feiti-/ços a antónio Pereira, ilho de João 
Pereira, morador no/machial os quais feitiços lhe dado uma mulher/de atouguia cujo nome 
lhe não lembra que sabe por lho/dizer a mesma denunciada. e outrossim sabe que a dita de-/
nunciada tirou a Francisco dorta natural e morador na/vila de atouguia um feitiço que a mesma 
denunciada/lhe tinha feito por contemplação de certa mulher ca-/sada [em 1646 identiicou-a: 
Clara lopes, mulher de Francisco rodrigues] com quem o dito Francisco dorta tinha ilícita/ 
conversação por cuja causa o dito Francisco dorta dava/má vida a sua mulher beatriz de Siqueira 
[e não trigueira ou trigueiros] a qual moles-/tada da má vida que o dito seu marido lhe dava 
mandou por / ela testemunha chamar a dita denunciada para efeito de/ lhe tirar os feitiços como 
em efeito lhos tirou porquan-/to o dito Francisco dorta (...) má vida a sua mulher/ depois da a 
dita maria gorjoa lhe fazer as ditas rezin-/has lhe não deu má vida e a tratou condignamente e 
a tratou com diferente estilo o/que tudo ela testemunha sabe pelo ver e (...) por ela//  os recados 
(...) sabe a dita beatriz de Siqueira mulher/ do dito Francisco dorta e sua ilha e enteada He-/
lena da mota e Catarina leitoa e mais não disse...». Catarina leitoa nasceu cerca de 1623, pois 
airmou aos inquisidores, em 1646, ter 23 anos (l. 75).

79 Fls. 67v.-71. beatriz trigueiros já suspeitava porque era chamada, pois disso a tinha avisado, na 
sequência da visitação de 1645, o padre João almeida. Segundo contou à inquisição, as suas 
“ilhas” (sic) Helena da mota e Catarina leitoa tinham-lhe contado que os feitiços teriam sido 
postos pela maria gorjoa para que Francisco dorta tivesse apenas afeição pela sua ilha antónia 
do avelar, em 1646 freira em Cós. Chamando-a duas vezes, maria gorjoa tirou os feitiços ao seu 
marido, isto por volta de 1644. ainda disse que a dita feiticeira ia lá a casa reunir-se com a ilha 
antónia do avelar e com Clara lopes. brites trigueiros não sabia escrever, aparentemente, pois 
outrem assinou o termo a seu rogo.

80 adl, Livro misto de Atouguia da Baleia de 1644-1656, l. 130 v. nomeou seu ilho duarte Vaz 
dorta como testamenteiro.
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22. o primeiro matrimónio 81 aconteceu antes de 1609 e, segundo o Visconde de 
Sanches de baêna, em aldeia gavinha, embora não indique qualquer data, sendo 
sua mulher Ana do Avelar 82 Osório 83, que foi baptizada em alenquer (aldeia 
gavinha), a 13 de março de 1583 84 e morreu antes de 1623 e, em todo o caso, 
antes de 9 de Setembro de 1642 85, e era ilha primogénita de duarte Vaz osório 
Henriques 86, natural de torres Vedras, Juiz dos Órfãos de atouguia, «pessoa nobre 
e da governança», e de sua mulher (com quem casou em atouguia da baleia, a 7 de 

81 Casou segunda vez antes de 1645, conirmando o que diz a Genealogia Manuscrita, mas porven-
tura com beatriz de Siqueira e não com beatriz trigueiros. em 1646, no testemunho da mesma 
pessoa, já aparece como trigueiros. desse casamento tiveram Catarina leitoa dorta, que, sendo 
morgada, foi freira em Cós. 

estes dados são conirmados nos testemunhos prestados no processo de maria gorjoa, dis-
ponível em tt, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 7278, e em http://digitarq.
dgarq.gov.pt?id=2307350 (na nota, assinatura de Catarina leitoa dorta no testemunho que 
deu ao Santo ofício, l. 76v.)

82 Pode ser a ana do avelar que, com Cristóvão de Foyos, foram padrinhos em S. Pedro de arrifa-
na, a 15 de novembro de 1609.

83 Fg: Xi: 568. ou ana de avilar, como impropriamente é chamada na habilitação para FSo 
de seu neto-genro Francisco gorjão Henriques. uma das testemunhas diz que, quando casou, 
estava «nesta vila [atouguia] em poder de uma tia sua Beatriz do Avelar». o Pd. Jorge de matos 
monteiro testemunhou que era natural de aldeia gavinha, tendo ido casar a atouguia, o que se 
conirma nos registos paroquiais destas paróquias.

84 Foram seus padrinhos aires Henriques, morador em aldeia gavinha, e d. n… d’avelar, da 
atouguia da baleia. ana do avelar osório era irmã de aires Penteado do avelar, que também 
nasceu em aldeia de gavinha, no termo de alenquer (o qual é referido em Fg: Vi: 279), 
tendo aí (aldeia gavinha) sido baptizado, como consta dos respectivos registos paroquiais, a 
29.6.1585, sendo também ailhado de aires Henriques. aires Penteado, identiicado como ilho 
de duarte Vaz osório e de d. antónia do avelar, casou em lisboa, em S. Sebastião da Pedreira, 
a 19 de Junho de 1616, com isabel Ferreira Velha. tt, Habilitações, m. 1, dil. 11 conirma ser 
d. antónia do avelar ilha de aires Penteado e de ana do avelar. Por curiosidade, diga-se ainda 
que, nos registos paroquiais de óbito da atouguia da baleia, se encontra o assento de beatriz 
do avelar, ilha de aires Penteado, f. 29.5.1645, e também o assento de casamento de duarte 
Vaz Penteado, também ilho de aires Penteado, a 28.4.1642 – adl, Livro misto de Atouguia da 
Baleia de 1628-1643, l. 116.

85 assim o conirmam as testemunhas na inquirição de genere que nesse dia foi feita sobre o seu 
ilho, o “doutor duarte Vaz dorta” (v. infra).

86 assim aparece no seu assento de casamento. Foram pais, em 1588, de dois ilhos gémeos, de 
seus nomes Francisco e maria, os quais foram baptizados na atouguia da baleia, a 26.12.1588. 
Foram padrinhos destes beatriz do avelar, moradora na atouguia, e manuel botado, morador 
na Ponte do rol.
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Setembro de 1581) antónia de avelar 87, natural da atouguia da baleia 88, «gente 
muito nobre e grave» de torres Vedras 89, ambos já falecidos a 19 de Junho de 1616. 

assento de casamento de duarte Vaz osório Henriques e d. antónia do avelar (1581)

23. Duarte Vaz Osório Henriques era ilho de Pedro Vaz Henriques 90, moço da 
Câmara de d. João iii 91, que a Genealogia Manuscrita diz ser irmão de (Cherles) 
Charles Henriques 92, e de Maria Osório. Ana do Avelar Osório era também bis-
neta, pelo avô paterno, de Duarte Vaz Henriques (ou de Freitas), administrador 
da Capela do Hospital de mostardeiros em torres Vedras 93; e neta materna de Aires 
Penteado e de Ana do Avelar, natural de aldeia gavinha da merceana.

87 tt, Habilitações, m. 1, dil. 11. em 25.6.1727 casaram em lisboa (Santíssimo Sacramento) 
«duarte Correia de brito Penteado, baptizado na freguesia de S. leonardo da Vila de atouguia 
das baleias, ilho de Fernando Correia de brito e de d. maria osório Henriques e morador nesta 
cidade na cadeia do aljube (…) com d. Catarina delgada, baptizada na mesma freguesia de 
S. leonardo, ilha de manuel delgado e de leonarda gorjão (?)» (adl, livro 4-C, l. 14). 

88 e não, portanto, de aldeia gavinha, como achávamos antes. Pelo menos coniando nos testemu-
nhos feitos na inquirição de genere do neto de ambos.

89 Palavras do Capitão Álvaro do avelar baracho.
90 a Genealogia manuscrita diz ser irmão de Charles Henriques, «”idalgo da casa del Rey nosso sõr”, 

morador na sua quinta da Vermoeira» (rFr: 1973: 91), que encontramos várias vezes documen-
tado nas notas dos tabeliães da época, e de Joana Henriques, mulher de inácio Patto. Charles 
Henriques teve pelo menos três ilhos: isabel Henriques, moradora na azueira, termo de torres 
Vedras; Jerónimo Henriques, que recebeu de sua irmã um foro em lisboa e que cremos casado 
com Filipa botelho (1603 – rFr: 1973: 55, 91, 97 e 100); e Francisco Henriques, morador na 
Vermoeira (1577).

91 Com 406 reis de moradia e três quartas de cevada por dia, «ilho de Duarte Vaz, de Torres» – Hg-
CrP: Provas: Vi: ii: 316.

92 este Cherles Henriques, conirmando a circunstância de ser ilho de duarte Vaz Henriques (ou 
de Freitas), obteve armas de “Freitas”, como se documenta na Chancelaria de d. João iii:

93 Fg: Xii: 112-113 que o chama «Duarte Vaz de Freitas», assim como VSb: 1906: 36.
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Por esta linha disputou o desembargador 
duarte Vaz dorta osório a Capela do Hospital 
dos mostardeiros com inácio Pato Henriques e 
agostinho de barros Henriques, tendo todos per-
dido o pleito para a Coroa, considerando o tribu-
nal que a Capela tinha revertido para o estado e 
que era legítima, portanto, a mercê régia ao dou-
tor luís delgado, como Emmanuel Alvares Pegas 
trata no seu Tratato Lege Mentali. Há que notar 
que (1) duarte Vaz de Horta osório aceitou em 
pleno litígio o melhor direito de seu parente ayres 
Penteado osório; que (2) apesar de ser também 
ele desembargador, a decisão foi-lhe desfavorável 
(bem como ao parente em relação ao qual admitiu 
a existência de melhor direito); e que (3) o primei-
ro subscritor do acórdão foi o dr. Jorge Privado de 
Faria, a quem me referirei adiante de forma mais 
detida, desde logo por ser padrinho de baptismo e 
dotador de d. maria de lacerda…

24. do primeiro casamento de Francisco Dorta, como então também se es-
crevia 94, com Ana de Avelar não nasceu apenas um ilho, como refere Felgueiras 
Gayo 95 ou dois ilhos e “algumas ilhas”, como escrevia o Visconde de Sanches de 
baêna, mas pelo menos seis.

o primeiro terá sido rodrigo de Horta, que o nosso Visconde indica-
va como ilho secundogénito. no livro Gorjão Henriques¸ publicado em 2006, 
chamava-lhe rui. Sabia melhor o Visconde… entretanto descobri o seu assento 
de baptismo, o qual teve lugar na freguesia de S. Pedro da arrifana, que mais 
tarde veio a ser chamada manique do intendente, a 12 de abril de 1609, sendo 
padrinho o doutor Simeão da Costa do amaral, prior da igreja, e madrinha be-
atriz do avelar 96. as genealogias que a ele se referem indicam que terá professado 
como Carmelita descalço, em Cascais a 28 de março de 1627, com o nome de 
Frei rodrigo da encarnação (s.m.n.). 

94 no processo do Santo ofício de maria gorjoa, aparece o apelido grafado das duas formas.
95 Fg: Vi: 127 só refere duarte Vaz de Horta.
96 livro 1 de mistos, l. 33/52.

notável desenho do mestre José 
bénard guedes, preservando a 

memória do que resta da notável 
lápide de Charles Henriques
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assento de baptismo de rodrigo de Horta, ilho primogénito de Francisco dorta  
e ana do avelar – é de salientar que, sendo primogénito, seguiu a vida religiosa

25. Seguiu-se-lhe Duarte Vaz Dorta Osório, com quem se segue adiante.

26. a terceira terá sido d. brites do avelar. terá morrido antes de 1667, ano em 
que seu marido, já viúvo, estaria já casado em segundas núpcias com d. luísa 
Palha, de quem não terá tido descendência. dona brites poderá não ter sido 
freira, pois casou em Peniche, mais concretamente na freguesia de S. leonardo da 
atouguia da baleia, a 30 de março de 1641, com o dr. José Pinheiro.

assento de matri-
mónio, nas ls. 15 
e 15v. do livro res-
pectivo da freguesia 

da atouguia
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o dr. José Pinheiro era um eminente jurista, tendo sido juiz das Justiica-
ções e, mais tarde, desembargador da Casa da Suplicação e juiz dos feitos da Co-
roa (v. alvará de 12 de Setembro de 1661, mas o alvará de nomeação é anterior) 97, 
Procurador da Coroa e Conselheiro d’el rey 98, cargo que desempenhava em 5 de 
março de 1664. 

Carta de Conselheiro d’el rey – Filipe ii Comuns

Foi também Procurador de lisboa em Cortes, como dá conta o Prof. Ve-
ríssimo Serrão na sua História de Portugal: A restauração e a monarquia absolutista 
(1640-1750). não sei se tiveram descendência.

Diccionario Bibliográico Portuguez – estudos, de innocencio Francisco da Silva,  
tomo V, lisboa, 1860, pág. 102

27. em quarto lugar está Joana de Foyos de Horta, como o comprova o seu 
assento de matrimónio, entretanto descoberto. Se foi freira ou não, não se sabe 
ainda ao certo. Certo mesmo é que casou na freguesia de São leonardo da atou-

97 tt, Registo Geral de Mercês de Dom Afonso VI, liv. 12, l. 281v.-282. É curioso o alvará referir 
que a nomeação do dr. José Pinheiro se justiicou pela nomeação do dr. rodrigo roiz de lemos 
(cuja genealogia também aqui tratamos e também entronca nas Famílias aqui estudadas) para 
Chanceler da Casa da Suplicação.

98 as genealogias dizem que foi Conselheiro da Fazenda, mas é confusão com o dr. João Pinheiro 
que, ele sim, foi Conselheiro da Fazenda, como o mostra o índice da Chancelaria de Filipe ii, 
em Liv. 54, l. 375v.
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guia da baleia a 1 de outubro de 1637, dispensada no segundo grau de consan-
guinidade, com seu primo Simão de Horta, e que terão tido descendência.

«ao primeiro deste mês de outubro de 1637 eu vigário antónio/delgado 
Figueira, vigário nesta igreja matriz de São leonar-/do desta vila de atou-
guia [datouguia] na dita igreja assim como/manda a Santa madre igreja de 
roma, e Sagrado/Concílio tridentino, e constituições deste arcebispado/
recebi por marido e mulher o licenciado Simão dorta ilho/ de Simão 
dorta, já defunto, e de sua mulher/Joana dorta, moradores na vila de Óbi-
dos na fregue-/sia de S. Pedro, com Joana de Foios [Foyos] ortta [Horta] 
ilha/ de Francisco dorta e de ana do avellar sua mulher/ já defunta. Fo-
ram testemunhas mendo de Fois [Foios] orta [Horta]/ e britis trigueiros 
[beatriz trigueiros] mulher do dito Francisco dorta todos/moradores nes-
ta dita vila e desta freguesia e Sebastião/dorta [também meu antepassado, 
Sebastião de Horta Henriques] morador na sua quinta da dagorda termo 
da/dita vila de Óbidos e a dita Joana dorta/eram parentes no segundo grau 
de consanguinidade foram dis-/pensados por sua Santidade, o riscado /não 

diz nada não faça dúvida, dia, mês e ano/ut supra/Figueira» 99

99 assento de matrimónio de nossos antepassados Simão dorta e Joana de Foyos de Horta. graia 
e pontuação actualizado.
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28. outra ilha foi d. Helena da mota, que na religião teve o nome de Soror He-
lena maria de St.ª teresa. terá nascido por volta de 1616 pois, em 1646, declarou 
ao Santo ofício ter “trinta anos”, pouco mais ou menos. Foi freira no mosteiro de 
Cós, apesar de, tal como sua irmã, não constar da listagem apresentada pelos pro-
fessores Cristina maria andré de Pina e Sousa/Saul antónio gomes, no seu no-
tável livro Intimidade e Encanto – O Mosteiro Cisterciense de St.ª Maria de Cós 100. 
terá feito amizade com maria gorjoa, “a Cutilante”, nos termos que o excerto do 
processo do Santo ofício revela, tendo admitido, no seu testemunho 101, que seu 
Pai e sua irmã Catarina leitoa andariam enfeitiçados. 

excerto do processo e assinaturas após o testemunho de Helena da mota,  
incluindo a da própria

100 edições magno/mC/iPPar, leiria, 1998.
101 Fls. 71-74. disse que foi maria, a ratinha, quem as apresentou e que a reunião havida com a 

dita maria gorjoa ocorreu na capela da igreja de nossa Senhora da graça.
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Finalmente, também há notícia de outra irmã, de seu nome dona antónia 
de avelar, que era também freira em Cós em 1646.

29. mas este trabalho segue com o ilho primogénito que teve descendência, de 
seu nome Duarte Vaz Dorta Ozorio 102. Havia grandes dúvidas sobre o local do 
seu nascimento. nos nobiliários e mesmo na universidade de Coimbra, onde se 
licenciou, dizia-se que nascido em Peniche e, mais concretamente, em atouguia 
da baleia 103. Poderá ter sido, mas certo é ter sido baptizado na freguesia de São 
Pedro de arrifana, no concelho da azambuja (mais tarde, passou a ser a paróquia 
de manique do intendente), «em um dos dias de Junho de 1612», pelo prior 
Simeão da Costa de amaral, sendo padrinho o Cura José de Soveral 104, o que não 
se aigura surpreendente, considerando que a Família Horta aparece, desde pelo 
menos o Pd. Francisco dorta, aí estabelecida, como o Padre Carvalho da Costa, 
na Chorographia Portugueza 105, também dava conta. Se mérito haverá neste tra-
balho, será certamente o de permitir delimitar com rigor as datas entre as quais 
viveu este ilustre jurista e português (1612-1671).

assento de baptismo do doutor duarte Vaz dorta osório, por mim descoberto e que,  
por isso, se publica também pela primeira vez

102 aparece em tt, Habilitações, maço 1, diligência 11, com o nome de duarte Vas dorta osorio.
103 na universidade de Coimbra, a sua matrícula indica que nasceu na atouguia. o certo é que, no 

arquivo distrital de leiria, não existem livros de baptismos de atouguia entre 1595 e 1628, jus-
tamente o período em que terá nascido. no entanto, nascido ou não na atouguia, foi baptizado 
em S. Pedro de arrifana, como inalmente por este trabalho se demonstra.

104 livro 1 de mistos, l. 38/59. no livro 2 de mistos (1628-1644), aparece como padrinho a 3 de 
agosto de 1628, apresentado como “duarte Vaz, ilho de Francisco dorta”.

105 Pd. antónio Carvalho da Costa, Corographia Portugueza e descripçam topográica do famoso reyno 
de Portugal com as noticias das fundações das Cidades, Villas & Lugares, que contèm: Varões illuftres, 
Genealogias das Familias nobres, fundações de Conventos, Catalogos dos Bifpos, antiguidades, ma-
ravilhas da natureza, ediicios & outras curiofas obfervações, lisboa, oicina real deslandesiana, 
1712.
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no início do séc. XViii, a Corographia Portuguesa identiicava ainda a Quinta de S. Pedro  
de arrifana que já era do avô paterno de duarte Vaz de Horta osório

Frequentou a universidade de Coimbra, onde se inscreveu na Faculdade 
de leis (16 de outubro de 1627 106), tendo sido bacharel em leis (28 de maio de 
1632) e doutor (8 de Julho de 1638), depois de realizar o exame privado (5 de 
Julho de 1638). Habilitou-se na leitura de bacharéis em 1642, tendo a inquiri-
ção de genere decorrido na atouguia da baleia 107, dele dizendo o ofício do Prior 
antónio delgado Figueira: 108«(…) esta envio a V. (…) a diligência do D.or Duarte 
Vaz Dorta, a qual iz/só (?) às pessoas mais antigas desta vila e todos cristãos velhos 
idedig-/nos, e com todos os principais desta vila, pelo dito D.or ser aparentado/com os 
homens nobres dela, e para fugir de testemunhas despeitosas a iz / a (…) com as teste-
munhas nomeadas no sumário, que são as que / acima digo, e pelo conhecimento que 
tenho do dito D.or como na-/tural desta vila, e nela sempre morador, e lhe conhecer 
seus pais,/e avós sei que as testemunhas todas falam verdade nos seus teste-/munhos e es-
timarei que a diligência na forma que V. (..) deseja/ e muito folguei com esta comissão 
por de V. S., a que desejo grandemente/ servir, assim pelas obrigações que meu irmão 

106 dir-se-ia que era muito novo (tinha 15 anos) mas noto apenas que outro meu antepassado 
(5.º avô), o dr. José de Seabra da Silva, o Secretário de estado adjunto do marquês de Pombal 
e depois Secretário de estado da rainha dona maria i, que foi bacharel em leis pela uC, 
matriculou-se na faculdade de leis em 1 de outubro de 1744, ainda com onze anos (!!); tomou 
o grau de doutor a 24 de abril de 1751 com dezanove anos (!) e fez o exame vago com «o maior 
e raro esplendor», em 1 de março de 1752), a que se diz ter assistido pessoalmente o marquês de 
Pombal. e mesmo neste trabalho há outro exemplo, o de nicolau Pereira Coutinho de Sousa, da 
linha dos Hortas, de Setúbal, que também entrou para a universidade com quinze anos.

107 auC, Processos de Professores, cx. 116. a 9.9.1642, nas casas de morada do rev. Pd. antónio 
delgado Figueira. Foram testemunhas Álvaro do avelar baracho, «capitão de infantaria nesta 
vila de atouguia e dela natural (…)», de 68 anos «pouco mais ou menos», n… Fernandes 
(o processo está num estado deplorável, nesta parte), lavrador, com idade de 70 anos, João mar-
tins, lavrador, andré Francisco, alfaiate, domingos (…), sapateiro, domingos delgado, Pero 
dias, natural e morador em atouguia, de 60 anos, também «pouco mais ou menos», o qual 
acrescenta terem os antepassados do dr. duarte Vaz dorta terem sido também “procuradores 
às Cortes e deinidores”,

108 auC, Processos de Professores, cx. 116. actualizei a ortograia, para melhor leitura do texto.
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o inquisidor João Delgado/ Figueira me (…)». todas as testemunhas conirmam, 
na forma diplomática da época, a “qualidade” da Família, em termos geralmente 
assim traduzidos, aliás em termos comuns à época: «e por ele testemunha foi dito 
que ele conhe-/ce o dito Doutor Duarte Vaz Dorta e seus pais e conheceu seus avós na 
forma que dito é neste/testemunho e sabe que todos são cristãos vel-/hos limpos sem 
neles haver raça de mouro/ judeu, nem mulato, nem negro nem de outra/ nação agora 
novamente convertida à nossa San-/ta Fé Católica e que por tais foram sempre ti-/dos 
e havidos conhecidos e nomeados de todos ge-/ralmente sem haver fama nem rumor 
do/ contrário e se (…) ele testemunha/ [o saberia?] por ser natural e morador sempre/ 
nesta vila donde os sobreditos são natura-/is e foram sempre moradores na forma que 
dis-/se e sabe ser gente toda mui nobre e dos prin-/cipais desta vila que serviram os 
cargos da go-/vernança dela como são capitães da infan-// e provedores da misericórdia 
desta vila e um bisavô do dito Doutor Duarte Vaz Dorta que chamavam Simão Dorta 
que /ele (…) bem conheceu, foi almo-/xarife da fortaleza da vila de Peniche».

o doutor duarte Vaz de Horta osório foi, na universidade de Coimbra, 
lente de instituta e de Código. «Collegial de S. Pedro, eleyto em 24.2.1645, FCCR 
(24.2.1661) com 1600 reis, subida a 2000 reis em 30.12.1663 109, Desembargador 
da Corte, Lente de Código» (8.1.1667, ou 1661?). Foi também vereador da Câma-
ra de Coimbra (24.6.1648 110), pelo corpo da universidade, cargo no qual acabou 
por desempenhar importante função em lisboa. Com efeito, desencadeou-se nes-
se ano litígio entre a Câmara e os religiosos da ordem de Cristo do Colégio de 
tomar, que espancaram o alcaide de Coimbra «com a vara do seu próprio cargo» 
quando este pretendia vistoriar o cano da água das fontes públicas, na sequência 
de queixas segundo as quais os freires de Cristo haviam desviado «dentro da cerca, 
muita água que faltava» (reunião de 12 de Julho). tal comportamento dos frades 
provocou grande discórdia e levou a vereação a decidir enviar um «emissário à 
Corte a apresentar a sua queixa», como forma de impedir um levantamento popu-

109 tt, Inventário dos livros de matrícula dos moradores da Casa Real, Vol. i, 1641 a 1681, lisboa, 
imprensa nacional, 1911, livro iii, pág. 125: «Alvará ao Dr. Duarte Vaz de Orta, natural de 
Atouguia, ilho de Francisco de Orta, de idalgo-cavaleiro, com 1$600 reis de moradia por mês e 1 
alqueire de cevada por dia; pelos serviços prestados às letras – De 30 de Dezembro de 1663 – ls. 
277v».

110 na acta do município de Coimbra de 24 de Junho encontra-se a seguinte entrada: «Recebeu-se 
uma carta de Sua Magestade com a pauta dos membros da Câmara do ano corrente, nela igurando os 
cidadãos: João de Sá Pereira, dr. Tomás Serrão de Brito [lente de prima na Faculdade de medicina] 
e Pedro de Melo Leitão; Dr. Duarte Vaz da Horta Osório pelo corpo da Universidade e o licenciado 
Jerónimo Tavares para procurador geral. Os drs. Duarte Vaz e Tomás Serrão, por estarem presentes, 
prestaram juramento» (Anais do Município de Coimbra 1640-1668 – Volume comemorativo da 
restauração, Coimbra, ed. bibl. municipal, 1940, pp. 175-176).
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lar 111. acabaram por ser os vereadores João de Sá Pereira e duarte Vaz de Horta 
osório a ir apresentar a queixa ao rei, d. João iV, a que este respondeu por pro-
visão de 17 de Setembro de 1648 112.

desempenhou também altas funções jurisdicionais. Foi desembargador 
extravagante da relação do Porto, sendo aí identiicado como doutor e Colegial 
de S. Paulo da universidade de Coimbra (11 de agosto de 1652 113) 114. nesse ano 
pediu e obteve o pagamento da terça enquanto lente da universidade, apesar de 
nomeado para desembargador da relação do Porto (4 de Janeiro de 1652) 115. 
obteve depois várias mercês. em 1654 obteve a consignação dos rendimentos 
prometidos com o hábito de Cavaleiro de Cristo. 116 

111 assim se lê nos Anais, cit., pp. 176-177: «Por alvará de 21 de Outubro de 1588 (Livro dos Vinte 
e Quatro, l. 33), o Colégio de Tomar, que icara sem cêrca desde as obras do encanamento das águas 
feito pelo aqueduto de S. Sebastião, foi autorizado a construir o muro da cerca encostado ao cano, com 
a obrigação de fazer uma porta que permitisse o acesso ao mesmo cano, quando a Câmara o julgasse 
necessário.

Em 1648 deu-se um conlito grave com os arrogantes freires da Ordem de Cristo, que se opuseram 
pela força a que a Câmara acompanhada do juiz de fora servindo de corregedor, como espaçaram o 
alcaide, quebrando-lhe a vara na cabeça, esfarrapando-o e atirando-o pela escada abaixo. E quando 
os regedores da cidade, que aguardavam na Fonte da Sereia a abertura da porta, lhe exprobavam um 
tal procedimento ainda disseram que só não izeram o mesmo ao escrivão da Câmara pela humildade 
com que eles se apresentou a notiicá-los a abrirem as portas. E desmanchando-se mais ainda, acaba-
ram por chamar patifões e beberrões ao juiz e aos vereadores.

E de tal monta foi a discórdia que começou a aluir gente e já se falava em ir repicar o sino da 
Câmara a alarmar para se tirar um grande desforço, não talvez somente pelas ofensas praticadas, 
mas porque se tomara a resistência como sinal seguro de que haveria desvio de águas que procuravam 
impedir que se visse. E se não fora a prudência dos ofendidos, que começaram a aquietar as indigna-
ções, dizendo que pediriam ao rei o castigo dos culpados «entre o povo e os religiosos haveria alguma 
descomposição e desgraça» no dizer do auto de 11 de Julho.

A Câmara enviou um emissário à Corte [Pedro de Melo Leitão] a apresentar a sua queixa, pe-
dindo a restituição do seu direito de vistoriar o aqueduto e o castigo dos culpados. Como o emissário 
adoecesse, escreveu este à Câmara a comunicar a impossibilidade em que estava (…).

Mas o [novo] vereador comissionado adoeceu e foi necessário enviar nova comissão eleita nas 
vereações de 10 e 11 de Agosto de 1648, tomando-se conta da resposta régia na vereação de 8 de 
Novembro seguinte».

112 reconhecendo o direito de vistoria da câmara mas ordenando que, se no decurso da mesma 
algum impedimento fosse encontrado, nada fosse determinado sem primeiro dar conta do facto 
ao rei.

113 tt, Chancelaria de D. João IV, liv. 15, l. 521v.este livro não tem este n.º de páginas e 
114 tt, Chancelaria do Rei D. João IV, liv. 23, l. 37 e 55.
115 auC, Processos de Professores, Cx. 116. o seu processo, aliás, inclui a inquirição de genere, de 

1642.
116 «Mercê ao Dr. Duarte Vaz de Orta, desembargador dos agravos da Casa da Suplicação e cavaleiro 

do hábito de Cristo, de lhe consignar os 20$000 reis declarados na mesma portaria de sua promessa, 
pensão por ele apontada nas rendas da mitra do arcebispado de Évora e que tinham os ilhos do Duque 
de Vila Formosa - De 6 de Outubro de 1654». «Mercê ao Dr. Duarte Vaz de Orta, desembargador 
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Índice do registo geral de mercês de dom afonso Vi

em 1655 foi nomeado Corregedor do Crime da relação do Porto 117 (Car-
ta de 23 de abril de 1655) 118 e da Corte, desembargador extravagante da Casa 
da Suplicação (29 de maio de 1656) 119, desembargador dos agravos da Casa da 
Suplicação 120 (1659). Foi Cavaleiro de Cristo com pensão de 20$000 reis e o há-
bito da ordem de Cristo (Carta de Padrão de 7 de Setembro de 1660) 121.

excerto do frontispício da Habilitação para Familiar do Santo ofício do doutor  
duarte Vaz de Horta osório (26.2.1660)

da Relação do Porto, do hábito de Cristo para o ter com 20$000 reis de pensão em uma comenda da 
Ordem - De 29 de Agosto de 1654.» - livro das Portarias do reino, cit.

117 tt, Chancelaria do Rei D. João IV, liv. 25, l. 140 v.
118 tt, liv. 21, l. 459v.
119 tt, liv. 22, l. 520v.
120 tt, Chancelaria do Rei D. João IV, liv. 27, l. 173 v.
121 tt, Ordens, lv. 6, l. 292.
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30. o ano de 1660 foi particularmente signiicativo, do ponto de vista pes-
soal e familiar. Habilitou-se e tornou-se nesse ano Familiar do Santo ofício 
(F.S.o. – Carta de 26 de Fevereiro de 1660) 122 e, et pour cause, casou em lisboa 
(S. tomé), a 1 de Julho de 1660 123 com D. Maria de Lacerda 124 e Mendonça 

122 Certidão constante do processo de FSo de seu genro Francisco gorjão Henriques (maço 1, 
diligência 11).

123 a sua habilitação para FSo já inclui a de sua mulher, mas o requerimento foi ainda em 1659, 
referindo já a intenção de casar com d. maria de lacerda.

124 Fg: Vi: 110. tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 388v. na habilitação da FSo de seu 
marido foram interrogadas testemunhas relativas a d. maria de lacerda. testemunharam, entre 
muitos outros, bartolomeu gago, de beja, Henrique moniz barreto, Fidalgo de tavira, duarte 
moniz barreto, também Fidalgo, rui Pereira de berredo, moço-Fidalgo morador em tavira, 
de 53 anos (o qual airmou que, depois do óbito de seu primeiro marido, d. maria de lacerda 
continuou a viver em tavira, na casa de seu cunhado martim afonso de brito), Pedro Vaz Si-
queira, mF, e manuel Vieira de lima, Capitão de ordenanças. na verdade, o primeiro marido 
de d. maria de lacerda era o lopo dias de goes (ou um seu ilho) de que fala alão de morais 
na sua Pedatura Lusitana (Pl: i: 497), que o diz casado com isabel (ou luísa) Pantoja. três 
elementos faziam acreditar nisso. Primeiro, o serem contemporâneos. Segundo, este viver em 
tavira. terceiro, o facto de este ter um cunhado chamado martim afonso de brito, justamente 
o nome – até esta descoberta, estranho, porque totalmente diferente – apontado por uma das 
testemunhas, no processo de habilitação para o Santo ofício de duarte Vaz de Horta osório, 
como a pessoa em casa de quem d. maria de lacerda tinha continuado a viver, após a morte 
do seu primeiro marido. Contudo, nas notas do tabelião manuel machado, que servia no ano 
de 1660 (bn: 1949: 61-62) encontra-se o seguinte sumário, que dissipa em deinitivo qualquer 
dúvida que pudesse subsistir: «Dote do Desembargador dos Agravos Jorge Privado de Faria, mora-
dor na Rua dos Cegos e Martim Afonso de Brito, Fidalgo de Tavira, Procuradores de D. Maria de 
LaCerda, Viúva de Lopo Dias de Goes, moradora em Tavira, para esta casar com o Desembargador 
dos Agravos Duarte Vaz Dorta Ozorio, cada um com o que tem e o Noyvo com a legítima de sua irmã 
Soror Elena Maria de St.ª Teresa, Freira em Cós... l. 24».

Jorge Privado de Faria teve, pois, uma grande inluência em d. maria de la Cerda, tendo 
sido seu Padrinho de baptismo, como se vê do assento de baptismo, também dotou d. maria 
de lacerda. mas quem era ele? além de Provedor da Comarca de beja, cargo que ocupava à 
data do baptismo de d. maria de lacerda, teve uma carreira longa ligada às letras e, de forma 
signiicativa, paralela à de duarte Vaz de Horta osório e, porventura, também à de lopo dias 
de goes. assim, no registo geral das mercês, no livros das Ordens de d. João iV, encontrei 
uma signiicativa mercê a Jorge Privado de Faria (Ordens, liv. 2, l. 195-195v.) que nos informa 
sobre a carreira e méritos de Jorge Privado de Faria. assim rezando: « «El Rey (…) faço saber que 
ten-/do respeito a satisfação com que Jorge Privado de Faria Prove-/dor dos Resíduos da Cidade de 
Lisboa procedeu sempre do ano /de 5630 a esta parte assim naquele cargo como no de Juiz/ de fora 
de Leiria e Provedor da Comarca de Beja que exerceu e/outras Comissões que dele encarregaram de 
residências (sic) que tomou/ e de debaças (sic) que foi tirar a Benavente, Torres Vedras, Ruda ()),/ e 
nas vilas de de Collos (?), Merceana, S. Tiago do Cacem, Campo de/ Ourique, Alcácer do Sal e da 
Cobrança  e ao/ mérito delas assim em Lisboa como em algumas freguesias/ do temo que dele cometeu  
tratar com particular zelo e deligên/cia e executando algumas pessoas em que havia mais diicul/dade 
e no ano de 642 achando-se nem Alentejo acom-/panhar  na jornada de Ancinesola (?) e no incêndio 
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(Freire) 125, baptizada em beja (St.ª maria da Feira) 126, a 11 de maio de 1636, e 
falecida em 1714, na Vermelha, segundo ouvi dizer ao Senhor arquitecto Jorge 
de brito e abreu, g.C.g.d., que possui o retrato a óleo que tive a ventura de 
poder reproduzir no livro Gorjão Henriques. Já viúva, obteve mercê régia de 
60$000 reis de tença (Carta padrão de 27 de maio de 1672) 127.

e expugnação//Pugnação dela e Mestre de Campo D. Francisco de Sousa/dando boa conta dos postos 
que dele signalaraõ e com igual/ satisfação se haver nas últimas Cortes servindo nelas/ de Procurador 
de Moura e deinidor da Comarca de Beja/ na Junta dos Povos e nas propostas do Reino votar sem-/
pre favor dele e do bem comum. Hey por bem dele fa-/zer mercê de 206 – de promessa de pensão em 
uma das Com.das que se houverem de (…) da Ordem de Cristo para os ter com/o Hábito dela que lhe 
tenho mandado lançar e para sua guar-/da e minha Lembrança lhe mandei passar o presente Alva-/rá 
que lhe farei inteiramente cumprir e guardar como se nele/ contém e valerá como Carta posto que seu 
efeito é para durar mais de um ano sem embargo de qualquer /Provisão ou Regimento em contrário». 
era Provedor da Coroa em 1660 (Carta de 13.12.1660 – Registo Geral de Mercês de D. Afonso VI, 
liv. 12, l. 269). Familiar do Santo ofício (tt, Habilitações para Familiar do Santo Ofício, maço 
1, doc. 25). morreu em lisboa, na freguesia de S. tomé, a 10 de dezembro de 1664 (l. 60v).

125 Fg: Xi: 494.
126 Foram seus padrinhos «o Doutor Jorge Privado, provedor desta comarca, e Dona Maria da Silva, 

sua avó». Ver ainda Fg: Xi: 568 e tt, Habilitações para o Santo Ofício, maço 5, dil. 99, de seu 
genro gonçalo manuel galvão de lacerda.

127 tt, Registo geral das mercês de D. Afonso VI, liv. 14, l. 135v.



sobre alguns dos Meus Hortas: raMos de atouguia da baleia e setúbal

241

assento de casamento do dr. duarte Vaz de Horta osório com d. maria de lacerda (1660),  
também chamada d. maria de lacerda e mendonça, “Xiii Sr.ª de marim”,  

mãe de d. ana maria osório de lacerda
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31. em 1662 adquiriu morgadio em tavira, como dão conta as notas de Dom 
Flamínio de Souza.

notas de dom Flamínio, referindo a doação feita pela «madre d. inês de melo, Freira de 
S. bernardo de tavira, a d. maria de lacerda e a seu marido /desembargador d.te Vaz dor-
ta ozorio do morgado que possuía. not. 1662 Poce das Quintas da luz», bem como a «Sen-
tença da Coroa contra o ilho de d. maria de lacerda na denúncia do morgado de marim» 128 

era proprietário de outros (?) bens em tavira, no algarve, como o com-
prova o prazo que constituiu a favor de «diogo mascarenhas de Figueiredo e a 
sua mulher margarida baptista de Sousa por quem assina seu ilho o Prior diogo 
mascarenhas de Figueiredo de Casas no muro junto à Porta (…), em 1664 129.

Códice de Dom Flamínio

Corregedor do Crime da Corte (Carta de 24 de Fevereiro de 1661 130). 
em 1662 esteve envolvido na sucessão de d. afonso Vi por seu irmão d. Pedro 
ii, em particular na expulsão do italiano Conti, privado de dom afonso Vi. Foi 
representante às Cortes, tendo estado envolvido em vários acontecimentos da 
Corte, entre pelo menos 1662 e 1668, como dá conta o Conde da ericeira na sua 
História de Portugal Restaurado 131.

128 Dom Flamínio de Souza,  bguC, rolo 1, l. 430 (327) pdf 338.
129 Dom Flamínio de Souza, bguC, rolo 1, l. 196 (82).
130 tt, Registo Geral de Mercês, D. Afonso VI, liv.12, l.272. Foi nomeado na sequência da promoção 

do dr. Cristóvão Pinto de Paiva para deputado da mesa da Consciência e ordens
131 Conde de ericeira, História de Portugal Restaurado, Parte ii, tomo iV, lisboa, 1759, pág. 
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descrição feita pelo Conde da ericeira dos preparativos para a prisão de antónio Conti,  
onde duarte Vaz dorta osório interveio, como Corregedor da Corte
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32. Finalmente, em 1663 deu-se um facto jurídico que aumentou o estatuto 
sócio-político da Família dentro da nobreza hereditária, ao passar de uma linha-
gem de escudeiros, já na pequena nobreza hereditária 132 (é de notar que, pelo seu 
percurso proissional, o dr. duarte Vaz dorta osório era claramente membro da 
nobreza civil, nobreza também dita “de toga”, a qual tinha acesso, inclusivamente, 
à representação do braço da nobreza nas Cortes) para o patamar mais elevado 
da nobreza hereditária não titulada (a que a Família Horta machada acederia em 
1855), com a mercê régia de Fidalgo da Casa, na categoria de Fidalgo Cavaleiro 
da Casa Real, com 2000 reis de moradia e um alqueire de cevada por dia, «ha-
vendo respeito aos serviços que tem/servido e estar servindo de Corregedor/ do Crime 
da Corte com satisfação lhe/ faz mercê de o tomar para idalgo da Casa/ com dois mil 
reis de moradia por mês// de Fidalgo Cavaleiro e um Alqueire/ de cevada por dia, e são 
quatrocentos /mais além da moradia ordinária de que/o dito Senhor lhe faz mercê com 
o dito foro p. Alvará /de 30 de Dezembro de 1663/Rebelo» (alvará de 30 de dezem-
bro de 1663) 133. É de salientar que a sua moradia era superior à moradia ordinária 
dos Fidalgos Cavaleiros, o que é sintomático do favor que tinha na Corte e face 
aos “normais” Fidalgos Cavaleiros. 

livro de actas da Câmara de Óbidos – título e primeira linha do “registos dos privilégios  
do desembargador duarte Vaz dorta osório

três anos depois, em 1666, o desembargador duarte Vaz dorta osório 
fez registar nos livros da Câmara de Óbidos os seus privilégios:

«(l.114) resistto de previlegio do desembargador / duartte Vas d’ortta ozorio
dom afonso por grasa de deos rey de Porttugal e dos algarves d’aquem / e 
d’alem mar en africa senhor de guine e da conquistta navegasão co/mercio 
de etthiopia arabia Persia e da india etc. aos que estta / minha cartta virem 
faso saber que no segundo livro de minhas orde/nasoens tittolo sincoentta e 
nove estta escritto o previlegio das onras / liberdades graças e merses dadas e  

132 
133 tt, Matrículas da Casa Real, liv. 4, l. 277v.-278. refere-se à margem que tem tt. no l. 12 da 

Chancelaria, a l. 272, e no livro 19, a ls. 224 (cuja transcrição abaixo se faz).
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consedidas ao regedor da Casa/ da Suplicasam governador da Casa do Portto 
desembargador das / dittas casas e a suas molheres e mais pesoas nelle declaradas 
/ do qual o treslado he o seguintte. o regedor da Casa da Suplicasão / governa-
dor da Casa do Portto escrivão da puridade e a pesoa que ser/vir de presidentte 
do desembargo do Paso quando o ouver o cham/celler mor de desembargadores 
do Paso vedores de nosa fazenda / desembargadores das dittas casas e os nosos 
secrettarios e a pessoa / que connosco despacha as pettisoens do esttado presi-
dentte e deputta/dos da mensa da Consiencia e ordens almottace mor vedor da 
/ chamcelaria da Cortte escrivão da fazenda não paguem en cervisos / pedidos 
emprestimos inttas talhas(?) a duas nem outtros quaisquer / encargos ordenados 
e por os moradores dos lugares onde elles bens / e fazendas tiverem forem lan-
sados asim pera nos como pera as / necesidades da guera ou pera o proveitto e 
ne[sse]cidade dos dittos con/celhos ou pesoa alguma cousa que lhes aconttesa ou 
ayão de fazer / porque seyam cousas pias e a todos necesarias e preceittosas as/sim 
como fazimentto e reparo de muros ponttes fonttes calsadas / caminhos guardas e 
outras quaisquer cousas que aos conselhos per/tensam por qualquer maneira que 
seya mas não seram escusos / de conttrebuirem pera a abertura e refazimenttos de 
quaisquer / valas e despesas dellas do que lhes couber pagar pelo lansamentto / 
conforme ao proveito que reseberem asim por nestte caso não aver / lugar a rasam 
de seus previlegios como por nosa fazenda não / ser escusa de tal pagamento e 
isto quando se mandarem abrir e / inttar a despesa dellas pera algumas pesoas em 
particular por o pro/veitto que suas teras resebem e nam universalmentte como 
/ obra do conselho. outrosim mandamos que seus caseiros que estti/verem em 
suas quinttas ou lavrarem en seus casais sen engano / e malicia seyam escusos dos 
encargos dos conselhos e deixem / com dinheiros ou com presos e de pagarem 
pera bolsa onde pera elles / he ordenado e de servirem com os conselhos onde 
sam moradores / ou sem elles por mar ou por tera e de serem oiciais não sendo 
oi/ciais de juis vereadores procuradores do conselho depositario do cofre / dos 
orfans porque desttes oicios não escusa previlegio algum salvo / seya eram oicios 
dos conselhos anttes que fosem seus caseiros / porque se o eram queremos que 
não seyam escusos de servir o postto / que seyam seus caseiros o que tudo se 
guardara não somente nos seus ca/seiros encabesados mas aynda nos que lavra-
rem suas erdades e pela / lavoura que nellas izerem se mantiverem a mayor parte 
de sua / vida e bem asim em seus mordomos e panigados. He mandamos que / 
dos mancebos obreiros e servidores asim como molheres que ouver / (l.114v.) 
que ouver nos lugares e julgados onde elles tiverem seus bens as justtisas / lhes 
dem e fasam dar a elles primeiro que a outtrem os dittos mansebos obreiros / e 
servidores pelas taxas de seus lugares en modo que por falta delles seus / bens e 
erdades não iquem por aproveittar e as justisas que o asim não / comprirem fa-
zemos pagar por seus bens o dano que por iso reseberem. / avemos por bem que 
todos seus caseiros criados mordomos e apani/gados que os servem quando os am 
mister e resebem delles bem fazer / em cada hum anno asim como capa pellote ou 
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outra cousa seme/lhante e seus lavradores e homens que com elles viverem en 
suas / casas e os servirem conttinuadamentte ou deles reseberem casa/mentto 
ou outtra sattisfasam sem serem acostados a outrem ayam / todas as onras pre-
vilegios e liberdades que pera os seus homens idal/gos e os de noso conselho. 
Queremos que os que lhes lavrarem suas / erdades proprias emprazadas aforadas 
ou que tenham uzofruitto / ou alguma proveitto outro que forem seus cazeiros 
encabesados ou / praseiros que lhe trouxerem suas erdades não paguem ou outtra 
/ alguma pesoa jugada de pão vinho linho nem de algum outtro fru/tto asim 
delles como os que lhes as dittas herdades lavrarem e a/proveittarem por qualquer 
maneira que as os dittos lavradores / tragam emprazadas aforadas ou arendadas a 
dinheiro ou a / pão sertto ou inserttto digo sertto ou meo terso quartto quintto / 
ou por qualquer outtra maneira que seya por de qualquer ma/neira que as tragam 
não pagando jugada e em proveitto dos / sobredittos e se algum lavrar algumas 
suas erdades postto que en ellas não / seya encabesado por qualquer maneira que 
as traga se não lavrar / outtra de alguma outtra pesoa se não as dos sobredittos 
não pague / jugada sem embargo de qualquer detterminasão que por arttigos ge/
rais ou especiais en conttrario distto seya dado. e os lavradores / que estiverem 
en suas herdades encabesados e as lavrarem / que não seyam constrangidos a ter 
egoa nem cavallo nem lhe seyão lansados sem embargo de qualquer regimento ou 
mandado noso. / os caseiros encabesados mordomos amos e panigados e outros 
/ que com eles esttiverem não seyam tuttores nem juradores de pesoas / algumas 
salvo sendo as tuttorias legittimas nem pousem com elles / nem lhes tomem suas 
casas de morada adegas esttrevarias roupa / palha aves bestas nem outtra alguma 
cousa contra suas vontta/des pera nos nem pera a raynha princepe infanttes nem 
pera / outtras algumas pesoas. / e defendemos que nenhuma pesoa de qual/quer 
esttade e condisam que seya ouse fazer forsa aos sobredittos / nem suas casas er-
dades bens nem a seus homens e molheres gados / bestas casais quinttas e lugares 
nem outras cousas suas nem lhes / fasam mal ou desaguisado nem lhes pousem 
en suas casas de / morada adegas estrebarias nem lhes tomem a elles nem a seus 
/ caseiros e lavradores que esttiverem en suas quinttas casais enca/besados besttas 
roupa palha galinhas ou outtras aves e gados nem / lhes casem coelhos nem outras 
alimarias nem lhes cortem lenha / nem madeira em suas defesas nem lhes fasem 
caminhos nem a/trevesadouros pellas dittas suas erdades lavras quinttas e defesas 
/ e terras nem lhes pasttem nellas e naqueles que contra isto / (l.115) forem e ao 
contrario izerem mandamos a todas as justtisas / que lho não consinttam e lhes 
fasam enmendar toda a perda e dano / e mal que lhes for feitto e paguem mais a 
nos e en couttos de seis meses / dos quais nos pras que aya a pesoa que nos acusar 
dous mil reis / e outtros dous mil reis avera o desembargador posto que não … / e 
o mais se arecadara pera nosa camera e mandamos aos nosos / almoxarifes os rece-
berem dos lugares onde os danos forem / feittos que os resebam e arecadem pera 
nos dos que os izerem / e forem conttra istto sob pena de pagarem de suas casas 
porquanto / nosa merce he vontade he de os avermos en nosa guarda e defensão / 
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e dos incouttos(?) queremos que seyam juizes os almoxarifes ou rese/bedores se os 
ouver nos lugares adonde os previlegios não forem / guardados e não os avendo 
ahi se bam os juizes ordinarios deses / lugares e asim de huns como de outtros vi-
ram sempre as appelasoens / dereittamentte ao juis de nosos feittos e istto quando 
perantte os dittos / juizes e almoxarifes os quiserem demandar e querendo algu-
ma / pesoa desttas previlegiadas que podem trazer seus conttendores / a Cortte 
por nova ausão citar alguma pesoa por vir conttra o ditto / previlegio ou pelos 
encouttos o podera citar perantte os core/gedores da Cortte do sivel não sendo 
sobre cousa que toque a dereittos / reais e sendo sobre cousa de dereittos reais 
os cittara perantte o juis / de nosos feittos e tirando estromento de agravo sobre 
cousas de / jugadas ou dereittos reais viram ao ditto juis de nosos feittos e / sendo 
tirados sobre outtras cousas viram aos desembargadores / dos agravos. e quere-
mos outrosim que posam andar en bestas / muares sem embargo de qualquer 
defesa en conttrario e iso / mesmo os que com elles viverem ou cavalgarem ou os 
mandarem / nellas a alguns lugares. outtrosim mandamos que enquantto os / 
sobredittos forem nosos oiciais e os desembargadores nas ditas / nosas relasoens 
andarem ou forem ver suas fazendas ou / a algun lugar por noso serviso ou por 
mandado não posam ser / cittados demandados nem acusados perantte juizes 
alguns por / feitto cível nem crime salvo perantte os coregedores da Cortte. / ou-
trosim se algumas pesoas lhes forem obrigadas en alguma partte / de nosos reinos 
em prata ouro dinheiro ou outtros bens moveis ou de / rais por resam de contrat-
tos arendamenttos aforamenttos penso/ens de erdades alugeis de casas erancas ou 
outras cousas seme/lhanttes e os quiserem demandar podeloão fazer perantte os / 
coregedores da Cortte aos quais mandamos que ousam as parttes he / lhes fasam 
justisa. e enquantto andarem ocupados en / noso serviso se quiserem acusar al-
guma pesoa por algum crime / de cousa que lhes toque a qual aya de ser acusada 
fora da Cortte / avemos por bem que posam acusar por procurador postto que / 
nosas ordenasoens seyão obrigados pareser pesoalmentte. / e mandamos que seos 
dittos nosos oiciais quiserem deman/dar algumas veuvas ou outras pesoas postto 
que seyam mizera/veis por dividas e outtras cousas que pertendam aver as posão / 
demandar perante os coregedores da Cortte e se as veuvas / ou outtras quaisquer 
pesoas quiserem demandar os dittos / oiciais não seram obrigados a responder 
perante outros / juizes nem justtisas senão perantte os dittos / (l.115v.) correge-
dores porquantto os previlegios dos dittos nosso oiciais avemos por / milhor que 
os das veuvas e de outras algumas pesoas e mandamos que preceda / a todos os 
outtros asim dos esttudanttes e moedeiros como outtros quaesquer / previlegia-
dos por serem a nos mais chegados e terem mais trabalho en noso / serviso. man-
damos a todos os juizes coregedores conttadores e outtrosi / quaisquer oiciais 
de nosso reynos que intteramentte o cumprão asim sem / embargo de quaisquer 
mandados nosos que en contrario distto forem dados / e qualquer oicial de jus-
tisa ou outtra pesoa que isto pertenser / não comprir e guardar estta nosa ley e 
cartta de previlegios graças / e merces e liberdades que asim sam dadas aos dittos
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nosso oiciais ou / lhes conttra elles forem em partte ou en todo mandamos aos 
core/gedores da Cortte que lhes dem cartta per que fasam sittar pe/rantte sim o 
tal julgador ou oicial de justissa sem mais ou/tra nosa lisensa e quaisquer outtras 
pesoas que lhes conttra / istto forem em partte ou en todo e os dittos previlegios 
lhes / não izerem guardar pera que pesoalmentte venhão dizer a / resam porque 
os não compriram e guardaram e se os acha/ram culpados ou negligenttes lhes fa-
sam enmendar toda / a perda e dano que por iso reseberem e mais lho esttranhem 
como / enttenderem por dereitto postto que alguns tragam mandado / noso que 
seya conttra estte previlegio não lho guardem por / muitto especial que seya por-
que nosa vonttade he de en todo lhe / ser guardado estte previlegio e se alguns 
outtros oiciais / nosos e outtras quaisquer pesoas sem ordem de justisa / de puro 
feitto ou forsas lho quiserem quebrar não lho consin/tam. do qual previlegio e 
liberdades delle o doutor duartte / Vas d’ortta ozorio do meu desembargo de-
sembargador dos a/gravos en minha Cortte e Casa da Suplicasam e coregedor do 
/ crime en ella me pedio mandase dar digo me pedio lhe man/dase dar o treslado 
en huma minha cartta pera delles usar / e lhe serem guardados e a seus criados 
caseiros amos e pa/nigados como he contteudo e declarado nos dittos previlegios 
/ e paragrafos delles e vistto por mim seu requerimentto / e a ditta ordenasam 
a mandey dar o treslado dos dittos previlegios / e nesta minha cartta pella qual 
mando a todos meus desem/bargadores coregedores e mais julgadores e oiciais 
de jus/tisa guera e fazenda desttes meus reynos e senhorios a quem / estta minha 
cartta for mostrada e o conhesimentto della / con dereitto perttenser a cumpram 
e guardem e fasam com/prir e guardar ao ditto coregedor da Cortte duartte Vas 
d’ortta / ozorio e a seus caseiros criados amos mordomos e panigados / e mais 
pesoas nelle declaradas e os deixem usar e gosar / dos dittos previlegios naquillo 
que a cada hum por elles he con/sedido sem lhe ser postto duvida alguma e por 
irmesa de tudo / lhe mandey dar estta cartta pela minha chanselaria e selada / 
com o sello della dada en a cidade de lixboa aos desasette dias / do mes de Junho 
el rey nosso senhor o mandou pello dou/tor João Velho barretto erego de seu 
conselho e seu chan/seller mor destes reynos e senhorios de Porttugal manoel / 
(l.116) Craveiro a fes anno do nasimentto de nos senhor Jesus / Cristto de mil e 
seissenttos sesentta e seis pagou nada / e de asignar vintte reis gaspar maldonado 
a is escrever / João Velho bareto erego pagou nada lixboa dezanove de / Junho 
de mil e seissenttos sesentta e seus assinada / dom gaspar maldonado de tipel-
leta, cumprase e …» (19 de Junho de 1666)134

134 transcrição realizada pela Sr.ª dr.ª ana margarida dias da Silva, a quem agradeço.
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teve depois mercê régia do título de Conselheiro da Fazenda com 300$000 
reis cada ano (Carta de 8 de Janeiro de 1667) 135, cargo que ocupava à data do seu 
falecimento 136. 

Chancelaria de Afonso VI

teve mercê de 20$000 reis de tença com o Hábito de Cristo nos bens do 
marquês de Castelo rodrigo [Cristóvão de moura], que transitaram para um dos 
almoxarifados do reino (23 de Setembro de 1668) 137. estava doente, não tendo 
por isso votado a resolução relativa à assunção do governo pelo Príncipe regente 
dom Pedro (futuro dom Pedro ii), embora izesse parte da comissão constituída 
nas Cortes de 1668 para analisar a questão.

terá feito testamento (que não conheço ainda) em 8 de maio de 1656, 
estando de cama ferido, em virtude de ferida sofrida na guerra, mas só morreu uns 
bons anos mais tarde, a 19 de Julho de 1671 138, sendo que ainda nesse ano estava 
ao serviço pois, como dá conta Pegas, ainda efectuou diligências probatórias em 
relação ao roubo do Santíssimo Sacramento que ocorreu em odivelas na noite de 
10 para 11 de maio de 1671 139.

135 tt, Chancelaria de D. Afonso VI, liv. 26, l. 148-148v., tt, Registo geral das mercês de D. Afonso 
VI, liv. 19, l. 224. eis o teor constante do segundo livro: «Houve S. Magestade por bem havendo 
respeito às letras e mere-/cimentos e serviços do dito Doutor Duarte Vaz Dorta Ozorio Cor-/regedor do 
Crime da Corte. Há S. Magestade por bem fazer-lhe//fazer-lhe mercê de um lugar de Conselheiro da 
sua Fazenda/ordinários dos que estão vagos o qual terá e servirá enquanto Sua/Magestade o houver por 
bem e não mandar o Contrário e haverá de or-/denado cada ano 300 $ que e outro tanto como tem os 
mais/Conselheiros de sua fazenda e usará das honras e preemi-/nências, prerrogativas que por razão do 
dito Cargo lhe são conce-/didas e haverá mais os proes e precalços e lhe será assentado o dito/ordenado 
na Alfândega desta Cidade, de que lhe foi passado/Carta a qual foi feita a 8 de Janeiro de 1667».

136 tt, Registo geral das mercês de D. Afonso VI, liv. 14, l. 135v.
137 «Mercê ao Dr. Duarte Vaz de Orta, de 20$000 reis nos bens por ele apontados que foram do Marquês 

de Castelo Rodrigo, por não ter tido efeito a situação de 20$000 reis de promessa, que já tinha, por 
lhe preferirem outra mercês mais antigas - De 21 de Agosto de 1660». Quanto à mercê referida em 
texto, v.g. tt, Registo geral das mercês de D. Afonso VI, liv. 10, l. 203-203v.

138 tt, Livro de óbitos de Lisboa (S. Tomé), liv. 1-o, l. 81v.
139 Tratado Histórico e Juridico sobre o Sacrílego Furto e  execravel facrilegio que se fez em a Parochial 

Igreja de Odivelas, termo da Cidade de Lisboa, na noite de dez para onze do mez de Mayo de 1671 
COMPOSTO PELO LICENCIADO MANOEL ALVAREZ PEGAS,  Advogado da Cafa da Sup-
plicaçaõ, lisboa, 1710, pp. 120-121.
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assento de óbito do doutor duarte Vaz dorta osório, pela primeira vez  
conhecido e publicado

33. Voltemos então ao seu casamento, que ligou indissoluvelmente os Hortas 
ao vínculo de marim, no algarve, através justamente do matrimónio de Duarte 
Vaz Dorta Osório com Dona Maria de Lacerda. a ascendência de d. maria de 
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lacerda (e mendonça 140) foi um dos maiores enigmas que se levantou ao longo 
da investigação que foi feita para o livro Gorjão Henriques. Por um lado, muitos 
nobiliários erram, ao repetirem sucessivamente ser ela ilha do Secretário do du-
que de bragança antónio Paes Viegas 141, quando, na verdade, este era irmão de 
sua mãe 142. Por outro lado, se nos assentos de casamento aparece sempre como 
d. maria de lacerda, num quadro pertencente à colecção particular do Senhor 
arquitecto Jorge de brito e abreu, d. maria de lacerda aparece como d. maria 
de lacerda y mendoça, “Xiii Senhora de marim”, ostentando ainda as armas 
de “Hortas” (i) e “mendonças” (ii). este facto, por si só, permite explicar, pelo 
menos, dois pontos fundamentais algo intrigantes. Primeiro, como é que a refe-
rência ao “senhorio” de marim aparece no ilho varão do casamento de d. maria 
de lacerda com duarte Vaz de Horta osório (irmão mais novo de d. ana maria 
osório de lacerda), visto que não provinha decerto do lado “Horta osório”, 
que conhecia tão bem quanto possível 143. Segundo, como é que na descendência 
deste casamento, mas também na do seu terceiro casamento, com o também meu 
antepassado luís Cabral de Castelo branco Horta aparece o apelido “mendonça” 
[por exemplo no marechal de Campo e governador Francisco Pedro mendonça 
gorjão) e na sua prima e irmã de minha antepassada d. luísa Francisca Joaquina 
de macedo, de seu nome d. Francisca antónia de mendonça....

140 Julgamos dever salientar que, tirando o retrato a óleo, não conhecemos qualquer documento, 
registo paroquial, mercê régia ou mesmo genealogia manuscrita em que d. maria de lacerda 
apareça com o apelido “mendoça” ou “mendonça”.

141 assim acontece em vários nobiliários, como o “Livro das gerações da cidade de Beja e discrição do 
sitío em que está fundada e de sua Antiguidade feito por Frei Francisco Gomes de Cabreira Lobo, 
cavaleiro do abito de Cristo e de (…) de que presidia da vila de olivença”, manuscrito do séc. XVii 
pertencente à colecção particular do arquitecto Jorge de brito e abreu.

142 Foi essa a razão, aliás, que nos levou a rejeitar a ascendência que lhe dava Felgueiras gayo na 
árvore de costados que publica de “gorjões Henriques da Cunha Coimbra botado e Serra”. o 
mestre lourenço Correia de matos di-lo irmão de d. maria de lacerda e mendonça e, por isso, 
cunhado de duarte Vaz dorta osório, mas inclino-me hoje para que tenha sido irmão da mãe 
de d. maria de lacerda.

143 É também estranha a relação com o morgado e torre de marim. Sendo Senhora e herdeira de 
“marim”, qual a necessidade de “dotar”, como se fez em 1660, d. maria de lacerda. tê-lo-á 
herdado posteriormente? de quem? São tudo questões para as quais não há aqui respostas, mas 
deverá havê-las, espera-se, no arquivo da Casa dos Condes de marim.
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Heráldica da sepultura de Francisco Pedro de Mendonça gorjão e retrato seu existente no Palácio 
de São lourenço, no Funchal, na galeria dos governadores e Capitães-generais da madeira

34. embora não tenha encontrado o assento do primeiro matrimónio de d. ma-
ria de lacerda e mendonça 144, é certo que casou uma primeira vez com lopo dias 
de goes, que terá sido Provedor de beja, e de quem não teve descendência, ao que 
sei. a sua ascendência e vida é exemplarmente descrita na habilitação de sua neta 
d. Francisca de mendonça botado pelo Familiar luís Freire de andrade: «ao 
quarto interrogatório disse ele testemunha ter noticias/ conhecia a luís Cabral 
de Castelo branco e Horta que pelas/mesmas notícias sabia que era natural de 
Óbidos, ou das ditas/vizinhanças e que era morador em uma sua quinta situada/ 
no sitio (…) chamado dagorda Comarca de torres/ Vedras e que era pessoa da 
primeira nobreza daquelas comar-/cas e que vivia do seu rendimento de seu patri-
mónio e morgados/ e que ouvira dizer ser já falecido [em 1709]; e que outrossim 
sabe ele/ testemunha que d. Maria de Lacerda mulher do sobredito é na-/tural 
desta cidade de Beja, e que foi casada nesta dita cidade com /Lopo Dias de 

144 teve duas irmãs: d. guiomar da Fonseca Freire, que casou com martim afonso de brito, mora-
dor em tavira, e d. Francisca de Seixas – informação prestada pelo mestre miguel maria telles 
moniz Côrte-real.
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Goes do qual enviuvando sem deles ica-/rem ilhos casara segunda vez com 
o Doutor Duarte Vaz Dorta/Ozorio que foi desembargador, e do Conselho 
da Fazenda, o qual/outrosim enviuvando deixando duas ilhas [a primogénita 
d. ana maria osório de lacerda, progenitora dos gorjão Henriques, pelo seu 
casamento com Francisco gorjão Henriques da Cunha, e a segunda d. guio-
mar Freire de lacerda, que casou com um primo daquele, de seu nome João 
Henriques de melo] e um ilho [Francisco de Horta machado, progenitor da 
Família Horta machado]  casara/ com o dito luis Cabral de Castellobranco e 
Horta, do qual houvera duas/ilhas e uma delas era a Sr.ª d. Francisca maria de 
lacerda, mãe/ da habilitanda, e que a dita d. maria de lacerda mulher do dito/
luís Cabral era ilha de legítimo matrimónio de Cezinando /de Seixas Freire e de 
sua mulher d. maria de lacerda, natu-/rais e moradores que foram nesta cidade 
e foram da primeira/nobreza dela, e viveram muito ricos e abastados com todo 
trata-/mento honroso, por possuírem muitos morgados assim nesta cidade/ e seu 
termo como no reino do algarve, o que sabe pelo ouvir/ dizer por muitas vezes a 
Jorge bocarro Viegas Pai dele testemunha/ e a Cristóvão Carvalhal Freire, irmão 
do dito seu Pai, e /outras muitas pessoas desta cidade antigas, (…) ide-/dignas e 
sem suspeita.». 

Chancelaria de Filipe II

em 1660, ano do seu segundo matrimónio, com duarte Vaz de Horta 
osório, era moradora em tavira. d. maria de lacerda era ilha de (Sisinando ou) 
Sesinando de Seixas Freire 145, nascido em beja no ano de 1610 146 e que mor-

145 Segundo Felgueiras Gayo, a primeira d. maria de lacerda (Freire) era ilha de antónio Paes 
Viegas de lacerda, Fidalgo, e de d. maria da Silva, embora tenha ainda algumas dúvidas, que 
aliás expressa – Fg: Xi: 494-495. no Volume Xii, no costado 88v., já dava a versão que aqui 
seguíamos (Fg: Xii: 148). Contudo, optei por seguir os dados retirados do processo de FSo de 
seu futuro marido e de sua neta d. maria Francisca de mendonça, que, pela sua contempora-
neidade, merecem bastante credibilidade.

146 Sesinando de Seixas Freire tinha uma irmã mais velha, de seu nome d. Francisca de Seixas, 
n. 1602, que casou a 4.2.1624 com outro Fernão de Seixas da Cunha – informação prestada 
pelo mestre miguel maria telles moniz Côrte-real. Segundo nota de Dom Flamínio (bguC, 
rolo 1, l. 161 – 51), os Freires de beja diziam descender por bastardia de João Freire de andra-
de, Senhor de alcoutim, irmão de gomes Freire de andrade, Senhor da bobadela.
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reu em beja (St.ª maria da Fei-
ra), a 30 de Janeiro de 1643 147, 
e de sua mulher, com quem 
casou em beja, na freguesia 
de St.ª maria da Feira, a 30 de 
agosto de 1631 148) D. Maria 
de Lacerda 149 (também a vi 
chamada d. maria de Sale-
ma), que nasceu em beja em 
1615, e ambos já defuntos em 
1659, «pessoas nobres e à Lei da 
Nobreza viveram sempre assim 
eles como seus antepassados vi-
viam, de suas fazendas, rendas e 
bens que tinham e sempre foram 
da governança desta cidade» [beja] 150.

147 diz o assento que «está enterrado no convento de St.º António dos capuchos desta cidade».
148 Foi padrinho Fernão de Seixas da Cunha, não sei se o avô ou o cunhado do noivo. informações 

prestadas pelo mestre miguel maria telles moniz Côrte-real e, segundo parece, de uma leitura 
do assento, que é da freguesia de St.ª maria da Feira, em beja, por mim feita, maria bocarra.

149 É como dona maria de lacerda que aparece no seu assento de casamento e, igualmente, no 
testemunho de Francisco luís Freire de andrade, FSo de beja, no inquérito sobre d. maria 
Francisca de mendonça, irmã de d. luísa Francisca Joaquina de macedo, para habilitação de 
seu marido como FSo. este luís Freire de andrade era neto paterno de luís Freire de andrade, 
que era «primo segundo de Sesinando de Seixas Freire e no mesmo grau de parentesco estava com sua 
mulher D. Maria de Lacerda», como o mesmo airma explicitamente. encontrei em beja (S. tia-
go maior), o assento de casamento, em Junho de 1567, de Cristóvão de Carvalhal e isabel Freire.

150 Cartório da Casa Gorjão Henriques: «A Il.ma Sr.ª D. Maria de Lacerda Freire, viúva do Sr. Manuel 
de Oliveira de Brito, fez escritura no ano de 1631 [27 de agosto; noutro documento, é indicada 
a data de 1.7.1626] de dote à sua sobrinha a Sr.ª D. Maria de Lacerda, ilha de seu irmão António 
Paes Viegas, para casar com o Sr. Sizinando de Seixas Freire, em cuja Escritura lhe doou várias fa-
zendas.(…)». o dote era constituído por 2000 cruzados em dinheiro, 300$000 reis em peças de 
ouro e prata e móveis e bens de raíz, nos quais se incluem os que são referidos num documento 
do séc. XViii, que descreve as referidas fazendas, embora ao lado se escrevesse “abolida e ven-
dida a herdade”: «Capela de livre nomeação instituída por D. Maria de Lacerda Pereira, viúva de 
Manuel de Oliveira de Brito, de sua sobrinha D. Maria de Lacerda, naturais de Beja, (…) quatro 
missas, a que obriga três quartos na Erdade da Zambrigeira [azambujeira], termo da mesma cidade, 
e diz renderem três moyos de trigo e três quarteiros de fevada(?), a qual ica na freguesia de Penaguar-
da, um quarto may na Erdade de Sardinheiro, freguesia de S. Pedro de Pumares, termo da dita cida-
de, a qual rende três quarteiros de trigo = Mais um olival a Mangoa, termo da dita Cidade =Mais 
uma vinha no sítio de Arrebentão (?), limite da mesma cidade». também o mestre miguel maria 
telles moniz de Côrte-real informou que, aos 14 anos, em 16.10.1629, d. maria de Salema 

assento de baptismo de d. maria de lacerda (1636)
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d. maria de lacerda era neta paterna de Manuel de Seixas Machado 151 e 
de sua mulher 152, com quem casou em beja, Santiago, a 19 de Julho de 1588 153) 
Maria Freire 154, f.a. 1659 e naturais de beja, onde viveram «sempre à Lei da No-
breza, de suas fazendas, rendas e foros»; e era neta materna de António Paes Viegas 
(de lacerda) 155 – que nasceu em beja (cidade de «que teve todos os ofícios nobres»), 

(que casaria com Sesinando de Seixas Freire) usava o nome de d. maria de lacerda Pereira (tal 
como a sua tia acima referida). diga-se que manuel de oliveira de brito e maria de lacerda 
aparecem em beja (St.ª maria da Feira), a 4.1.1615, como testemunhas num casamento.

151 manuel de Seixas machado nasceu em beja em 1550 e era tratado como «Fidalgo morador em 
Beja», com 76 anos, em 1626. Casou em beja (Santiago), a 19.7.1588, dispensado, com maria 
Freire de andrade, que morreu antes de 12.8.1623, data em que o seu testamento foi aberto. 
manuel de Seixas machado era ilho de Fernão de Seixas da Cunha (o nobiliário de D. Tomás 
Caetano do Bem chama-o Fernão Seixas machado e diz que é ilho de Pedro de Seixas e de 
brites do Soveral) e de sua mulher d. Francisca das neves (uns homónimos, Fernão de Seixas 
e d. Francisca, ilha esta de manuel de Seixas machado, que testemunhou no casamento, casa-
ram, dispensados, em beja (St.ª maria da Feira), em data que não pude determinar, com rigor 
– o assento anterior é de 21.1.1624, mas o seguinte é de 181.1624!). manuel de Seixas machado 
é, não sei se por via paterna ou materna, neto de Pero de Seixas e de brites de Soveral, tendo 
esta feito testamento em 1540, no qual deixa missas por Fernão machado e manuel Chanoca. 
assim, apesar de algumas indicações nesse sentido, pode ser que Fernão de Seixas da Cunha não 
seja o ilho de bernardo de mendonça da Cunha, n.c. 1562 em loulé e que casou com d. an-
tónia de Seixas, sendo ele ilho de Simão de mendonça da Cunha, Senhor de marim e marido 
de d. Joana de azevedo (esta linhagem explicaria a sucessão no pretenso “senhorio de marim” 
que d. maria de lacerda acaba por assumir e transmitir a seu ilho Francisco Horta osório, 
sendo igualmente conirmada pelos apelidos utilizados por vários descendentes de d. maria de 
lacerda e duarte Vaz de Horta osório: lacerda, Seixas, Freire, mais comummente, mas também 
machado e, sobretudo, mendonça e Cunha).

152 manuel de Seixas machado e maria Freire tiveram outras ilhas: leonor, que foi baptizada, 
segundo creio, em 11.4.1603, em beja (St.ª maria da Feira), sendo padrinhos Jerónimo do Car-
valhal Freire e maria Freire; guiomar, aí baptizada a 18.11.1605, sendo padrinhos João Pegas de 
beja [que encontrei como Pai em assento posterior, sendo sua mulher dona luísa e padrinhos 
de sua ilha justamente manuel de Seixas machado e a mesma Joana Fragosa] e Joana Fragosa.

153 dados retirados pelo mestre miguel maria telles moniz de Côrte-real de D. Flamínio (Vol. 7, 
5.ª Parte, l. 751, pertencente à Colecção Particular do arquitecto Jorge de brito e abreu) e por 
nós conirmados no adbJ. Foram testemunhas diogo lopes bocarro, Jorge bocarro, Jácome 
Coelho e Jorge bocarro.

154 maria Freire de andrade, como aparecia em solteira, era ilha de João gomes raposo e de sua 
mulher e prima (casaram dispensados, por tal) leonor Chanoca (o que d. Tomás Caetano do 
Bem conirma). leonor Chanoca era ilha de Jerónimo de Carvalhal e de Violante Chanoca.

155 D. Tomás Caetano do Bem (biblioteca nacional de lisboa, Secção de reservados, Árvore de Cos-
tados de Várias Famílias, Cod. 1066-1068, l. 103) chama-o também antónio Paes Viegas de 
lacerda e di-lo ilho de Fernão Pais Viegas e de inês barreta; e neto paterno de antónio Paes e 
de isabel Viegas.
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porventura em 1549 156 – e de sua mulher D. Maria da Silva e Salema, n. alcácer 
do Sal, e «de presente casada na mesma vila com Bernardim de Sousa e Salema» 157. 

a ascendência da avó dona maria da Silva e Salema parece remontar a 
Álvaro Barreto de Figueiredo – com quem o dito nobiliário começa o tt. de 
“Figueiredos”, dizendo estar referido por damião de góis. Viveria em 3.11.1534, 
sendo idalgo da Casa real e tendo participado na inquirição das testemunhas 
para a Cba de Vasco Correa Salema seu cunhado. e estaria ainda vivo depois 
de 1588, ano em que morreu sua prima dona Joana Salema, que lhe deixou a 
administração do morgado de Sadão – e a sua mulher Maria Correa Salema, 
ilha de mem glz Salema, cavaleiro da Casa do infante d. Fernando, e de sua 
mulher inês Correa de Sousa, ilha de Vasco Correa de Sousa e de isabel Paes de 
andrade, «em o tt. de Salemas, l. 213». Álvaro barreto de Figueiredo sucedeu 
a sua prima d. Joana Salema como 2.º administrador do morgado de Sadão, 
mudando então o seu nome, por imposição do testamento de d. Joana Salema, 

156 nos dados de D. Flaminio, antónio Paes Viegas aparece como testemunha de acto notarial em 
beja, no ano de 1626, com 77 anos. a ter vivido até 1650, portanto, signiica que morreu com 
101 anos, o que não seria impossível. Contudo, outras informações dão nota de que este antó-
nio Paes Viegas, casado com maria Correia da Silva e pai de maria de lacerda Pereira, menor de 
14 anos à data, já teria falecido em 16.10.1629. nesse caso, não poderia ser o mesmo antónio 
Paes Viegas que foi secretário do rei d. João iV. antónio Pais Viegas é padrinho em beja (St.ª 
maria), a 18.7.1606, apontado já como o «vereador mais velho desta cidade» [de Joana, ilha de 
Jerónimo Carvalhal Freire e de maria bocarra]. em beja (St.ª maria), a 30.10.1612, encontra-
-se o assento de baptismo de Fernando, ilho de antónio Pais Viegas e de maria Correia, sua 
mulher, sendo padrinhos o nosso conhecido manuel oliveira de brito (e Catarina Figueira). e 
ainda as bençãos nupciais a antónio Pais Viegas, no seu anterior casamento com dona leonor 
(beja, St.ª maria, a 3.2.1596), a qual morreu a 1.9.1598.

157 informa o mestre miguel maria telles moniz Côrte-real que esta d. maria da Silva e Salema 
terá usado, em solteira, o nome de maria Correia da Silva. Segundo dados do Cartório da Casa 
Gorjão Henriques, d. maria da Silva e Salema era ilha de Jorge da Silva (d. tomás Caetano do 
bem) ou «José da Silva, ilho primeiro de Duarte Figueiredo, moço idalgo, e de Catarina Figueira, 
ilha de [Vasco Frasão e maria Figueira – d. Tomás Caetano do Bem] […] , idalgo da Casa Real, 
e descendente de D. Gonçalo Fernando da Fonseca, idalgo de muito boa conta. 4.ª neta de Duarte 
de Figueiredo, ilho primeiro de Álvaro Barreto de Figueiredo, serviu ao Sr. Rei D. João o 3.º, como 
consta do Rol dos Confessados da Casa Real que se conserva […]. Casou com Brites de Abreu, da Casa 
de Regalados possuidor do morgado dos Abreus instituído na era de 1300». em tempos, o Senhor 
arquitecto Jorge de brito e abreu pôs simpaticamente à minha disposição um interessantíssimo 
nobiliário manuscrito pertencente à sua colecção particular (intitulado Famílias da Vila de Alca-
cere do Sal e de algumas mais que nellas contrahirão aleança escriptas pelo P.e J. De Perdigão, S.J. no 
anno de 1750), onde, nomeadamente nos tts. “lacerda” e “Figueiredo” é dada a ascendência de 
d. maria da Silva, mulher de antónio Paes Viegas (de lacerda), em termos próximos dos que 
resultam de Felgueiras Gayo, mas com alguns erros.
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para Álvaro Correia Salema 158. terão estes sido pais, entre outros, Duarte de 
Figueiredo da Silva (ou duarte barreto de Figueiredo), que viveu e morreu em 
alcácer-do-Sal, como seu pai, e foi moço-idalgo da Casa de el-rei d. João iii, 
estando referido nas Provas da monumental História Genealógica da Casa Real 
Portuguesa, de D. António Caetano de Sousa, l. 837, tendo casado na mesma vila 
com brites de abreu, ilha de antónio de abreu, o Velho, e de sua mulher brites 
glz, ilha de nuno glz, Cavaleiro da Casa real. Foram estes, por sua vez, pais de 
pelo menos dois ilhos, sendo secundogénito Jorge da Silva, que vivia na vila de 
alcácer do Sal em 25 de outubro de 1595, data em que assistiu às partilhas de sua 
tia Joana Salema, de quem foi testamenteiro, e casou com Catarina Figueira, ilha 
de Vasco Frasão da Fonseca, idalgo da Casa real e de sua mulher isabel Serrã, 
todos de alcácer. Foram pais, então, da acima referida d. maria da Silva e Salema 
(ou, também, em jovem dona maria Correia da Silva), que casou duas vezes, a 
primeira em alcácer do Sal com antónio Paes Viegas de lacerda, natural de beja 
e morador em alcácer 159 – que nasceu em beja (cidade de «que teve todos os ofícios 
nobres»), porventura em 1549 e terá morrido antes de 1629. Casou segunda vez 
com bernardim de Sousa e Salema, que pode ser o que foi testemunha, no livro 1 
de casamentos de alcácer do Sal, em 8 de Janeiro de 1651 (l. 1v.), do matrimó-
nio de Filipe de reboredo com dona Cecília da Silva.

Já antónio Pais Viegas, que, embora ainda sem documentação primária 
conclusiva, considero aqui como tio materno de d. maria de lacerda, foi um 
personagem com importância decisiva na História de Portugal, apesar de pouco 
referido. transcreva-se o que, a seu propósito, escreve a Grande Enciclopédia Por-
tuguesa e Brasileira 160:

158 Vasco Valente diz que casou com aldonça Carreiro.
159 D. Tomás Caetano do Bem (biblioteca nacional de lisboa, Secção de reservados, Árvore de Cos-

tados de Várias Famílias, Cod. 1066-1068, l. 103) chama-o também antónio Paes Viegas de 
lacerda e di-lo ilho de Fernão Pais Viegas e de inês barreta; e neto paterno de antónio Paes e 
de isabel Viegas.

160 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, editorial enciclopédia, lda, lisboa/rio de Janeiro, 
vol. 20, pp. 8-9. não sabendo as fontes dadas para a sua ascendência, não quero deixar de dar a 
hipótese que se dá aí quanto a seu pai, que é diversa daquela para a qual hoje me inclino.
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António Paes Viegas

alcaide-mor de barcelos, secretário de d. João iV, nomeado após a morte do duque 
dom teodósio, por dom João ii, depois dom João iV. nasceu no lugar de manjões 
em data desconhecida e tudo indica que morreu em lisboa, no ano de 1650. era ilho 
de Sesinando de Freitas Freire. Professou na ordem de Cristo. está referido ampla-
mente na historiograia contemporânea à aclamação (por exemplo, por Dom António 
Caetano de Sousa, na sua História Genealógica da Casa Real, tomo Vii, pp. 5), tendo 
já antes sido nomeado Secretário do duque de bragança, d. João, que, consultando-o 
sempre nos assuntos mais importantes que tinha de resolver. Foi um deles a aceitação 
ou rejeição da coroa de Portugal. os idalgos que andavam a conspirar imaginavam 
que era antónio Pais Viegas quem mais inluía para que d. João hesitasse em aceitar 
a coroa que lhe ofereciam. enganavam-se, porém, quando o duque, forçado a tomar 
uma resolução, consultou o seu secretário, este, em vez de lhe responder, perguntou-lhe 
que partido tencionava tomar, se a revolução rebentasse, o da espanha ou o da Pátria, 
ao que d. João redarguiu o da Pátria. então Pais Viegas replicou que nesse caso mais 
valia combater com a coroa na cabeça. Quando o duque de bragança subiu ao trono, 
antónio Pais Viegas continuou a desempenhar o cargo de seu secretário particular. 
Como conta dom antónio Caetano de Sousa: «Passou Pedro de Mendoça a Vila Viçosa 
(…) e ultimamente lhe pedia, não participasse este negócio a António Paes Viegas, seu Secre-
tário. Era o motivo desta advertência o temer-se que António Paes não fosse deste parecer e 
desviasse o Duque de aceitar o Reino. O Duque respondeu que a matéria em que lhe falava 
era de tão alta ponderação que lhe pedia tempo para nela se determinar, mas que brevemente 
lhe pedia resposta: que havê-la de iar de António Paes, o podia sem escrúpulo fazer, porque 
dele tinha largas experiências da sua idelidade, e também porque não era ele o que menos o 
estimulava ao mesmo, que ele o persuadia. Conferiu o Duque com o seu Secretário, e depois 
de ventiladas todas as matérias que sobre este negócio podiam ocorrer, e ponderadas com 
madureza, mostrou com evidência o quanto lhe importava aceitar a oferta que lhe faziam. 
Estimou muito o Duque ter ouvido a opinião de António Paes Viegas e lhe respondeu que 
se havia conformado com a sua ideia, e passou ao quarto da Duquesa sua mulher a dar-lhe 
conta do empenho em que se achava…». mais adiante escreve o mesmo dom antónio 
Caetano de Sousa: «Dos Ministros de que ElRey se servia e fazia maior estimação eram 
o Secretário de Estado Francisco de Lucena, e justamente merecida, (…); e António Paes 
Viegas, zelosíssimo e idelíssimo Secretário da Casa de Bragança (depois o foi do Estado) de 
quem ElRey justamente iava os maiores negócios, o qual, com entendimento maduro, zelo 
e amor, aconselhava a ElRey, inculcando-lhe para os postos e lugares as pessoas de maior 
préstimo e capacidade: o qual escreveu em defesa da Aclamação (…) e foi universalmente 
estimado e aplaudido. Eram estes os que familiarmente tratavam a ElRei» (HgCrP: Vii: 
80). escreveu antónio Paes Viegas as seguintes obras: Manifesto do Reino de Portugal, 
no qual se Declara o Direito, as Causas e o Modo Que Teve Para Eximir-se da Obediência 
de El-Rei de Castela, e Tomar a Voz do Sereníssimo D. João IV do Nome, e XVIII Entre os 
Reis Verdadeiros deste Reino, lisboa, 1641. […]; e Relação dos Sucessos Que nas Fronteiras 
do Reino Tiveram as Armas de El-Rei D. João IV com as de Castela Depois da Jornada de 
Montijo até ao im do Ano de 1644, lisboa, 1645.
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d. maria de lacerda, mãe, pelo segundo casamento, de d. ana maria osório de lacerda, mulher 
de Francisco gorjão Henriques 161 e de Francisco de Horta machado, progenitor da Família Horta 
machado, dos Condes de alte, Selir e marim; e, pelo terceiro casamento, de d. Francisca antó-
nia de Castello branco lacerda e Horta, mulher de antónio botado de macedo, ascendentes da 
mesma Família gorjão Henriques;  À direita: brasão que usava d. maria de lacerda. escudo em 

lisonja, partido de Horta (i), do marido, 162 e mendoça (ii)

35. do matrimónio do doutor duarte Vaz de Horta osório com d. maria de 
lacerda e mendonça nasceram quatro ilhos. a primogénita foi D. Ana Maria 
Osório de Lacerda, que foi baptizada em lisboa (S. tomé), a 17 de abril de 
1662 163 e que morreu a 8 de março de 1699, tendo casado em lisboa (anjos), 
a 29 de Julho de 1674, com 12 anos (!!), com Francisco Gorjão Henriques da 
Cunha 164.

161 Quadro a óleo, do séc. XViii, pertencente à colecção particular de Jorge de brito e abreu. es-
pero um dia ter a ventura de ver e, se autorizado, reproduzir o quadro do doutor duarte Vaz 
dorta osório, que existirá ainda na posse da Casa dos Condes de marim.

162 aliás, quadraria bem a qualquer dos seus maridos de quem teve descendência, pois ambos eram 
“Horta” por varonia.

163 o Pai era na altura Corregedor do Crime na Corte e foi padrinho Simão de Horta osório («Si-
mão de Orta Ozorio») – tt, Registos Paroquiais de Lisboa. S. Tomé, liv. 1 de baptismos, l. 61.

164 eis um excerto do assento, na parte em que identiica os nubentes: «Francisco Gorjão Henriques 
ilho de Bernardo Gorjão da Serra e de Dona Antónia Henriques, natural da freguesia da Roliça 
(…), com Dona Ana Maria de Osório de Lacerda, ilha de Duarte Vaz de Horta e de Dona Maria 
de Lacerda, natural da freguesia de S. Tomé e moradora nesta freguesia (…)».
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assento de casamento de Francisco gorjão Henriques da Cunha Coimbra com d. ana maria 
osório de lacerda (1674)  – por casar com a ilha primogénita do doutor duarte Vaz de Horta 

osório, d. Pedro ii concedeu a Francisco gorjão Henriques o foro  
de Fidalgo Cavaleiro da Casa real (1675)
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36. Francisco Gorjão Henriques 165 da Cunha Coimbra nasceu na Quinta da 
Freiria, na roliça, onde foi baptizado em 4 de outubro de 1641 166. morreu 
no bombarral (Salvador), a 18 de novembro de 1710 167.

Foi 4.º morgado dos Cunhas Coimbra, do bombarral, com cabeça no 
Palácio “gorjão”, no bombarral, sucedendo por sentença judicial a seu primo, o 
3.º morgado, manuel da Cunha Coimbra e noronha. 

Postal antigo (não datado) 168 do Palácio gorjão, do bombarral, com anotações descritivas de 
d. nuno gorjão Henriques, relativas à localização no espaço de vários elementos ediicados 

(esq.); direita (diploma que classiica o Palácio gorjão como imóvel de interesse público  
– decreto n.º 2/96, de 6 de março)

Sucedeu ainda Francisco gorjão Henriques na restante Casa de seus Pais, 
sendo 5.º morgado da Quinta da Freiria (antigo Casal da tiritana), baleal e tur-
cifal, e 4.º administrador do morgado e Capela do espírito Santo da roliça. era 

165 Fg: Xi: 494. É este também o nome que lhe dá o seu neto e homónimo, no requerimento para 
FSo (1745).

166 Foram padrinhos os seus tios João Henriques e d. Seraina da Serra. baptizou o Pe. João Vaz de 
Carvalho.

167 no inventário pelo seu falecimento, parece ler-se que morreu a dezassete de novembro.
168 Para quem o procure datar, pode acrescentar-se que, no verso, aparece a indicação “editor Ho-

rácio Vieira, bombarral”.
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ainda senhor de muitas outras propriedades, na dagorda 169, delgada, lamaro-
sa, S. mamede, atouguia (Serra d’el rey, Casais brancos, Casal da benta, etc), 
etc. 170. 

excerto da “Chorographia Portuguesa”, do Pe. Carvalho, que se refere ao morgadio  
de Francisco gorjão, na vila de Óbidos

Procurador por Óbidos às Cortes, Francisco gorjão Henriques da Cunha 
Coimbra foi o primeiro que nesta Família teve o foro de Fidalgo Cavaleiro da 
Casa real (alvará de 28 de Setembro de 1675) 171, tendo o mesmo acontecido, em 
poucos anos, com o seu irmão Pedro. no entanto, é de realçar a estreita ligação 
também aqui à Família Horta. Com efeito, o foro grande de Fidalgo Cavaleiro 
foi-lhe concedido em atenção ao facto de ter casado com a ilha primogénita do 
desembargador duarte Vaz dorta osório, assim se ligando de forma genética a 
elevação nobiliárquica da Família gorjão Henriques – descendentes por varonia 
legítima de um cavaleiro conirmado por dom manuel i (9 de maio de 1517) 
e depois moços da câmara e cavaleiros idalgos – à Família Horta, da atouguia. 

169 umas arrendadas a manuel da Silva, em 5 de Junho de 1695 (Cartório da Casa Gorjão Henri-
ques).

170 além de benfeitorias que seu Pai fez nas muitas terras do morgado, descritas no inventário, 
recebeu ainda um cálice de prata, de cinco mil réis, além de 66$595 reis.

171 tt, Inventário dos livros de matrícula dos moradores da Casa Real, Vol. i, 1641 a 1681, lisboa, 
imprensa nacional, 1911, livro iii, pág. 24: «Alvará a Francisco Gorjão Henriques, natural da 
vila de Óbidos, ilho de Bernardo Gorjão, do foro de idalgo-cavaleiro com 1$600 reis de moradia 
por mês e 1 alqueire de cevada por dia; por estar casado com D. Ana Maria Osório, ilha mais velha 
do Desembargador Duarte Vaz de Orta, que foi idalgo, e de D. Maria de Lacerda, viúva do dito 
Desembargador – De 28 de Setembro de 1675 – ls. 159 v.» - tt, Registo Geral de Mercês de Dom 
Pedro II, liv. 5, l. 152.#
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excerto do alvará de Fidalgo Cavaleiro de Francisco gorjão Henriques (1675)
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tinha sido já, também, o primeiro desta varonia a ser Cavaleiro da or-
dem de Cristo, de que teve Hábito e professou no mesmo ano (22 de março de 
1675) 172, mercê que também  teve por ter casado com a ilha do desembargador 
duarte Vaz dorta osório. eis a transcrição parcial da mercê do Hábito, tanto 
quanto a consegui fazer: «Dom Pedro, El-Rei, faço saber a vós R.do Prior do Con-/
vento de Tomar da mesma Ordem ou a quem no mes-/mo cargo servir que Francisco 
Gorjão Henriques me pe-/Diu por mercê e porqto ele desejava e tinha devoção/de ser-
vir a Nosso Senhor e a mim na mesma Ordem/ouve-se por bem de o receber e o man-
dar prover do /hábito dela e antes de lhe fazer mercê (…) se/saber a ordem de Hábito 
(…) pessoa diante do pro(…)/ e despachados do despacho da Mesa da Consci-/ência 
e Ordens e porque me constou/pela Habilitação que se lhe fez segundo forma das de-/
inições da Ordem o dito Francisco Gorjão Henriques ter/ as qualidades partes pessoais 
e limpeza necessária/que dispõem os deinitórios da Ordem conforme a elas/p.a ser 
recebido e provido do hábito da mesma or-/dem. E por esperar que nela poderá fazer 
muitos servi-/ços a Nosso Senhor e a mim hei por bem e me praz/de o receber [n]a 
Ordem (…)». 

assinatura de Francisco gorjão Henriques, no inventário por morte de sua mãe,  
dona antónia Henriques (1661)

mas não se icaram por aqui os sinais externos de ascensão social, por via 
também matrimonial. embora não seja um cargo ou ofício nobilitante, é de re-
alçar que também foi o primeiro desta varonia que foi Familiar do Santo ofício 
(F.S.o. – 5 de maio de 1682). os Familiares do Santo Ofício, cargos dentro da es-
trutura regional do Santo ofício (mais conhecido por inquisição), foram criados 
pelo Papa inocêncio iii (cujo papado durou de 1198 a 1216) e privilegiados por 
Carta de d. Sebastião, dada em lisboa, a 14 de dezembro de 1562, da seguinte 
forma, sem menção exaustiva:

a. eram escusos de pagar intas, talhas, pedidos, empréstimos, nem outros 
“encarregos” que os Concelhos lançarem;

172 tt, COC, liv. 53, ls. 188v.-189v. alvará para ser armado Cavaleiro, de 22 de março de 1675, 
e da mesma data para professar.
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b. não eram obrigados a ir com presos, dinheiro, nem a serem tutores ou 
curadores;

c. não tinham de servir ofícios dos Concelhos contra as suas vontades;
d. não lhes podiam ser tomadas as casas de moradas, cavalariças, adegas, de 

aposentadoria;
e. não podiam ser obrigados a servir por mar ou terra enquanto fossem oi-

ciais ou familiares;
f. Podiam usar armas ofensivas (espada, punhal e adaga, salvo quando forem 

fazer prisão, caso em que poderão levar todas) e defensivas (todas as que 
quiserem);

g. Podiam usar, bem como as mulheres e os ilhos e ilhas sob seu poder, 
roupa de seda como podem as pessoas que têm cavalos, ainda que os não 
tenham;

h. estavam escusos de pagar a contribuição que os povos de lisboa se obri-
garam nas Cortes de 1562 (apostilha de 20 de março de 1566).

em 1580, por carta de 18 de Janeiro, já o Cardeal-rei dom Henrique 
igualmente os dispensava da imposição por causa da aposentadoria que tinha sido 
imposta aos povos. no dia 20 do mesmo mês, aliás, concede por alvará alguns pri-
vilégios de jurisdição, designadamente juízo privativo nos processos-crime (salvo 
certos crimes). Privilégios que foram conirmados pelo rei Filipe i (alvará de 31 
de dezembro de 1584); quanto aos alvarás de iança, por d. João iV (alvará de 4 
de Fevereiro de 1645); e quanto à preferência do privilégio do foro dos familiares 
sobre o dos moedeiros (em vários litígios, por exemplo em 1678 ou 1685). É 
ainda de realçar que em 30 de abril de 1699, um decreto régio limitava o número 
de Familiares do Santo ofício («por haver crescido excessivamente») àqueles que 
constassem «na lista que com esta vos remeto assinada pelo meu secretário da 
guerra antónio Pereyra da Cunha». eis o número, em relação às circunscrições 
relevantes: «lisboa, cem; guarda, dezoito; leiria vinte; Santarém, dez, Setúbal, 
quinze; tomar, seis; torres Vedras, seis; Castelo branco, quatro, ourém, quatro, 
Palmela, quatro./Coimbra, cinquenta, Porto, quarenta, lamego, vinte; Viseu, 
vinte; torre de moncorvo, seis; Pinhel, seis; miranda, dez; aveiro, dezoito; Viana, 
vinte; guimarães, dez, bragança, oito; barcelos, oito./ nas mais Vilas do reino 
há de haver dois Familiares, ou um somente, conforme ao número de moradores. 
lisboa, 3 de abril de 693./mendo de Foyos Pereyra».

a informação existente indica ainda que foi Juiz das Sisas de Óbidos, em-
bora não o tenha comprovado. demonstrado está que serviu no Presídio de Pe-
niche durante doze anos (19 de Fevereiro de 1684 a 20 de Junho de 1696) e 
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que teve várias tenças régias, por cartas de padrão, de 108$ de tença 173 e de 100 
000 reis de tença 174 (20.11.1698) 175. obteve em 5 de maio de 1679 mercê do 
Príncipe d. Pedro [d. Pedro ii] pelos seus próprios serviços, de seu Pai bernardo 
gorjão da Serra e de Simão dorta ozório. Quanto aos primeiros, são referidos 
os serviços que «me fez na província do alentejo e achando-se/na campanha de 
seiscentos cinquenta e sete e na de seiscentos e setenta e dois assistir nas Cortes 
que se celebrarão por procurador da villa de Óbidos e nelas se haver/ com zelo do 
bem comum e por sentença do Juiz das justiicações/ lhe pertencer a acção dos 
serviços que seu Pai [bernardo gorjão da Serra] fez por espaço // de vinte e três 
anos com o posto  de Capitão da ordenanças// da Vila de Óbidos desde o ano de 
seiscentos e vinte// e cinco até o de seiscentos e quarenta e nove. e outrossim lhe 
tocar razão dos serviços que// Simão dorta ozorio obrou na província da beira 
em praça de soldado de cavalo Capitão de infantaria, tenente da companhia do 
general da cavalaria, e Capitão de Cavalos ar//cabuzeiros desde dois de maio 
de seiscentos sessenta// e dois até nove de abril de seiscentos sessenta e seis no 
tempo de ferido se achar na toma do forte de escallao e entradas que se izeram 
em Castela no ano de seiscentos sessenta e três. Passar de socorro ao alentejo e 
obrar como bom soldado no recontro de gebe batalha do ameixial, recuperação 
da praça de Évora e do mesmo modo se haver na […] da praça de alcantra, digo 
de Valença de alcântara e batalha de montes Claros. no de seiscentos sessenta e 
cinco ir de socorro ao minho e proceder muito como devia nos efeitos daquela 
campanha, sendo na de montes Claros ferido de uma bala, no rendimento das 
Vilas de (…) […]// […] com lustre […] e ser ferido de duas balas de que veio//a 
morrer na peleja de umbrales. em satisfação de um e outros serviços Hei por 
bem e me praz de lhe fazer mercê além de outras que pelos mesmos respeitos lhe 
também iz de cento e oito mil de tença efectivos para cumprimento dos cento e 
vinte mil que tem de promessa de pensão com o hábito, porquanto os doze mil 
reis que faltam se lhe passou deles padrão pela parte que toca para os ter com o 
dito hábito, os quais cento e oito mil reis de tença efectivos lhe serão assentados 
em um dos almoxarifados do reino (…) a vencer de trinta de novembro do ano 
passado de seiscentos setenta e oito em diante (…)» 176.Finalmente, teve outra 

173 tt, Chancelaria de D. Afonso VI, liv. 32, l. 297.
174 tt, Chancelaria de D. Pedro II, liv. 61, l. 778.
175 Se for o mesmo, aparece no registo geral de mercês do tt como constante da Chancelaria de 

D. Pedro II, liv. 11, l. 285.
176 excerto do documento régio (tt, Chancelaria de D. Afonso VI, liv. 32, l. 297-298), cujo origi-

nal consta do Cartório da Casa Gorjão Henriques e de que tenho cópia – teve aí mercê de «18000 
reis de tença por ser o ilho mais velho de Bernardo Gorjão, para cumprimento dos 30000 a que lhe 
fez mercê, porquanto os 12000 que lhe faltava» os terá tido com o hábito de Cristo. Com efeito, 
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«mercê de cem mil reis de tença a título de Comenda da Ordem de Cristo, enquanto 
não entrasse nella por Alvará de 20.11.1697 177, pelos serviços de seu irmão Pedro 
Taveyra Henriques, da Índia», cujo texto se reproduz, pelo interesse que nele ve-
mos: «Houve (?) S. magestade por bem tendo respeito ao dito Francisco gorjão 
Henriques idalgo da sua ca/sa, depois de despachado pelos primeiros serviços até 
o ano de 692, os continuar em //praça de soldado do presídio de Peniche por es-
paço de 12 anos, 4 meses e um dia/, de 19 de Fevereiro de 684 até 20 de Junho de 
696 [serviços próprios]; e a pertencer-lhe por sentença do juízo /das justiicações 
(…) dos serviços de seu irmão Pedro taveira Henriques (…) no es/tado da Índia 
desde o ano de 670 em que a ele passou até o de 682 (…), por espaço de / 13 
anos e 3 meses, na praça de soldado, capitão de infantaria, e de mar e guerra //e 
de almirante das armadas do estreito (…)»; em satisfação de tudo: Há mages-
tade por bem fazer-lhe mercê de 100 lr de tença cada an//o de vida em que não 
entrar em comenda efectiva do mesmo Hábito da ordem de Cristo, de que /tem 
promessa, os quais 100lr de tença lhe serão ajuntados em um dos almoxarifados 
do reino em /que couberem sem prejuízo de terceiros e não houver proibição e 
pagos com certidão do ministro a cu/jo cargo estiver o despacho das mercês de 
como não é provido na dita comenda por haja de largar os ditos/ 100 ml cujo 
vencimento deles de 4 de Setembro passado do presente ano até o dia do (…) 
na/ forma que S. magestade for servido resolver na consulta que se lhe fez pelo 
Conselho da Fazenda esta mercê/ lhe faz com a cláusula geral na forma do decreto 
de 17 de Janeiro de 689. de que lhe foi passado / este padrão o qual foi feito a 
20 de novembro de 697» 178. Finalmente, como seu Pai, foi também Provedor da 
misericórdia de Óbidos (1690-1691) 179.

encontra-se ainda Carta de Padrão de 12000 reis de tença com o Hábito (10 de maio de 1679) 
– tt, COC, liv. 61.º, l. 359. 

177 Cartório da Casa Gorjão Henriques: «Casa do Cercado, l. 309, de 28 de Abril de 1698. Teve outras 
tenças, como consta de documento que refere uma «padrão de doze mil reis de tença efectiva cada ano, 
consignados no almoxarifado de Alenquer» (30 de novembro de 1678).

178 tt, Registo geral de mercês de D. Pedro II, liv. 11, l. 310.
179 entrou directamente como Provedor para a mesa administrativa – v. Catálogo das Mesas Admi-

nistrativas da Santa Casa da Misericórdia da vila de Óbidos (1546-2007), ricardo Pereira (org.), 
ed. Santa Casa da misericórdia de Óbidos, 2007, pág. 140. 
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Juramento do Provedor da misericórdia de Óbidos em 1692, o doutor João tinoco Vieira, 
que sucedeu a Francisco gorjão Henriques

37. do matrimónio de D. Ana Maria Osório de Lacerda e Francisco Gor-
jão Henriques houve abundante fruto. não apenas quanto ao estatuto social do 
noivo, mas também do ponto de vista económico. desde logo, Francisco gorjão 
Henriques teve ainda, a 19 de Fevereiro de 1674, mercê régia de uma tença de 
20 000 reis devido ao seu próximo casamento. Familiarmente, deste matrimónio 
nasceram quinze ilhos, oito rapazes e sete raparigas, apesar de a mãe ter morri-
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do com 37 anos, 180 sendo de realçar que destes provem toda a Família gorjão 
Henriques, onde se inclui o autor das presentes linhas, que tem neles os 7.os avós 
por varonia legítima. É de referir apenas que sucedeu na Casa gorjão Henriques, 
nessa geração, não o ilho primogénito bernardo, que teve descendência natural, 
mas o ilho segundo que, como é tradição familiar para o ilho segundo varão, 
recebeu o nome do avô materno, justamente Duarte Vaz de Orta Osório e como 
tal concluiu o curso em Coimbra, só mudando de nome quando, após suceder 
na Casa, pediu novo alvará de Fidalgo Cavaleiro, com o nome de duarte gorjão 
Henriques da Cunha Coimbra botado e Serra, por «lhe fazer impedimento ao 
morgado» não ter os apelidos paternos.

listagem dos herdeiros no inventário por morte de Francisco gorjão Henriques da Cunha e 
Coimbra, em que o ilho duarte é identiicado como o “doutor duarte Vaz dorta gorjão”

180 todos os dados sobre os baptismos foram retirados dos Livro de baptismo da Roliça, do arquivo 
distrital de leiria do tt, microilmados sob o n.º 116.
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38. Com efeito, este duarte gorjão Henriques da Cunha e Coimbra e lacer-
da 181, que terá nascido na Quinta da Freiria, tendo sido baptizado na roliça, a 2 
de Junho de 1680 182, tendo morrido no Palácio gorjão, no bombarral (Salvador), 
a 15 de dezembro de 1745 183, licenciou-se em leis na universidade de Coim-
bra (1709), onde se matriculou em 1704 184, em Cânones, usando sempre até 
1714 uma identidade “Vaz dorta osório”, como resulta do teor da matrícula em 
1705 185 e dos exames de acesso ao grau de bacharel (1708) e de formatura (1709), 
sempre com nome “Horta”: duarte Vaz dorta ozório…

matrícula de «Duarte Vaz de Horta Osório, ilho de Francisco Gorjão Henriques,  
do Bombarral, no primeiro de Outubro»

181 até à morte de seu irmão primogénito bernardo (data em que lhe sucedeu na Casa), usou o 
nome de duarte Vaz da Horta osório Henriques (nas Genealogias manuscritas, do tt, aparece 
como duarte Vaz da Horta gorjão da Serra ou, em bernardo Pimenta do avelar Portocarrero, 
Genealogia Manuscrita, tt, 21-e-10, tt. de “Serras gorjões”, pp. 269, apenas como duarte Vaz 
de Horta osório). em Felgueiras Gayo, como duarte Vaz da Horta Henriques (Fg: Vi: 127) 
da Cunha (Fg: Xi: 494). depois de 1714, aparece sempre como, pelo menos, «Duarte Gorjão 
Henriques». 

182 É o seguinte o excerto do assento, de 2 de Junho «(…) mesmo dia de tarde baptizou Frei António 
de Mello (?) a Duarte, ilho de Francisco Gorjam Henriques e de sua mulher Dona Anna e forão pp. 
Frei Rodrigo e Bernardo Gorgam seu ilho e por ser verdade iz este assento (…) Junho de 680 (…) 
Manuel Antunes». o assento tem uma inscrição lateral, que julgamos ser: «A 23 de Julho de 1794 
tirei certidão (…) igreja de Óbidos».

183 aparece no assento de óbito identiicado como «Duarte Gorjão Henriques da Cunha». Foi sepul-
tado na igreja do Salvador, «na sua sepultura ao pé do Arco da Capela mor, da parte de dentro».

184 auC, Livro de Matrículas - 1702 - 1704 - iV-1ªd-1-3-38 - l. 58 v.
185 auC, Livro de Matrículas - 1704 - 1706 - iV-1ªd-1-3-39 - l. 62 v. a matrícula nos anos seguin-

tes podem ser consultadas no auC, em Livro de Matrículas - 1706 - 1708 - iV-1ªd-1-3-40 - l. 
63 ou  Livro de Matrículas - 1706 - 1708 - iV-1ªd-1-3-40 - l. 63 v.
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termo do exame para bacharel (14 de Julho de 1708) 186

termo do exame de formatura de duarte Vaz de Horta (11 de maio de 1709) 187

inclusivamente, foi com este nome que foi ilhado como Fidalgo Cavalei-
ro da Casa real, por sucessão, com 1600 reis de moradia e um alqueire de cevada 
por dia (alvará de 4 de Setembro de 1697 188).

186 auC, Livro de Actos e Graus - 1707 - 1710 - iV-1ªd-1-1-53 - l. 74 v.
187 auC, Livro de Actos e Graus - 1707 - 1710 - iV-1ªd-1-1-53 - l. 36.
188 «Duarte Vaz Dorta Osório, natural do Bombarral, ilho de Francisco Gorjão Henriques, idalgo da 

sua Casa e neto de Bernardo Gorjão, toma o mesmo foro de Fidalgo com 1600 reis de moradia de 
Fidalgo Cavaleiro e um alqueire de cevada por dia e […] por moradia que ao dito seu Pai pertencia» 
- livro das moradias, lisboa, 4 de Setembro de 1697. esta mercê foi-lhe reconirmada com o 
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dois excertos da carta de foro de Fidalgo Cavaleiro, por sucessão, a duarte gorjão Henriques,  
que então usava o nome de duarte Vaz de Horta osório, em homenagem  

a seu avô materno (1697)

nome de duarte gorjão Henriques da Cunha Coimbra e Serra (lisboa, 3 de Setembro de 1739) 
– tt, Registo Geral das Mercês de D. Pedro II, liv. 11, l. 235 (ver ainda livro das mercês, de 19 
de Setembro de 1739, livro 16 do registo das matrículas, ls. 209, lisboa, 24 de Setembro de 
1739).
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excerto da carta renovando o foro de Fidalgo Cavaleiro a duarte, agora chamado duarte gorjão 
Henriques da Cunha Coimbra e Serra, por ter entretanto sucedido na Casa de seus Pais e  

«lhe fazer impedimento ao morgado»
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o foro de Fidalgo Cavaleiro foi-lhe 
renovado depois de ter sucedido na Casa de 
seu Pai e, então, pediu que a nova certidão 
fosse passada já com o nome “duarte gorjão 
Henriques da Cunha e Coimbra”, como aliás 
assinava enquanto Provedor da Misericórdia de 
Óbidos em 1721-1722 189, como o tinham sido 
seu Pai e seu avô paterno. esta renovação, ob-
tida através de alvará, com Salva, de 3 de Se-
tembro de 1739 190, foi portanto concedida já 
com o nome composto como o do morgado 
dos gorjões: “gorjão Henriques da Cunha 
Coimbra e Serra”, por o seu nome anterior 
lhe fazer “impedimento ao[s] Morgado[s]”, que 
obrigavam ao uso do apelido gorjão e Cunha, 
respectivamente. 

Finalmente, para fechar este já longo 
parêntesis, importa dizer que duarte gorjão 
Henriques da Cunha Coimbra e lacerda (ou 
g.H.C.C. e Serra) casou aos 43 anos, em lisboa (S. Vicente), a 31 de outubro 
de 1723, no oratório do Chanceler mor do reino José galvão de lacerda 191, 
com sua prima co-irmã d. luísa Francisca Joaquina de macedo 192, também ela 
descendente de Hortas aqui estudados, como mais adiante melhor se dirá, e 
ilha secundogénita de antónio luís botado de macedo, morgado da Quinta de 
abrigada, etc. e d. Francisca antónia de Castelo branco Cabral. deste matrimó-

189 entrou directamente como Provedor para a mesa administrativa – v. Catálogo das Mesas Admi-
nistrativas da Santa Casa da Misericórdia da vila de Óbidos (1546-2007), ricardo Pereira (org.), 
ed. Santa Casa da misericórdia de Óbidos, 2007, pág. 171. Foi, aliás, o último gorjão a perten-
cer à mesa administrativa desta misericórdia. 

190 Quatro dias depois, a 7 de Setembro, um seu empregado, «Francisco Xavier, da Casa de duarte 
gorjão» foi padrinho no bombarral, de um José, ilho de Custódio nunes e de sua mulher Joana 
da madre de deus.

191 o sogro de sua (próxima) cunhada. Foram padrinhos gonçalo manuel galvão de lacerda, ilho 
do dono da casa e seu cunhado (casado com a irmã mais velha de d. luísa Francisca Joaquina 
de macedo) e João Correia manoel de aboim, também seu cunhado, casado com sua irmã.

192 o seu nome aparece escrito de diversas formas, em assentos de baptismo: d. luísa Francisca Jo-
achina (25 de março de 1726), d. luísa Francisca de macedo (baptismo de d. Joana, já citado, 
de 19 de outubro de 1726), d. luísa Francisca Joaquina de macedo e lacerda, «moradora no 
Bombarral» (1727), d. luisa Francisca Joaquina de macedo botado (23 de Fevereiro de 1787) 
ou mesmo d. luísa Francisca de lacerda e macedo (requerimento de seu ilho Francisco, de 
1762).

Quadro a óleo de duarte gorjão 
Henriques
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nio nasceram treze ilhos, sete rapazes e seis raparigas. Só do primogénito varão 
existe descendência.

assento de casamento de duarte gorjão Henriques da Cunha com sua prima co-irmã  
d. luísa Francisca Joaquina de macedo (1723)
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39. desculpará o leitor o longo parêntesis e que agora se retorne aos ilhos do 
desembargador Duarte Vaz Dorta Osório e de sua mulher, de quem foi segundo 
marido, Dona Maria de Lacerda. a segunda ilha deste matrimónio também 
está muito ligada a famílias do bombarral e, neste caso, aos Henriques de quem 
os gorjão Henriques também hoje transportam o apelido. Foi ela d. guiomar 
Freire de lacerda, que foi baptizada em casa, por estar muito fraca, sendo-lhe 
depois postos os Santos Óleos em lisboa (S. tomé), a 28 de Junho de 1666 193, 
tendo morrido no bombarral (Salvador), a 2 de novembro de 1732 194. 

assento de “baptismo” de dona guiomar, em lisboa (S. tomé)

da sua vida sei alguma coisa. Primeiro, sabe-se que, a 30 de Setembro 
de 1723, passou procuração a rui lopes Patto Henriques para a representar no 
litígio com o Convento de S. bernardo de tavira, relativo à sucessão de sua mãe 
dona maria de lacerda.

assinatura de d. guiomar Freire de lacerda, em procuração relativa à herança  
de d. maria de lacerda (1723)

193 tt, Registos Paroquiais de Lisboa. S. Tomé, liv. 1 de baptismos, l. 70v-71.
194 Foi sepultada na “ermida de n.ª Sr.ª da madre de deos na sua sepultura”.
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Sabe-se também que sua mãe obteve para si uma tença régia de 20$000 
reis (Carta padrão de 6.11.1675) 195. o teor da carta é o seguinte: «dom Pedro 
(…) Faço saber aos que/esta minha carta de Padrão vi-/rem que tendo respeito 
aos/serviços que o doutor duarte Vaz/dorta osório me fez depois de na/uni-
versidade de Coimbra aver [sic]/lido as cadeiras da instituta e/(….) e paçando ao 
alente-/jo no ano de seiscentos corenta//corenta e cinco com praça de soldado 
agregado ao terço de/mestre de Campo belchior de le-/mos de brito e (…) en-
tão l´´a se/ofereceu como /devia, e continuando o serviço pe/lla via das letras e 
ser provido /no cargo de desembargador da re-/llaçam do Portto no anno de 
seis-/centos cincoenta e douz athé o de/seiscento cincoenta e cinco exer-/citar o 
de desembargardor dos/agravos e Corregedor do Crime/e paçando pera a caza 
da Supli-/caçam servir nella muitos an-/nos de desembargador dos aggra-/vos 
e Corregedor do Crime da Cor-/te e Caza encarregando-lhe de /delligencia de 
importância e se-/gredo dar de todas boa com-/ta que se eszperava de sua ex-/
periencia e zella paçando ul-/(…) mente o lugar de con-/selheiro da fazenda o 
exerci-/tar até o anno de seiscentos//centos setetanta e hum em que fale-/ceu cuja 
acção se julgou por/sentença dos juízo das justiica-/ções pertencer a Francisco 
de-/Horta ozorio ilho do mesmo/duarte Vaz de Hortta em sa-/tisfaçam de tudo 
com o ma-/is que por parte de donna ma-/ria de laCerda sua may se/me apre-
sentou. Hey por bem/e me praz fazer-lhe mercê além /de outras para sua ilha 
segunda /donna guimar [sic: guiomar] de vinte mil reis /de tença cada anno em 
vida/pello que mando /(….) se paçou a ditta Carta/de Padraõ a dita donna gui-/
mar na fomra costumada. Francisco/Pereira a fez em lisboa a seis de/novembro 
de seiscentos setenta/e cinco Sebastião da gama lobo/a fez escrever(…)».

dona guiomar casou em lisboa, também na freguesia de S. tomé, a 17 
de Fevereiro de 1684, com João Henriques de melo 196 (mingão) 197, baptizado no 
bombarral (Salvador), a 13 de março de 1647 198 e já falecido a 9 de Setembro de 
1726, que foi Fidalgo Cavaleiro da Casa real «com mil e seiscentos reis de moradia 
e um alqueire de cevada por dia pago segundo a ordenança» (alvará de 28 de março 
de 1693) 199.

195 tt, Registo geral das mercês de D. Afonso VI, liv. 17, l. 254-255.
196 aparentemente, a primeira vez que aparece com este nome nos registos paroquiais do bombar-

ral é em 28.8.1664 (antes aparecia sempre como “ilho de rui gomes” e, algumas vezes, “e de 
d. anna”).

197 Fg: Vi: 110 e 127.
198 Foram padrinhos Sebastião de Horta («Sebastião dorta») e Frutuoso Henriques.
199 tt, Registo geral das mercês de D. Pedro II, liv. 7, ls. 53-54. apresentou sentença comprovando 

pertencerem-lhe os serviços de seu avô miguel Henriques e irmãos (portanto, seus tios-avós) 
rafael botado e Heitor Henriques; de seu tio João gonçalves Henriques; de Simão Henriques 
(que não consegui enquadrar); e os de Vicente Carvalho (que também não consegui situar).
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assento de matrimónio de João Hen-
riques de melo e d. guiomar Freire 
de lacerda, no oratório da Casa do 
desembargador João Pinheiro, por-
ventura o Pai do desembargador e 

Conselheiro José Pinheiro, cunhado 
de duarte Vaz dorta osório

João Henriques de melo foi sucessor da Casa de seu Pai (pela morte de seu 
irmão luís Henriques mingão) rui gomes Henriques e de sua mulher d. ana 
Henriques, ilha de João Henriques e de sua mulher d. Seraina da Serra (tam-
bém esta de varonia gorjão Henriques, ilha do morgado Francisco gorjão da 
Serra e de Ângela de Pina, avós paternos de Francisco gorjão Henriques, marido 
de dona ana maria osório de lacerda). C.g. 200

40. a terceira ilha do desembargador duarte Vaz dorta ozório e de dona 
maria de lacerda, de seu nome maria, foi também baptizada em casa, por causa 
justa, e foram-lhe administrados os Santos Óleos em lisboa (S. tomé), a 10 de 

200 a sua descendência pode encontrar-se em Gorjão Henriques, Vol. i, 2006. entre outros, foram 
pais de antónio Freire de andrade, Chanceler mor do estado da Índia e Conselheiro ultramari-
no, Cavaleiro Fidalgo, que vivia em 1754; e de diogo Carlos Henriques melo mingão, sucessor 
da Casa de seu Pai e morgados. FSo (tt, Habilitações, maço 10, dil. 228), que casou em 
9.9.1726, com d. Catarina marianna de miranda (f. 25.10.1730) e foram pais, entre outros, 
de Henrique Carlos Henriques (bapt. 28.10.1730), que passou à Índia, onde casou com a ilha 
de miguel Henriques gorjão (ou miguel Henriques de Seixas), também este com uma carreira 
militar importante no estado português da Índia portuguesa, e da mesma Família gorjão Hen-
riques, de que há muita descendência até à actualidade.
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outubro de 1667 201, tendo morrido ainda criança na mesma paróquia, a 21 de 
maio de 1668 (l. 73v.). tiveram ainda uma quarta ilha, também chamada ma-
ria e baptizada em lisboa, na mesma freguesia, a 10 de novembro de 1668 202 
(de quem não tenho mais notícia). das mercês régias concedidas a esta Família 
deduz-se, no entanto, que também esta terá morrido cedo.

41. o quinto ilho foi o progenitor da Família Horta machado. de seu nome 
Francisco Horta osório 203 (ou Francisco de Horta Osório Machado da Cunha 
e Mendonça 204) ou até com nomes diversos, como Francisco de Horta osório 
machado e Fonseca. ao contrário do que as genealogias diziam até hoje, incluin-
do eu próprio, não nasceu póstumo, tendo sido baptizado em casa e recebido os 
Santos Óleos na freguesia de lisboa (S. tomé), a 13 de março de 1670 205, tendo 
morrido a 3 de maio de 1748 e «sendo sepultado no dia seguinte em sepultura 
sua na casa do capítulo do convento de S. Francisco» 206.

assento de baptismo em lisboa (S. tomé) e notícia da sua morte, na gazeta de lisboa,  
n.º 21, de 21 de maio de 1748

201 tt, Registos Paroquiais de Lisboa. S. Tomé, liv. 1 de baptismos, l. 74v.
202 Havia sido baptizada em Casa. Foi padrinho o doutor José de Sousa Castelo branco.
203 aparece na Genealogia Manuscrita também com os apelidos machado, Cunha e mendonça. 

também aparentado, na actualidade, com outros ramos de «gorjão Henriques».
204 assim aparece referido em tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 388v.
205 livro de baptismos de lisboa (S. tomé), liv. 1-b, l. 89v. Foi padrinho o dr. João Pinheiro. 

o Visconde de Sanches de baêna escrevera ter sido a 3 de março, mas é erro, como o leitor 
poderá conirmar do assento.

206 José Krohn da Silva/miguel Corte-real (adiante, JKS:mCr): 2006: 49, 68 ou 366, referindo o 
assento, no arquivo distrital de Faro, freguesia da Sé, em Faro, l. 116.
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morava em 1702 na Quinta da dagorda (Peral) 207. Fidalgo Cavaleiro por 
sucessão de seu Pai (2 de outubro de 1698) 208. Senhor da Casa de seu Pai, foi 
administrador do morgado e torre de marim, que lhe terá advindo de sua mãe 209. 
Casou em alenquer, na aldeia galega da merceana 210, a 16 de novembro de 
1709, com d. Paula Joaquina Josefa de miranda, que nasceu nessa mesma fre-
guesia e aí foi baptizada a 12 de Julho de 1677, tendo por padrinho o dr. Paulo 
Carneiro 211, e terá falecido em 1717, ilha de João Carlos de miranda Henriques 
(ou araújo), que vivia de suas fazendas e foi FSo, e de sua mulher d. mariana 
Carneiro de barros 212. Ficou sua mãe como sua tutora. Com cinco anos, obteve 
mercê régia de 40$000 reis de tença com o Hábito de Cristo (Carta de Padrão 
de 17 de outubro 1675 213), tendo sido Cavaleiro de Cristo, ao que se julga a 10 
de outubro ou 12 de dezembro de 1682, com dispensa de menoridade 214. Foi 
Familiar do Santo ofício 215. Casou com d. Paula Joaquina Josefa de miranda, 
f. 1717, ilha de João Carlos (araújo) de miranda e de sua mulher d. mariana 
Carneiro de araújo 216.

a descendência de Francisco de Horta osório machado encontra-se muito 
estudada, por último, ainda que parcialmente, no volume dedicado à Ascendência 
e Descendência do 1.º Barão de Santa Comba Dão, pelo mestre lourenço Correia 
de matos, para a qual se remete o leitor, na esperança também que este pequeno 

207 em 1702 foi padrinho de duarte, seu sobrinho, ilho de João Henriques de mello, do bombar-
ral.

208 VSb: 1906: 37 diz que foi dia 2. Ver, contudo, tt, Registo geral das mercês de D. Pedro II, liv. 
12, l. 186.

209 tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 389.
210 lourenço Correia de matos, Ascendência e Descendência do 1.º Barão de Santa Comba Dão, 

lisboa, 2011, pág. 192, citando manuel arnao metello, «assentos Paroquiais dispersos (aldeia 
galega da merceana)», Raízes e Memórias, n.º 4, aPg, n.º 1, sl.; Janeiro, 1989, pág. 201, e tt, 
Habilitações para o Santo Ofício, João Carlos de miranda, maço 86, n.º 1500, l. 39.

211 lourenço Correia de matos, Ascendência e Descendência do 1.º Barão de Santa Comba Dão, 
lisboa, 2011, pág. 192, citando tt, Habilitações para o Santo Ofício, João Carlos de miranda 
Henriques, maço 19, n.º 489.

212 lourenço Correia de matos, Ascendência e Descendência do 1.º Barão de Santa Comba Dão, 
lisboa, 2011, pág. 192, informando que era irmã inteira do Padre João Carneiro de morais, 
deputado do Santo ofício por provisão de 9 de outubro de 1683, e que João Carlos de miranda 
Henriques e d. mariana Carneiro de barros viviam na quinta do Pé do monte, em arruda dos 
Vinhos.

213 ou 17 – tt, Ordens, liv. 10, l. 79.
214 Como só podia ser e conirmam expressamente JKS/mCr: 2006: 366, citando tt, Habilitações 

para a Ordem de Cristo, maço 34, n.º 132 (Francisco).
215 referido por JKS: mCr: 2006: 49, 68 ou 366, citando o processo do seu trineto por varonia 

legítima, 1.º Conde de Selir – tt, Habilitações para Familiar do Santo Ofício, maço 86, n.º 1500 
216 Fg: iii: 364 e 368; Fg: Vi: 127. VSb: 1906: 37-38.
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trabalho contribua para um livro similar sobre a Família Horta machado. des-
ta descendem e nela entroncam algumas das mais ilustres Famílias portuguesas, 
merecendo a Família Horta machado, dos Condes e Viscondes de alte, Condes 
de Selir e Condes de marim um tratamento monográico que excede o horizonte 
temporal e idiossincrático desta investigação.

declaração de Francisco orta osório machado, irmão de d. ana maria osório de lacerda, rela-
tiva ao pagamento por aquele a duarte gorjão Henriques de dívidas respeitantes, cremos, à admi-
nistração de bens da mãe de ambos durante o período que mediou entre a morte de d. maria de 

lacerda e a partilha do seu património.
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Capítulo II 
Um (O) ramo especial e primogénito dos Hortas de Setúbal: 

do primeiro Horta aos Viscondes da Bahia

42. entre os Hortas que aqui estudo, seguindo o caminho traçado por meu 
Pai e desenvolvendo as notas conjuntas publicadas em 2006, seguem-se os 
“Hortas” “de Setúbal”, pois dessa cidade izeram o seu centro, aí viveram e 
aí consolidaram um importante património material e imaterial. Como se 
escreveu na introdução, estes “Hortas” são reputados como os genuinamente 
legítimos descendentes do primeiro Horta que terá vindo de aragão para 
Portugal, de seu nome Pedro de Horta, e que terá vivido no algarve no tem-
po do rei d. afonso V 217, onde terá casado com Constança lourenço, a crer 
em Felgueiras Gayo e na generalidade dos genealogistas que sobre esta gente 
se pronunciaram. 218 deste matrimónio terão nascido os seguintes ilhos: 219

a. (2.1.) nuno Álvares de Horta, que segue
b. (2.2.) d. isabel de Horta. Casou com Pedro lopes batávia ou, segundo 

Dom Flamínio de Souza, com Pedro rebello. C.g.
c. (2.3.) d. Joana de Horta. alguns dizem-na ilha de d. isabel de Horta e 

de seu marido Pedro lopes batávia, que pode ser o que tem várias mer-
cês de cargos e bens em lagos, na Chancelaria de Dom Manuel 220. Casou 
com rodrigo rebelo, Feitor das almandravas do algarve (d. João iii 
– carta de 12.3.1537) 221, ilho de estevão rebello, “alfaquaque mor” e 
Fidalgo da Casa real. C.g. 222

217 tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, tt. Hortas, pág. 386; anP: 1985: i: 433. na Portugaliae 
Monumenta Africana estão dois documentos régios de 10 de Junho de 1488 relativos à morte de 
um escravo negro da guiné de um luís d’orta, cavaleiro morador em tavira, ilho de Fernão 
d’orta e de sua mulher aldonça da Fonseca – antt, Chancelaria de D. João II, l. 15, l. 18 e 
18 v.-19. estes podem ser os que tiveram mercê do ofício de escrivão da alfândega de tavira, no 
reinado de dom afonso V (quanto a luís, Chancelaria de Dom Afonso V, liv. 26, l. 177; quanto 
a Fernando da orta, Chancelaria de Dom Afonso V, liv. 34, l. 36).

218 Fg: Vi: 531.
219 Fg: Vi: 125. tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 386.Códices e Dom Flamínio de Souza, 

bguC, rolo 1, l. 64 (12).
220 Por exemplo: 1) Carta de ordenado, liv. 15, l. 33v.; 2) Carta de Quitação, liv. 6 de mist., l.. 

176; 3) Carta de quitação como feitor das almadravas do algarve, liv. 46, l. 155; 4) doação de 
casas e terras em lagos, liv. 25, l. 90 e liv. 7 de guad., l. 91.

221 Fg: iV: 661.
222 Fg: Vi: 125.
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d. (2.4.) martinho de Horta (martim afonso de Horta). Fidalgo da Casa 
do rei d. afonso V e, cremos, de d. João ii 223. Senhor da Quinta de 
requeixada (alenquer). Casou com madalena Carneiro, viúva do de-
sembargador homaz gentil da Silveira e irmã do Secretário de estado 
antónio Carneiro. 

Chancelaria de Dom Afonso V

dizem que este martinho de orta casou também com d. Catarina anes 
(Frz ou gonçalves) malafaya “que dizem ser da Família malafaya 224, de 
quem terá sido segundo marido. C.g. 225

43. o ilho primogénito de Pedro de Horta terá sido nuno (martins 226) Álvares 
de Horta (nuno alves de Horta 227), que as genealogias dizem ter sido Ca-
valeiro da ordem de S. tiago, Comendador de S. martinho de alcáçova 228, 
da mesma ordem, e tesoureiro do mestre da ordem, d. Jorge. terá sido ele 
quem assentou arraiais em Setúbal, onde terá casado 229 com brites roiz 230 
ou tareja roiz 231 (ou d. guiomar eanes) ilha de afonso anes. tudo ainda 
muito nebuloso, como se vê. menos nebulosa começa aqui a ser a sua des-
cendência. São conhecidos os seguintes ilhos:

223 mmd: 1994: 71 identiica mercê de sesmaria de terra em alenquer em favor de martim da orta 
(13.11.1481), mas a mesma Chancelaria de D. João II contém outras mercês a favor de martim 
da orta. 

224 Fg: V: 26; Fg: Vi: 529 e 531-532.
225 não é referido na Genealogia Manuscrita do tt. É desenvolvida por Dom Flamínio de Souza, 

bguC, rolo 1, 60 (8), que reproduzimos.
226 Fg: Vi: 125.
227 VSb: 1906: 35.
228 VSb: 1906: 35-37.
229 Fg: Vi: 125.
230 tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 386.
231 Dom Flamínio de Souza, bguC, rolo 1, l. 64 (12), que diz ser ilha de andré Salema (Callema) 

(?) e de leonor Frz.
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a. (3.1.) baltasar nunes de Horta, que segue
b. (3.2.) Álvaro Pires de Horta. diz Dom Flamínio de Souza que teve al-

vará de moço da Câmara a 15 de novembro de 1551 232. Casou duas 
vezes, com margarida gomes e com Francisca de reboredo. Viveu em 
Setúbal, onde instituiu com seus bens um morgadio, no ano de 1595 233, 
que depois nomeou em seu sobrinho nuno (martins) Álvares de Horta, 
por ser seu ilho, nascido do primeiro casamento, mentecapto. além 
de lúcido na avaliação da sua própria família, era certamente pessoa 
muito querida, como o demonstra o elevado número de vezes em que 
foi padrinho em São Julião 234. do casamento com margarida gomes 
teve também, pelo menos, a Catarina, que foi baptizada em Setúbal, 
na freguesia de S. Julião, 
a 3 de maio de 1568 235, 
tendo como padrinhos 
Pedro dorta (Pedro de 
Horta) e lianor dorta 
(leonor de Horta);

c. (3.3.) Pedro de Horta 236. 
Poderá ser o que foi pa-

232 Dom Flamínio de Souza, bguC, rolo 1, l. 64 (12), citando especiicamente o livro 2 de ma-
trículas, l. 381…

233 Fg: iV: 86.
234 encontramo-lo como padrinho, em Setúbal (S. Julião), a 21 de agosto de 1580, de João, ilho 

de geraldo Jaques, lamengo, e de Catarina de Figueiredo; a 5 de dezembro de 1582, de isabel, 
ilha de Pêro tavares e de maria Fernandes (foi madrinha beatriz dias); a 30 de Janeiro de 1583, 
de Joana, ilha de Francisco monteiro e de inês barradas; a 1 de Janeiro de 1584, de luísa, 
ilha de Fernão de azevedo e de margarida ribeira; a 22 de Janeiro de 1586, de ana, ilha dos 
mesmos Fernão de azevedo e de margarida ribeira (sendo também padrinho ambrósio roiz de 
reboredo); a 16 de Fevereiro de 1586, de britis, ilha do licenciado gaspar lopes e de Catarina 
nunes (sendo também madrinha brites nunes); a 12 de Julho de 1588, de antónio, ilho de 
antónio Francisco e de isabel dias (foi madrinha maria de escovar); a 2 de dezembro de 1589, 
de manuel, ilho de amador gonçalves e de maria Ferreira; a 5 de Julho de 1590, de Pedro, ilho 
de belchior Carvalho e de Catarina Francisca; a 9 de Julho de 1590, de gonçalo, ilho de duarte 
roiz ribeiro e de Catarina barbosa; a 4 de dezembro de 1590, de Francisco, ilho de João roiz 
e de Filipa da Veiga (sendo madrinha Violante da Veiga); a 3 de Fevereiro de 1591, de isabel, 
ilha de diogo martins e de inês de Carvalho (sendo madrinha branca ribeira); a 17 de março 
de 1592, de Susana (ilha de antónio Francisco e de isabel dias) e a 25 de Fevereiro de 1593 (na 
freguesia da anunciada, do matrimónio de luís Álvares Pedrosa com elena de reboreda).

235 registos Paroquiais, Livro de Baptismos de S. Julião, liv. 1, l. 38v.
236 no auC encontra-se a inscrição de Pedro d’ Horta, ilho de nuno Álvares de Horta, de Setúbal, 

que se inscreveu em Cânones em 1623 (13 de outubro), tendo sido bacharel (3.6.1631). dei-
xamos aqui a referência.
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drinho de sua sobrinha Catarina, mas também o que foi padrinho na 
mesma paróquia de S. Julião, em Setúbal, a 19 de Janeiro de 1584 e a 9 
de outubro de 1588. terá casado mas já era morto em 13 de Fevereiro 
de 1613, data em que casou na freguesia de nossa Senhora da anuncia-
da, em Setúbal, “andré dorta, escravo de Pedro dorta que deus tem”, 
com esperança Vidal 237. Smn.

d. (3.4.) leonor da Horta. Casou com dr. diogo Cardoso de Vasconcelos. 
C.g.

e. (3.5.) d. isabel de Horta 238. Foi terceira mulher de martim Cotta Fal-
cão, com quem casou em Setúbal (S. Julião), a 27 de abril de 1586 239, e 
era ilho de gaspar Cotta Falcão e de sua mulher maria Correa de an-
drade 240. instituiu morgadio em favor de sua sobrinha dona leonor de 
Horta, por casar com seu enteado gaspar Cotta Falcão (6.5.1609) 241).

armas de Horta e capa 
interior do manuscrito 
relativo ao Tombo do 

morgado de D. Isabel de 
Horta, de que era senho-
ra, em 1797, dona ana 

Felícia 242

237 adSetúbal, Registos paroquiais de Setúbal, Nossa Senora da Anunciada, liv. 1-C, l.  88.
238 em 20 de Julho de 1567, em Setúbal, na freguesia de S. Julião, foi baptizado rodrigo, ilho de 

isabel dorta (pode ser outra...) e de Álvaro Peres.
239 Foram padrinhos Pedro de Horta, duarte de mello e leonor de Horta, julgamos que o primeiro 

e esta última irmãos da noiva.
240 Fg: iV: 660. tt, Genealogia manuscrita, cit.
241 nota do tabelião bartolomeu Fernandes, de 6.5.1609 – Fg: iV: 660. Para a sua descendência, 

v. infra. um gaspar Cotta Falcão morreu em lisboa (S. tomé), já viúvo, a 2 de Junho de 1644 
(liv. 1-o, l. 3).

242 este magníico tombo é propriedade do Senhor arquitecto Jorge de brito e abreu, g.C.g.d., a 
quem nunca agradeceremos em demasia a simpática e pronta disponibilidade do mesmo.
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44. Por uma notável circunstância, qual seja a de o Senhor arquitecto Jorge de 
brito e abreu (g.C.d.d. da Soberana ordem de malta), etc, ser o cuidadoso 
proprietário do tombo deste morgadio, tive a oportunidade de ter acesso ao teor 
da instituição do morgadio 243 dos Hortas, que assim e aqui se transcreve, na sua 
parte inicial: «em nome de deus amen, saibam quantos este instrumento de 
contrato, declaração e dote e instituição de morgado e obrigação virem que no 
ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em 1609 aos 6 dias do mês 
de maio junto ao lugar de Sacavém no termo de lisboa na Quinta de gaspar 
Cota Falcão, Fidalgo da Casa de el-rei nosso Senhor, estando ele aí presente e 
estando presente dona isabel de Horta, dona viúva, mulher de martim Cota 
Falcão que deus tem, logo por ela dona isabel de Horta foi dito perante mim o 
tabelião e testemunhas que era vontade que ela izera um contrato de dote e arras 
e instituição de morgado nele dito gaspar Cota Falcão para haver de casar com 
sua sobrinha dona leonor de Horta, ilha de seu irmão baltasar nunes dorta e 
de Catarina de Faria moradores na vila de Setúbal outorgada nas notas de (…) 
gonçalves de Frota, tabelião que foi na dita vila de Setúbal em os dezasseis dias 
do mês de agosto de mil seiscentos e quatro». de entre as disposições curiosas da 
instituição do morgadio consta a obrigação de os administradores serem «todos 
dos Hortas» e se haverem de sepultar na Capela de S. bento do Convento de 
S. Francisco de Setúbal, salvo se forem descendentes de gaspar Cotta.

esta dona isabel de Horta merece por isso um tratamento particular. 
desde logo porque, por força do morgadio por si instituído em favor de sua 
sobrinha dona leonor de Horta, por casar com seu enteado gaspar Cotta Fal-
cão (6.5.1609) 244, consegui seguir esta linhagem, até na sua importância patri-
monial, durante mais de 200 anos, pois dois séculos depois foi administradora 
deste extenso morgadio dona ana Felícia Coutinho Pereira de Sousa tavares de 
Horta amado e Cerveira, mulher do doutor José de Seabra da Silva, 5.ª avó 
(15.5.1794 245), em virtude da sentença que seu Pai nicolau Pereira Coutinho 
conseguiu contra manuel Pedro Horta.

243 actualizei a ortograia.
244 nota do tabelião bartolomeu Fernandes, de 6.5.1609 – Fg: iV: 660. Para a sua descendência, 

v. infra. um gaspar Cotta Falcão morreu em lisboa (S. tomé), já viúvo, a 2 de Junho de 1644 
(liv. 1-o, l. 3).

245 dona ana Felícia conferiu nessa data procuração a seu marido o Secretário de estado José de 
Seabra da Silva para a representar na feitura no tombo. Foi juiz do tombo o doutor diogo 
guerreiro Camacho de aboim.
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45. Seu irmão varão primogénito foi baltasar nunes de Horta, que sucedeu na 
Casa de seu Pai. terá sido idalgo da Casa real e era vivo em 1618 246. Viveu em 
Setúbal 247, onde casou com Catarina (Álvares) 248 de Faria magro, que alguns di-
ziam ser ilha de Cristóvão de Figueiredo e de sua mulher d. isabel de Figueiredo, 
ilha de Jerónimo Ferreira de Carvalho. Contudo, parece-nos, com Dom Flamínio 
e demais fontes, que Catarina Faria será ilha de Jerónimo Ferreira de Carvalho e 
de d. isabel de Figueiredo 249. Foram pais de:

a. (4.1.) nuno Álvares de Horta, que segue
b. (4.2.) Pedro de Horta de Carvalho. ainda vivia em 1635, data em que 

o encontro como padrinho de seu sobrinho Pedro de Horta, em São 
Julião. «Estudou leis e não se despachou, foi homem de muitos desmanchos, 
viveu em Setúbal onde foi vereador. Foi segundo marido de D. Catarina 
de Carvalho, herdeira, ilha de Alberto Jácome de Carvalho, Escrivão da 
Câmara de Setúbal 250, e de D. Isabel de Madureira». C.g. 251

c. (4.3.) d. leonor de Horta. Foi segunda mulher de gaspar de Cotta Fal-
cão. apesar de a sua geração se ter, em princípio, extinguido, foram pais, 
pelo menos, de: 252

4.3.1. isabel, baptizada em lisboa, também em S. tomé, a 20 de Janeiro 
de 1614 (liv. 1-m, l. 20v.).

246 a 2 de maio de 1616 encontramo-lo como padrinho de Catarina, ilha de nuno Álvares e de 
dona ana, juntamente com o Pd. martim de Figueiredo, que a baptizou, tudo na freguesia de 
S. Julião, em Setúbal.

247 encontramo-lo como padrinho na paróquia de S. Julião, a 24 de dezembro de 1581, de Catari-
na, ilha de amador gonçalves e maria Ferreira; ou a 24 de outubro de 1589, de leonor, ilha 
de Francisco monteiro e de inês barradas (e apresentou beatriz gil, por falta de madrinha); a 18 
de novembro de 1590, de leonor, ilha de diogo lopes e de beatriz Correia (sendo madrinha 
beatriz Paes). 

248 Fg: Vi: 505 dá nota de Catarina Álvares magro (tt. “magros”), casada com Cristovão de Fi-
gueiredo – será a mesma? em Fg: iV: 86 chama-a Catarina de Faria e em Fg: iV: 661 e Fg: Vi: 
125 chama-lhe Catarina de Faria magro. em Fg: Xii: 147 chama-a Catarina de Faria magra. 
tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 386v. chama-a Catarina Álvares de Faria magro.

249 na Genealogia Manuscrita, esta aparece com o nome alternativo e como ilha de Jerónimo Fer-
reira de Carvalho, sendo sua mãe d. isabel de Figueiredo, que surge como ilha de Cristóvão de 
Figueiredo. Seguimos Fg: Vi: 125. em Fg: Xii: 147, Catarina de Faria magro aparece como 
ilha de Jerónimo Ferreira de Carvalho. em nb: 2003: 209, é referida a Cba de Jerónimo Fer-
reira de Carvalho, de 10.12.1546.

250 alberto Jácome de Carvalho era o escrivão da Câmara de Setúbal no processo de que foi alvo 
nuno Álvares dorta.

251 Fg: iV: 86; Fg: Vi:. 126. Fg: Xii: 147. Códices de Dom Flamínio de Souza, bguC, rolo 1, 
l. 13v. (que a diz também viúva de antónio de liz Velho e dá conta de pelo menos 5 gerações 
subsequentes….).

252 Pl: iV: 328. liv. 1 de mistos, l. 47v..
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4.3.2. martinho Cotta Falcão. Foi baptizado em lisboa, na paróquia de 
S. tomé, a 20 de Junho de 1620, sendo padrinhos o Conde de 
Portalegre, dom diogo da Silva, e dona mariana d’eça 253. 

diz uma genealogia manuscrita que está na torre do tombo que, «mor-
rendo sem sucessão, passou o dito morgado à linha de nuno alz da 
Horta, sobre que trouxe demanda manuel José Coutinho de Coimbra 
de Coimbra e tendo sentença contra não embargou, por cujo seu ilho 
nicolau Pereira Coutinho renovou o litígio que correu com apelação 
nos agravos, e se decidiu em favor de sua ilha d. ana Felícia, mulher 
do Secretário de estado José de Seabra da Silva, contra Francisco de 
Horta, ilho de José de Horta» 254;
4.3.3. d. Catarina. baptizada a 27 de outubro de 1621, na mesma pa-

róquia, sendo ailhada do dr. luís araújo de barros e de d. ma-
ria (liv. 1-m, l. 43v).

4.3.4. bartolomeu, baptizado em lisboa, na freguesia de S. tomé 255, 
como ilho, tal como todos os irmãos, de gaspar Cotta Falcão e 
dona leonor (sic), do que se deduz o estatuto dos Pais, a 20 de 
Janeiro de 1623, sendo padrinhos o Conde de tarouca e dona 
maria de noronha;

4.3.5. tomé, baptizado a 30 de dezembro de 1624 (l. 56).
4.3.6. d. Paula, baptizada a 3 de Fevereiro de 1628, tendo por padrinho 

miguel de Vasconcelos, o “desfenestrado” de 1 de dezembro de 
1640…

d. (4.4.) d. tomásia de Horta 256

253 tt, Livro de Mistos de S. Tomé, liv. 1-m, l. 34v.
254 tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 386v.
255 tt, Registos paroquiais de Lisboa, S. Tomé, liv. 1-m, l. 47v.
256 não referida por Fg: Vi: 125.
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46. nuno Álvares de Horta. 257 Sucedeu na Casa de seu Pai. Julgo ser este, e não 
o seu avô, o que foi padrinho em Setúbal, na freguesia de S. Julião, a 13 de Feve-
reiro de 1617 258. Foi Fidalgo da Casa real e Familiar do Santo ofício. Viveu em 
Setúbal. recusou-se a servir o ofício de almotacé e, por esse facto, foi julgado pela 
inquisição (1618-1620), processo que está disponível na internet e é extrema-
mente interessante 259. Casou com sua prima co-irmã dona ana de Carvalho 260, 
ilha do desembargador da Suplicação 261 diogo Ferreira 262 de Carvalho e de sua 
segunda mulher d. margarida Soares 263; neta paterna de Jerónimo Ferreira de 
Carvalho. Viveram em Setúbal, «tt. de Carvalhos de Martim Gil» 264. Foram pais 
de: 265

5.1. Frei Álvaro de Horta. baptizado em Setúbal, na freguesia de S. Julião, 
a 24 de Junho de 1617, sendo padrinho antão de Faria Palha e o Pd. 
martim de Figueiredo, que o baptizou. não o tinha identiicado antes 
nem aparece nas genealogias que conhecia desta Família 266, mas é refe-
rido no tombo de dona isabel de Horta, como tendo seguido a vida 
religiosa. Smn.

257 Fg: Xii: 147.
258 de luís, ilho de Frutuoso ribeiro e de isabel roiz.
259 tt, tribunal do Santo ofício, inquisição de lisboa, proc. 17735 (c.a.1618-11-10/

c.a.1620-03-02), sob o extracto “traslado de culpas contra nuno Álvares de Horta”, acessível 
em http://digitarq.dgarq.gov.pt/oddisplay.aspx?move=next&digitalobjectid=145811&File
id=_1993218, acedido a 16 de março de 2010.

260 os nomes dos Pais de d. luísa de Carvalho (assim aparece no assento de casamento com Fran-
cisco Salema) são os que constam do texto.

261 Fg: iV: 86.
262 Fg: Vi: 125 dizia que era “Fernandes”.
263 em Fg: iX: 230 a sua mulher chama-se d. inês de Carvalho, ilha de antónio liz Velho e de 

d. Catarina da Fonseca, ilha de alberto Jácome de Carvalho.
264 tt, Genealogias Manuscritas, 21-F-19, pp. 386v.
265 Fg: Vi: 125. da inserção sistemática dos apontamentos de Dom Flamínio poderá pretender 

deduzir-se que este nuno Álvares dorta terá casado, ele sim, com brites roiz, referindo que um 
ilho deste casal (ou seriam os avós?), de seu nome gaspar nunes dorta, foi à Índia em 1567.

266 no entanto, em 2006, em Gorjão Henriques, dávamos nota de um irmão, que se chamaria gas-
par de Figueiredo e que, entrando na vida religiosa como monge de S. bernardo, teria tomado o 
nome de Frei Álvaro de Figueiredo. Seria este ou em homenagem a este irmão?
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5.2. / 5.3. d. margarida de Carvalho. este casal teve duas ilhas margaridas, 
baptizadas com pouco mais de um ano de diferença e ambas baptiza-
das em Setúbal, na freguesia de S. Julião, a primeira a 20 de Fevereiro 
de 1619, sendo madrinha mariana de Figueiredo, e a segunda a 15 de 
agosto de 1620. normalmente, diria que a segunda teria sido a que 
sobreviveu e foi freira no Convento de Jesus (Setúbal) 267. Contudo, há 
casos em que o mais velho sobreviveu a um homónimo seu irmão e mais 
novo. assim sucedeu na Família Seabra da Silva, com dois tios-avós...

5.4. d. luísa de Carvalho. Foi baptizada em Setúbal, na freguesia de S. Ju-
lião, a 29 de agosto de 1621, sendo padrinho João roiz roxo. Casou na 
mesma freguesia, a 12 de maio de 1640, com Francisco Salema de aze-
vedo 268, porventura o que foi baptizado a 21 de novembro de 1611 em 
Setúbal, na freguesia de S. Julião, escrivão do almoxarifado de Setúbal e 
ilho de rui lopes Serrão 269 e de sua legítima mulher maria Salema. 270 
Foram pelo menos pais de:
5.4.1 Pedro. baptizado em Setúbal, na freguesia de S. Julião, a 26 de 

novembro de 1653, apresentado como ilho de Francisco Sale-
ma e de dona luísa” 271.

267 Só referida na Genealogia manuscrita e, claro, no assento paroquial do seu baptismo.
268 um irmão, de nome Pedro, foi baptizado na mesma freguesia de S. Julião, a 18 de Julho de 

1613. outro foi baptizado a 4 de abril de 1615, sendo ailhado do Pd. martim de Figueiredo, 
que o baptizou. É de notar que, neste assento, a mãe aparece identiicada pela primeira vez (pelo 
menos que encontrássemos) como maria Salema Correa.

269 rui lopes Serrão tinha pelo menos uma escrava, de nome Vicência, que baptizou um ilho 
em Junho de 1624, em Setúbal, na freguesia de São Julião (e baptizou outro em 1625, de seu 
nome domingos). encontra-se rui lopes Serrão como testemunha do matrimónio de Fernão 
de azevedo e de margarida ribeira, na freguesia de Santa maria da graça, a 1 de março de 
1576 (sendo também testemunhas, entre outros, andré Salema). a 11 de Fevereiro de 1577 
rui lopes Serrão é testemunha do casamento de gonçalo Fernandes, trabalhador, com brásia 
nunes, sendo identiicado como “seu genro”. É também testemunha, na mesma freguesia e ano, 
do casamento de Pêro lopes com grácia nunes.

270 nb: 2008:i: pág. 282: habilitação para a ordem de Cristo de seu neto paterno baltasar de Horta 
Salema (1719).

271 Registos Paroquiais de Setúbal, S. Julião, liv- 6-b, l. 35.
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5.4.2 inácio.
5.4.3 Francisca. baptizada, junto com seu irmão inácio, em Setúbal, 

na freguesia de São Julião, a 12 de agosto de 1656, sendo padri-
nhos manuel da Cunha Soares e José da Cunha seu ilho 272.

5.5. diogo de Horta de Carvalho. terá sido o que foi baptizado em Setúbal, 
em São Julião, a 18 de Fevereiro de 1624, sendo ailhado de seu avô 
diogo Ferreira de Carvalho. as genealogias dizem que foi mentecapto, 
mas casou com d. isabel madureira. S.g.

5.6. d. leonor. também não a encontrei nos nobiliários nem antes a referi, 
mas foi baptizada na mesma paróquia de São Julião, em Setúbal, a 24 de 
abril de 1626, sendo padrinho Álvaro de Carvalho. Smn.

5.7. baltasar de Horta (de Carvalho), que segue
5.8. gaspar. Foi baptizado em Setúbal, na freguesia de S. Julião, a 24 de 

agosto de 1628, sendo padrinho Pedro d’orta (Pedro de Horta). Smn.

272 Registos Paroquiais de Setúbal, S. Julião, liv- 6-b, l. 53v. os pais são apresentados como “Fran-
cisco Salema de azevedo e de sua mulher dona luísa”.
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5.9. baltasar de Horta, que segue
5.10. Pedro. Foi baptizado em Setúbal, na freguesia de São Julião, a 23 de 

Setembro de 1635, sendo padrinho seu tio Pedro de Horta.

47. baltasar de Horta (ou baltasar de Horta de Carvalho). Como se vê, existem 
dois baltasares de Horta, ilhos destes pais. Presume-se que aquele com quem se 
segue seja o segundo. o primeiro foi baptizado em Setúbal, na freguesia de São 
Julião, a 27 de maio de 1627, sendo padrinhos brás Cordeiro e dona Filipa de 
Paredes. o segundo foi baptizado na mesma freguesia, a 5 de maio de 1630, ten-
do os mesmos padrinhos 273.

assentos de baptismo de dois 
baltasares da Horta, que antes 
achava ser o 3.º ilho de seus 

pais e que hoje sei ser, no míni-
mo, o 7.º...274 em 26 de maio 

de 1627 e a 5 de maio de 1630

273 Registos paroquiais de Setúbal, São Julião, liv. 5-b, 1629-1648, l. 18v.
274 Registos paroquiais de Setúbal, São Julião, liv. 4-b, 1621-1629, l. 86.
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Fidalgo da Casa real. Sucedeu na Casa de seu Pai pela morte de seus 
irmãos, sendo «Senhor do morgado dos Hortas de Setúbal» 275. Por morte de 
seu primo martim da Cotta Falcão, sucedeu no morgado instituído por sua tia 
d. isabel da Horta, irmã de seu avô paterno. as genealogias dizem que «foi ho-
mem de pouco talento» 276. 

assento de casamento de baltasar de Horta com dona inês de Carvalho (1649)

Casou em Setúbal (S. Sebastião), a 7 de Janeiro de 1649, com sua prima 
dona inês de Carvalho, ilha de antónio de liz Velho e de sua mulher (c. Se-
túbal, antes de março de 1629) dona Catarina 277- 278 de Carvalho, Herdeira de 
lizes e Fonsecas, «que sucedeu na Casa de seus Pais» e casou depois de viúva com Pedro 
de Horta de Carvalho. 

275 Fg: Xi: 535.
276 tt, Genealogia manuscrita, cit.
277 assim aparece no assento de baptismo de sua ilha d. antónia. Foram padrinhos desta lizuarte 

de liz Velho e isabel de madureira. outra ilha, de nome isabel, foi baptizada a 14 de abril de 
1627, sendo padrinho Simão de miranda Henriques (livro de registos de baptismos de Setú-
bal, S. Julião, liv. 4-b, l. 85).

278 - Fg: iV: 86; Fg: Vi: 126. Fg: Xi: 535.
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assentos de baptismo de antónia e de Joana, irmãs de dona inês, baptizadas em Setúbal,  
na freguesia de São Julião, em 1629 e 1633

dona inês era neta paterna de estêvão de liz 279 Velho 280 e de sua mulher 
Joana de gouveia 281; neta materna de alberto Jácome de Carvalho, CF e escrivão 
da Câmara de Setúbal 282, e de isabel de madureira, «que sucedeu nas Capelas de 

279 aparece também várias vezes como padrinho em Setúbal, na freguesia de S. Julião: por exemplo, 
a 24 de Fevereiro de 1586, de damião, ilho de estêvão de gouveia (?) e de isabel gramaxa.

280 de cuja ascendência provável tratámos em Gorjão Henriques (co-autoria com nuno gorjão 
Henriques), Vol. ii, 2006.

281 uma ilha, de nome Helena, foi baptizada em Setúbal (S. Julião), a 13 de Fevereiro de 1587, sen-
do padrinhos andré Cordeiro e leonor de liz, se bem li o assento; um ilho, de nome Francisco, 
foi baptizado na mesma paróquia, a 18 de Janeiro de 1593, sendo padrinho Francisco barradas.

282 Fg: iV: 86. Fg: Xi: 535. um irmão deste, de nome Paulo Coelho de Carvalho, casou com 
“dona Filipa” e foram pais de maria, baptizada em Setúbal, na freguesia de S. Julião, a 12 de 
maio de 1613, sendo padrinho este avô e madrinha “dona maria”, sua tia. (l. 45v). ainda se 
encontra alberto Jácome de Carvalho como padrinho em Setúbal, na freguesia de São Julião, 
a 15 de novembro de 1620, a 1 de Junho de 1622 (aqui, de João, ilho de estêvão nunes e de 
ana roiz), a 27 de Janeiro de 1623 (de antónia, ilha de antónio gonçalves e de ana nunes), a 
5 de outubro de 1625 (de miguel, ilho de bento machado e Vicência gomes, sendo madrinha 
Jerónima Pegada), a 20 de outubro de 1628 (de uma ana), a 26 de Julho de 1629 (de isabel, 
ilha de antónio de oliveira e de Catarina gonçalves), a 16 de agosto de 1629 (de Catarina, 
ilha de antónio (?) de lima boto e de mariana godinho), a 24 de outubro de 1635 (de luísa, 
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sua Mãe», baptizada em Setúbal, na freguesia de S. Julião, a 27 de Setembro de 
1585 283; bisneta, pelo avô materno, de José Coelho de Carvalho , «Juiz do (…) 
do Trigo em Setúbal» 284 e de sua primeira mulher d. luísa Camelo; bisneta, pela 
avó materna, de rui lopes (godinho) e de sua mulher (c. Setúbal) Catarina da 
Fonseca (osório), que sucedeu nas Capelas de seu Pai. rui lopes era ilho de 
Pedro godinho, «Cavaleiro Fidalgo e Almoxarife da Ordem de S. Tiago em Setúbal, 
para onde veio da vila de Olivença, onde tinha uma boa Capela» 285 e de sua primei-
ra mulher (c. Setúbal) isabel madureira. Por seu turno, Catarina da Fonseca era 
ilha de bernardino da Frota da Fonseca, que sucedeu nas Capelas de sua mãe [e 
era ilho de tomé gonçalves Frota e de sua mulher, com quem casou em Setúbal, 

ilha de luís Sardinha da Cunha e de dona maria Camella – outra ilha deste casal, de seu nome 
antónia, foi baptizada na mesma freguesia a 14 de Janeiro de 1637, mas o padrinho foi miguel 
de Cabedo). a família Cabedo é uma das mais ilustres que encontrei nos paroquiais de São Ju-
lião, nesta época (onde aliás também se encontra, entre outros, o baptismo de dom raimundo, 
ilho do duque de aveiro). Curiosa foi a descoberta, mas na paróquia de Santa maria da graça, 
a 1 de Fevereiro de 1580, do casamento do doutor Jorge de Cabedo de Vasconcelos (cremos, o 
grande jurista Cabedo), com inês de atouguia, ilha de …Jorge de Cabedo…(em 1593, é teste-
munha  de um casamento na freguesia da graça, em Setúbal, justamente um Jorge de Cabedo de 
atouguia, pai ou irmão, presumimos, da noiva). um aspecto curioso é o de a viúva de Jorge de 
Cabedo ter casado com outro notável português, miguel leitão de andrade, em lisboa (Santa 
engrácia), livro 1 de mistos, l. 72v.

também o encontro como testemunha em Santa maria da graça, designadamente a 9 de 
novembro de 1627, de bernardo da mota, Capitão da Fortaleza do rio grande, no brasil, 
com Florença de Valadares, juntamente com o Padre Pero bello Castelo branco e o licenciado 
estêvão Faleiro, e também a 17 de Setembro de 1628, no casamento de bastião ribeiro e de 
Catarina Álvares, com a curiosidade de, pela primeira vez, aí se dizer expressamente que era 
“escrivão da Câmara.”. Seguidamente, a 19 de Janeiro de 1631, testemunha o matrimónio de 
antónio dias e luísa Pires.

283 Sendo padrinhos brites de madureira e Fernão de madureira.
284 idem, D. Tomás Caetano do Bem, Árvore de Costados de Várias Famílias, Cod. 1066-1068, l. 

248, biblioteca nacional de lisboa, Secção de reservados.
285 Fg: iV: 86.
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briolanja da Fonseca e casou com d. inês da mena. baltasar de Horta e d. inês 
de Carvalho foram pais de: 286

assento de baptismo de lourenço, irmão de antónio de liz Velho 287 e ilhos, ambos,  
de estêvão de liz e de Joana de gouveia, a 13 de maio de 1585 (Setúbal, São Julião)

6.1. antónio. não aparece documentado em qualquer genealogia por mim 
anteriormente conhecida. Foi baptizado em Setúbal, na freguesia de São 
Julião, a 9 de Junho de 1655, sendo seus padrinhos manuel de liz e sua 
mulher dona antónia. Suponho que tenha morrido muito novo.

6.2. nuno. Foi baptizado em Setúbal, também em S. Julião, a 12 de outu-
bro de 1657, sendo padrinho antónio Ferreira de Carvalho 288. também 
terá morrido muito novo.

6.3. d. ana Josefa da Horta. 289 Casou duas vezes, a primeira 290 com o seu 
parente bernardo amado Pereira, FCCr, Cavaleiro de Cristo, com 
quem se segue

286 embora não os tenha ligado, não quero “deixar de deixar” nota das provanças para Familiar do 
Santo ofício em 1752 (mF 1793-a, o mesmo das provanças José de Seabra da Silva) de José de 
Horta Figueiredo moniz, de Setúbal, ilho de Francisco Pereira de azevedo e Horta e de d. iná-
cia maurícia de boto (?) moniz, neto paterno de José de Horta de Carvalho e de dona Violante 
lourença Pereira; neto materno de João moniz de Carvalho, FSo, e de d. Simoa teresa de 
Faro, todos naturais e moradores da vila de Setúbal. o processo é extremamente interessante. no 
rgm de d. maria i, liv. 21, ls. 31, encontra-se mercê régia a ignácio Xavier da Horta Salema, 
de Setúbal, ilho de Francisco de Horta Salema.

287 uma d. Joana de liz (com “d.”) casou a 17 de Fevereiro de 1586, em Santa maria da graça, na 
cidade de Setúbal (então vila), com Henrique de Sousa.

288 Registos paroquiais de Setúbal, S. Julião, liv. 6-b, l. 62.
289 Fg: iX: 230.
290 o segundo casamento foi com o Capitão dom lourenço Vanichelli, que veio a este reino por 

nele ter servido seu tio João Varichilli, que teve mercê em que nomeou este seu sobrinho. Fg: 
iV: 86 chama-o «D. Lourenço Vanigeli». um ilho de ambos, de seu nome João, foi baptizado 
em Setúbal, em S. Julião, a 11 de Janeiro de 1690, sendo padrinho João de moura de brito (liv. 
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6.4. d. tomásia Catarina da Horta. Casou duas vezes, a segunda, única com 
geração, com seu primo co-irmão Pedro Correa de Salema, ilho de 
Francisco Salema de azevedo e de d. luísa de Carvalho (supra)

assento de baptismo de antónio, ilho de baltazar de Horta e de d. inês de Carvalho

48. d. ana, que também aparece nos registos paroquiais como d. ana de Car-
valho ou d. ana de orta de Carvalho ou d. ana Josefa da Horta 291, casou duas 
vezes, sendo seu primeiro 292 marido bernardo amado Pereira, que foi Fidalgo Ca-
valeiro e Cavaleiro de Cristo. não encontrei em Coimbra (S. bartolomeu), o seu 
baptismo, mas suponho que tenha ocorrido entre 1639 e 1642, em cujo intervalo 
faltam os assentos paroquiais nessa paróquia. morreu antes de 1684, pois a sua 
mulher baptizou um seu ilho do segundo casamento a 29 de agosto de 1684 293. 
Foram pais de:

17.1. d. isabel maria da Horta Forjaz Pereira, que segue
17.2. d. bernarda Victória de Horta (ou d. bernarda Forjaz da Horta). Foi 

baptizada em Setúbal, em S. Julião, a 22 de dezembro de 1681 294, 
sendo padrinho Francisco de Sá de menezes. 

6-b, l. 86v). lourenço Vanicheli, Capitão de uma Companhia de infantaria de Setúbal, teve o 
foro de Fidalgo Cavaleiro por alvará de 20 de Junho de 1692, pelos seus serviços na armada, e 
onde é identiicado como ilho de Jácome Filipe Vanicheli (tt, Registo Geral de Mercês de Dom 
Pedro II, liv. 7, l .234).

291 Fg: iV: 86.
292 o segundo casamento foi com lourenço Varichilli, que veio a este reino por nele ter servido seu 

tio João Varichilli, que teve mercê em que nomeou este seu sobrinho – v. ainda Fg: iV: 86.
293 baptizou três ilhos, João, Jerónimo e João- Registos paroquiais de Setúbal, S. Julião, liv. 6-b, ls. 

38 (29 de agosto de 1684, baptizando o Pd. Frei Álvaro de Carvalho, sendo padrinho balta-
sar de Horta de Carvalho), 48 (Jerónimo, sendo padrinho rui Figueiredo magro e madrinha 
d. isabel Francisca da Silva) e 86v (11 de Janeiro de 1690).

294 Registos paroquiais de Setúbal, S. Julião, liv. 7-b, l. 13.
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assento de baptismo de bernarda, ilha de bernardo amado e de d. ana de Carvalho

Casou com roque de macedo Pereira de S. Payo, «Senhor da Casa de 
Verride, Cavaleiro da Ordem de Cristo, Familiar do Santo Ofício, Fid. 
Da C.R.» 295. C.g. 296

49. d. isabel maria da 
Horta Forjaz Pereira foi 
Senhora da Casa de ale-
mtejo e morgados de ar-
zila (campo de Coimbra), 
por ser herdeira de seu Pai.

excerto do tombo de dona isa-
bel de Horta que refere o modo 

como dona isabel da Horta 
Forjaz Pereira sucedeu no mor-
gado de dona isabel de Horta

295 Fg: Xi: 534.
296 Fg: iX: 230-231. Fg: Xi: 534. Foram pais, pelo menos, de:

1) antónio de macedo Pereira, natural de Verride, ilho de roque de macedo Pereira de Sam-
paio, Fidalgo da Casa, e neto do desembargador antónio de macedo Pereira alvará de 28 de 
maio de 1718, l. 52);

2) Joaquim de macedo Pereira rangel, natural de Verride, idem (l. 51v.);
3) bernardo amado Pereira, que teve foro de Fidalgo (alvará de 28.5.1718)- Registo Geral de 

Mercês de D. João V, liv. 10, l. 52;
4) José Francisco de macedo Horta e Sampaio, que não aparece ilhado mas que se habilitou para 

a ordem de Cristo (22.6.1718 – maço 96, n.º 649 – nb: Hom: ii: 2008: 404.
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Foi baptizada em Setúbal, na freguesia de S. Julião, a 21 de Janeiro de 
1679, pelo Padre Frei Álvaro de Carvalho, religioso de S. bernardo, sendo padri-
nhos, por procuração, martim Cotta e dona luísa de menezes e melo. 297

assento de baptismo de isabel, ilha de bernardo amado Pereira  
e de d. ana de Horta de Carvalho

Casou em Coimbra (S. tiago), a 28 de agosto de 1700, com bernardo 
Coutinho Pereira. FCCr, senhor do morgado dos Coutinhos de Coimbra e 8.º 
senhor do morgado da redízima da bahia de 400000 reis de Padroado de Juro 
real, por Padrão do rei d. Pedro ii, FSo 298 e, depois de viúvo, leigo de S. do-
mingos.

assento de matrimónio de bernardo Coutinho Pereira e d. isabel maria da Horta (1700), Senho-
res dos morgados da redízima da bahia, dos Coutinhos de Coimbra, de arzila (Coimbra), etc.

297 Registos paroquiais de Setúbal, S. Julião, liv. 6-b, l. 221v.
298 tt, Habilitações para Famíliar do Santo Ofício, maço 2, dil. 31.
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50. bernardo Coutinho Pereira 299 terá nascido por volta de 1669. Foi Cavaleiro 
da ordem de Cristo, sendo bastante interessantes as suas “provanças” 300. o rei 
concedeu-lhe a mercê, mas ordenou que izesse as provanças. obteve mercês de 
12$000 e de 48$000 reis de tença, a cada ano, em vida com o Hábito de Cristo 
(Cartas de padrão de 21.10.1681) 301. Consultada a mesa, foi por esta dito que 
«na sua pessoa concorre a qualidade e limpeza necessária» mas foi airmado o impe-
dimento da idade, visto que tinha dez anos e era, por isso, menor de dezoito anos, 
como era requerido (lisboa, 14.7.1682). em agosto de 1682, bernardo Couti-
nho Pereira requereu a dispensa do impedimento, «alegando ser já de treze anos de 
idade, como constava da certidão do seu baptismo que oferecia». Fez-se consulta ao 
tribunal, que assim respondeu: «Pareceu que V. A. deve ser servido dispensar/ com 
o Supp.e por ser pessoa de qualidade/ilho de Manuel Coutinho Pereira, Mestre/ de 
Campo dos Auxiliares da Comarca de Coim-/bra,; constar por certidão do seu Bap-
tismo/ que já fez treze anos completos  (…) entrado/nos quatorze com que são muito 
poucos/ os que lhe faltam para os dezoito que se requerem/ E ter exemplos a Seu favor. 
Lisboa, 26/ de Agosto de 1682. Montr.o (…)/ Luis Vieira da Sylva/Martim (…) 
Paim/ Cristóvão Alz. Coelho». teve padrão de 12$ reis de tença em vida com o Há-
bito (21.10.1681) 302, alvará de Cavaleiro da ordem de Cristo (25.10.1682) 303 e 
carta de Hábito (26.9.1682) 304. teve mais tarde o foro de moço-Fidalgo (alvará 
de 15.11.1691) 305. Foi ainda Senhor do morgado dos Coutinhos de Coimbra e 
8.º senhor do morgado da redízima da bahia de 400000 reis de Padroado de Juro 
real (Padrão do rei d. Pedro ii, de 24.3.1700), FSo 306 e, depois de viúvo, frade 
leigo de S. domingos. 

era bernardo Coutinho Pereira ilho de manuel Coutinho Pereira, que era 
natural e baptizado em Vila nova de anços, a 11.4.1640, e aí morava em 1688, 
na sua Quinta de maiorca, tendo sido F.S.o. (Carta de 27.3.1688) 307, moço-
-Fidalgo (alvará de 16.10.1691) e, antes, poderá ter sido Cavaleiro-Fidalgo 308. 

299 Fg: iX: 230; Fg: Xi: 379.; e Felgueiras gayo, tt. Carvalhos, § 79.
300 tt, Chancelaria da Ordem de Cristo, maço 12, n. 119.
301 tt, Registo Geral de Mercês de D. Pedro II, liv. 1(1), l.61v. e 66 #.
302 tt, Chancelaria da Ordem de Cristo, liv. 73, l. 116v. 
303 tt, Chancelaria da Ordem de Cristo, liv. 73, l. 385v. 
304 tt, Chancelaria da Ordem de Cristo, liv. 73, l. 385. 
305 tt, Registo Geral de Mercês de D. Pedro II, liv. 7, ls. 47v-48.
306 tribunal do Santo ofº, Conselho Geral, Habilitações, Bernardo, mç. 2, doc. 31.
307 tribunal do Santo ofº, Conselho Geral, Habilitações, Manuel, mç. 45, doc. 991.
308 assim aparece identiicado no seu processo de habilitação para FSo – tt, Habilitações para 

Familiar do Santo Ofício, maço 45, dil. 991. a ser assim, teria sido acrescentado três anos mais 
tarde, visto que Cavaleiro-Fidalgo é o maior dos foros ditos pequenos e moço-Fidalgo é o menor 
– ainda que o mais procurado – dos foros grandes.
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Cavaleiro e Comendador da ordem de Cristo, teve mercê régia de 100$000 reis 
de tença com o Hábito de Cristo (13.2.1670) 309 e, mais tarde, de 12$000 reis 
de tença com o hábito de Cristo, para seu ilho (12.10.1681) 310. Foi mestre de 
Campo dos auxiliares de Coimbra 311. Senhor dos morgados dos Coutinhos de 
Coimbra e 7.º do da redízima da bahia. Serviu com grande valor na guerra da 
restauração (1661-1667) 312.

assento de baptismo de manuel Coutinho Pereira, Senhor do morgado dos Coutinhos  
de Coimbra e 7.º morgado da redízima da bahia de todos os Santos (brasil) 313

Como dissemos, teve o foro de moço-Fidalgo (alvará de 16.10.1691), no 
qual são referidos, além dos serviços de seus familiares, os serviços por si prestados 
e a sua vida, nos seguintes termos: «Houve S. Magestade por bem sendo respeito aos 
serviços que o dito Manuel Coutinho Pereira/ Cavaleiro da Ordem de Cristo, natural 
de Vila Nova de Anços, ilho de Álvaro da Sil-/veira de Azambuja e neto de Dionísio 
da Silveira de Azambuja e bisneto de Fer-/não de Abreu, que foi moço-idalgo e ilho 
de António de Abreu tem feito na Pro-/víncia do Minho em Praça de soldado de ca-
valo e no posto de Mestre de/Campo dos Auxiliares da Comarca de Coimbra, de 9 de 
Março de 661 até ao presente/assim nos sucessos da Campanha de 661, como nas que 
também houve em 662/, 663, 664, 666 e 667, e acudir pessoalmente com aqueles de 
seu 3.º à costa de Bu-/arcos a impedir o dano que algumas embarcações de Mouros 
podiam fa-/zer nos locais abertos, havendo-se nestas ocasiões com grande pron-/tidão 
cuidado e zelo indo pela Comarca formar o seu 3.º sem queixa alguma/fazendo entre-
ga das Companhias aos Capitães com despesa de sua fazenda, e assistir/a Francisco da 
Costa Pinto na prisão que fez a Rui Mendes de Abreu, António de Sousa, Martim de 

309 tt, Registo Geral de Mercês, ordens, liv. 7, l. 396.
310 tt, Registo Geral de Mercês, ordens, liv. 14, l. 425. 
311 assim aparece identiicado no seu processo de habilitação para FSo- tt, Habilitações para Fa-

miliar do Santo Ofício, maço 45, dil. 991.
312 Pinho leal.
313 Como as restantes referências a baptismos nesta freguesia, foi retirado dos arquivos paroquiais, 

existentes no arquivo da universidade de Coimbra.



Miguel gorjão-Henriques da CunHa, C.H.d.

302

Lemos e Vasco da Cunha, o que foi muito presente ao serviço/ de sua Magestade; e aos 
que izeram seus Avós nas conquistas do Estado da Índia/ e Brasil, e lhe pertencer por 
sentença de justiicação os serviços que no Estado / de Pernambuco fez o dito Simão 
Roiz Cardoso, irmão de seu Avô Paterno (…): Há S. Magestade por bem/fazer mercê 
ao dito Manuel Coutinho Pereira em satisfação de todos os serviços refe-/ridos de o 
tomar por seu Moço idalgo com 10 – de moradia por mês/ e um alqueire de cevada 
por dia paga segundo ordenança e é o foro e moradia/ que teve o dito Fernão de Abreu 
seu bisavô nos Livros de S. Magestade e o Alvará foi feito a 16 de Outubro de 1691». 
Casou duas vezes, ambas com descendência, a primeira com d. luísa de lima, 
ilha de guilherme de Campaner de logier e de sua mulher d. Francisca de lima 
de abreu. Casou a segunda vez antes de 1668 314, com d. mariana Cerveira 315, 
viúva de manuel arraes de mendonça 316, natural e moradora em Coimbra, ilha 
de manuel Correia, “o raeta”, FSo (13.12.1626 e 30.12.1627) 317, morador em 
Coimbra, e de sua mulher benta Simões, naturais de anção; neta paterna de Jorge 
amaro Correia e de d. maria Francisca da Paz; neta materna de Francisco Simões 
ribeiro, n. anção, e de sua mulher isabel Francisca (Pereira 318), naturais de ançã. 
deste segundo matrimónio nasceram, pelo menos: 319

a. manuel José Coutinho Pereira e Horta (amado), que segue
b. João bento Coutinho (Frei João Forjaz). moço-Fidalgo da Casa real 

(18.8.1718) 320 Julgo que tenha seguido a vida religiosa, tendo sido frade 
dominicano.

51. Manuel José Coutinho Pereira e Horta (amado), nasceu em Coimbra. 
teve o foro de moço-Fidalgo da Casa real, por sucessão de seu Pai (alvará de 
18.8.1718). 321 Cavaleiro da ordem de Cristo. Senhor do morgado dos Couti-
nhos de Coimbra e da redízima da bahia, e do morgado dos Hortas (Setúbal), 
Cavaleiro de Cristo. FSo (26.2.1723) 322. os dados constantes do cartório fa-
miliar indicavam que tinha casado em Coimbra, a 15 de Junho de 1719, com 

314 estou convencidos de que não casaram em ançã, onde procurei sem sucesso o registo de casa-
mento, no livro iniciado em 1644 (disponível em www.etombo.com). 

315 Fg: Xi: 599.
316 tiveram ilhos, mas só uma vivia ainda em 1688, Freira no Convento de Celas.
317 assim aparece identiicado no processo de habilitação para FSo de seu marido – tt, Habilita-

ções para Familiar do Santo Ofício, maço 45, dil. 991.
318 este apelido não é referido no processo de habilitação para FSo de manuel Coutinho Pereira.
319 Fg: iV: 24.
320 tt, Registo Geral de Mercês de D. João V, liv.10, l.162v.
321 tt, Registo Geral de Mercês de D. João V, liv.10, l.162v.
322 assim aparece especiicamente identiicado no processo de habilitação de seu ilho nicolau. 

Jurou em 25.6.1726. V tt, Habilitações para FSO, maço 88, n.º 1656. #.
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D. Doroteia Maria Camelo de Menezes, natural de Soutelo, ilha natural e 
herdeira de manuel de Sousa e menezes, senhor das Casas de Soutelo e de lou-
rentim, FCCr, Cavaleiro de Cristo 323. Contudo, até ao presente, não consegui 
encontrar o respectivo assento de matrimónio 324. Foram pais de:

a. Nicolau Coutinho Pereira de Sousa Menezes da Horta Amado e Cer-
veira, que segue

b. bernardo Pereira Coutinho de Sousa e menezes (ou bernardo Coutinho 
Pereira de Sousa). natural de Soutelo, em lamego ou, segundo o seu as-
sento de matrimónio, de Coimbra (Salvador 325). moço-Fidalgo da Casa 
real (alvará de 4 de outubro de 1738) 326. 

Diccionário Aristocrático

em 8 de Junho de 1764 representou sua sobrinha ana Felícia no casa-
mento com José de Seabra da Silva, na ermida de nossa Senhora das 
mercês, capela do Palácio do marquês de Pombal, em oeiras. 

323 Fg: iV: 24.
324 É de notar que, a 20 de Setembro de 1777, em miranda do Corvo, um «Manuel Coutinho 

Pereira Forjaz, da cidade de Coimbra» foi padrinho, por procuração, de Francisco, ilho legítimo 
de José de mello Coutinho garrido e de sua mulher d. tomásia bárbara Joaquina de meirelles 
guedes de Carvalho. de salientar que, à data em que inseri esta informação, este ilho não estava 
descrito em www.geneall.pt, como ilho de seus Pais. era neto paterno de lourenço Xavier gar-
rido e de sua mulher d. dionísia antónia de mello, da Quinta da bouça, da freguesia de S. mi-
guel de Penela. São também identiicados os seus avós maternos, contendo o assento ainda outra 
informação relevante. É de salientar, no contexto desta obra, que esta d. dionísia antónia de 
mello era quarta neta de Álvaro Silveira e de sua mulher d. Filipa Coutinho, por descender 
legitimamente do irmão mais novo de manuel Coutinho Pereira, de seu nome dionísio.

325 mas, tendo procurado no livro de mistos de S. Salvador, em Coimbra, não encontrei o assento.
326 tt, Registo Geral de Mercês de D. João V, liv. 30, l. 40.
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assento de matrimónio de bernardo Coutinho Pereira, com a curiosidade de serem  
identiicados os seus Pais, com d. ana Joaquina

Casou em Soure, a 3 de agosto de 1769, com d. ana Joaquina Couti-
nho Pereira de Sousa e lima, natural e baptizada em Soure, ilha herdei-
ra de antónio José Coutinho Pereira, natural e baptizado em São Salva-
dor (Coimbra), a 26 de outubro de 1710 327, FCr, senhor do morgado 
dos anjos (Soure) e da taboeira, e de sua mulher, com quem casou em 
Soure, a 23 de Julho de 1736, na ermida de S. giraldo da Quinta da 
telhada, d. maria Peregrina Vicência de lima 328, natural e baptizada 
em lisboa (Santos) («BAHIA», § 6)

327 auC, Registos Paroquiais de Coimbra, São Salvador, liv. mistos 1, 1702-1719, l. 24. antónio 
José Coutinho Pereira foi baptizado pelo dr. antónio teixeira Álvares, lente de Vésperas. e era 
«ilho do dr. geraldo Pereira Coutinho, lente de leis na mesma universidade e desembarga-
dor da Casa da Suplicação, e de d. aldonça maria Pereira de lacerda e Sousa, foram padrinhos 
o dr. manuel da gama lobo, lente da universidade de Coimbra, e d. isabel de Vasconcelos 
Coutinho». um irmão, de nome nuno, foi baptizado na mesma paróquia a 21 de Fevereiro de 
1712 (l. 26) e uma irmã, de nome maria, foi baptizada a 20 de novembro de 1715 (l. 34v).

328 Fg: iV: 27. em 24.11.1793 casaram em lisboa (S. Sebastião da Pedreira), antónio José Couti-
nho Pereira, ilho de bernardo Pereira Coutinho Forjaz e de d. ana Felícia de lima Coutinho, 
com d. maria Clara Henriques da Silveira. José de Seabra da Silva, então Secretário de estado 
dos negócios do reino, foi testemunha no acto.
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Foro do ilho de bernardo Pereira Coutinho

c. d. isabel ana Joaquina. Casou com roque de macedo 329 Pereira, “idal-
go da Casa de Sua magestade e Capitão-mor de montemor-o-Velho. 
C.g. 330

52. Nicolau Pereira Coutinho de Sousa 331 (menezes da Horta amado e Cer-
veira) (ou nicolau Pereira Coutinho de menezes amado de macedo; ou Horta 
amado e menezes 332), terá nascido em Soutelo do douro (lamego), a 27 de abril 
de 1720 333 e morreu a 28 de agosto de 1791 334. Com quinze anos encontramo-lo 
inscrito na universidade de Coimbra (3 de novembro de 1735). moço-Fidalgo 
com exercício no Paço, por sucessão (alvará de 4 de outubro de 1738) 335, FSo 
(Carta de 5 de abril de 1753) 336, foi Senhor da Casa dos Coutinhos de Coim-
bra e do morgado de Soutelo (trancoso) e 10.º senhor do morgado juro real a 
redízima da bahia-de-todos-os-Santos. eis um excerto da certidão que a mesa 
da inquisição de Coimbra, passou, em 11 de Setembro de 1752: «Tomamos infor-
mação na Mesa e com o Comissário Bernardo José de Azevedo Vieira, sobre a pureza 
de sangue e mais requisitos de Nicolau Pereira Coutinho de Sousa, que pretende ser 
Familiar do Santo Ofício (…); e achamos que é x.v. sem dúvida alguma, por ser ilho 
legítimo de Manuel José Coutinho Pereira, Familiar do Santo Ofício; é de boa vida e 
costumes, com juízo e capacidade (…); é Fidalgo da Casa Real, das principais pessoas 

329 Fg: iii: 463.
330 uma sua ilha, de nome mariana de macedo Pereira, ilha de roque de macedo Pereira e de 

d. isabel Joaquina Coutinho Pereira Sousa e meneses, moradores em Verride, Coimbra, entrou 
como noviça para o mosteiro de Cós a 12.9.1788 (CPS/Sag: 1998: 215.).

331 É com este apelido que é identiicado no seu processo de habilitação para FSo – tt, Habilita-
ções para Familiar do Santo Ofício, maço 4, dil. 58.

332 Fg: i: 144.
333 Cartório da Casa Gorjão Henriques: «Livro de Registo de Baptismos da Freguesia de Nossa Senhora 

das Neves, de Soutello do Douro, Concelho de S. João da Pesqueira, de 16.6.1680 a 15.12.1738: 
livro original pertencente a Jorge Alberto Hofacker de Moser», ls. 87 v.

334 Memória Genealógica e Biográica dos tres Tenentes Generais Leites da Casa de S. homé d’Alfama, 
lisboa, 1838 (adiante, tgl: i: 64, referindo a gazeta de lisboa, de 2 de Setembro.

335 tt, Registo Geral de Mercês de D. João V, liv. 30, l. 40v.
336 tt, Habilitações para FSO, maço, 1, n.º 18/ou n.º 4, n.º 58.; v. também 2, n.º 28.
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desta cidade, ilho primogénito e herdeiro de uma das mais opulentas casas dela, e 
como tal se trata; e terá vinte e oito anos de idade; é viúvo de D. Francisca Maria 
de Távora e Sousa, de quem icou uma ilha, que tem a mesma pureza de sangue por 
sua Mãe e Avós maternos (…) Coimbra, em Meza, a ii de Setembro de 1752// (…) 
Sebastião Pitta de Castro».

53. este Nicolau Pereira Coutinho de Sousa menezes da Horta amado e Cer-
veira casou a 13.2.1736 (ou a 13 de Janeiro de 1737) com d. Francisca 
maria de távora (de Sousa e Castro), nascida em lisboa, na freguesia dos 
anjos 337, onde foi baptizada 338, porventura a 3 de outubro de 1714, e mor-
reu em Coimbra (Sé nova), a 26 de outubro de 1748 339. 

assento de óbito de 
dona Francisca, em 
Coimbra (Sé nova), 
a 26 de outubro de 
1748 (1746-1774, 
l. 11v.) seguida da 

notícia da sua morte, 
tal como foi dada 

pela Gazeta de Lisboa, 
n.º 45, de 5 de no-

vembro de 1748

337 assim consta expressamente do assento de baptismo de seu neto o 1.º Visconde da bahia.
338 não encontrei o respectivo assento.
339 tgl: i: 64, citando a Gazeta de Lisboa, de 5 de novembro de 1748.
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54. dona Francisca foi herdeira de parte da herança de sua mãe e era ilha de 
alexandre de Sousa Freire, que foi baptizado em lisboa (igreja das Chagas, creio 
que na paróquia de St.ª Catarina), certamente por volta de 1665, e se habilitou 
para a ordem de Cristo, juntamente com seu irmão manuel de Sousa de távora, 
sendo feita consulta sobre as suas provanças a 27 de abril de 1686 340. moço-
-Fidalgo (11 de março de 1715). morreu na sua Quinta da Charneca, no termo 
de lisboa, em data próxima, mas anterior, a 10 de novembro de 1740 341.

Diccionário Aristocrático (1840)

alexandre de Sousa Freire foi Cavaleiro Professo da ordem de Cristo. Co-
legial de S. Paulo (entrou em 28 de Janeiro de 1697) e «muy dado à poesia». 
membro nobre da mesa da misericórdia de lisboa, em 1721, conforme a relação 
publicada na Gazeta de Lisboa. 

mestre em artes e doutor em teologia, que largou pela vida militar. Foi 
depois mestre de Campo de um terço na bahia, governador e Capitão-general 
do maranhão (nomeado em março de 1727, tomou posse em 1 de Junho de 
1728, ocupando ainda o cargo, pelo menos, a 22 de Junho de 1730).

340 nb: Hom: iii: 230 – maço 46, n.º 39 “manuel”.
341 tgl: i: 47, citando a Gazeta de Lisboa, de 10 de novembro de 1740, n.º 45.
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gravura de alexandre de Sousa 
Freire, no livro Memórias dos 

Tenentes-Generais Leytes

lista dos governadores do maranhão e grão-Pará, onde se inclui  
Francisco Pedro de mendonça gorjão e alexandre de Sousa Freire
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num tempo em que se criou a convicção de que os idalgos dos tempos 
antigos eram elementos inúteis da sociedade, é adequado reproduzir o teor da 
Carta Patente pela qual foi alexandre de Sousa Freire foi nomeado governador e 
Capitão general do maranhão: 342 «D. João por Graça de Deus Rei de Portugal & 
c. – Faço saber aos que esta minha Carta Patente virem, que tendo respeito as qua-
lidades, merecimentos, e mais partes que concorrem na pessoa d’Alexandre de Souza 
Freire, e me haver servido na Praça de Mazagão, e Cidade da Bahia de Cavaleiro 
Espingardeiro com Armas, e Cavalo à sua custa, Capitão d’Infantaria, e de uma das 
5 guardas do campo, e Mestre de Campo d’Auxiliares por espaço de 11 anos, 2  meses, 
6 dias, desde o 1.º de Outubro de 1681, e no decurso deste tempo ir no dito ano com 
seu Pai Bernardino de Távora de Sousa Tavares Governador da Praça de Mazagão, 
e se achar na peleja que se teve com os Mouros em 18 de Outubro do dito ano que 
durou todo o dia, fazendo-lhe perda considerável. Em 3 de Janeiro de 1682 se achou 
na peleja que houve na Tranqueira da Pedreira em que se mataram muitos Mouros, 
e entre eles um dos principais de Azamor; em 22 de Março do dito ano, pelejando-se 
com uma grande Alarça no Campo das Areias, ele fora dos primeiros que teve o ímpe-
to, matando com a sua companhia muitos Mouros e Cavalos e ganhando Cavaleiros, 
que mortos, e feridos entre eles caíam; mandando o Governador daquela Praça correr 
o Campo de Azamor por 64 Cavaleiros, ele em lugar conveniente para segurança deles 
os esperou com a sua Companhia até que se recolheram; e indo-se desentulhar o Paço 
do Duque, que os Mouros entalharam saindo grande número deles da Pedreira para o 
impedirem, os quais ele foi receber com a sua Companhia quebrando-lhe a fúria, até 
que a gente da Obra se pôs a salvo, retirando-se aos Vales da Quinta; se pelejar todo 
o dia, fazendo-lhe grande perda, e vindo os Mouros pôr fogo ao Campo, pelejar com 
eles com tanto valor que os fez retirar com perda; icando o Campo livre do fogo que 
o abrasava. Em 10 de Junho de 1683 se achou na peleja que houve na Tranqueira 
queimada em que se houve com tanto valor que fez retirar ao inimigo com perda de 
mortos, icando um no campo pelo não poderem ganhar, e 2 Cavalos vivos. Em 3 de 
Abril de 1685 estando armado o campo de Mazagão velho a ele saíram os Mouros, e 
travando-se peleja se avantajou ele de sorte que teve muita parte no bom sucesso deste 
dia, em que os inimigos receberam grande perda de mortos e feridos; e sendo novamen-
te carregados lhe mataram um Alcaide de Abdá que os Mouros veneravam, e tinham 
por Santo: icando-no o Campo livre, e cheio de Cavalos mortos, e muitos despojos, e 
indo ele desenfadar-se à baixa mar num Barco, dando este em seco, pretenderam os 
Mouros tomarem-no, e dando-lhe uma carga de 10 ou 12 Espingardas, caíram a ela 
dois, e sendo socorridos, a Artilharia e Infantaria lhes aumentou a perda, que tiveram 

342 actualiza-se a graia. o texto foi retirado de tgl: i: 53-57.
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considerável. Em 9 de Agosto do dito ano se achou na peleja que houve sobre se ganha-
rem os Vales das Quintas, que durou todo o dia, fazendo-se grande perda ao Inimigo.

Em 7 de Setembro do mesmo ano na peleja que eles houve na Pesqueira, em 
que o Suplicante [alexandre de Souza Freire] mostrou o seu valor.

Em 9 de Dezembro do dito ano saindo ao Campo da Boa Fé mais de 30 mou-
ros de Cavalo, foi ele dos primeiros que os investiram, de sorte que ajudou a ganhar 
uma grande vitória pela perda que os Mouros receberam. Em 8 de Fevereiro de 1686 
se achou também na grande peleja que com mais de 400 Mouros houve nas Areias, 
salvando a muitos Cristãos ajudando a desbaratar os Mouros até que largaram o 
Campo que icou por nosso. Em 30 de Abril do mesmo ano, com uma grande Alarça 
de Mouros entrincheirados no Vale do Maio, ele foi dos primeiros que os investiu, com 
tanto valor e disposição que com poucos Cavaleiros lhes fez tal perda que por se lhe não 
aumentar se retiraram logo.

E vindo para esta Corte sentar Praça nela de Soldado, Embarcando-se em uma 
Armada que saiu a correr a Costa, e passando para a Bahia foi provido no Posto de 
Mestre de Campo de Auxiliares, que executou com boa satisfação até ao ano de 1707, 
em que mandei extinguir o dito Terço. Servindo juntamente o ofício de Provedor da 
Alfândega daquela Cidade, de que era Proprietário, satisfazendo as sua obrigações na 
boa arrecadação da minha Fazenda, o que lhe mandei agradecer por Cartas minhas; 
e vindo para este Reino foi promovido no Posto de Coronel da Ordenança da Corte 
que exerceu desde Janeiro de 1716 até Maio de 1721 com igual satisfação. E por 
esperar dele que da mesma maneira me servirá daqui em diante em tudo de que for 
encarregado de meu serviço, conforme a coniança que faço da sua pessoa. Hei por bem 
fazer-lhe mercê do Cargo de Governador e Capitão General do Estado do Maranhão, 
para que o sirva por tempo de 3 anos e o mais, enquanto lhe não mandar sucessor, 
com o qual haverá o soldo de seis mil cruzados cada ano; e mil cruzados mais em 
cada um dos que com efeito passar ao Pará, e tornar para o Maranhão, tudo pago na 
forma da Provisão, que tenho mandado pasar sobre este particular, o qual Soldo de 6 
mil cruzados começará a vencer por ajuda de custo desde o dia que desta Corte partir 
para o dito Estado e gozará de todas as Honras, Privilégios, Liberdades e Isenções, 
Preeminências e Franquezas que em razão do dito cargo lhe pertencerem. Pelo que 
mando a João da Maia da Gama, e em sua falta a quem Governar o dito Estado dê ao 
sobredito Alexandre de Souza Freire posse do dito Governo; e Ordeno também a todos 
os Oiciais de Guerra, Justiça e Fazenda de todo aquele Estado lhe obedeçam em tudo 
e cumpram as suas Ordens e Mandados como a seu Governador e Capitão General e o 
Feito da Minha Fazenda lhe fará pagamento de seu Soldo aos Quartéis, por este Carte 
somente sem para isso ser necessário outra Provisão minha, a qual se registará para o 
dito efeito nos Livros da sua despesa para se lhe levar em conta o que assim lhe pagar, 
e o dito Alexandre de Sousa Freire antes que parta desta Corte Me fará em Minhas 
mãos preito e homenagem e juramento customado pelo dito Governo segundo o uso e 
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costume destes Reinos de que apresentará Certidão nas costas desta Carta Patente do 
Meu Secretário de Estado, e pagou de Novos Direitos 300$000 reis que se carregaram 
no Tesoureiro José Correa de Moura a l. 243 v. do Livro II da sua receita (…) dada 
na Cidade de Lisboa Ocidental aos 5 dias do mês de Maio ano de Nosso Senhor Jesus 
Cristo de 1727 = El-Rey = Lugar do Selo das Armas Reais(…) = Para V. Magestade 
ver/». a resolução de d. João V foi tomada a 29 de março de 1727, em consulta 
do Conselho ultramarino. em 20 de março de 1728 fez alexandre de Souza 
Freire preito e homenagem ao rei, tendo jurado a 14 de maio de 1728. Foi 
ainda do Conselho de el-rei e, como vimos, foi, pelo seu casamento, Provedor 
proprietário da alfândega da bahia, «que houve em dote de casamento com muitos 
outros herdamentos» 343. 

mercê régia a alexandre de Sousa Freire, referindo os seus serviços

343 tgl: i: 47.
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55. antes de passar à sua descendência, voltando aos entroncamentos dos Hor-
tas aqui estudados, permita-se-nos uma correcção, quanto a este alexandre de 
Sousa Freire. É que, apesar da legenda que acompanha o seu retrato, que acima 
se reproduz, e muitas indicações em livros de genealogia e árvores de costados 
existentes no Cartório, os seus pais foram, como é habitual dizer-se, bernardino 
de távora e Sousa tavares – bernardino de távora tavares 344 ou, no seu assento 
de matrimónio, bernardino de távora de Sousa Freire tavares, que foi comissário 
da Cavalaria na Província do alentejo, Senhor de mira, Comendador de S. tiago 
de alfaiates na ordem de Cristo, para a qual se habilitou 345, tenente-general 
de Cavalaria governador e Capitão-general de mazagão e do reino de angola, 
onde morreu 346, e que teve diversas mercês régias monetárias, que podem ser 
consultadas na Chancelaria de Dom Afonso VI – e sua mulher e sobrinha dona 
maria Josefa madalena de Sousa Freire 347 (também aparece em assento paroquial 
como d. maria madalena Josefa de Sousa 348), os quais casaram em alenquer, na 
freguesia da Ventosa, a 3 de Junho de 1668 (é este o seu nome e não o de d. ma-
ria de lima e távora, como aparecia em alguma documentação secundária e em 
genealogias), dispensados no primeiro e segundo grau de consanguinidade 349. 

nota feita pelo pároco do loreto, em lisboa, de onde eram fregueses, relativamente ao matrimó-
nio que ocorreu na paróquia da Ventosa, em alenquer, onde aliás se encontra o assento original

344 assim identiicado no assento de casamento de seu ilho alexandre de Sousa Freire.
345 tt, Habilitações para a Ordem de Cristo, maço 1, dil. 3.
346 Códices de Dom Flamínio de Souza, bguC, rolo 1, l. 54-v.
347 assim identiicada no seu próprio assento de matrimónio.
348 assim identiicada no assento de casamento de seu ilho alexandre de Sousa Freire.
349 Foram testemunhas do matrimónio José Furtado de mendonça e Sebastião da Costa Côrte-real 

(mF 2154-1).
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assento de casamento de alexandre de Sousa Freire e de d. leonor de brito de Castro (1699)
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d. maria madalena Josefa de Sousa era a única ilha legítima e por isso 
herdeira de outro Alexandre de Sousa Freire, comendador de Cristo, meio-ir-
mão de seu marido, governador de beja, de mazagão e do brasil («BAHÍA», § 6, 
em Gorjão Henriques, 2006), etc, e de sua mulher e prima d. Joana de Távora e 
Lima (título «távora», em Gorjão Henriques, 2006, vol. ii). 

alexandre Sousa Freire (ii), o Pai de d. Francisca maria de távora, morou 
em lisboa (mercês), onde casou, a 1 de novembro de 1699, com d. leonor 
maria de brito e Castro, que nasceu no brasil, na bahia, mais concretamente na 
freguesia de n.ª Sr.ª da ajuda, ilha herdeira de andré de brito de Castro, Fidalgo 
Cavaleiro da Casa real, Provedor da alfândega da bahia 350, Senhor de muitos 
engenhos e terras (v. «baHia», § 13, no nosso Gorjão Henriques, 2006) e de sua 
mulher d. Francisca maria leite. Passou então à bahia. dona leonor maria de 
Castro terá tido de dote “passante de duzentos mil cruzados”, segundo nos diz 
Dom Flamínio de Souza 351. nicolau Pereira Coutinho de Sousa e menezes e d. 
maria Francisca de távora foram pais de:

Registo Geral das Mercês da Rainha D. Maria I

56. d. ana Felícia Coutinho Pereira de Souza tavares da Horta amado e Cervei-
ra 352 (na habilitação para FSO de seu Pai, em muito nova, aparecia como d. ana 
rita de távora Forjaz Coutinho 353). nasceu a 5 de maio de 1745 354 e foi bapti-
zada em Coimbra (Sé nova), a 14 de agosto do mesmo ano 355, sendo ailhada 
de José Félix da Cunha, morador em lisboa, por seu procurador manuel José 
Coutinho Pereira. 

350 Fg: Xi: 553.
351 Códices de Dom Flamínio de Souza, bguC, rolo 1, l. 165 (55).
352 no registo geral de mercês de d. maria i aparece abundantemente com o nome que aqui lhe 

dou – tt, Registo geral das mercês de D. Maria I, liv. 18, l. 284.
353 Curiosamente, é também com este nome que aparece na árvore de costados que d. tomás 

Caetano de bem publica, onde já faz referência ao seu casamento com José de Seabra da Silva 
– D. Tomás Caetano do Bem, Árvore de Costados de Várias Famílias, Cod. 1066-1068, l. 248, 
biblioteca nacional de lisboa, Secção de reservados.

354 Fg: iii: 463.
355 arquivo da universidade de Coimbra, Livro de Baptismos da Sé (Coimbra) de 1742 a 1762, n.º 

4, l. 41v. e 42.
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excerto do assento de baptismo de d. ana Felícia,  
Herdeira da Casa de seus Pais e 11.ª administradora do morgado da redízima da bahia-de-to-
dos-os-Santos (brasil): «Aos quatorze de Agosto do ano supra baptizou/ o Rvd. Cónego João Lacerda 
Coutinho a Anna ilha de/ seu sobrinho Nicolau Pereira Coutinho, natural de (…)/ e de sua mulher 

D. Francisca Maria de Tavora natural da/cidade de Lisboa (…)»

dona ana Felícia veio a morrer em lisboa (S. Sebastião da Pedreira), a 
25 de março de 1807, sendo sepultada “no carneiro da igreja”. Foi ilha única e 
herdeira, 11.ª administradora do morgado da redízima da bahia (apostilha no 
padrão a 1 de outubro de 1771). 

trabalhos dedicados, de alguma forma, a dona ana Felícia,  
por João Carlos morão Pinheiro e ... manuel maria barbosa du bocage
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teve carta de sub-rogação e doação da Capela e morgado de d. isabel 
de Horta 356, de que acima se falou e cujo livro com o tombo ainda hoje existe, 
felizmente. 

teve carta para que, em lugar dos 5 moios de pão que tinha no celeiro de 
Salvaterra de magos, tivesse a Capela que instituiu Cristóvão Falcão de Sousa no 
sítio de motrena, no termo de Setúbal, bem como quatro propriedades de casas 
sitas na mesma (então) vila de Setúbal (30 de outubro de 1795), matéria aliás 
ligada ao morgado de d. isabel de Horta 357. Por decreto régio de 8.11.1794, a 
rainha autorizou que os bens da Capela instituída em Sines pelo Padre domin-
gos dias Simões fosse anexados ao morgado da redízima da bahia 358. 

57. d. ana Felícia Coutinho Pereira de Souza tavares Cerveira e Horta 359 veio 
a casar com o doutor José de Seabra da Silva no palácio do marquês de Pombal, 
sendo o matrimónio celebrado pelo irmão deste, Paulo de Carvalho e mendon-
ça, e tendo como testemunhas outro irmão do marquês e Secretário de estado 
(Francisco Xavier), o reitor reformador da universidade de Coimbra (gaspar de 
Saldanha de albuquerque) e o desembargador responsável pelo julgamento dos 
regicidas (Pedro gonçalves Cordeiro Pereira 360). notável! o matrimónio, cujo 
assento se publica pela primeira vez, e em que a noiva foi representada por seu 
tio, ocorreu na ermida de nossa Senhora das mercês, em oeiras, a 8 de Junho de 

356 tt, Registo geral das mercês de D. Maria I, liv. 18, l. 284.
357 tt, Registo geral das mercês de D. Maria I, liv. 18, l. 284.
358 tt, Registo geral das mercês de D. Maria I, liv. 21, l. 378-378v. na sequência de contrato cele-

brado entre d. ana Felícia e d. Victoriana marcelina da Fonseca e Castro «sobre a cessão onerosa 
do usufruto vitalício da dita Capela».

359 assim aparece nomeada no assento de casamento de seu ilho manuel.
360 membro do tribunal da inconidência, foi também Chanceler-mor do reino.
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1764 361, no Palácio dos marqueses de Pombal 362, sendo o marido, o doutor José 

361 tt, Registos Paroquiais de Oeiras – Nª Senhora da Puriicação, liv. 3 (1760-1803), l. 81v., que 
aqui reproduzo. aparece no assento com o nome que aqui se lhe dá. Curiosamente, o assento de 
matrimónio, por razão que desconheço, foi mais tarde (1791) transcrito nos livro 8-C de lisboa 
(St.ª isabel), a ls. 6 e 6v. com o seguinte teor, que reproduzo com o maior rigor possível, excepto 
alguma actualização ortográica, que o leitor perceberá:

«Francisco de Sales Pároco nesta freguesia/de nossa Senhora da Puriicação da vila de oei-
ras/certiico que aos oito dias do mês de Junho de mil/setecentos sessenta e quatro na ermi-
da de nossa/Senhora das mercês desta vila em/ presença do ex.mo e r.mo Senhor Paulo de 
Carvalho/e mendonça do Conselho de Sua magestade e do ge-/ral do Santo ofício Vedor da 
Fazenda da rainha /nossa Senhora e Presidente do seu Conselho comis-/sário geral apostólico 
da bula da Santa Cruza-/da e d. Prior da insigne e real Colegiada de gui-/marães, pelas cinco 
horas da tarde se casaram por/palavras de presente José de Seabra da Silva de/morais, ilho de 
lucas de Seabra da Silva, e de sua /mulher dona Josefa teresa de morais Ferraz na-/tural do 
lugar de Vilela, e baptizado na fregue-/sia de São martinho da torre, bispado de Coimbra,/e 
morador na freguesia de Santa isabel da cidade/ de lisboa, Com dona ana Felícia Coutinho/
Pereira de Sousa, ilha de nicolao Pereira Cou-/tinho de Sousa e menezes, e de sua mulher do-/
na Francisca maria de Sousa e Castro, na-/tural e baptizada na freguesia da Sé da cidade/ de 
Coimbra, donde é moradora; e a dita contra-/ente constituiu seu procurador e deu especial/co-
missão para efeito de celebrar este ma-/trimónio com o sobredito Contraente, a seu tio/bernardo 
Coutinho Pereira. ambos os con-/traentes foram dispensados nos banhos e-/ mais papéis de 
estilo pelo ex.mo e r.mo Se-/nhor Cardial Patriarca de lisboa, que jun-/tamente lhes concedeu 
licença e especial/ comissão ao dito ex.mo e r.mo Senhor Paulo//Paulo de Carvalho e mendon-
ça para os re-/ceber na sobredita ermida do seu Palácio/ desta vila celebrou também este casa-/
mento em minha presença e das testemunhas/abaixo assinadas e em tudo se guar-/dou o Sagrado 
Concílio tridentino, e constitui-/ções deste Patriarcado, e decreto de Sua/ eminência de cinco 
deste presente mês. Foram/ testemunhas presentes o il.mo e ex.mo Senhor/ Francisco Xavier 
de mendonça Furtado do/Conselho de Sua mag.de e seu ministro, e Secre-/tário de estado e 
o il.mo e r.mo Senhor gaspar /de Saldanha de albuquerque reitor reforma-/dor da univer-
sidade de Coimbra, e Pedro gon-/çalves Cordeiro Pereira, desembargador do Paço/ e Juiz da 
inconidência de que iz este termo que /todos assinamos die ut supra. Paulo de Carvalho/e men-
donça, como procurador da contraente ber-/nardo Coutinho Pereira = Francisco Xavier de /
mendonça Furtado= gaspar de Saldanha de al-/buquerque Pedro gonçalves Cordeiro Pereira/o 
Pároco Francisco de Sales = e não se continha/mais no dito assento, que vai lavrado no livro/6 
dos casamentos a ls. 81 v. ao qual me reporto oei-/ras 8 de Junho de 1764 = o Par.co Francisco 
de Sales./É o que continha uma certidão que me /foi apresentada em o primeiro dia do mês de 
de-/zembro de mil setecentos e noventa e um an-/nos, juntamente com um despacho do ex.mo 
e r.mo/ Senhor Cardial Patriarca com data de vinte e dois/ de novembro deste presente ano, 
em que man-/da abrir este assento cujo despacho ica neste/Cartório lisboa, o 1.º de dezembro 
de 1791./ o Prior Francisco José marques de Payva».

362 antes tudo havia corrido em busca deste casamento, que toda a bibliograia corrente dizia ter 
sido a 8 de Janeiro de 1764. Procurei em Coimbra, pois tinha consultado os paroquiais respec-
tivos desde data bem anterior até 1768, em relação às paróquias de S. João da Cruz, St.ª Justa, 
S. bartolomeu, S. tiago, Sé Velha ou Salvador. o mesmo tinha feito em relação a maiorca 
(Figueira da Foz). um acaso fez-me topar com a transcrição do livro paroquial de Santa isabel 
(lisboa). Creio que nunca antes esta informação foi publicada. mais tarde, já depois de ter 
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descoberto duas versões do assento (a original e a publicada em Santa isabel), que a transmiti ao 
meu querido tio d. João, Senhor Conde da bahia, Chefe desta Família, Pedro França levou ao 
meu conhecimento, em www.geneall.net, uma terceira (!) transcrição do assento, publicada no 
livro de Casamentos da Sé nova, em Coimbra (auC, Registos Paroquiais de Coimbra. Sé Nova, 
liv. 1787-1850, ls. 29-30).

Cópia do original do assento de matrimónio de José de Seabra da Silva e dona ana 
Felícia Coutinho Pereira de Sousa, na ermida do Palácio do marquês de Pombal, 

em oeiras, com a presença de impressionantes personagens, como a letra tremida do 
procurador da noiva parece testemunhar!
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de Seabra da Silva, que nasceu em S. martinho da torre de Vilela, em Coimbra, 
a 1 de novembro de 1732, onde foi baptizado em 17 de novembro de 1732 363), 
ilho do desembargador lucas de Seabra da Silva e de sua mulher dona teresa 
Josefa de morais Ferraz. 

José de Seabra da Silva, ajudante e Secretário de estado no ministério do 
marquês de Pombal e, depois, da rainha dona maria i, será objecto de estudo 
monográico. Quanto a ele, especiicamente, em artigo em publicação nos Estudos 
em Homenagem ao Professor Doutor Nuno Espinosa Gomes da Silva. Quanto à sua 
descendência, para lá do que já escrevi (com meu Pai d. nuno) em 2006, assim 
que possível. diga-se apenas, por ora, que foram pais do 1.º Visconde da bahia, 
de juro e herdade, e Conde da bahia, que casou com uma ilha do Conde de rio 
maior e tiveram uma prolíica descendência, de quem descendem os almeida e 
Silva (avintes ou oliveira dos arcos) ou, pela ilha imediatamente seguinte, a 
minha Família gorjão Henriques, entre outras Famílias. importa apenas referir 
que, sendo o título de Visconde da bahia um daqueles raros que, pelo seu atributo 
hereditário, se libertou da lei da morte “republicana”, é hoje por direito próprio 
pertença do Senhor Professor doutor dom João Charters de almeida e Silva, 
g.C.H.d., um dos mais ilustres portugueses do nosso tempo. mas tudo isto já é 
outro trabalho...

363 Foram padrinhos Frei miguel de távora, eremita de St.º agostinho, lente de teologia da uC 
(doutorado em teologia a 17.5.1711 – auC, Actos e Graus, l. 19), ilho dos segundos marque-
ses de távora, e sua tia-avó d. maria de moraes, tocou por ela seu cunhado dr. manuel Velho 
marmeleiro, avô do baptizado. Contudo, em sentido diverso, quanto à identidade do padrinho, 
José lacerda nápoles, «Família Correia baharem de Seabra de lacerda e suas alianças», Beira 
Alta, 1996, pp. 474. Frei miguel de távora «he conductario com privilégios de lente por pro-
visão de 24. de 8bro de 1712, de que/ tomou posse em 14. de novr.o do dito anno, e igualado 
à Cadeira/ grande de escritura por provisão de 29. de Janr.º de 1726. He/ irmão de Henrique 
Vicente de távora (...)» - Francisco leytão Ferreira, Alphabeto dos Lentes da Insigne Universidade 
de Coimbra desde 1537 em diante, por ordem da universidade de Coimbra, 1937, pág. 51.




