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«Il suffit en effet de se demander pourquoi 
et comment viennent aux puissants tous ces 
neveux, petits-neveux et arrière-neveux pour 
apercevoir que si les plus grands ont aussi 
les plus grandes familles tandis que les «pa 
rents pauvres» sont aussi les plus pauvres 
en parents, (...)». 

Pierre Bourdieu, Les stratégies matrimonia
les dans le système de reprodution. in «Anna 
les E.S.C.», 27e année, 1972, pp. 1109. 



4 

1. INTRODUÇÃO 

0 século XI foi palco de uma profunda alteração, vivida 
pelo grupo familiar que dominava a região portucalense. A pou 
co e pouco, e devido a várias circunstâncias, a família con-
dal foi cedendo terreno a outras famílias que lhe foi conquis 
tando as posições e poderes estabelecidos havia quase dois sé 
culos. A morte do conde de Portucale, na batalha de Pedroso, 
não foi mais do que o desfecho violento de uma lenta agonia. 
Vinte e dois anos depois, em 1093, um tal Soeiro Fromarigues 
faz uma larga doação ao mosteiro de S. Salvador de Grijó. 

Aparentemente desconexas, aquelas duas referências têm 
muito a ver entre si. É que o mencionado doador, fazia parte 
de uma daquelas famílias acima referidas e que tinham ocupado 
o lugar deixado vago pela desaparecida família condal. 

Soeiro Fromarigues, através de uma constante política 
de aquisição de terras, tinha constituído um património cons.i 
derável a sul do rio Douro. Não seria, por certo, tão podero
so como os infanções da Maia ou de Riba Douro, mas era-o suf_i 
cientemente para lhes travar a expansão para a «sua» zona. 

Ele foi também o fundador da família que é estudada nes 
te trabalho. Desde o seu início intimamente ligada ao mostei
ro de Grijó, através dos direitos de padroado, que como ire
mos ver também são fruto das transformações vividas no seio 
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da Igreja ao longo do mesmo século XI, ela vai surgir no sécu 
lo XIV representada por um largo número de naturais, todos 
eles descendentes de Soeiro Fromarigues. 

0 longo caminho percorrido entre este e aqueles, levou-
-nos a abordar variadas questões, a utilizar várias metodolo
gias e a recorrer a diversos apoios teóricos. De todos eles 
daremos conta no ponto seguinte. 

A primeira dificuldade que se nos colocou foi a inexis
tência de qualquer trabalho anterior que nos servisse de orien 
tacão e de termo comparativo. Fomos, por isso, muitas vezes 
como que apalpando um terreno desconhecido, e em que a intui
ção e a imaginação não são de todo de pôr de parte. 

Qualquer investigação tem muito a ver com o seu autor. 
Não podemos, assim, deixar de confessar o grande gosto que te 
mos pelo estudo da nobreza. É, de facto, um tema que nos apaî  
xona há muitos anos, e foi com grande empenho que metemos om
bros ao trabalho. 

Não será por isso de espantar que nele se inclua todo 
um ponto dedicado à genealogia da família patronal. A litera
tura genealógica medieval é hoje em dia das fontes mais «cota 
das» para o estudo da sociedade, sobretudo nobre, e os traba
lhos nacionais e estrangeiros que a ela se dedicam têm-se mui 
tiplicado (1). 



6 

Contudo entre nós com fontes genealógicas medievais ex
cepcionalmente ricas, o seu estudo e aproveitamento tornam-se 
quase obrigatórios. Tentá^mo-lo, na medida do possível, e po
demos verificar a grande qualidade do Livro de Linhagens do 
Conde D. Pedro. 

0 trabalho ressente-se, por certo, da nossa pouca expe
riência. Achar-se-á, mesmo, a temática e o âmbito cronológico 
demasiado ambiciosos, sobretudo para quem se lança pela pri
meira vez num trabalho de certo fôlego. Temos, porém, a espe
rança de que, sendo o primeiro que aborda, com a profundidade 
possível, este tipo de fontes e temática, possa ser visto com 
benevolência e compreensão. 

Mas também temos consciência de que pusemos nele muita 
dedicação e entusiasmo e de que as páginas que se seguem são 
apenas o início de uma investigação mais profunda que pre
tendemos levar a cabo ao longo da nossa carreira. 

Que elas façam sentir, pelo menos, aos que as lerem, o 
mesmo amor pela Idade Média que nos levou a dedicar-lhes al
guns anos de trabalho. 

A elaboração das páginas que se seguem, não seria possí_ 
vel sem o concurso da amizade e dedicação de algumas pessoas. 
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Começarei por referir o Sr. Professor Doutor José Matto 
so, que dedicadamente acompanhou a sua realização. Quer pelas 
críticas ou incentivos quer pela atenção com que sempre nos 
ouviu, os nossos agradecimentos serão poucos para atestarmos 
a nossa gratidão. A minha vida de investigador ficará sempre 
marcada pela sua orientação e amizade. 

Que direi dos meus colegas? Sinceramente não encontro 
as palavras que exprimam a minha enorme gratidão. Mais ainda, 
porque sei que foi a grande amizade que nos une a todos que 
motivou as suas colaborações. E isso não se pode agradecer. 
Só retribuir. 

A todos devemos, porém, uma palavra de agradecimento. 
Ao Professor Doutor Luís Adão da Fonseca que nos facilitou as 
tarefas docentes relativas à cadeira em que somos seu Assis
tente e que sempre nos dispensou a maior atenção e auxílio. 
Ao Professor Doutor Humberto Baquero Moreno, que muito se em
penhou para que conseguíssemos uma bolsa do I.N.I.C., para le 
varmos a cabo uma pesquisa bibliográfica em Espanha. Ao Pro
fessor Doutor José Marques que foi incansável em sugestões e 
boas críticas e que muito nos serviram. Ao Professor Doutor 
Carvalho Homem que, pacientemente, leu algumas partes do tex
to dando-nos sempre o seu conselho amigo. 

Os mais novos, a «arraia-miuda», como carinhosamente nos 
apelidamos, têm um lugar especial. Ao Luís Amaral, que nos pro 
porcionou a lista dos naturais de Grijó que está na base de 
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todo o trabalho; ao Luís Miguel Duarte, cuja amizade e bom hu 
mor tem sido imprescindíveis na nossa carreira; ao Mário Bar
roca, que desde a primeira hora acompanhou a evolução do tra
balho, dando-nos sugestões valiosas; à Teresa Soeiro, que mui 
to nos auxiliou ao ultimar a composição das árvores genealógi_ 
cas; finalmente, ao Henrique David, cuja dedicada amizade e 
camaradagem seria impossível descrever ou agradecer nestas bre 
ves linhas. 

Para os Senhores Domingos, Carlos, Loureiro e João, das 
Oficinas Gráficas da Faculdade de Letras, vai também o nosso 
reconhecimento pela dedicação com que efectuaram a reprodução 
do trabalho. À Menina Ana Maria Bastos que pacientemente o dac 
tilografou o nosso muito obrigado. 

Finalmente, à minha Família.. Não posso, infelizmente, 
agradecer o muito que meu Pai contribuiu para a minha forma
ção e aumento do meu gosto pela História. Para a minha Mãe 
que tanto me tem auxiliado e para a minha Irmã que sempre me 
incentivou vai toda a minha gratidão. 

0 Amor da minha Mulher e o auxílio que me prestou, fize 
ram com que a fase da redacção, tão penosa, se tornasse num 
momento de estreita união. Seria o bastante para o meu eterno 
reconhec imento. 
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N O T A S 

1 . 

(1) Jose MATTOSO, Os livros de linhagens portugueses e a literatura ge
nealógica europeia da Idade Media, in "A Nobreza Medieval Portugue
sa - a família e o poder", pp. 35-53; IDEM, As fontes do Nobiliá
rio do Conde D. Pedro, in "A Nobreza (...)", pp. 55-98; Georges 
DUBY, Observaciones sobre la literatura genealógica en Francia en 
los siglos XI y XII, in "Hombres y estructuras de la Edad Media" , 
pp. 184-197; IDEM, Lignage, noblesse et chevalerie au Xlle. siècle 
dans la région mâconnaise. Une révision, in "Annales E.S.C.", 27e. 
année, 1972, pp. 803-823; Leopold GENICOT, Les Généalogies, 
Brepols, 1975 (Fasc. 15 de "Typologie des Sources du Moyen Âge 
Occidental"). 



10 

2. METODOLOGIA E FONTES 

Depois de apresentadas as linhas gerais do trabalho e 
as suas intenções, tentaremos dar uma ideia da metodologia se 
guida ao longo da investigação e ainda fazer algumas conside
rações sobre a fonte que serviu de arranque para todo o traba 
lho. 

Antes, porém, gostaríamos de comentar a sua estrutura. 
Quem consultar o índice poderá ficar com a ideia de que o au
tor, talvez desorientado, se perdeu em viagens de ida e volta 
entre o século XI e o século XIV. Tal não aconteceu, e desde 
já devemos dizer que de facto o salto que nos custou dar e, 
talvez, nem sempre conseguido, foi o que nos levou deste nos
so apressado século XX para a calma e misteriosa Idade Média. 
Vejamos, então, o porquê do nosso percurso. 

Em primeiro lugar, iniciámos o trabalho no século XIV 
ao contactar com a lista dos naturais de Grijó incluída no Li 
vro das Campainhas (1365) (1). Cumpria-nos, assim, conhecer 
esse grupo, não só em relação aos indivíduos, mas também as 
suas famílias e os direitos que lhes conferiam a «naturalida
de». Impunha-se em seguida ter a noção exacta da totalidade 
da família, desde o seu início até àquele grupo de 1365. Só 
nos restava um caminho: reconstituir a família, partindo da 
sua origem (século XI) até chegar de novo àquele momento. 
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Depois de termos uma noção aproximada da família patro
nal e de sabermos como se tinha constituído, entendemos que 
era chegado o momento de conhecer as várias estruturas que a 
compunham. Regressamos de novo ao século XI, para compreender 
mos as circunstâncias das suas origens e, depois de termos for 
mulado um questionário base, encetamos o caminho de regresso 
que nos foi dando as características da sua evolução. 

Compreende-se, também, que o próprio desenrolar do tra 
balho foi eliminando algumas das questões previamente formula 
das e colocando outras o que nos obrigou, por vezes, a recuar 
novamente. Esses ritmos, aparentemente desconexos, são, no en 
tanto, compreensíveis por toaos os que se dedicam à investiga 
ção histórica. 

Explicada, assim, a estrutura, vejamos qual a metodolo
gia seguida em cada uma das partes que, verdadeiramente, com
põem o trabalho. 

Iniciamos o ponto 3 com as identificações dos naturais 
de 1365. Para esse efeito, elaboramos uma ficha de trabalho 
em que fomos recolhendo elementos sobre: 1 - a filiação de ca 
da indivíduo, construindo de imediato a sua árvore de costa
dos até aos quatro avós, bem como os do respectivo consorte; 
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2 - as indicações que nos permitiam estabelecer o parentesco 
com os outros naturais; 3 - a categoria hierárquica porque ca 
da um era identificado no Livro das Campainhas; 4 - a citação 
dessa fonte que lhe dizia respeito; 5 - outras referências do 
cumentais e bibliográficas e vários tipos de observações (car 
gos, títulos, etc. ) . 

Constituindo, assim, um primeiro ficheiro, iniciamos a 
recolha dos elementos que nos permitiram elaborar pequenas no 
tícias sobre as famílias representadas por aqueles indivíduos 
(2). Interessou-nos, sobretudo, dar a conhecer a sua implanta 
ção regional e os dados que as caracterizassem no contexto 
mais vasto da nobreza de trezentos, dando ainda, em alguns ca 
sos, referências individuais que pudessem completar essa ca
racterização ( 3) . 

Para completar aquele ponto, procedemos a um levantamen 
to, tão exaustivo quanto possível, das fontes relativas aos 
direitos de padroado, bem como da bibliografia existente so
bre a matéria. Procuramos, acima de tudo, fazer uma síntese 
do que já tinha sido escrito anteriormente, bem como uma ten
tativa de sistematizar a principal legislação que se lhe refe 
ria (A). Tentamos ainda recolher o maior número possível de 
listas idênticas à de Grijó, assim como das referências às 
violências dos naturais de outros mosteiros. 

Finalmente, colocamos uma série de questões aos dados 
obtidos, em ordem a tentar compreender o esquema evolutivo 
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desses direitos e o sistema da sua transmissão. As poucas, e 
inseguras, respostas obtidas, reflectem a necessidade de compa 
rar o exemplo estudado com o de outros mosteiros, e se possí
vel para épocas anteriores, de maneira a poder avançar hipóte 
ses mais seguras. 

0 ponto 4 levantava à partida uma questão: reconstituir 
apenas as linhas que ligassem os naturais de 1365 ao inicia
dor da família patronal, ou elaborar a genealogia completa 
desta última? Optando pela segunda alternativa, não deixamos 
de estremecer perante o trabalho que nos aguardava. 

Começamos a «empresa» por construir a árvore genealógi
ca da família. Para o efeito, recorremos essencialmente aos 
nobiliários medievais (5) e, quando estes terminavam alguma 
linha antes dos meados do século XIV, aos Brasões da Sala de 
Sintra, de Anselmo Braamcamp Freire e, em último caso, ao No
biliário das Famílias de Portugal de Felgueiras Gayo. 

Cedo, e compulsivamente, nos apercebemos de algumas di
ficuldades técnicas. 0 número de indivíduos ia aumentando de 
tal forma de geração em geração, que nos vimos obrigados a di_ 
vidir a árvore principal. 0 critério seguido para essas rami
ficações foi o de abrir novas árvores que começassem nos indi_ 
víduos que estavam na origem de algumas linhagens (Árvores II 
e VII). Mesmo assim, a «frondosidade» de algumas delas leva-
ram-nos a novas partições (Árvores III e VIII) (6). 
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Construído o esqueleto da família, «restava-nos» dar-
-lhe corpo. Procuramos então fazer o levantamento de todas as 
referências documentais que permitissem elaborar as biogra
fias, tão completas quanto possível, dos indivíduos que compu 
nham a família patronal. Servimo-nos fundamentalmente de doeu 
mentação impressa (7), não deixando, contudo, de recorrer aos 
arquivos (8). Assim, ao ficheiro inicial, acrescentaram-se per 
to de 3.000 referências documentais que, mesmo não tendo sido 
todas utilizadas, não foram suficientes para «dar vida» a bas_ 
tantes indivíduos. 

Este trabalho não é, evidentemente, o primeiro, e tere
mos que render aqui homenagem aos que, entre nós, foram pio
neiros, referido que foi jã A. Braamcamp Freire: A. de Almei_ 
da Fernandes e José Mattoso. As suas obras foram-nos muito 
úteis (9), sobretudo as daquele último autor, quer nos elemen 
tos que nos colocam ã disposição quer pelas metodologias ex
postas. Oxalã que este trabalho não desmereça, pelo menos, em 
utilidade (10). 

Como seria de esperar, as referências documentais reco
lhidas permitiram também corrigir ou acrescentar as referidas 
arvores genealógicas, para além de terem confirmado a seguran 
ça do Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. 

Resta-nos falar da metodologia seguida no ponto 5, a que 
acrescentaremos também os principais apoios teóricos. Comece
mos por estes. 
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Não podemos esconder que o autor que mais nos serviu 
nos apoios teóricos foi José Mattoso. De facto, qualquer tra
balho que se debruce sobre a nobreza medieval portuguesa terá 
que, obrigatoriamente, passar pelo apoio da sua obra. Foram-
-nos particularmente úteis, para este ponto, os seus artigos 
sobre a estrutura da família medieval (11), muito embora os 
seus outros trabalhos nos tenham também fornecido várias ideias 
(12). 

Alguns autores estrangeiros serviram-nos, sobretudo, pa 
ra algumas questões ligadas ao parentesco, concretamente an
tropólogos. Teremos que destacar ps nomes de Lévy-Strauss, 
Bourdieu e Fox (este último foi-nos particularmente importan
te na parte da terminologia e conceitos, já que a sua lingua
gem é simples, clara e não sobrecarrega o leitor com execessi^ 
vos exemplos — fundamental, portanto, para quem se inicia 
nas leituras antropológicas). Jack Goody e Anita Guerreau-Jala 
bert foram-nos bastante úteis, já que os seus trabalhos procu 
ram aplicar os conceitos antropológicos a realidades medie
vais. 

Metodologicamente, o ponto 5 foi caracterizado pria sua 
própria estrutura, ou seja, procuramos sobretudo analisar a 
evolução da família patronal desde as origens até 1365. Ao 
longo desse período escolhemos quatro aspectos que poderiam 
servir para a definir com uma certa segurança: a sucessão, as 
alianças, o património e o relacionamento com o exterior. 
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Estes quatro aspectos abordam, no entanto, outros mas 
que, dificilmente, poderiam ser tratados em separado, em par
te porque os elementos recolhidos não eram para isso suficien 
tes . 

Ligados ao ponto 5 encontram-se alguns quadros e gráfi
cos (Vd. Apêndice III e IV). Nos quadros, procurou-se reco
lher o número de homens e mulheres da família patronal e ain
da o número de transmissões, por via masculina e feminina, da 
família, ou seja, aqueles matrimónios que tiveram sucessão. 
Esses elementos foram distribuídos por gerações. Essas gera
ções correspondem às das árvores genealógicas, tomando-se aqui 
geração no seu sentido mais vasto, o que se tornava obrigató
rio, atendendo à impossibilidade de agrupar os elementos da 
família patronal pelo ano do seu nascimento. 

A cada árvore corresponde um quadro, tendo ainda sido 
feitos quadros que reunissem os elementos das árvores que dis_ 
sessem respeito à mesma linhagem (Árvores II-III, IV-V e VII-
-VIII). 0 quadro XIII apresenta os totais, sobre os quais fo
ram elaborados os gráficos. 

Tentamos, ainda, estabelecer limites cronológicos para 
as várias gerações. É evidente que se levantaram vários pro
blemas, já que a longevidade e os elementos para cada indiví
duo eram desiguais. Demos a cada geração um período de 50 anos, 
começando em 1074 (primeira referência a Soeiro Fromarigues). 
Os espaços seguintes foram-se cruzando (duas gerações, e até 
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três, são momentaneamente contemporâneas). Como se verá, fo
mos obrigados, por vezes, a fazer reajustamentos de 25 anos, 
mas não nos parece que esse facto tenha alterado significati
vamente os resultados. 

Não podemos deixar de referir, que não tinhamos qual
quer trabalho idêntico que nos podesse servir de termo de com 
paração. Assim, os resultados obtidos são mais que provisó
rios. Aqui ficam, no entanto, para que futuros trabalhos os 
possam vir a criticar. 

A lista dos naturais do mosteiro de S. Salvador de Gri-
jó está inserta no Livro das Campainhas, códice da segunda me 
tade do século XIV (1365) e que há bem pouco tempo foi publi
cado (13). Não é a sua leitura, paleograficamente correcta, que 
queremos comentar, mas algumas das suas características inter
nas . 

Primeiramente, o número dos naturais. De facto, e todos 
os autores que conheceram a lista se lhe referem, o total de 
naturais indicado no seu final é de 208 (14). Mas, se somar
mos os totais parciais de cada categoria (28 ricos-homens, 106 
infanções e 77 cavaleiros-escudeiros), esse total indica-nos 
o número 211. Alertados por esta anomalia, resolvemos verifi-
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car todos os naturais, um a um, e concluímos que o seu número 
era, de facto, de 215. Pouco importa, realmente, já que a re
ferência — «Irmaaos e sobrinhos de Fernam Paaez» (15), deita 
por terra qualquer tentativa aritmética. 0 aviso, porém, aqui 
fica. 

Outro aspecto que tentamos descortinar foi o método se
guido para a sua elaboração. Como se recolheram aquelas cente 
nas de nomes e como eram conhecidas as suas relações de paren 
tesco? E as categorias? 

É possível que a resposta se encontre no facto de exis
tir uma lista anterior, hoje perdida (16), a que os monges de 
Grijó, com a ajuda dos representantes dos naturais, tenham 
acrescentado as gerações mais recentes. É, no entanto, uma hi_ 
pótese. 

Não deixa, porém, de ser interessante o exercício de 
pôr em paralelo o texto do Livro das Campainhas com as árvo
res genealógicas. 0 grupo dos ricos-homens surge, na sua qua
se totalidade, nas árvores IV e V, ou seja, naquelas que con
templam a descendência da «Ribeirinha». 0 grupo dos infanções 
surge depois, quase que reduzido às árvores III, VII e VIII. 
A descrição dos Vasconcelos e Ribeiros naturais, quase nos dá 
a sensação de que o escrivão seguia com os olhos as nossas al
vores. Finalmente, os cavaleiros-escudeiros identificados, sur 
gem nas árvores II, VI e IX. É curioso, ainda, verificar que 
João Lourenço Buval, que encerra o grupo dos infanções, era 
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de uma família de cavaleiros-escudeiros e que, provavelmente, 
fora pelo matrimónio que ascendera a um grupo superior. 

Foi, no entanto, colocado no fim. Os monges também com
preendiam a importância das hierarquias. 

As principais indicações aqui ficam. Voltamos a repetir 
o desejo de que as linhas que se seguem possam ser úteis a 
quem as 1er. 
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N O T A S 

2 . 
(1) Não será demais referir a generosa cedência dessa lista por parte 

do nosso Amigo e Colega Dr. Luis Carlos Amaral. 
(2) Seguimos neste caso, se bem que em moldes diferentes, o exemplo 

proposto por José MATTOSO em Identificação de um pais (■■•), vol. 
I, pp. 136189. 

(3) Aproveitamos ainda a ocasião para referir todos os elementos reco
lhidos para os indivíduos que não conseguimos entroncar na família 
patronal e que podem, dessa forma, servir a outros investigadores, 
não só para poderem um dia ser úteis para a sua identificação, 
como para outros trabalhos. 

(A) Devemos aqui chamar a atenção para o importante contributo de Jor
ge ALARCÃO, A Propriedade Rural do Mosteiro de Gri.jó, que nos sim
plificou em boa parte essa sistematização. 

(5) Não podemos deixar de agradecer, como investigadores, ao Prof. Jose 
Mattoso, pelas suas edições críticas dos Livros de Linhagens. Sem 
elas este capítulo, e mesmo o trabalho, dificilmente se realizaria. 

(6) As árvores IV e V, não iniciam propriamente por um "fundador de 
linhagem". A descendência da "Ribeirinha" era, no entanto, bastante 
numerosa e tornavase difícil reunir numa so arvore os descendentes 
das suas duas alianças, e muito menos mantela na Árvore I. A IX, 
começa, de facto, com o progenitor dos Avelares mas, como veremos, 
nao foi possível entroncalo em nenhum dos ramos seguros da família 
patronal. 

(7) Não podemos deixar de lamentar a inexistência de um registo da 
documentação ja publicada. Esse imenso trabalho, que so sera 
possível através do esforço conjunto dos investigadores 
universitários, pouparia imensas canseiras a todos os colegas e 
evitaria a consequente releitura e, por vezes, republicaçao de 
"inéditos". 

(8) Uma lista das fontes manuscritas sera dada no fim do trabalho. 
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(9) Para A. de Almeida FERNANDES e José MATTOSO, ver respectivamente, 
as notas 6 e 5 do ponto 4. 

(10) Não queremos deixar de referir alguns trabalhos da bibliografia 
estrangeira que também nos foram úteis: Emílio SÁEZ, vd. nota 4 do 
ponto 4; Constance B. BOUCHARD, The structure of a twelfth-century 
french family: the Lords of Seignelay, in "Viator - Medieval and 
Renaissance Studies", vol. X, 1979, pp. 39-56; Michel BUR, L'image 
de la parente chez les Comtes de Champagne, in "Annales E.S.C.", 
38e. année, n25, 1983 (Set. Oct.), pp. 1016-1039; Leopold GENICOT, 
Le destin d'une famille noble du Namurois. Les Noville aux Xlle. et 
XlIIe. siècles, in "La noblesse dans l'Occident médiéval"; IDEM, De 
la "noblesse" au "lignage". Le cas des Boneffe, in "La noblesse 
(...)"; IDEM, Un lignage chevaleresque aux derniers siècles du 
moyen âge. Les Juppleau, in "La noblesse (...)"; IDEM, Une grande 
famille qui aurait pu l'être davantage, in "La noblesse (...)"; 
Bernard GUENÉE, Les généalogies entre l'histoire et la politique: 
la fierté d'être Capétien, en France, au Moyen Âge, in "Annales 
E.S.C.", 33e. année, n° 3, 1978 (Mai-Juin), pp. 450-477; Ariette 
HIGOUNET-NADAL, Familles patriciennes de Périgeux à la fin du moyen 
âge, Paris, C.N.R.S., 1983. 

(11) Publicados em "A Nobreza Medieval Portuguesa - a família e o poder" 
e em "Portugal Medieval. Novas interpretações". 

(12) Sobretudo as suas sínteses: Ricos-Homens, Infanções e Cavaleiros 
(...) e Identificação de um pais (...). 

(13) Vd. nota 5 do ponto 3. 
(14) LÇ. 68 
(15) LÇ. 67 
(16) Não se encontra, pelo menos, no Arquivo Distrital do Porto, onde se 

conserva o Livro das Campainhas. 
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3. OS NATURAIS DE GRIJÓ EM 1365 

3.1. IDENTIFICAÇÃO 
3.2. AS FAMÍLIAS 
3.3. OS DIREITOS 

3. OS NATURAIS DE GRUO EM 1365 

Na segunda metade do século XIV, o mosteiro de S. Salva 
dor de Grijó, debatendo-se com problemas económicos tentou, 
através de uma nova política administrativa, sair dessa situa 
ção. Uma das medidas por que passava essa nova política dizia 
respeito aos herdeiros ou naturais que, quer pelo seu número 
quer pelas suas violências e abusos, oneravam em muito as des 
pesas anuais do mosteiro. 

0 caso, porém, de Grijó não é único (1), e são conheci
dos outros exemplos de mosteiros que, sobrecarregados pelas des_ 
pesas com os naturais, tentaram, não os podendo eliminar, con 
seguir dos monarcas medidas que regulassem os direitos e deve 
res das duas partes e mesmo, em alguns casos, reduzi-los em nú 
mero (2). Aliás, a documentação sobre esta matéria deve ser 
abundante nos cartórios dos mosteiros e, no nosso entender, de 
verá ser estudada atentamente porque nos parece extremamente 
rica (3). Os monarcas portugueses, sobretudo a partir de Afon 
so III, não deixaram de se preocupar com a situação, promul-
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gando disposições que controlassem as relações entre as famí
lias patronais e os mosteiros e que, sobretudo, combatessem 
a violência e abusos senhoriais (A). 

0 mosteiro de Grijó também apelou para o monarca, con-
cluindo-se o processo em 1365 com o estabelecimento do seu nú 
mero e com a troca dos pagamentos das naturas feitos em géne
ros para numerário e segundo um escalão correspondente ã hie
rarquia nobiliárquica dos mesmos. 

De um dos passos dessa acção, ficou guardada uma acta de 
reunião capitular, realizada a 29 de Junho daquele ano, e que 
teve por finalidade inquirir dos bens e das despesas ordiná
rias do mosteiro e das suas possibilidades face ao número de 
naturais. Essa acta é conhecida por Livro das Campainhas (5) 
e nela vêem os nomes dos nobres — ricos-homens, infanções, ca 
valeiros e escudeiros —, que em 1365 foram considerados mem
bros da família patronal e como tal credores de determinadas 
regalias e direitos. Quem eram então esses homens e mulheres, 
a que famílias pertenciam e quais eram os seus direitos? 

3.1. Identificação 

Como ficou dito no capítulo segundo, o Livro das Campa^. 
nhãs comporta a lista dos 215 naturais do mosteiro, divididos 
pelas categorias acima referidas. 



24 

Esta lista era do conhecimento de D. António Caetano de 
Sousa, que transcreveu a parte relativa aos ricos-homens (6), 
e de Felgueiras Gayo que dela se serviu em vários títulos do 
seu Nobiliário (7), sem que tenha sido alvo, alguma vez, de 
qualquer estudo específico. Aliás, não temos conhecimento de 
ter sido publicada alguma lista deste género, muito embora ha 
ja a possibilidade de se virem a encontrar e a estudar docu
mentos similares relativos a outros mosteiros (8). 

Não tendo, assim, nenhum estudo anterior que nos possa 
servir como orientação metodológica, entendemos que o melhor 
processo de apresentar as identificações será o de seguir a 
ordem do próprio texto do documento, até porque, como também 
referimos, nele se pressente uma certa intenção e fio condu
tor que não será legítimo alterar. 

Como seria de calcular as dificuldades na identificação 
dos naturais foram aumentando conforme se descia na sua esca
la hierárquica, tornando-se mesmo insuperáveis em muitos ca
sos referentes a cavaleiros e escudeiros. A maneira como mui
tos deles vêem referidos, apenas com o nome e patronímico, e 
sem apelido, torna alguns desses problemas dificilmente supe
ráveis. De qualquer forma, julgamos ter identificado correta-
mente a totalidade dos ricos-homens, 97 dos 106 infanções e 
mais de metade dos cavaleiros e escudeiros, embora, em alguns 
destes nomes, deva confessar também uma certa margem de inse
gurança, dentro dos limites que adiante se definirão caso a 
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caso. 0 Livro das Campainhas parece-nos, de facto, uma fonte 
bastante rigorosa, atendendo aos fins que tinha em vista e à 
sua cronologia. As suas informações permitem-nos, pois, resol̂  
ver numerosas deficiências dos nobiliáros ou mesmo de algumas 
fontes cronísticas. 

Os passos metodológicos seguidos para a identificação 
dos naturais ficaram já expostos no capítulo anterior. Resta-
-nos acrescentar que, nas árvores de costados, adiante apre
sentadas se sublinharam os elementos do ramo através dos quais 
se transmite o direito patronal. 

Estes son os naturaaes fi .dalgos que ora o moesteiro 
de Igriioo ha que ora son vyvos. Primeiramente ri-
cos homeens. 0 conde Don Johanne Affonsso natural 

É seguramente o 42 Conde de Barcelos (9) que mais tarde 
se tornou 12 Conde de Ourém (10), D. JOÃO AFONSO TELO (11): 

D.JOÃO A F O N S O 

Ti': LO 

I). AFONSO TELES 

KAPOSI) 

D.BERENGÂR] A 

LOUKF.NÇO ni: 

V A L A D A R E S 

D. (.ONÇA LO ANES R A P O S O 

D. URRACA F E R N A N D E S DE LIMA 

D . L O U R E N Ç O S O A R E S DE V A L A D A R E S 

D. SANCHA NUNES DE C H A C 1 M 
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D. Guimar Lopes Pacheco (12), sua mulher, muito embora também 
pertencesse à família patronal e ainda fosse viva (13), não re 
cebe comedoria. 

e três filhos seus 

Trata-se de D. AFONSO TELO DE MENESES (14), que virá a 
ser o 52 Conde de Barcelos em vida de seu pai e falecido an
tes dele (15), de D. JOÃO AFONSO TELO (16), futuro 19 Conde de 
Viana do Alentejo (17) e de D. LEONOR DE MENSES (18). D. Telo, 
também referido no Nobiliário do Conde D. Pedro (LL57T5). não 
consta desta lista. 

D.AFONSO 

D.JOÃO 

D.LEONOR 

D. JOÃO AFONSO 

TF 1,0 

D.GUIOMAR 

LOI'F S PACHECO 

D. AFONSO TELES RAPOSO 

D.BFRFNGÂK1A LOURENÇO DE VALADARES 

D.LOPO FERNANDES PACHECO 

D.MARIA RODRIGUES DE V1LAL0B0S 

Item Dona Maria Tellez que he cassada com Álvaro 
Diaz de Soussa comedura enteira ella. 

0 próprio texto do Livro das Campainhas facilita a iden 
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tificação desta rica-dona, a infeliz irmã de Dona Leonor Te
les. DONA MARIA TELES DE MENESES (19) recebe a comedoria in
teira, mas nota-se a intenção de a demarcar de seu marido, Ál 
varo Dias (20), que também tinha direito a ela, até porque seus 
irmãos Lopo e Branca se encontram a recebê-la como ricos-ho-
mens nesta mesma lista. Se ainda era vivo nesta altura (21), 
só se pode compreender esta exclusão pelo facto de se encon
trar exilado em Castela por questões com o rei D. Pedro de Por 
tugal. De facto a interferência do monarca na escolha dos na
turais verifica-se em outros passos da dita lista, como vere
mos adiante (22). Pode ter havido, neste caso, uma confisca
ção dos bens e direitos, incluindo o do padroado de Grijó. 

D.MARIA 

TELES DE MENESES 

ÁLVARO DIAS DE 

SOUSA 

MARTIM AFONSO 

TE LO 

D.AFONSO TELES RAPOSO 

ALDONCA ANES 

DE VASCONCELOS 

D.BERF.NGAKIA LOURENÇO DE VALADARES 

JOÃO MENDES DE VASCONCELOS 

ALUARA AFONSO ALCOFORADO 

Item dous filhos da dieta Maria Tellez que hy ha 
seus e do dicto Álvaro Diaz 

Só de um sabemos o nome e foi D. António Caetano de Sou 
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sa que chamou a atenção para o facto de ter mais am irmão (ou 
irmã) por conhecer esta lista de naturais (23). Trata-se de D. 
LOPO DIAS DE SOUSA que foi Mestre da Ordem de Cristo (24). 

U.LOPO 

ÁLVARO DIAS 

UE SOUSA 

DIOGO AFONSO DE SOUSA 

I). MAR IA 

TELES UE MENESES 

VIOLANTE LOPES PACHECO 

MARTIN AFONSO TELO 

ALDONÇA ANES DE VASCONCELOS 

Item Johanne Affonsso o Moço comedura enteira 

É seguramente D. JOÃO AFONSO TELO (25), futuro 62 Conde 
de Barcelos (26), irmão de Dona Maria Teles e de Dona Leonor, 
a seguir, e sobrinho do 42 Conde do mesmo nome. 

MARTI M AFONSO 

TF. LO 

D.JOÃO AFONSO v 

TELO 

ALDONÇA ANES 

UE VASCONCELOS 

U.AFONSO TELES RAPOSO 

D.HEKENGARI A LOURENÇO DE VALADARES 

JOÃO MENDES DE VASCONCELOS 

ALDARA AFONSO ALCOFORADO 
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e Dona Liionor sa hirmaa que he cassada com 
Joham Lourenço de Cunha. 

DONA LEONOR TELES DE MENESES casada com João Lourenço 
da Cunha, é por demais conhecida para que seja necessário fa
zer referência à sua identificação. Os costados são idênticos 
aos de seu irmão João Afonso acima referidos; sobre seu mari
do falaremos mais adiante. 

Item Dom Fernando de Crasto. Item Dona Johana 
sa hirmaa 

São os dois filhos legítimos de D. Pedro Fernandes de 
Castro, o da Guerra, D. FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO (27) e D. 
JOANA DE CASTRO (28), efémera rainha de Castela, meios-irmãos 
de Dona Inês de Castro. 

D.FERNANDO 

D.JOANA 

D.PEDRO FERNANDES 

DE CASTRO, o da Guerra 

D. ISABEL PIRES 

PONÇO 

D.FEKNAO RODRIGUES DE CASTRO 

D.VIOLANTE SANCHES (DE CASTELA) 

D.PEKO FERNANDES PONÇO (DAS 

ASTÚRIAS) 

D. SANCHA C I L DE C I IAC1M 
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Item Dom Álvaro Pirez de Crasto per força per carta 
d'El Rey 

Futuro Conde de Arraiolos e 19 Condestável de Portugal 
(29), D. ÁLVARO PIRES DE CASTRO (30) era meio-irmão dos ante
riores por ser filho natural de D. Pedro Fernandes de Castro 
e de Aldonça Lourenço de Valadares. Como filho bastardo, não 
tinha direito às regalias dos naturais, mas o ser irmão de D. 
Inês de Castro sempre lhe trouxe privilégios e regalias. Este 
pode-se considerar um dos muitos que D. Pedro lhe concedeu. 

D.FERNÃO RODRIGUES DE CASTRO 

D. VH1LANTE SANCHES (DE CASTELA) 

D.LOURENÇO SOARES DE VALADARES 

D.SANCHA NUNES DE CHACIM 

Item Dom Martinho filho que foy de Dom Johanne 
Affonsso d'Alboquerque 

DOM MARTINHO DE ALBUQUERQUE (31) foi o 79 senhor de Al
buquerque e 119 senhor de Meneses, mas faleceu em vida de sua 

D.ÁLVARO PIRES 
DE CASTRO 

D .PEDRO FERNANDES 
DE CASTRO, 

o (IÍÍ C uc r r LI 

ALDONÇA LOURENÇO 
DE VALADARES 
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mãe, pouco depois desta lista ter sido elaborada. 0 seu pai, 
falecido em 1354, é o conhecido D. João Afonso "do Ataúde", 
provavelmente assassinado por ordem de Pedro I de Castela (32). 
Por morte de D. Martinho as casas de Albuquerque e Meneses fo 
ram tomadas para a coroa castelhana. 

D.MARTINHO 
DE ALBUQUERQUE 

D.JOÃO AFONSO DE 
ALBUQUERQUE 

D.ISABEL TELES 
DE MOLINA 

AFONSO SANCHES (DE PORTUGAL) 

TERESA MARTINS DE ALBUQUERQUE 

TELO AFONSO DE MOLINA 

MARIA AFONSO (DE PORTUGAL) 

e Vaasco Martinz de Soussa per graça d'El Rey 

VASCO MARTINS DE SOUSA (33) foi o Chanceler-mor do rei 
D. Pedro I (34) e um dos seus mais fiéis servidores. Anselmo 
Braancamp Freire não lhe dá descendência varonil (35), mas o 
Livro das Campainhas atribui-lhe formalmente dois filhos, co
mo se vê abaixo. Pelo facto de ser filho natural, também o mo 
narca o agraciou com a comedoria em Grijó. 
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VASCO MARTINS 
DE SOUSA 

MARTIN AFONSO 
C I I I C I I O K R O 

M A R T I N A F O N S O C I I 1 C I I O R R O 

D . A L D O N Ç A A N E S 

DIS I S R I T E I R O S 

D , I N E S L O U R E N Ç O DE V A L A D A R E S 

D . J O Ã O R O D R I G U E S DE B R 1 T E 1 R O S 

I ) . G U I O M A R G I L DE S O V E R O S A 

Item ha dous filhos e huum ha nome Martim 
Affonso e a filha ha nome Dona Beatriz 

Felgueiras Gayo refere que MARTIM AFONSO morreu menino 
(36). Mas tendo os pais casado em finais de 1341 (37), e sen
do a lista de Grijó de 1365, podemos concluir que teria à vo_l 
ta de vinte anos nesta última data. DONA BEATRIZ terá casado 
com Afonso Gomes da Silva (38). 

MARTIM AFONSO 
D.13EATRIZ 

VASCO MARTINS 
DF. SOUSA 

M A R T I M A F O N S O C I I I C H O R R Q 

INES DIAS 
MANUEL 

D.ALDONÇA ANES DE BRITEIROS 

D.SANCHO MANUEL 
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Item Dona Margarida de Soussa. Item Dona Beatriz 
sua filha que cassou com Anrrique Manuel 

A identificação desta rica-dona e de sua filha foi das 
que mais dificuldades levantou, já que a afirmação do Livro 
das Campainhas vai contra o que sobre ela é referido por di
versos autores. Vejamos em pormenor todo o processo, uma vez 
que da sua identificação dependem outras que se irão seguir 
mais adiante. Procurando nos Livros de Linhagens encontramos 
uma MARGARIDA (GONÇALVES) DE SOUSA (ou de BRITEIROS) (39) ca
sada com Rui Vasques Ribeiro. Poderia aceitar-se. Mas o Livro 
das Campainhas refere mais adiante: "Item Dona Maria de Soussa 
cassada com Roy Vaasquez e ham dous filhos" (AO). Não temos dú 
vidas que se trata de duas irmãs referidas no Livro de Linha
gens do Conde D. Pedro (41), uma, Maria, casada com Martim Lou 
renço da Cunha e a outra, Margarida, com Rui Vasques Ribeiro, 
cujos nomes foram trocados ou por uma ou por outra fonte. Se
guiram o Conde D. Pedro, Felgueiras Gayo (42) e Anselmo Braan 
camp Freire, este último porém, acrescentando mais elementos, 
mas que nem por isso lhe dão mais autoridade (43). Para aumen 
tar a nossa confusão, o Livro das Campainhas acrescenta entre 
uma e outra citação: "Item três filhos que ficaram de Martim 
Lourenço de Couinha" (44). Porquê separar as referências a Do 
na Margarida (ou Maria) de seu marido Martim Lourenço e atri-
buir-lhe em cada uma delas, vários filhos? Uma resposta que 
nos parece aceitável será, como refere Felgueiras Gayo (45), 
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dar dois casamentos a Dona Margarida: um com Martim Lourenço 
da Cunha (talvez já falecido em 1365) de que ficaram três fi
lhos, sendo um deles o atrás referido João Lourenço da Cunha, 
marido de Dona Leonor Teles; e um outro, com Martim Afonso de 
Sousa, seu primo direito e irmão de Vasco Martins de Sousa (46), 
atrás identificado, e de cuja união nasceu DONA BEATRIZ DE SOU 
SA (47), casada com HENRIQUE MANUEL (48), futuro Conde de Seia 
(49). Sobre este último casal, pensamos que o Livro das Cam
painhas vem esclarecer definitivamente a ascendência da mu
lher do 12 Conde de Seia, muito diferente da que é normalmen
te dada pelos genealogistas (50). Assim se explica o tratamen 
to de "cunhada" que, segundo Fernão'Lopes, era dado por D. Leo 
nor Teles ã mulher do Conde de Seia (51). De facto ela seria, 
assim, meia-irmã de João Lourenço da Cunha. De qualquer for
ma, parece-nos que desta vez o erro da troca cabe inteiramen
te ao Livro das Campainhas, já que'em documento publicado por 
Ayres de Sá (52), em que é apontada a ascendência de João Lou 
renço da Cunha, o nome dado a sua mãe é Maria e não Margari
da. Assim teremos: Maria casada com Martim Lourenço da Cunha 
e Margarida casada com Rui Vasques Ribeiro. 

D.( MARIA) 
UE SOUSA 

i' 

MARTIM AFONSO 

DE SOUSA 

MARTIM LOURENÇO 

DA CUNHA 

U.GONÇALO ANES 

DE DRITEIROS 

D.MA R i A AFONSO 

C1I1CIIORRO 

D.JOÃO RODRIGUES DE BRITEIROS 

D.GUIOMAR GIL DE SOVEROSA 

MARTIM AFONSO CH1CH0RR0 

D.INES LOURENÇO DE VALADARES 
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D .BEATRIZ 
HENRIQUE MANUEL 

MARTIN AFONSO 
DE SOUSA 

I ) . (MAR I A ) 

DE SOUSA 

M A R T I M AFONSO C I I I C U O R R O 

D.ALDONÇA ANES DE BRITEIROS 

D.GONÇALO ANES DE BRITEIROS 

D . M A R I A AFONSO C I I I C U O R R O 

Item três filhos que ficaram de Martim 
Lourenço de Couinha 

Como ficou dito atrás, trata-se dos filhos (53) de Mar
tim Lourenço da Cunha e de Dona Mafia de Sousa. Conhecemos o 
nome de um deles, JOÃO LOURENÇO DA CUNHA (54), mas não o dos 
outros dois que, aliás, nenhum autor refere. Mas estamos con
vencidos que o Martim Lourenço aqui referido não pode ser o 
avô deste, do mesmo nome, nem os seus tios, já que aquele vi
veu em meados do séc. XIII (55) e estes, a estarem vivos em 
1365, já teriam idade mais que suficiente para serem referi
dos pelo nome e não em relação a seu pai, decerto há muito fa 
lecido. De qualquer forma, a ligação à família patronal de Grî  
jó é através de Dona Maria e não pelos antepassados de Martim 
Lourenço. 
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MAKTIM LOURENÇO 

U A CUNHA 

JOÃO LOURENÇO 

DA CUNHA 

I). (MAK 1 A ) 

l)K SOUSA 

LOURENÇO MARTINS DA CUNHA 

D.MARIA DE LOUSA E LUFREI 

D.GONÇALO ANES DE BRITEIROS 

D.MARIA AFONSO CHICHORRO 

Item Lopo Diaz de Soussa. Item Dona Branca 
sua hirmaa 

LOPO DIAS DE SOUSA(56) e DONA BRANCA (57) são os dois ir 
mãos de Álvaro Dias de Sousa, marido de Dona Maria Teles, já 
referido. 

LOPO DIAS 

D.BRANCA 

DIOCO AFONSO 

DE SOUSA 

D.VIOLANTE LOPES 

PACHECO 

AFONSO DINIS 

D.MARIA PIRES RIBEIRA 

LOPO FERNANDES PACHECO 

D.MARIA COMES TAVEIRA 
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Item Dona Maria de Soussa cassada com Roy 
Vaasquez 

DONA MARIA DE SOUSA (58) já foi mencionada a propósito 
da identificação de sua irmã Margarida, onde chamamos a aten
ção para a troca dos nomes entre as duas irmãs, pelo que aqui 
deverá ser Margarida e não Maria. 0 marido aqui referido é RUI 
VASQUES RIBEIRO (59) que, no nosso entender, deve ter casado 
duas vezes, como teremos ocasião de verificar a propósito dos 
infanções. Sendo assim não se justificaria que tenham existi
do dois homens com este mesmo nome, como, aliás o Livro de LI 
nhagens do Conde de D. Pedro, já pretendia referir (LL23C3; 
41D6-7). 

D.(MARGARIDA) 
DE SOUSA 

RUI VASQUES 
RIBEIRO 

D.GONÇALO ANES 
DE BR1TE1R0S 

D.JOÃO RODRIGUES DE BR1TEIR0S 

D . M A R I A A K O N S O 

C I U C I I O R R O 

D.GUIOMAR GIL DE SOVEROSA 

MART1M AFONSO CIUCIIORRO 

D. INES LOURENÇO DE VALADARES 

e ham dous filhos 

Destes não conseguimos saber o nome, uma vez que nenhum 
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autor refere filhos àquele matrimónio, com excepção de Felgueî  
ras Fayo (60) que, no nosso entender, se equivocou ao dizer 
que Teresa Rodrigues era filha de Rui Vasques e de Dona Marga 
rida de Sousa. A ser verdade, Teresa Rodrigues receberia come 
dória como rica-dona e noutra categoria, pois vem também men
cionada na lista dos infanções. Veremos a interpretação a dar 
a este passo. 

RUI VASQUES 
Kl BI- IRO 

V A S C O A N E S DE S O A L i l A E S 

D. (MARGARIDA) 
l)K SOUSA 

D.LEONOR RODRIGUES RIBEIRO 

D.GONÇALO ANES DE BRITEIROS 

D . M A R I A A F O N S O C I I I C H O R R O 

Item Rodrigo Affonsso de Soussa e Dona 

Viiolante sua molher per carta d'El Rey 

DOM RODRIGO AFONSO DE SOUSA (61) é tio paterno de Álva
ro, Lopo e Branca Dias de Sousa já referidos. A "carta d'El 
Rey" deve ser dada a sua mulher DONA VIOLANTE PONÇO DE BRITEI 
ROS (62), já que náo tinha ligação á família patronal, e ain
da porque D. Rodrigo não tinha qualquer motivo para não rece
ber a comedoria. O Livro de Linhagens do Conde de D. Pedro dá 
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lhes descendência (63) que aqui, pelo menos não é referida 

D.RODRIGO AFONSO 

DE SOUSA 

AFONSO DINIS 

D.AFONSO III 

D.MARIA (IMKKS) 

Kl BK]KA DE SOUSA 

D.I'ERO ANES DE PORTEL 

D.VIOLANTE PONÇO 

DE BRITEIROS 

D.MARTIM ANES 

DE BRITEIROS 

D.CONSTANÇA MENDES DE SOUSA 

D.JOÃO RODRIGUES DE BRITEIROS 

D. BRANCA LOURENÇO 

DE VALADARES 

D.GUIOMAR GIL DE SOVEROSA 

D.LOURENÇO SOARES DE VALADARES 

D.SANCHA NUNES DE CHACIM 

Item hua filha de Fernam Lopez que cassou com 
Fernan d'Affonsso de Merlloo 

Trata-se de uma filha de Fernão Lopes Pacheco, a quem o 
Conde D. Pedro não refere o nome, mas dá a ascendência (64). É 
casada com Fernando Afonso de Melo, a quem o mesmo Conde, no 
local citado, também não dá o nome, mas que noutro capítulo o 
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refere — Fernando (65) — o que ê confirmado pelo Livro das 
Campainhas. 

FERNANDO AFONSO 

DE MELO 

FERNÃO LOPES 

'ACHEGO 

D. 1)1000 LOPES PACHECO 

D.CATAR 1NA RODRIGUES 

RIBEIRO 

D.JOANA VASQUES PEREIRA 

RUI VASQUES RIBEIRO 

D.MARIA GONÇALVES CHANCINHO 

Item Dona Aldonça molher que foy de Martim Affonsso 
Tello hirmaao que foy do dicto Conde. 

DONA ALDONÇA ANES DE VASCONCELOS (66) é a maè de D. Leo 
nor Teles e já viúva de Martim Afonso Telo. Daí que, na nossa 
opinião, se encontra a receber comedoria num grupo em que mais 
nenhum Vasconcelos aparece, família que, como teremos oportu
nidade de ver em seguida, engloba grande parte dos infanções 
naturais do Mosteiro de Grijó. 
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D.ALDONÇA ANES 
DE VASCONCELOS 

JOAO MENUES 

DE VASCONCELOS 

ALDAKA AFONSO 
ALCOEOKADO 

NEM RODRIGUES DE VASCONCELOS 

MARIA MARTINS ZOTE 

VASCO AFONSO ALCOFORADO 

BEATRIZ MARTINS BARRETO 

Soma vinte e oito ricos homeens e son ende os 
dezoito que ham d'aver comeduras enteiras e os 
dez ham d'aver o terço. 

Item inffançooes. 
Gonçalo Meendez de Vasconcellos e sua molher 

Figura bem conhecida da segunda metade do século XIV, tio 
avô da rainha Dona Leonor Teles e Alcaide-mor de Coimbra, não 
deixa, porém, de nos levantar algumas dúvidas, pelo menps quan 
to aos seus casamentos, já que o mesmo Livro das Campainhas, 
mais adiante, refere: "Item Tarei ja Rodriguez filha de Roy Vaas_ 
quez que cassou com Gonçallo Meendez". Ora, como é sabido que 
Gonçalo Mendes casou pelo menos duas vezes e que a segunda mu 
lher era Teresa Rodrigues Ribeiro, filha de Rui Vasques RibejL 
ro (67), somos levados a concluir, em primeiro raciocínio, que 
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a 1Ê e 2§ referências do Livro das Campainhas dizem respeito 
ã mesma senhora, sendo isso, no entanto, caso único em toda a 
lista dos naturais agora analisada (68). 

GONÇALO MENDES UE . 

VASCONCELOS (69) 

MARIA AFONSO 

TELES (70) 
= 2 e 

TERESA RODRIGUES 

RIBEIRO 

MKM RODRIGUES 

DE VASCONCELOS 

CONSTANÇA AFONSO 

DE BRITO 

RODRIGO ANES DE VASCONCELOS 

MÊCIA RODRIGUES FENELA 

AFONSO DE ÉVORA 

OUSENDA DE OLIVEIRA 

TERESA RODRIGUES < 

RIBEIRO (71) 

RUI VASQUES 

RIBEIRO 

MARIA GONÇALVES 

C I 1 A N C I N I I 0 

VASCO ANES DE SOALHAES 

LEONOR RODRIGUES RIBEIRO 

GONÇALO FERNANDES CHANCINIIO 

TERESA MARTINS DA CUNHA 

Item Johane Meendez seu irmaao 
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JOÃO ou JOANE MENDES DE VASCONCELOS (72) meio-irmão de 
Gonçalo Mendes (73), é o avô de Dona Leonor Teles, filho pri
mogénito do 1° casamento de Mem Rodrigues de Vasconcelos. 

JOÃO MENDES 

DE VASCONCELOS 

MEM RODRIGUES 

DE VASCONCELOS 

KODKICO ANES DE VASCONCELOS 

MARIA MARTINS 

ZOTE 

MÊCIA RODRIGUES PENELA 

MARTI M PIRES ZOTE 

MARIA VICENTE DE URGESES 

Item Moor Meendez molher que foy de Joham Coelho 
o Moço da parte de Vasconcellos 

MOR MENDES 

DE VASCONCELOS 

MEM RODRIGUES 

DE VASCONCELOS 

RODRIGO ANES DE VASCONCELOS 

CONSTANÇA AFONSO 

DE BRITO 

MÊCIA RODRIGUES PENELA 

AFONSO DE ÉVORA 

OUSENDA DE OLIVEIRA 
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JOAO ANES 

COELHO, o Moço 

JOÃO ESTEVES 

COELHO, o Velho 

ESTEVÃO PIRES COELHO 

MARIA MENDES PETITE 

JOANA PIRES 

ALVJM 

MAKT1M PIKES ALVIM 

MARCAR IDA PIRES RIBEIRO 

Irmã de Gonçalo, MOR MENDES DE VASCONCELOS (74) era viú 
va de João (Anes) Coelho, o Moço, filho de João Esteves Coe
lho (o Velho), também pertencente à família patronal. 

Item huum seu filho e hûa sa filha 

PÊRO (ANES) COELHO (75) sabemos ser o nome do filho, mas 
ignoramos o da filha. 

PERO (ANES) COELHO 

JOAO ANES 

COELHO, o Moço 

JOÃO ESTEVES COELHO, o Velho 

MOR MENDES DE 

VASCONCELOS 

JOANA PIRES ALVIM 

MEM RODRIGUES DE VASCONCELOS 

CONSTANÇA AFONSO DE BRITO 
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Item Maria Meendez de Sa irmaa de Gonçallo 
Meendez de Vasconcellos 

Mais uma irmã de Gonçalo, pelo que os costados são idên 
ticos. MARIA MENDES DE (Vasconcelos) SÁ (76) usa um apelido 
forçosamente relativo a alguma propriedade com aquele topóni
mo, já que não conhecemos qualquer ligação desta senhora àque 
la família (77). 

Item Diego Rodriguez de Vasconcellos 

DIOGO RODRIGUES DE VASCONCELOS (78). é, na nossa opinião, 
filho de João Rodrigues de Vasconcelos, não fazendo o patroní 
mico Anes, mas sim conservando o de seu pai, o que não é raro 
(79). 

JOÃO RODRIGUES 

DE VASCONCELOS 

RODRIGO ANES DE VASCONCELOS 

DIOGO RODRIGUES 

DE VASCONCELOS 
CONSTANÇA SOARES 

DE BARBUDO 

MÊC1A RODRIGUES PENELA 

•AIO SOARES DE BARBUDO 

SANCHA HIKES NOVAIS 
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Item Joham Ferrnandez Cogomynho da parte da 
molher que he dos de Vasconcellos 

0 Livro de Linhagens do Conde D. Pedro refere JOÃO FER
NANDES COGOMINHO, não lhe dando porém mulher (80). Felgueiras 
Gayo casa-o com Leonor Rodrigues de Azevedo, Vasconcelos pela 
avó paterna (81), o que se confirma pela leitura de um docu
mento de D. Pedro de 5 de Julho de 1357, que nos dá ainda o 
nome de sua mãe (82). 

JOÃO FERNANDES 

COGOMINHO 

FERNÃO GONÇALVES 

COGOMINHO 

GONÇALO FERNANDES COGOMINHO 

N. (DE LISBOA) 

LEONOR RODRIGUES 

DE AZEVEDO 

MARIA ANES 

(DE ÉVORA) 

RUI VASQUES 

DE AZEVEDO 

VASCO 1'AIS DE AZEVEDO 

MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS 

JOANA VASQUES 

DA CUNHA 

VASCO MARTINS DA CUNHA. Seco 

SENHORINHA FERNANDES CHANCINHO 
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Item dous filhos seus 

Não sabemos o nome dos filhos de João Fernandes Cogomi-
nho e de Leonor Rodrigues de Azevedo. Felgueiras Gayo diz que 
tiveram uma filha, Beatriz, e que João Fernandes teve um bas
tardo de nome Mem ou Gonçalo (83). 

BEATRIZ (?) 

JOÃO FERNANDES 
C0G0M1NII0 

LEONOR RODRIGUES 
DE AZEVEDO 

FERNÃO GONÇALVES DE COGOMINHO 

MARIA ANES (DE ÉVORA) 

RUI VASQUES DE AZEVEDO 

JOANA VASQUES DA CUNHA 

Item Joham Rodriguez filho que foy de Roy Gomeez 
da parte de padre 

Pensamos ser JOÃO RODRIGUES DE AZEVEDO (84), filho de Rui 
Gomes de Azevedo e neto paterno de Constança Rodrigues de Vas_ 
concelos. 
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JOÃO RODRIGUES 

DE AZEVEDO 

RUI GOMES 

DE AZEVEDO 

GUIOMAR 1'IRES 

DE VILA MAIOR 

GOMES PA 1S DE AZEVEDO 

CONSTANÇA RODRIGUES DE VASCONCELOS 

"EKO ESTEVES DE VILA MAIOR 

SANCHA VASQUES PEIXOTO 

Item Diego Gomeez seu irmaao. Item Maria Rodriguez 
sua irmaa 

Irmão de quem? Do João ou do Rui? Inclinámo-nos mais pa 
ra a primeira hipótese, já que o texto da maneira que se apre 
senta parece referir nitidamente os irmãos do João Rodrigues. 
De facto, Rui Gomes teve um irmão de nome Diogo Gomes, mas e£ 
te, segundo Felgueiras Gayo (85), terá seguido a carreira ecle 
siástica, o que é confirmado pelos Livros de Linhagens (86), 
deixando a casa a seu irmão Rui que terá dado o nome do irmão 
ao seu filho como que em agradecimento. Quanto à irmã, pelo pa 
tronímico, volta a parecer irmã do João Rodrigues. Em nossa 
opinião trata-se, assim, de DIOGO GOMES DE AZEVEDO e de MARIA 
RODRIGUES DE AZEVEDO, irmãos de João Rodrigues de Azevedo e 
portanto com os mesmos costados. 
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Item Liionor Gomeez de Vasconcellos molher que foy 
de Bartollameu Almirante 

Muito embora os Livros de Linhagens afirmem que LEONOR 
GOMES DE (Azevedo) VASCONCELOS (87), foi abadessa de Rio Tin
to , o certo é que o Livro das Campainhas é muito claro em re 
lação ao seu casamento. Felgueiras Gayo também o refere, se
guindo o Nobiliário de Manuel de Sousa da Silva, pondo porém 
a hipótese de o casamento com o almirante Bartolomeu ter sido 
com Maria Gomes, irmã de Leonor (88). BARTOLOMEU PESSANHA (89) 
já devia estar morto antes de 1 de Junho de 1357, data em que 
D. Pedro, em Lisboa, doa o almirantado a Lançarote Pessanha, 
seu irmáo (90). 

LEONOR GOMES 

DE VASCONCELOS 

COMES 1'AIS 
DE AZEVEDO 

CONSTANÇA 
KODKIGUES 

DE VASCONCELOS 

PAIO SOAKES DE AZEVEDO 

TERESA COMES CORREIA 

RODRICO ANES DE VASCONCELOS 

MECIA RODRIGUES PENELA 

BARTOLOMEU 
PESSANHA 
(Almirante) 

MANUEL PESSANHA . 
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Item húa sa filha que a nome Jeneveva 

GENOVEVA PESSANHA teria o mesmo nome que sua avó pater
na, Genoveva Pereira que Felgueiras Gayo diz ter casado com o 
almirante Manuel Pessanha (91). 

i . L N O V E V A 

P E S S A N H A 

BAKTOi.OMEU 

PESSANHA 

LEONOR CONES 

UE VASCONCELOS 

MANUEL PESSANHA 

l.ENOVEVA PENEIRA ( "» ) 

(.UMES PAIS DE AZEVEDO 

CONSTANÇA KODKK.UKS DE VASCONCELOS 

Item Joham Lourenço Escolla da parte da molher 
que foy filha de Gonçallo Gomeez 

JOÃO LOURENÇO ESCOLA, legitimado em 6 de Maio de 1365 
por carta de D. Pedro (92), casou com MÉCIA GOMES DE AZEVEDO, 
filha de Gonçalo Gomes de Azevedo. Que Gonçalo teve descenden 
cia, confirma-o o Nobiliário do Conde D. Pedro, não adiantan
do porém, qualquer nome (93). O nome da filha, Mécia, tirámo-
-lo de Felgueiras Gayo que refere também o casamento com João 
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Lourenço (94) 

JOÃO LOURENÇO 
ESCOLA 

LOURENÇO ANES 
ESCOLA 

MÊCIA GOMES 
DE AZEVEDO 

GONÇALO GOMES 
DE AZEVEDO 

COMES PAIS DE AZEVEDO 

CONSTANÇA RODRIGUES DE VASCONCELOS 

MOR ESTEVES 
DE ÉVORA 

Item ha huum filho e duas filhas 

Não lhes conseguimos apurar os nomes. 
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JOÃO LOURKNÇO 
KSCOLA 

Mf:ciA COMI-.s 

DI-. AZ KV K 1)0 

OURENÇO ANKS ESCOLA 

t.ONÇALO COMKS IJK AZKVI.IJO 

MOU KSTKVKS Dlv I-VORA 

Item hua filha que foy de Joham de Coiinha que 

a nome Leonor Eannes que cassou com Fernam 

d'Affonso Correiia 

Pensamos que LEONOR ANES DA CUNHA era filha de JOÃO RO
DRIGUES DA CUNHA (95), e não de João Martins avô do primeiro, 
como afirma Felgueiras Gayo (96), por uma questão cronológi
ca, já que FERNANDO AFONSO CORREIA (97) viveu no tempo de D. 
loão I e João Rodrigues como primo-direito de Martim Lourenço 
da Cunha, ja referido, viveu muito mais proximo desta época 
do que seu avô (98) 
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i EONOH ANES 

DA ( UNHA 

JOÃO RODR ICIIKS 

DA CUNHA 

KIM W I S DA C U N H A 

l i E A T R I / M A R T I N S 

V KI.IIO 

NE.S ESTEVES DE AZEVEDO 

MAKI IN ANES VELHO,de Santa Logriv 

•ERNANDO AFONSO 

CORREIA (99) 

AFONSO PAIS 

(uKRKIA 

lailOMAK I.Ul'RENCO TAVEIRA 

l'A 10 I'1RES CORREIA, o A Iva ta zen to 

MAR 1 A MENDES DE MELO 

BEATRIZ MARTINS 
DA CUNHA 

Item ha hûa filha 

Não conseguimos apurar o seu nome 
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FERNANDO AFONSO 
CORREIA 

LEONOR ANES 
DA CUNHA 

AFONSO 1'AIS CORREIA 

BEATRIZ MARTINS DA CUNHA 

JOÃO RODRJCUES DA CUNHA 

BEATRIZ MARTINS VELHO 

Item Martin Correiia da parte dos de Vasconcellos 

MARTIM (ANES) CORREIA ou Cunha, segundo supomos, é ir
mão da Leonor Anes atrás citada, e filho de João Rodrigues da 
Cunha. Mas como explicar o apelido Correia? Em nossa opinião, 
ou Martim é filho de um Correia casado com uma Vasconcelos que 
não conseguimos encontrar, ou então, e esta hipótese é também 
admissível, Martim Correia usou o apelido da mãe de seu bis
avô Estevão Pais de Azevedo que era Correia (100). Estaremos 
talvez, perante um exemplo, porventura exagerado, de pervivên 
cia de um apelido que mesmo por via feminina terá marcado es
te ramo. Se esta hipótese, por um lado, é pouco segura pela 
grande distância de geração, não deixa, por outro, de justify 
car a ligação aos Vasconcelos, já que Estevão Pais era casado 
com Guiomar Rodrigues de Vasconcelos. Uma terceira hipótese, e 
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sem um afastamento tão grande é a de este natural ser o Martim 
Fernandes de Vasconcelos (101), primo-direito de Gonçalo Men
des e neto materno de Sancha Pais Correia a quem teria ido bus 
car o apelido. Todavia parece-nos que o facto de Martim, no 14. 
vro das Campainhas vir referido logo a seguir a Leonor Anes, 
abona a possibilidade de ser seu irmão o que favorece a segun 
da hipótese. Assim sendo, os costados de Martim são idênticos 
aos de sua irmã Leonor Anes da Cunha. 

Item Stevam Maffaldo da parte da madre Costança 
Estevez de Vasconcellos 

ESTEVÃO (ESTEVES) MAFALDO seria filho de Constança Este 
ves de Vasconcelos, que na verdade era Arões, já que Vasconce 
los era o apelido de sua avó materna (102). 0 Conde D. Pedro 
não o refere. 

ES 1'EVAO 

MAFALDO 

ESTEVÃO ESTEVES 

MAFALDO DE BEJA 

:STEVÃO ESTEVES MAFALDO DE BEJA, 
o Ve 1 lio 

CONSTANÇA ESTEVES 

DF, VASCONCELOS 

SENHORINHA CIL DE MEKUFE 

ESTEVÃO LOURENÇO CANSO DE ARÕES 

TERESA COMES DE AZEVEDO 
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Item Gonçalle Annes alcaide de Beija da parte da 
molher que he irmaa de Stevam Maffaldo 

GONÇALO ANES DE BEJA é figura conhecida do reinado de 
D. Pedro, de quem foi Ouvidor dos Feitos (103). De sua mulher 
não sabemos o nome, mas por ser irmã de Estevão Mafaldo tem 
idênticos costados. De Gonçalo Anes não conseguimos saber quem 
foram os seus pais. 

e três seus filhos e filhas 

De que não sabemos os nomes. 

GONÇALO ANES 
DE BEJA 

N.ESTEVES 
MAFALDO 

ESTEVÃO ESTEVES MAEALDO DE BEJA 

CONSTANTA ESTEVES DE VASCONCELOS 

Item Diego Gomeez d'Avreu da parte da madre 

DIOGO GOMES DE ABREU supomos que era filho de Teresa Es 
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tevês de Azevedo (ligada aos Vasconcelos) e de Lourenço Gomes 
de Abreu, muito embora o Conde D. Pedro ao referir este casal, 
dizendo que tiveram filhos, não lhes dê os nomes (104). 

DIOGO GOMES 
DE ABREU 

LOURENÇO COMES 
UE AUKEU 

TKKKSA ESTEVES 
DE AZEVEDO 

COMES LOURENÇO DE AUKEU 

GUIOMAR LOURENÇO DE VALADARES 

ESTEVÃO PAIS DE AZEVEDO 

GUIOMAR RODRIGUES DE VASCONCELOS 

Item ha huum filho 

Felgueiras Gayo chama-lhe Álvaro, dando-lhe por mãe Vio 
lante Afonso de Abreu (105), cujos ascendentes não veêm refe
ridos no Conde D. Pedro. 

(ÁLVARO) 
DE ABREU 

DtOCO COMES 
DE A UR EU 

VIOLANTE AKONSO 
DE ABREU 

LOURENÇO GOMES DE ABREU 

TERESA ESTEVES DE AZEVEDO 

AFONSO GERALDES DE ABREU 
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Item Vaasco Gomeez seu hirmaao 

Irmão de Diogo Gomes, VASCO COMES DE ABREU foi alcaide 
dos castelos de Monção e Castro Laboreiro (106). Os costados 
são idênticos aos de Diogo. 

Item Diego Gonçallvez de Crasto da parte da molher 
que he filha de Joham Coelho 

Pensamos, que se trata do DIOGO GONÇALVES DE CRASTO que 
Braancamp Freire dã como pai de Lopo Dias de Azevedo, funda-

* 

dor da 2ê família de Azevedos, já que, no entender daquele au 
tor, a lã se extinguira na varonia (107). Em nossa opinião, as 
duas têem ligação precisamente através deste Diogo Gonçalves 
que deverá ser o mesmo referido no Livro de Linhagens do Con
de D. Pedro, filho de Gonçalo Vasques de Azevedo e de Berengá 
ria Vasques da Cunha (108). 0 "apelido" Crasto vem do nome de 
uma quinta com esse nome, sita na freguesia de Carrazedo, con 
celho de Amares — na mesma área da maior implantação fundiá
ria dos Vasconcelos, onde, aliás, estava a Torre de Vasconce
los — , de que era senhor o dito Diogo Gonçalves (109). Não 
nos repugna por isso aceitar como segura a identificação por 
nós avançada e de que aliás Felgueiras Gayo já era adepto (110). 
O que nos estranha é que a comedoria lhe chegue através da mu 
lher, que era de facto natural, quando ele, a ser verídica a 
identificação, o era também por seu pai e avó paterna e por 
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sua mãe e avó-materna. A mulher era ALDONÇA ANES COELHO (111), 
filha de João Esteves Coelho e de Joana Pires de Alvim. 

DIOGO GONÇALVES 
DE CRASTO 

GONÇALO VASQUES 
DE AZEVEDO 

VASCO PAIS DE AZEVEDO 

[ J E R E M I A R I A V A S Q U E S 

DA C U N H A 

ALDONÇA ANES 
COELHO 

JOÃO ESTEVES 
COELHO 

MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS 

VASCO MARTINS DA CUNHA, Seco 

SENHORINHA FERNANDES CHANCINHO 

ESTEVÃO PIRES COELHO 

JOANA PIRES 
DE ALVIM 

MARIA MENDES PETITE 

MARTIM PIRES ALVIM 

MARGARIDA PIRES RIBEIRO 

Item huum seu filho 

Trata-se de LOPO DIAS DE AZEVEDO (112) 
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LOPO DIAS 

DE AZEVEDO 

DIOGO GONÇALVES 

DE CKASTO 

ALDONÇA ANES 

ALVIM 

GONÇALO VASQUES DE AZEVEDO 

KERENGÃRIA VASQUES DA CUNHA 

JOÃO ESTEVES COELHO 

JOANA PIRES DE ALVIM 

Item Joham Rodriguez de Porto Carreiiro da parte 
de Vasconcellos 

JOÃO RODRIGUES DE PORTO CARREIRO (113) estava de facto 
ligado aos Vasconcelos, já que por sua mãe era bisneto de Ma
ria Rodrigues de Vasconcelos. 

JOÃO RODRIGUES 

DE PORTOCARREIRO 

FERNÃO ANES 

DE PORTOCARREIRO 

JOÃO RODRIGUES DE PORTOCARREIRO 

MARIA RODRIGUES 

DE RESENDE 

MARGARIDA FERNANDES DE MOREIRA 

VASCO MARTINS DE RESENDE 

MEC IA VASQUES DE AZEVEDO 
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Item ha dous filhos 

Um destes filhos deverá ser MOR ANES DE PORTOCARREIRO 
(114). Do outro filho de João Rodrigues não é conhecido o no
me , bem como o de sua mãe. 

(MOR ANES DE 
PORTOCARREIRO) 

IOAO RODRIGUES 
UE PORTOC.AKRKI RO 

FERNÃO ANES DE PORTOCARREIRO 

MARIA RODRIGUES DE RESENDE 

Item ha hy quatro filhos de Gil Martinz d'At aiide que 
son naturaaes da parte da mac re que he passada enteiras 
ham d'aver as comeduras. E o dicto Gil Martinz nom fica 
natural 

0 Conde D. Pedro diz que Gil Martins teve filhos, mas 
não lhes dã nomes (115). Felgueiras Gayo só refere um, Martim 
(116). 



62 

(MARTIM) 
? 
? 
9 

GIL MARTINS 
DE ATAlDE 

TERESA VASQUES 
DE RESENDE 

MARTIM GONÇALVES DE ATAlDE 

MARGARIDA ANES DE EVORA 

VASCO MARTINS DE RESENDE 

MÉCIA VASQUES DE AZEVEDO 

Item Gil Vaasquez de Reesende da parte da madre 
dos Ribeiros 

GIL VASQUES DE RESENDE era de facto da família patronal 
(117), por sua mãe Teresa Rodrigues Ribeiro. 

VASCO MARTINS 
DE RESENDE 

GIL VASQUES 
DE RESENDE 

TERESA RODRIGUES 
RIBEIRO 

MARTIM VASQUES PIMENTEL 

CONSTANÇA MARTINS DE RESENDE 

RODRIGO AFONSO RIBEIRO 

URRACA GODINS DE COIMBRA 
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Item ha quatro antre filhos e filhas 

Parece-nos que nessa afirmação, o Livro das Campainhas 
vem responder a uma pergunta deixada em aberto por A.B. Frei
re, que no seu trabalho intitulado A Honra de Resende, se in
terrogava sobre a identidade de um Martim e de um Fernão Vas
ques, que em 1386 possuiam o couto de Resende, após a morte de 
João Rodrigues de Portocarreiro, que por ser sobrinho de Gil 
Vasques o recebera de D. Fernando em 1374 (118). Quer-nos pa
recer que se trata de dois dos quatro filhos de Gil Vasques, 
que por qualquer razão, talvez menoridade, não a receberam de 
seu pai. Braancamp Freire afirma que Gil Vasques morreu sem 
descendência (119), mas o Livro de Linhagens do Conde D. Pedro 
deixa aberta a hipótese de não ter sido assim (120), o que ago 
ra é confirmado pelo Livro das Campainhas. 

(MARTIM VASQUES) 

(FERNÃO VASQUES) 
9 

CIL VASQUES 

DE RESENDE 

l i R A N C A D I A S 

l'A CU ECO 

VASCO MARTINS DE RESENDE 

TERESA RODRIGUES RIBEIRO 

DIOGO LOPES PACHECO 

JOANA VASQUES PEREIRA 
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Item Vaasco Martinz de Cunha da parte de Micia 
Rodriguez sua madre dos de Vasconcellos 

Engana-se o Livro das Campainhas ao afirmar que VASCO 
MARTINS DA CUNHA (121) era filho de Mêcia Rodrigues (de Mei
ra) que de facto era sua sogra, mãe de Beatriz Lopes de Alber 
garia (122). De qualquer forma, Vasco Martins teria a comedo-
ria, quer por seu pai quer por sua mãe. A ligação aos Vascon
celos é de facto feita por Mécia Rodrigues que era filha de 
Leonor Rodrigues de Vasconcelos. 

VASCO MARTINS DA CUNHA, Seco 

SENHORINHA FERNANDES CHANCINliO 

LOI'0 KKKNANUES PACHECO 

MARIA COMES TAVEIRA 

e ha dous filhos 

Trata-se de MARTIM VASQUES DA CUNHA e de ESTEVÃO SOARES 
DA CUNHA, que segundo A.B. Freire eram os filhos mais velhos 

VASCO MARTINS 
DA CUNHA 

MARTIM VASQUES 
DA CUNHA 

VIOLANTE LOPES 
'ACIIECO 
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de Vasco e Beatriz, não tendo ainda nascido em 1365 os outros 
cinco (123). 

MARTIM 
ESTEVÃO 

VASCO MARTINS 
DA CUNHA 

BEATRIZ LOPES 
DE ALBERGARIA 

MARTIM VASQUES DA CUNHA 

VIOLANTE LOPES PACHECO 

LOPO SOARES DE ALBERGARIA 

MECIA RODRIGUES DE MEIRA 

Item Álvaro Vaasquez de Gooes da parte da molher 
[dos] de Vasconcellos 

ÁLVARO VASQUES DE GOES (124) é possivelmente filho de 
Vasco Rodrigues Viegas e de Maria Vasques Farinha, que viveu 
no tempo de D. Pedro, não se excluindo porém a hipótese de ser 
o seu tio, do mesmo nome (125), filho bastardo de Vasco Pires 
Farinha de quem voltaremos a falar. 0 que acima de tudo nos di 
ficulta a sua identificação, é o facto de não conseguirmos en 
contrar o nome da mulher, que, seguindo a referência do Livro 
das Campainhas era aparentada com os Vasconcelos. Os Livros 
de Linhagens não lhes dão casamento, se bem que, do segundo, 
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digam que morreu sem descendência legítima. Um sobrinho do pri 
meiro aparece na lista dos cavaleiros-escudeiros casado com 
uma senhora natural de Grijó, Branca Lourenço do Avelar. Um 
irmão do mesmo, Álvaro, casou com uma filha de Vasco Martins 
de Resende (126) que, como já se viu, estava também ligado à 
família patronal. 

Uma última hipótese, a nosso ver bastante provável, é a 
de este Álvaro Vasques de Goes se identificar com o Álvaro Vas 
quês que a 12 de Maio de 1360 via contadas por D. Pedro as suas 
quintas de Sacarabotão e Pedra Alçada (127). Era muito possi
velmente irmão de Gonçalo Vasques de Pedra Alçada ou de Goes, 
escrivão da puridade de D. Pedro nos anos de 1357 a 1367 (128). 
Se assim for, seria, segundo Felgueiras Gayo (129), o primei
ro marido de Violante Soares de Albergaria, ligada por sua mãe 
aos Vasconcelos (Vd. Árvore III). 

Á L V A R O V A S Q U E S D E 

G O E S ( P E D R A A L Ç A D A ) 

VASCO RODRIGUES 
VIEGAS 

M A R I A V A S Q U E S 

K A R I N I I A 

RUI PAIS VIEGAS 

VASCO PIRES FARINHA 
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VIOLANTE SOARES 

DE ALBERGARIA 

LOPO SOARES 

DE ALBERGARIA 

ESTEVÃO SOARES DE ALBERGARIA 

MEC IA RODRIGUES 

DE MEIRA 

MARIA RODRIGUES QUARESMA 

PAIO RODRIGUES DE MEIRA 

LEONOR RODRIGUES DE VASCONCELOS 

E de Vaasco Martinz Leitom da parte da molher que foy 
fylha de Johane Affonsso Piimentel 

Sabemos que João Afonso Pimentel teve filhas, mas o Con 
de D. Pedro não lhes dá nome (130). Felgueiras Gayo diz que VAS 
CO MARTINS LEITÃO casou com INÊS PIMENTEL filha de João Afonso 
(131). 

VASCO MARTINS 

LEITÃO 

MART1M GONÇALVES 

LEITÃO 

ESTEVÃO GONÇALVES LEITÃO 

ALDONÇA ANES 

DA CUNHA 

JOÃO ANES DA CUNHA 
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(INES ANES) 
PIMENTEL 

JOÃO AFONSO 
PIMENTEL 

AFONSO VASQUES PIMENTEL 

CONSTANÇA RODRIGUES 

DK MOKA IS 

SANCHA FERNANDES PINTALHO 

RUI MARTINS DE MORAIS 

ALDONÇA GONÇALVES MOREIRA 

e ha huum filho 

GONÇALO (132) é o nome do primeiro filho do casal supra, 
dado por Felgueiras Gayo. 

(GONÇALO) 
VASQUES LEITÃO 

VASCO MARTINS 
LEITÃO 

MART1M GONÇALVES LEITÃO 

(INES ANES) 
PIMENTEL 

ALDONÇA ANES DA CUNHA 

JOÃO AFONSO PIMENTEL 

CONSTANÇA RODRIGUES DE MORAIS 
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Item dous filhos e duas filhas que foram do dicto 
Johanne Affomsso e ham d'aver comeduras enteiiras 

Quer o Conde D. Pedro quer Felgueiras Gayo, só dão a João 
Afonso três filhos, um filho e duas filhas. 0 filho é RODRIGO 
(133), uma das flhas foi referida acima, pelo que terá tido 
mais um filho e uma filha, que tem os mesmos costados de sua 
irmã Inês. 

Gonçallo Paaez de Meira da parte de 
Vasconcellos 

Efectivamente, GONÇALO PAIS DE MEIRA (134) estava liga
do aos Vasconcelos por sua mãe Leonor Rodrigues de Vasconce
los . 

GONÇALO PAIS 
DE MEIRA 

PA I0 RODRIGUES 
DE MEIRA 

LEONOR RODRIGUES 
DE VASCONCELOS 

RUI AFONSO NOVAIS 

MARIA FERNANDES CHURRICHÍ 

RODRIGO ANES DE VASCONCELOS 

MÊC1A RODRIGUES PENELA 
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Item ha três filhos e duas filhas 

0 Conde D. Pedro só lhe dá um filho, PAIO GONÇALVES DE 
MEIRA (135), filho de Leonor Martins Leitão, irmã ou meia-ir-
mã do Vasco Martins, atrás identificado. 

PAIO GONÇALVES 
DE MEIRA 

GONÇALO PA 1 S 
DE MEIRA 

PALO RODRIGUES DE MEIRA 

•'.ONOR MARTINS 
LEITÃO 

LEONOR RODRIGUES DE VASCONCELOS 

MART1M GONÇALVES LEITÃO 

GUIOMAR MARTINS DE FRAZÃO 

It am Diego Gonçallvez Cerqueira e dous seus filhos. 
It am ha quatro filhos . Iteir i ha dous fi lhos e huum 
ha nome Diego Gonçallvez e outro Vaasco Gonç alvez e 
nom son liidimos 

Não conseguimos por nenhuma forma identificar estes na
turais, nem nos Livros de Linhagens nem em Felgueiras Gayo. Pa 
ra além do próprio texto, que nos parece um pouco confuso, só 
podemos adiantar a hipótese de se tratar de descendentes de 
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Teresa Rodrigues de Vasconcelos e de Pêro Rodrigues de Cervei 
ra, com este último apelido trocado por Cerqueira. De qual
quer forma, também não deixa de ser estranho que nos cavalei-
ros-escudeiros apareça a referência a um Gonçalo Pires Cer
queira com dois filhos ilegítimos. Seriam parentes? 

Item Vaasco Gonçallvez Barrosso da parte da 
molher 

VASCO GONÇALVES BARROSO (136) era casado com Maria Men
des de Vasconcelos, filha de Mem Rodrigues de Vasconcelos. De 
qualquer forma, Vasco Gonçalves também estava ligado à famí
lia patronal por sua mãe. 

VASCO GONÇALVES 
13ARR0S0 

MARIA MENUES 
DE VASCONCELOS 

ECAS GONÇALVES 
BARROSO 

GONÇALO GONÇALVES BARROSO 

GUIOMAR GONÇALVES 
MOREIRA 

MARIA SOARES FAFES 

GONÇALO RODRIGUES MOREIRA 

MOR MARTINS DF. LEIRIA 

Item Martin Ferrnandes da Teixeira ha húa 
filha 
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Quem era MARTIM FERNANDES DA TEIXEIRA (137) é questão a 
que não é difícil responder. 0 mesmo não acontece ao tentar 
ligá-lo à família patronal ou a identificar-lhe a filha. Por 
sua mulher não seria, porque Estevainha Pires de Beja, filha 
de Pêro Esteves de Beja, mesmo sendo irmã de Estevão Mafaldo 
de Beja, não lhe podia transmitir a naturalidade que vinha a 
este pela mulher. Pelos pais de Martim também não, mesmo que 
uma irmã de sua mãe, Teresa Martins da Cunha, estivesse liga
do a Grijó pelo marido. Quanto à sua filha não lhe sabemos o 
nome, e o próprio texto deixa ficar a dúvida se a comedoria é 
para os dois ou só para aquela. 

MARTIM FERNANDES 
DA TEIXEIRA 

EERNAO MARTINS 
DA TEIXEIRA 

BEATRIZ MARTINS 
DA CUNHA 

MARTIM ESTEVES DA TEIXEIRA 

ERMENCONÇA SOARES CORREIA 

MARTIM VASQUES DA CUNHA 

JOANA RODRIGUES DE NOMAES 

Item Joham Coelho o Velho 

Trata-se seguramente de JOÃO ESTEVES COELHO (138), pai 
do João Coelho, o Moço, casado com Mor Mendes de Vasconcelos, 
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de que falamos anteriormente. A ligação dos Coelhos a Grijó 
vem através dos Ribeiros (139). 

JOÃO (ESTEVES) 

COELHO, o Velho 

ESTEVÃO PIRES 

COELHO 

MARIA MENDES 

PETITE 

»ERO ANES COELHO 

MARGARIDA ESTEVES DA TEIXEIRA 

SOEIRO MENDES PETITE 

M A R I A A N E S B O C I I A R D O 

Item Maria Coelha sua filha que foy cassada com 
Joham Pirez de Souto Maiior e casou com Fernam 
Gomeez da Sylva 

MARIA (ANES) 

COELHO 

JOÃO PIRES DE 

SOUTO MAYOR 

22 

JOÃO ESTEVES 

COELHO, o Velho 

ESTEVÃO PIRES COELHO 

JOANA PIRES 

DE ALVIM 

MARIA MENDES PETITE 

MARTIM PIRES DE ALVIM 

MARGARIDA PIRES RIBEIRO 
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29. 

FERNÃO GOMES 
DA SILVA 

A IKES COMES 

DA S I L V A , o Vol lio 

MAKTIM COMES DA SILVA 

TERESA CARC1A DE SEABRA 

SENHORINHA MARTINS 
REDONDO 

MARTI M GONÇALVES REDONDO 

LEONOR RODRIGUES DE MELO 

MARIA ANES COELHO (140) enviuvou de JOÃO PIRES DE SOUTO 
MAYOR, que não conseguimos identificar, casando com FERNÃO GO 
MES DA SILVA (141) e que julgamos ser o pai dos filhos abaixo 
referidos. A data deste segundo casamento era conhecida como 
anterior a 1377 (142), mas podemos agora situá-lo pelo menos 
doze anos antes. 

e ha huum filho e húa filha 

Do filho não sabemos o nome e a filha, segundo Braan-
camp Freire (143) chamou-se BEATRIZ GOMES DA SILVA. Os costa
dos deduzem-se dos acima Maria Anes e Fernão Gomes. 

Item Gonçallo Pirez Alcofforado. Item Maria Ribeira 
sua hirmaa 
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A GONÇALO PIRES ALCOFORADO (144) e à sua irmã MARIA RI
BEIRA (145), vinham as comedorias por ligação aos Ribeiros e 
talvez daí se explique o apelido de Maria Pires, de quem o Con 
de D. Pedro só menciona o patronímico. 

GONÇALO P I R E S 

ALCOFORADO 

MARIA R I B E I R A 

PÊRO M A R T I N S 

ALCOFORADO 

MARTI M AFONSO ALCOFORADO 

MARIA P I R F . S R L H E 1 R 0 

MOR G O N Ç A L V E S 

CAMELO 

GONÇALO M A R T I N S CAMELO 

E R E S A ANES DE P O R T O C A K R E I R O 

Item Stevam Coelho ha cinquo f i l h o s 

ESTEVÃO (ESTEVES) COELHO (146) é irmão de João Coelho, o 

Velho, a t r á s mencionado. Casou com Senhorinha Afonso R i b e i r o , 

também da f amí l i a p a t r o n a l . Os cos tados dos f i l h o s , de que não 

sabemos os nomes, são deduzidos dos dos p a i s . 
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ESTEVÃO (ESTEVES) 

COELHO 

ESTEVÃO PIRES 

COELHO 

l'EKO ANES COELHO 

MARIA MENDES 

IT I ' 

SENHORINHA AFONSO 

R I B E I R O 

AEONSO 1'IRES 

R I B E I R O 

CLARA ANES 

DE PAIVA 

MARGARIDA ESTEVES DA TEIXEIRA 

SOEIRO MENDES PETITE 

MARIA ANES BOCHARDO 

PEDRO AEONSO RIBEIRO 

ALDA MARTINS CURUTELO 

JOÃO SOARES DE PAIVA 

MARGARIDA DE LISBOA 

Item Sueiiro Coelho 

SOEIRO ESTEVES COELHO (147) é mais um irmão de João Coe 
lho o Velho, pelo que os seus costados são idênticos aos da
quele . 
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Item Tareija Rodriguez filha de Roy Vaasquez que 
cassou com Gonçallo Meendez 

Sobre esta senhora veja-se o que ficou escrito a propó
sito de Gonçalo Mendes de Vasconcelos e onde se poderão tam
bém analisar os seus costados. 

Item Affonso Rodriguez de Goiim e huum seu filho. 
Item Sancha Martinz sua irmaa 

Estamos convencidos que este infanção pertence à famí
lia dos Ribeiros, neto de Rodrigo Afonso Ribeiro por seu pai 
Afonso Rodrigues Ribeiro, que não é referido nos nobiliários. 
A nossa hipótese baseia-se numa série de documentos ligados a 
questões de padroado de igrejas da Terra de Santa Maria, em 
que os filhos de Rodrigo Afonso exerciam violências sobre al
guns templos a cujos direitos patronais seu pai tinha abdica
do (148). Note-se que o Conde D. Pedro só lhe dá filhas (149). 
Por outro lado, em outro conjunto documental, um Afonso Rodr_i 
guês Ribeiro surge com sua mulher e seus filhos, um dos quais 
tem o nome do pai, e sua meia-irmã Sancha Martins a ceder cer 
tos direitos de padroado em igrejas da mesma zona em que Ro
drigo Afonso também aparecera a fazer o mesmo tipo de doações 
(150). Para além disso, a cronologia dos documentos permite 
verificar esta sucessão de gerações (151). 0 nome Goym é com 
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toda a certeza um topónimo ou nome de propriedade usado como 
apelido, o que não é raro. Pode-se considerar elemento favorá 
vel a esta hipótese, o facto de num dos documentos referentes 
a Afonso Rodrigues Ribeiro I vir como confirmante Estevão Coe 
lho que era parente de Rodrigo Afonso Ribeiro (152). 

RODRIGO AFONSO RIBEIRO 
AFONSO RODRIGUES 

RIDE IRO 
MARIA PIRES TAVARES 

ESTEVÃO PIRES DE TEOTE 
ALDONÇA ESTEVES 

DE TEOTE 

Sancha Martins meia-irmã (pela mãe) de Afonso Rodrigues 
Ribeiro II teria a comedoria porque o segundo casamento de sua 
irmã devera ter sido com o Afonso Rodrigues Ribeiro I, que te 
rã passado os seus direitos em Grijó aos filhos do primeiro 
casamento da mulher, Aldonça Esteves de Teote (153), com Mar
tini Martins de Avelar. Repare-se, aliás, que a diferença de 
patronímicos entre os dois irmãos, se bem que não seja regra, 
é comprovativa do facto de os mesmos serem filhos de pais di
ferentes. Do filho de Afonso Rodrigues, nenhum documento nos 

AFONSO RODRIGUES 
DE GOYM (RIBEIRO) 
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SANCHA MARTINS < 

DO AVELAR 

MARTIN MARTINS 
DO AVELAR 

MART1M ESTEVES DE AVELAR 

ALDONÇA ESTEVES 
DE TEOTE 

SANCHA GONÇALVES DE MILHEIROS 
DA MAIA 

ESTEVÃO PIRES DE TEOTE 

Item Álvaro Pereiira. Item Gonçallo Pereiira. Item 
Roy Pereiira. Item Costança Rodriguez sua irmaa 

Estamos, pensamos nós, como o texto parece sugerir, pe
rante quatro irmãos. Ao procurar nos nobiliários fomos encon
trar a referência a um casal, Rui Gonçalves Pereira e Beren-
gária Nunes Barreto, com vários filhos (Gonçalo, Álvaro e Rui 
Pereira) e filhas (de quem não referem os nomes) (154). Só que 
esse casal por nenhum dos seus ascendentes se ligava ã famí
lia patronal. Berengária Nunes era filha do primeiro casamen
to de Nuno Martins Barreto que, em segundas núpcias se ligou 
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a Berengária Rodrigues Raposo, esta sim, ligada à família pa
tronal. Não julgamos possível que os direitos de naturalidade 
tenham passado por esta união à filha do primeiro casamento. 
Segundo Felgueiras Gayo, Rui Gonçalves casou mais duas vezes, 
uma delas com Leonor Rodrigues de Alvelos, também ligada à fa 
milia patronal (155). Segundo o mesmo autor, do casamento de 
Rui Gonçalves com Berengãria Nunes entre muitos filhos, nas
ceu um Rui Gonçalves que casou com Violante Lopes de Alberga
ria directamente ligada à família patronal (156). Serã também 
de aceitar a hipótese de que o Rui Gonçalves I se tenha casa
do quatro vezes e que os quatro irmãos Pereiras sejam filhos 
deste e de Violante Lopes? Também será difícil de a aceitar 
tendo contra ela a afirmação do Livro de Linhagens do Conde 
D- Pedro. De qualquer forma, a segunda é talvez mais aceitá
vel, se tivermos em conta que o processo de transmissão de di 
reitos não seria tão sinuoso como em relação à primeira. 

ÁLVARO PEREIRA 
GONÇALO PEREIRA 
RUI PEREIRA 

CONSTANÇA RODRIGUES 

RUI GONÇALVES 

PEREIRA 

GONÇALO PIRES PEREIRA 

VIOLANTE LOPES 

DE ALBERGAR IA 

LOPO SOARES DE ALBERGARIA 

MEC IA RODRIGUES DE MEIRA 
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Item Álvaro Fernandez de Carvalho 

Estamos convencidos que se trata de um filho de Fernão 
Gomes de Carvalho e de Mor Rodrigues da Fonseca que o Livro de 
Linhafiens do Conde D. Pedro aponta, sem porém referir nome nem 
casamento (157 ) . 

ÁLVARO FERNANDES 

DE CARVALHO 

FERNÃO COMES 

UE CARVALHO 

MOR RODRIGUES 

DA FONSECA 

RUI VASQUES UA FONSECA 

MARIA GONÇALVES MOREIRA 

e quatro seus filhos e filhas 

Como atrás dissemos, não conseguimos apurar o nome da 
mulher de Álvaro Fernandes, nem tão pouco de seus filhos. 
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ÁLVARO FERNANDES 

Dl- CARVALHO 

ERNÃO COMES DE CARVALHO 

MOR RODRIGUES 1JA FONSECA 

Item Martin Affonsso Botelho. Item dous seus filhos 

MARTIM AFONSO BOTELHO (158) era neto de Maria Rodrigues 
de Vasconcelos, daí lhe vindo a naturalidade. Quem fosse sua mu 
lher, ou o nome dos seus fihos é coisa que não conseguimos apu 
rar. 

MARTIM AFONSO 

BOTELHO 

AFONSO MARTINS 

BOTELHO 

MARTIM l> 1RES BOTELHO 

MEC IA VASijllES 

DE AZEVEDO 

JOANA MARTINS DE PARADA 

VASCO PAIS DE AZEVEDO 

MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS 
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Item Joham Lourenço Buval ha três filhos e filhas 
da outra molher e desta molher hua filha 

No processo de identificação de JOÃO LOURENÇO BUVAL (159) 
levantaram-se duas questões. A primeira diz respeito aos seus 
dois casamentos e respectiva descendência que não conseguimos 
apurar. A segunda refere-se ao facto de João Lourenço aparecer 
nos infanções e não nos cavaleiros-escudeiros. Expliquemo-nos. 
A naturalidade vem-lhe, em nossa opinião, por sua mãe, Teresa 
Martins do Avelar. Ora, como veremos a seguir, todos os Avela 
res que se encontram nesta lista vêem naquele último grupo. Ou 
uma das mulheres, que não identificamos, o coloca nos infan
ções, ou então trata-se de uma mercê do rei D. Pedro I, que as_ 
sim teria querido beneficiar um seu fiel criado (160), e que 
o nosso texto podia ter omitido. 

JOÃO LOURENÇO 

IiUVAL 

LOURENÇO MARTINS 

IIUVAL 

MARTI M BUVAL 

TERESA MARTINS 

DO AVELAR 

MARIA LOURENÇO DE P0RT0CARREIR0 

-01'RENÇO MARTINS DO AVELAR 

BEATRIZ. ANES 
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Soma de todos estes infançoes son cento e seiis e 
son ende os cincoenta e huum que ham d'aver comeduras 
enteiiras e os cincoenta e cinquo son que ham d'aver 
o terço. 

Item outros cavalleiros e escudeiiros gerrados(?) 
Primeiramente Lourenço Martinz do Avellal filho que 
foy do Mestre d'Avis per ben fazer. 

Legitimado por D. João I em 1387 (161), LOURENÇO MARTINS 
DO AVELAR era filho do mestre da Ordem de Aviz, D. Martinho do 
Avelar, que pensamos ser o filho de Martim Esteves do Avelar 
referido pelo Conde D. Pedro como Martim do Avelar (162). Se 
seu pai, Martim Esteves, tivesse sido mordomo de João Fernan
des de Lima, o Bom (163), que viveu no primeiro quartel do sé 
culo XIII, isso seria difícil de aceitar, mas de quem ele foi 
mordomo foi de João Fernandes de Lima, Pão Centeio, casado com 
Maria Anes de Aboim e que viveu nos finais daquela centúria e 
princípio da seguinte (164). Desta forma, já é cronologicamen 
te admissível aceitar como pai do Mestre d'Aviz o Martim Este 
ves do Avelar que teve, aliás, outro filho ligado a uma Ordem 
Militar, João, freire de Santiago (165). 

No entanto, a ligação dos Ave Lares à família patronal é 
muito confusa, como a seu tempo se verá (166). Julgamos que é 
a este Lourenço Martins e não a outro do mesmo nome (167), que 
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se refere um documento de D. Pedro e em que se afirma estar 
casado com Sancha Dias, neta de Estevão da Guarda (168). Pela 
carta de legitimação fica-se a saber que o Mestre d'Aviz teve 
este filho em Mor Mendes, mulher casada, que também entende
mos ser mãe da Branca do Avelar, abaixo. A referência do texto 
do Livro das Campainhas — per ben fazer — entende-se como 
forma de suprir ã bastarida do "natural" que por isso perde
ria os direitos de comedoria, ou referir-se a uma eventual 
adopção. 

LOURENÇO MARTINS 
DO AVELAR 

D . M A R T I N 110 

DO A V E L A R 

MOR MENDES 

MAKTIM ESTEVES DO AVELAR,Freire 

MARIA MARTINS 

Item sua hirmaa Branca do Avellal molher de Nuno 
Martinz de Gooes. Item hûa filha e huum filho 

BRANCA DO AVELAR estava já casada com NUNO MARTINS DE 
GOES em 1357 (169). Provavelmente era também filha de Mor Men 



86 

des. Não conseguimos apurar o nome dos filhos, cujos costados 
se deduzem dos pais. 

BRANCA DO 

AVELAR 

NUNO MARTINS 

DE GOES 

D.MARTINHO 

DO AVELAR 

MOR MENDES 

MART1M ESTEVES DO AVELAR , Freire 

MARIA MARTINS 

MARTI M VASQUES 

DE (JOES 

VASCO RODRIGUES VIEGAS 

VIOLANTE AFONSO 

DE MELO 

MARIA VASQUES FARINHA 

MARTIN AFONSO DE MELO 

MEC IA VASQUES DE RESENDE 

Item Tareija Lourenço do Avellal 
Item Gil Martinz do Avellal 

É de admitir que estes dois "naturais" sejam, ou filhos 
do Mestre d'Aviz ou de seu filho Lourenço Martins. No entan-
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to, inclinamo-nos mais para a primeira hipótese, já que aque
les que, no nosso entender, são filhos de Lourenço, surgem nou 
tro ponto do texto, e se fossem todos irmãos não haveria ra
zão aparente para os separar. 

TERESA LOURENÇO 

DO AVELAR 

GIL MARTINS DO 

AVELAR 

D. MARTIN 110 

DO AVELAR 

MOR MENDES 

MARTI M ESTEVES DO AVELAR, Freire 

MARIA MARTINS 

Item Gonçallo Annes do Valle escudeiro 

Segundo Felgueiras Gayo (170), GONÇALO ANES DO VALE se
ria filho de João Afonso do Vale e de Isabel Peixoto. Não nos 
repugna aceitar esta ligação, já que ela é de certa forma jus 
tifiçada pela presença deste escudeiro na lista de comedores. 
De facto, estava ligado ã família patronal através de seu pai. 
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GONÇALO ANES 

DO VALE 

10AO AFONSO 

DO VALE 

ISABEL PEIXOTO 

AFONSO PIRES DO VALE 

ALDA KODKIGUES ALVELO 

Item huum filho que a nome Gonçalo Gomeez da 
Mota escudeiro 

Não duvidando da afirmação do Livro das Campainhas, não 
deixamos de estranhar, quer o patronímico, quer o apelido do 
filho de Gonçalo Anes do Vale e que, no nosso entender, se de 
verão entender como opção pelos patronímico e apelido mater
nos. Não sabemos com quem casou Gonçalo Anes, mas poderia, ta_l 
vez, ser uma filha de Gomes Fernandes da Mota que sabemos ter 
casado (171). Não passará, no entanto, de uma simples hipóte
se de identificação. 
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GONÇALO GOMES 

DA MOTA 

GONÇALO ANF.S 

1)0 VALU 

JOÃO AFONSO 1)0 VALE 

ISA13EL PEIXOTO 

Item Gonçallo Gil Alvello 

Identificamo-lo como filho de Gil Martins Alvelo tendo 
apenas como base o patronímico e apelido. De qualquer forma, 
esta ligação integra-o perfeitamente na família patronal. 

GONÇALO GIL 

ALVELO 

GIL MARTINS 

ALVELO 

MARTI M PIRES ALVELO 

.OURENÇO MARTINS FAFES 

MARIA LOURENÇO 

VILELA 

MARIA MENDES SARRAZLM 
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It em Álvaro Gil filho de Gil Vee ?as do Rego da parte 
da madre. Item da parte de madre Fernam Gil. Item Nuno 
Ve. agas do Rego cavalleiiro. Item huum fi .lho e hua fi-
lha 

Não conseguimos identificar nenhum destes naturais. 0 
texto do Livro das Campainhas, inclusive, não permite afirmar 
se a comedoria é transmitida pela mãe do Álvaro Gil ou do Gil 
Viegas, jã que, se o Nuno Viegas é irmão deste último, como os 
patronímicos podem sugerir, aquela hipótese é perfeitamente 
válida. 

GIL VIEGAS DO REGO NUNO VIEGAS DO REGO 

ÁLVARO CIL 

DO REGO 
'ERNAO GIL 
DO REGO 

Da mãe de Álvaro Gil nada sabemos, mas pode ser que a 
de Gil e Nuno Viegas seja uma Inês Dias do Rego casada com Nu 
no Viegas Curutelo (172), família que, por mais de uma vez, se 
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uniu à família patronal de Grijó (173). Se esta filiação esti_ 
ver correcta seriam irmãos de Leonor Viegas do Rego que, se
gundo Felgueiras Gayo (174), era a mulher de Diogo Gomes de 
Abreu, um dos infanções comedores em Grijó. 

Item Affomso Martinz Moreiira da parte da molher de 
Pedro Alvello 

0 texto do Livro das Campainhas é neste passo um pouco 
confuso, uma vez que nos parece pouco provável que Afonso Mar
tins fosse receber a comedoria pela mulher de outro indivi
duo, mesmo atendendo ao facto de ele ser da família patronal 
(175). A interpretação que nos parece correcta é a de que a 
comedoria vinha a Afonso Martins por sua mulher, que era "de 
Pedro Alvello", ou seja, da sua linhagem, ou mesmo pondo a hi 
pótese de o escriba ter omitido a palavra filha ou até neta. 
De facto, se os Livros de Linhagens referem que Pedro Alvelo 
teve vários filhos, nomeando apenas dois (176), também é ver
dade que um deles, Martim Pires, teve vários filhos, entre os 
quais dois, cujos nomes os mesmos Livros registam (177). As
sim a mulher que Felgueiras Gayo diz chamar-se Maria (178), po 
dia ser filha ou neta de Pêro Alvelo. Explicar-se-ia deste mo 
do a referência do Livro das Campainhas que, aliás, o mesmo 
autor refere (179). 



AFONSO MARTINS 

MOREIRA 

MARIA (?) ALVK.1,0 

Item Rodrigue Annes de Fornos da parte da 
molher hua filha 

Não conseguimos identificar este natural. 

Item Fernam Machado.Irmaaos e sobrinhos de Fernam 
Paaez. item Branca Paaez sa molher. Item Vaasco 
Rodriguez. Item Micia Rodriguez. Item Fernam Gon-
çallvez Machados da parte de Miicia Ferrnandes 
saa madre. Item Gonçallo Ferrnandes. 

Estamos perante um grupo ae naturais que, segundo nos 
parece, pertencem todos ã mesma família. Mas os Machados não 
foram honrados pelo interesse do Conde D. Pedro (180), pelo 
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MAKT1M RODRIGUES 

MOR KJ RA 

RUI l'l RKS MOREIRA 
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que a sua identificação é difícil. Felgueiras Gayo tentou re
construir a família (181) mas, como é natural no autor, sem re 
ferir os critérios ou fontes que seguia. Dos Machados estuda
dos por Pedro de Azevedo (182), também não conseguimos reti
rar elementos que nos pudessem ajudar. Assim sendo, só pode
mos tentar explicar a afirmação inicial de que todos serão pa 
rentes entre si. Podemos admitir que o Fernão Machado se iden 
tifique com o Fernão Pais referido logo a seguir. Todavia, pe 
lo que apuramos de Felgueiras Gayo e de Pedro d'Azevedo, o no 
me Paio e respectivo patronímico não é comum naquela família, 
mas poderia ser da mãe de Fernão Machado. De facto, ao contra 
rio do que pretende Felgueiras Gayo, não deverá ser Maria Ro
drigues de Vasconcelos, pois a ser assim todo este conjunto 
estaria no grupo dos infanções. Uma segunda hipótese é que o 
FERNÃO MACHADO aqui referido, se identifique com um Fernão 
Anes que Felgueiras Gayo refere como filho de João Fernandes 
Machado (183) e de Maria Rodrigues de Vasconcelos. Já vimos, 
no entanto, que este casamento era pouco provável. A ter o pa 
tronímico Pais por sua mãe, desconhecida por nós, estaria ca
sado com Leonor Pais que Felgueiras Gayo diz ter comedoria em 
Grijó (184). Leonor foi seguramente mal lido por Branca, como 
diz o documento. Irmãos e sobrinhos de Fernão Pais poderão ser 
o Vasco e a Maria Anes, que aquele autor dava como irmãos do 
Fernão Anes, com os seus filhos (185). VASCO RODRIGUES e MÉ-
CIA RODRIGUES poderão ser filhos de Rodrigo Esteves Machado, 
primo-direito de João Fernandes, muito embora Felgueiras Gayo 
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lhes dê nomes diferentes (186). FERNÃO GONÇALVES MACHADO fi
lho de MÉCIA FERNANDES, e que julgamos irmão de GONÇALO FER
NANDES podem ser, como afirma Felgueiras Gayo, filhos de Gon
çalo Fernandes Machado, irmão de João Fernandes (Vd. Árvore 
VI) (187). 

Trata-se de uma simples hipótese, que a própria sequên
cia do texto do Livro das Campainhas abona, e se pode admitir 
como lógica. 

Item Lopo Diaz do Rego da parte de sua molher 
ha hûa filha 

Não identificamos este natural que, de algum modo deve
rá estar aparentado com os outros elementos desta família jã 
anteriormente referidos. De qualquer forma, serve este passo 
do Livro das Campainhas para demonstrar que os Regos surgem 
ligados ao mosteiro, apenas por via feminina. 

Item Joham Brandom e duas filhas. Item Fernam 
Martinz sa irmaa (sic). Item Biriinguella Diaz 
sua madre 

JOÃO MARTINS BRANDÃO e FERNÃO MARTINS BRANDÃO eram fi
lhos de Martim Brandão e de BERENGÁRIA DIAS DO AVELAR. 0 Con
de D. Pedro refere este casal afirmando que tiveram filhos e 
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filhas, não referindo porém os seus nomes (188). Quem fosse a 
mulher de João Martins ou o nome dos seus fihos, é coisa que 
ignoramos. Os costados de João Martins são idênticos aos de 
seu irmão João. 

N.ANES BRANDÃO 
N.ANES BRANDÃO 

JOÃO MARTINS 
BRANDÃO 

MARFIM 
BRANDÃO 

BEKENGÂNIA 
DIAS DO 

DIOGO GIL DO AVELAR 

AVELAR 

MARIA ANES DE CAMBRA 

sem, 

Item Martim Annes d'Alcaro o Moço. Item Sueire 
Eannes 

Provavelmente irmãos, não conseguimos apurar quem fos-

Item Gonçallo Pirez Cerqueiira e dous seus filhos 
non liidimos 

Mais um Cerqueira, desta vez nos cavaleiros-escudeiros 
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ao contrário dos seus possíveis parentes, nos infanções. Tam
bém o não conseguimos identificar. 

Item Gonçallo Peixoto cavalleiro. Item huum seu 
filho 

É possível que seja o GONÇALO ANES PEIXOTO, referido pe 
lo Conde D. Pedro, que tinha uma irmã casada com um Alvelo 
(189). De qualquer forma não sabemos como ligá-la à família 
patronal, nem o nome da mulher ou do filho. 

Item Gil Estevez d'Outiiz. Item hûa sua filha 

É provável que GIL ESTEVES D'OUTIZ fosse descendente de 
Gomes Nunes d'Outiz, o único desta família referido pelo Con
de D. Pedro (190), e pelo casamento ligado aos Coelhos, Cunhas 
e Portocarreiros que como se viu, tinham ligações a Grijó, mas 
as relações são demasiado indirectas para que se possa reconsM 
tuir o nexo com alguma segurança. Também não sabemos com quem 
casou nem o nome da filha. 

Item Rodrigue Annes de Saa cavalleiiro e sua molher. 
Item duas suas filhas. Item Joham Rodriguez seu 
filho doutra molher 
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RODRIGO ANES DE SÁ, alcaide de Gaia e seu filho JOÃO RO 
DRIGUES DE SÁ, o das Galés, são figuras bem conhecidas, mas 
nem por isso é fácil entroncá-los na família patronal, já que 
a ascendência de Rodrigo Anes é muito nebulosa. De qualquer 
forma, era pelo seu pai ou pela mãe que lhe vinha a comedo-
ria, uma vez que o Livro das Campainhas mais à frente também 
refere a sua irmã Senhorinha Anes de Sá. 

0 problema, porém, consiste em poder entroncar os ascen 
dentes na família patronal. Eram filhos de João Afonso de Sá 
e de Maria Martins (191). Desta não se sabe o apelido, mas de 
verá ser por ela que se faz a ligação, já que uma irmã de Ro
drigo, Senhorinha Anes, que também vem neste grupo de cavale^ 
ros, é referida como natural. Os casamentos de Rodrigo Anes 
foram: o primeiro, com Mécia Pires, talvez dos Avelares (Vd. 
Árvore IX), de quem nasceu João Rodrigues de Sá, "o das Ga
lés"; o segundo, com BERENGÁRIA ANES DO VALE, ligada à famí
lia patronal (Vd. Árvore II), e de quem nasceu ALDONÇA RODRI
GUES, abadessa de Rio Tinto, e outra filha de quem não soube
mos o nome (192). 

Como não são conhecidos os ascendentes de Mécia Pires, 
damos em seguida apenas os costados dos filhos de Rodrigo e 
Berengária Anes, já que os do Senhor das Galés se deduzem fa
cilmente dos abaixo apontados. 
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RODRIGO ANES DE SA 

MÊGIA I' 1RES 

BERENGAKiâ ANES DO 

VALE 

JOÃO AFONSO DE SA 

MARIA MARTINS 

ALDONÇA RODRIGUES 

DE SA 

RODRIGO A NES 

DE S A 

HERENGÂKIA 

ANES 1)0 VA 1,1 

JOÃO AEONSO DE SA 

MARIA MARTINS 

JOÃO AEONSO DO VALE 

ISABEL PEIXOTO 

Item Fernam Paaez da Moiia (?)cavalleiiro. Item hua saa 
filha. Item Gomeez Paaez seu irmaaom e Álvaro Paaez seu 
irmaaom. 

Não sabemos quem sejam estes "naturais" nem a que famí 
lia pertencem. 
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Item Gonçallo Armes de Pynho 

É provável que GONÇALO ANES DE PINHO, assim como seu ir 
mão abaixo mencionado, sejam filhos de Estevão Pires do Ave
lar e de uma filha de João Lourenço de Pinho de quem o Conde 
D. Pedro não sabia o nome, apenas dizendo que tiveram filhos 
(193). Talvez sejam estes com o patronímico da mãe. 

GONÇALO ANES 

UE PINHO 

ESTEVÃO PIKES 

DO AVELAR 

N.ANES UE 

PINHO 

'EKO MARTINS SOVERAL 

MARIA LOURENÇO DE PORTOCARREIRO 

■ JOÃO LOURENÇO DE PINHO 

Item Lourenço Annes seu irmaaom. Item Beatriz 
Lourenço sua filha 

Não sabemos com quem casou nem quem fosse a filha de 
LOURENÇO ANES DE PINHO. Costados idênticos aos de seu irmão. 
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Item Joham Pirez Arangoes da parte da molher. 
Item ha hua filha. 

Não sabemos quem fosse, nem sua mulher ou filha. 

Item Fernam de Liira escudeiiro. Item ha huum 
filho. 

Não sabemos quem era. 

Item Gonçalo Garcia de Fiigueredo cavalleiiro. 
Item Airas Gonçallvez seu filho. 

GONÇALO GARCIA DE FIGUEIREDO, alcaide do castelo da Fei 
ra (194), e seu filho AIRES GONÇALVES DE FIGUEIREDO, figura 
conhecida do reinado de D. João I, estariam ligados à família 
patronal de Grijó por Constança Rodrigues Pereira, mulher do 
primeiro, que ficou tratada nos infanções. onde lhe apontamos 
a ascendência, se bem que haja referências divergentes (195). 

GONÇALO GARCIA 
DE l'ICUE 1RED0 

CONSTANÇA RODRIGUES 

PEREIRA 

AIRES GONÇALVES 
DE FIGUEIREDO 
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Item <Fernam Afonso> de Guimieiiro 

Não conseguimos identificá-lo 

Item Gonçallo da Costa cavalleiiro 

Não identificado. 

Item Sancha Martinz do Avellal. Item Lourenço 
Martinz do Avellal o Moço 

São provavelmente filhos de Lourenço Martins do Avelar 
e netos do Mestre d'Aviz. 

SANCHA MARTINS 

LOURENÇO MARTINS, 
o Moço 

LOURENÇO MARTINS 

DO AVELAR 

MARTIM DO AVELAR, Mestr. 

SANCHA DIAS 

DA GUARDA 

MOR MENDES 

DIOGO ESTEVES DA GUARDA 
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Item Roy Gonçallvez dicto Chaziim e duas filhas e 

húa neta 

Não conseguimos identificar nenhum destes naturais. 

Item Nuno Gonçallvez e Vaasco Gonçallvez e Diego 

Gonçallvez e Gil Gonçallvez filhos de Gonçallo 

Pirez de Calvos 

É provável que Calvos seja nome de alguma propriedade 
ou lugar. Gonçalo Pires de Calvos era filho ilegítimo de Pêro 
Martins de Calvos e de Maria Gomes do Lago (196). Um Bartolo
meu Pires de Calvos, talvez irmão do anterior, é referido num 
documento de D. Afonso IV (197). Mais não conseguimos apurar 
sobre esta família nem como se ligava a Grijó. 

Item Vaasque Estevez e Pedro Estevez e Liionor 

Estevez filhos que foram de Stevam Martinz das 

Medaas. 

São netos de Martim Sanches das Medaaes (198), como se 
pode ver por um documento sumariado por Frei António da Assun 
ção Meireles (199). Também por este documento, e outro da mes 
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ma colecção (200), ficamos a saber da ligação de Leonor Este
ves e um Diogo Brandão, em época concerteza posterior à de 
1365, em que Martim Sanches das Medas e o seu filho Estevão 
Martins tinham doado certos bens ao Mosteiro de Paço de Sou
sa . 

VASCO ESTEVES 
PEDRO ESTEVES 
LEONOR ESTEVES 
DAS MEDAS 

ESTEVÃO MARTINS 
DAS MEDAS 

MARTIM SANCHES DAS MEDAAES 

DÔRDIA NUNES DE AGUIAR 

Item Vaasco Gil e Diego Gil e outra sua hirmaa 

filhos de Gil Martinz de Farazom 

GIL MARTINS DE FRAZÃO, segundo cremos, devia ser filho 
de Martim Pires Soveral (Avelar) e de Guiomar Anes de Frazão. 
Não conseguimos saber nem o nome de sua mulher nem o nome de 
sua filha. 0 Conde D. Pedro ao referir os pais de Gil Mar
tins, afirma terem tido um filho, não lhe dando, porém, o no
me (201). 
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VASCO GIL 
DIOGO GIL 1 
N. GIL 

GIL MARTINS 
DL KKAZÃO < 

MARTIN PIRES 
SOVERAL 

PÊRO MARTINS SOVERAL 

GUIOMAR ANES 
FRAZÃO 

MARIA LOURENÇO DE PORTO-
CARREIRO 

JOÃO GARCIA DE FRAZÃO 

Item Gonçallo Annes Borges 

Não conseguimos identificá-lo 

Item Stevam Diiaz filho de Diego Alvarez da parte 
da madre dos Nogueiiros 

Não identificamos estes naturais. 

Item Senhorinha Annes de Saa irmaa de Rodrigue Annes 
de Saa e molher d'Airas do Valle. Item huum seu filho 
que a nome Fernam d'Aires 
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Veja-se a propósito de SENHORINHA ANES DE SÁ o que dis
semos sobre seu irmão Rodrigo. Nada apuramos dos ascendentes 
do seu marido. 

Soma destes fidalgos sobredictos son seteenta e 
sete e son ende os ciincoenta enteiiros e os vinte 
e sete do terço. Soma per todos naturaaez fidalgos 
duzentos e oito 

Assim termina a lista de nobres ligados ao Mosteiro de 
S. Salvador de Grijó. Quem eram? Tentamos identificá-los, co
mo que imaginando registos de nascimento que nos dessem os 
seus ascendentes imediatos, o que infelizmente, para muitos 
casos foi impossível descobrir. Como vimos, muitos deles têm o 
mesmo apelido. Por meio deles pode-se identificar um determi
nado número de famílias. Quais eram? É o tema que nos ocupará 
no ponto seguinte. 

3.2. As Famílias 

Temos vindo até aqui a seguir o Livro das Campainhas 
através de uma leitura lenta, de pormenor, tentando descorti
nar alguns segredos deixados pelo laconismo do documento. Com 
pletaram-se nomes de homens e de mulheres, dos seus filhos ou 
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netos. Outros continuarão no anonimato até que novos elemen
tos nos permitam saber quem são. Mas para além dos nomes ou 
da quantidade de filhos destes "comedores", naturais de um mos 
teiro a que estavam ligados por raízes profundas e que a maio 
ria, provavelmente nunca visitou, existia um laço mais vasto 
que unia muitos deles e indicava o parentesco. É a função do 
apelido. De facto, se agora fizermos uma leitura mais rápida, 
sem parar nos pormenores, descobrimos que certos nomes se re
petem com frequência, ligando indivíduos que deveriam ser ape 
lidados de outra forma. Os cónegos de Grijó, ou quem se encar 
regou de escrever a lista, deviam saber os critérios que lhes 
permitiam constituí-la. Não era apenas o nome do pai ou da 
mãe, mas qualquer coisa anterior. Fosse pelo nascimento, leg_í 
timo ou não, fosse pelo matrimónio, estavam ligados a um tron 
co comum, a uma linhagem, a uma família que, essa sim, tinha 
muito mais a ver, simbolicamente, com o mosteiro, do que to
dos eles individualmente. 

Vamos, pois, agrupando-os, tentar saber quem são essas 
famílias voltando a seguir o texto na sua tripla divisão de 
Ricos-Homens, Infanções e Cavaieiros-Escudeiros. 

No primeiro grupo, de Ricos-Homens, encontramos trinta 
naturais que se ligam a seis famílias: Teles, Castros, Albu-
querques, Sousas, Cunhas e Pachecos, já que Rui Vasques Ri
beiro, Henrique Manuel, Fernando Afonso de Melo e Dona Aldon-
ça de Vasconcelos se encontram nesta lista em virtude do seu 
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casamento com elementos dessas mesmas famílias. Aliás, se qui 
zessemos restringir ainda mais aquele número, chegariamos à 
conclusão que os Castros se encontram nesta lista pela sua li 
gação aos Teles e que D. Martinho, Senhor de Albuquerque, tam 
bem é daquela família (Vd. Árvore IV), bem como os Cunhas que 
têem a sua "naturalidade" por ligação matrimonial aos Sousas 
(Vd. Árvore V). Teríamos assim Teles, Sousas e Pachecos, es
tando esta última família fortemente relacionada com as duas 
primeiras (Vd. Árvore VIII). 

Regressemos, porém, ao grupo inicial, e tentemos esbo
çar a sua importância no contexto mais vasto da sociedade por 
tuguesa de trezentos. Não andaremos longe da verdade se afir
marmos estar perante as famílias mais poderosas da época. Al
guns dos seus membros irão, nas décadas seguintes, represen
tar papéis do mais alto relevo na cena política nacional. Não 
perderemos contudo de vista, a sua relação com o mosteiro de 
Grijó, partindo do princípio que o poder lhes permitiria exer 
cer sobre o mosteiro uma influência maior. 

TELES (MENESES) 

Família castelhana de remota origem, a que não faltou o 
toque lendário, encontra-se referenciada em Portugal desde os 
inícios do século XIII, durante o qual vários dos seus mem
bros ocuparam lugares de destaque. D. Afonso Telles, 22 Se
nhor de Meneses e 12 de Albuquerque, casou antes de 1220 com 
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uma bastarda de D. Sancho I (202). Deste casamento nasceu D. 
João Afonso Telo, alferes-mor de D. Afonso III de 1250 a 1255 
(203), e que foi avô do 12 Conde de Barcelos D. João Afonso, 
42 Senhor de Albuquerque, mordomo-mor de D. Dinis e várias ve 
zes seu embaixador (204). A partir de 1298, o condado de Bar
celos vai-se manter nesta família, exceptuando-se o 32 Conde, 
até ao fim da lã Dinastia (205). Ao longo deste período, quer 
os detentores do título, quer os seus parentes próximos serão 
das pessoas mais influentes na sociedade portuguesa e obterão 
dos monarcas largas doações. Aliando o favor régio e o poder 
económico e senhorial ao prestígio social, compreende-se que 
a sua política matrimonial se concretize em alianças com famí_ 
lias do maior destaque, portuguesas ou castelhanas (Vd. Árvo
re IV). Depois de 1365, a ascenção social mencionada não fará 
mais do que acentuar-se: pertencer-lhe-á a maioria dos títu
los nobiliárquicos existentes em Portugal até 1383 (206), bem 
como alguns dos principais cargos "palatinos". A esta influên 
cia também não é estranha a sua origem castelhana, e as suas 
relações de parentesco com os monarcas daquela coroa. 

0 ramo dos Teles, que engloba os 42, 52 e 62 Condes de 
Barcelos, é normalmente apelidado de Meneses. No entanto, o ra 
mo primogénito da família, e que passa pelo 12 Conde, era re
presentado pelo ramo apelidado Albuquerque de que passaremos 
a tratar. 
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TELES (ALBUQUERQUE) 

Do casamento do 12 Conde de Barcelos com Teresa Sanches 
de Castela nasceram duas senhoras, uma, Violante casada com o 
22 Conde de Barcelos e a outra, Teresa, com o bastardo de D. 
Dinis, Afonso Sanches. São bem conhecidos os problemas deriva 
dos do favor que D. Dinis sempre demonstrou para com o seu fi_ 
lho natural (207). Foram os fundadores do Mosteiro de Santa 
Clara de Vila do Conde (208), e pais de D. João Afonso de Al
buquerque, o do Ataúde, Senhor de Albuquerque por sua mãe e 
que casou com Dona Isabel Teles, Senhora de Meneses, vindo por 
este casamento a reunir-se novamente as duas casas que passa
ram a D. Martinho, único filho daquele matrimónio e um dos ri 
cos-homens naturais de Grijó, como já ficou dito. Pela morte 
deste, sem filhos, a coroa de Castela apoderou-se daqueles dois 
senhorios (209 ) . 

Ao contrário dos Teles (Meneses), os Albuquerques, en
tre outras razões em virtude do exílio de Afonso Sanches em 
Castela, nunca atingiram em Portugal o relevo e importância 
dos seus primos. A sua importância em Castela no entanto é bem 
conhecida, onde o pai de D. Martinho foi o aio e mordomo-mor 
de Pedro, o Cruel (210). Em D. Martinho recairam duas grandes 
casas, das quais sabemos o destino, mas a sua morte pôs fim a 
este ramo, prolongado apenas, por via ilegítima, através dos 
filhos bastardos de D. João Afonso, "o do Ataúde" (Vd. Árvore 
IV) (211). Apesar desta origem, os membros do novo ramo virão 



110 

a ascender a posições de relevo, mas já nos finais do século 
XIV e no século XV. 

CASTRO 

Poderosa família castelhana, que exercia grande influên 
cia, sobretudo na região galega, não assume, até 1365, a im
portância e o peso que pouco depois daquela data irá ter em 
Portugal. De qualquer forma, a importância dos Castros na Ga
liza, como zona fronteiriça, tornava-a uma importante aliada 
ou inimiga em caso de confronto entre os dois reinos peninsu
lares. Foi o que aconteceu por ocasião das guerras de D. Fer
nando contra Henrique de Trastâmara, durante as quais tiveram 
posição de relevo D. Fernando de Castro e seu meio-irmão D. Ál̂  
varo (212), os dois irmãos da falecida D. Inês de Castro. Es
te parentesco tornou-os também credores do interesse e favor 
de D. Pedro I. Com D. Fernando os Castros ganharão ainda mais 
destaque, confirmado, aliás, ao longo da dinastia seguinte. 

SOUSA 

Família que não precisa de apresentação, de tal forma o 
seu nome está ligado à fundação da nacionalidade e aos primei_ 
ros séculos da sua existência. Única das cinco linhagens "que 
andaram a la guerra a filhar o reino de Portugal" que "sobre
viveu" até meados do século XIII, foi detentora de um prestí-
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gio e de um poder que indiscutivelmente a colocavam à cabeça 
da nobreza portuguesa. Como se sabe já não era assim em 1365, 
em virtude da extinção varonil da família ocorrida no século 
XIII, o que a colocou sob a alçada de D. Afonso III e dos seus 
sucessores. Este rei casou dois dos seus bastardos com as duas 
senhoras da casa de Sousa que estão na origem dos dois ramos 
em que ela se dividiu (213). Dois ramos que estão representa
dos em Grijó, um por Vasco Martins de Sousa, rico-homem e chan 
celer-mor de D. Pedro I, outro por D. Lopo e Dona Branca Dias 
de Sousa, na ausência do mais velho D. Álvaro, os quais deti
nham no século XIV, a parte mais representativa dos bens da 
antiga casa de Sousa (214). De qualquer forma, esta família, 
se mantinha o prestígio do nome, a avaliar pelas irmãs Maria 
e Margarida de Sousa, que substituíram por este o apelido pa
terno, Briteiros, estava longe de possuir o poder político que 
auferia até inícios do século XIII, sobretudo se a colocarmos 
em comparação com os senhores da casa de Barcelos. 

CUNHA 

0 ramo de Cunhas, representado no grupo dos ricos-ho-
mens naturais de Grijó pelos filhos de Martim Lourenço da Cu
nha, é o dos senhores de Pombeiro. Com origem no Entre-Douro-
-e-Minho, foi na Beira que encontraram os bens necessários pa 
ra os levar ao topo da escala social na segunda metade do sé
culo XIV (215). À data do Livro das Campainhas ainda João Lou 
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renço da Cunha era o senhor de Pombeiro e um dos ricoshomens 
do seu tempo, e o seu prestígio confirmouse depois, pelo seu 
casamento com Dona Leonor Teles, sobrinha do Conde de Barce
los . 

PACHECO 

Família que no século XIV alcança grande relevo, atra
vés sobretudo de Lopo Fernandes Pacheco, grande valido de D. 
Afonso IV e de seu filho Diogo Lopes Pacheco. Com bens em vá
rios locais do País, a sua zona de maior influência estava sî  
tuada também na Beira onde tiveram o senhorio de Ferreira de 
Aves (216). 

Restanos acrescentar que só um dos ricoshomens natu
rais de Grijó em 1365, a filha de Fernão Lopes Pacheco, não 
era descendente de Maria Pais, a Ribeirinha, (Vd. Árvore IV e 
V) , o que a nosso ver é bem demonstrativo da importância que 
aquela senhora teve no conjunto da família patronal. 

♦ ♦ 

Quanto ao grupo dos Infanções, parecenos que o próprio 
texto do Livro das Campainhas nos facilita a escolha das prin 
cipais famílias que o compõem. De facto, a constante referên
cia aos Vasconcelos, mesmo quando os indivíduos que a ela es
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tão ligados têem outro apelido é, quanto a nós, indicativo do 
peso que eles tinham no conjunto dos seus pares. Fossem Azeve 
dos, Cunhas, Correias, Abreus, Cogominhos, Portocarreiros, Atai. 
des, Meiras, Goes ou Barrosos, todos eles eram aceites como 
comedores de Grijó, porque os seus monges, de uma forma mais 
ou menos directa, os encontravam ligados aos "de Vasconcelos" 
(Vd. Árvore III). Esta família representava assim, na memória 
colectiva da comunidade, um verdadeiro marco de referência, 
talvez longínquo, mas nem por isso menos importante e que ta_l 
vez só encontre paralelo, se bem que em grau inferior de im
portância, nos restantes infanções, que devem a sua presença 
nesta lista de naturais ao facto de estarem ligados aos Ribei 
ros (Vd. Árvore VII e VIII). Era o caso de Gil Vasques de Re
sende, que segundo o próprio texto do Livro das Campainhas era 
natural "da parte da madre, dos Ribeiros". 0 mesmo acontecia 
com os Pimentéis e os Coelhos. Mas se eles eram naturais pe
las suas ligações aos Vasconcelos ou Ribeiros, não deixavam, 
fora desse contexto específico, de ser conhecidos dos cónegos 
pelos respectivos apelidos. 

VASCONCELOS 

Com o solar de origem em terras banhadas pelo rio Cava
do (217), os Vasconcelos surgem, no século XIV, como família 
que, para além dum certo poder no Entre-Douro-e-Minho (218), 
exerceu, através de alguns dos seus membros, vários cargos da 
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confiança dos monarcas portugueses (219), sobressaindo a figu 
ra de Gonçalo Mendes. Este, em boa parte devido ao seu paren
tesco com Dona Leonor Teles, granjeou notoriedade no reinado 
de D. Fernando (220). 0 mesmo aconteceu com alguns dos seus 
filhos. 

COCOMINHO 

Família que encontra os seus bens sobretudo no Alentejo 
(221), terá como figuras predominantes Fernão Gonçalves Cogo-
minho, do Conselho de D. Afonso IV (222) e a quem D. Pedro faz 
importantes doações (223), e seu filho João Fernandes, alcai
de de Évora (224) . 

AZEVEDO 

Esta família tinha bens em Entre-Douro-e-Minho, próximo 
de Braga e na Beira (225). No entanto, será a partir de fi
nais do século XIV e depois na centúria seguinte que os Azeve 
dos atingirão posições de algum destaque (226). De qualquer 
forma, as alianças a outras famílias como os Vasconcelos ou 
aos Cunhas, senhores de Tábua, levam-nos a crer que os 4zeve-
dos teriam, já em meados do século XIV um certo prestígio 
(227). 
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PESSANHAS 

Família genovesa bem conhecida, que deteve durante vá
rias gerações o cargo de Almirante do reino, não atingindo po 
rém, grande prestígio nesta época. 

CUNHA 

Já referidos nos "Ricos-Homens", os Cunhas que nos sur
gem no grupo dos Infanções são do ramo dos senhores de Tábua 
e padroeiros de vários mosteiros (228), provavelmente mais po 
derosos em bens que os seus primos do senhorio de Pombeiro 
(229), mas com alianças de menor prestígio. De qualquer das 
formas, os senhores de Tábua tiveram papéis de relevo nos dois 
últimos reinados da 1§ Dinastia (230) e nos sucessos que lhe 
seguiram (231). 

ABREU 

Família implantada sobretudo no Entre-Douro-e-Minho (232), 
não exerceria grande influência junto do mosteiro, o que acon 
tece, aliás, com muitas outras. 

PORTOCARRE1RO 

Com raízes junto do Rio Tâmega (233), aí terão continua 
do a exercer influência, aproximando-se no século XIV das ter 
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ras durienses de Baião e Resende (234) e até da região trans
montana (235) . 

ATAÍDE 

Família que terã tido bens na zona de Amarante (236), só 
com a dinastia de Aviz se içará a lugares de destaque (237). 

RESENDE 

Senhores, por via feminina, da honra de que tiraram o 
nome, já que de facto eram Pimentais (238), exerciam a sua in 
fluência na margem direita do Rio Douro, na zona de Baiáo. Pro 
vavelmente terão perdido no reinado de D. Pedro a influência 
alcançada no reinado anterior (239) devido ao seu parentesco 
com os Pachecos (240), e à implicação destes na morte de Inês 
de Castro, ou mesmo pelo comprometimento pessoal de Gil Vas
ques nesse sucesso (241). Como se sabe, porém, Gil Vasques re 
cupera o valimento ainda no mesmo reinado (242). Das suas vio 
lências se tinham queixado a D. Afonso IV os povos de Lamego, 
nas Cortes de Lisboa de 1352 (243). 

GOES 

Senhores da terra de que tiraram o nome, situada na re
gião de Arganil (244), nela exerceram importante acção, desta 
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cando-se alguns elementos que surgem na corte ao tempo de D. 
Afonso IV e de D. Pedro, como Martim Vasques (245) e seus ir
mãos Álvaro e Gonçalo (246). 

PIMENTEL 

De origem um tanto aventureira, como conta o Conde D. Pe 
dro (247), os Pimentais procedem do Entre-Douro-e-Minho. Vie
ram, em meados do século XIV, a ter influência em Trás-os-Mon 
tes onde João Afonso Pimentel foi nomeado, por D. Pedro, al
caide do castelo de Bragança (248), vila de que será senhor 
no tempo de D. Fernando (249). 

COELHO 

Estes descendentes de Egas Moniz, que José Mattoso ana
lisou para o século XIII ao tratar a figura do trovador João 
Soares Coelho (250), tinham bens junto ao rio Homem (251), que 
transmitiram, parece, aos seus descendentes (252). Adquiriram 
outros por casamento a Sul do Douro (253). Os filhos de Estê
vão Pires Coelho aliaram-se a famílias daquela região, como 
os Ribeiros e os Alvins (Vd. Árvore VIII), mas não terão con
seguido aumentar significativamente o poder territorial. Bem 
relacionados com a corte, durante os reinados de D. Dinis e 
D. Afonso IV, viram-se prejudicados pelo comprometimento de 
Pêro Esteves Coelho no assassinato de Inês de Castro. Como se 
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sabe o rei condenou-o à morte e confiscou-lhe os bens (254), o 
que não deixaria de acarretar desprestígio para a família. 

RIBEIRO 

Esta família surge-nos no século XIV, localizada sobre
tudo em Terras de Santa Maria, onde possuia numerosos bens e 
onde deixou testemunhos de violência. Possuía bens na zona do 
Vouga (255) e de Arouca (256) surgindo várias vezes, alguns 
dos seus membros a fazer doações pias a diversas instituições 
eclesiásticas (257). Vários deles, contudo, aliavam a genero
sidade pia aos abusos sobre igrejas o que provocou, por mais 
de uma vez, a intervenção régia (258). Também alguns deles sur 
gem, durante o século XIV, a confirmar documentação régia (259). 
De qualquer forma, a figura mais proeminente desta família de 
ve ter sido, no século XIV, Rui Vasques Ribeiro, Senhor de Soa 
lhães (260), cujo prestígio devia ser considerável atendendo 
aos seus matrimónios e aos da sua descendência (Vd. Árvores V, 
VII e VIII). 

PEREIRA 

Sobre os princípios desta família já escreveram A.Braan 
camp Freire (261) e José Mattoso (262). 0 primeiro, porém, u.1 
trapassa rapidamente o século XIV e o segundo detem-se nos f_i 
nais do século XII. Tinham bens situados na zona do Rio Ave 
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(263) e contaram no século XIV com figuras de grande prestí
gio, como sejam o Arcebispo de Braga e os seus filho e neto, 
Frei D. Álvaro Gonçalves e o Santo Condestável. Foi decerto 
graças ã proeminência das suas carreiras eclesiásticas, que 
restituiram à família um prestígio que decairá na passagem do 
século XII para o XIII (264). De qualquer forma, alguns mem
bros desta família conseguiram lugares de confiança junto da 
corte (265). 

CARVALHO 

Pouco se pode apurar dos bens desta família cujo centro 
seria na terra de Basto (266). A Álvaro Fernandes de Carvalho 
foi confirmada a honra de Farinha Podre, em Penacova (267). 

BOTELHO 

Família que talvez tivesse bens nas Beiras, olhando ao 
facto de alguns dos seus membros terem tido alcaidarias de cas 
télos fronteiriços daquela área (268). Martim Afonso porém, 
possuiu uma quinta em Riba Lima no Alto Minho (269). 

BUVAL (ou SELA) 

Família originariamente ligada aos Portocarreiro (270) 
teria alguns bens em terras do Vouga (271), surgindo no sécu-
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lo XIV com alguma influência. Assim Lourenço Martins é nomea
do alcaide de Penamacor (272) e depois do castelo de Lisboa 
(273). Seu filho João Lourenço, mostra o valimento na corte, 
como guarda-mor de D. Pedro (274) e ao receber deste mesmo rei 
as rendas da alcadaria do Porto (275). 

CERQUEIRA 

Não conseguimos apurar referências que localizassem os 
bens desta família, nem confirmar o que sobre o assunto diz 
Felgueiras Gayo (276). Mas, e seguindo a opinião por nós refe 
rida anteriormente, se se trata de um ramo dos CERVEIRAS, ain 
da no século XIV deviam ter bens junto ao rio Minho, na zona 
da Vila Nova de Cerveira (277). Nas Inquirições de D. Dinis 
[1288-1290] um Gonçalo Anes de Cerveira honrou o lugar de Co
pos por amadigo (Julgado de Caminha e Cerveira) (278). 

BARROSO 

Com propriedades situadas naquelas terras do Alto Minho 
e aparentados com famílias galegas e portuguesas das zonas vî  
zinhas (279), provavelmente ali conservariam bens no século 
XIV, mas não conseguimos apurar elementos que o comprovem. 
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TEIXEIRA 

Originários das terras de Lanhoso (280), os Teixeiras 
surgem, no século XIII, com bens na zona de Gestaçõ (281) e 
junto ao rio Minho (282). Do século XIV temos referências à 
sua proximidade da corte, onde Martim Fernandes casou com uma 
filha de um privado de D. Dinis (283) e obteve de D. Pedro a 
confirmação de direitos sobre terras junto ao Douro (284). 

MEIRA 

Família galega que cedo se ligou a linhagens implanta

das junto à zona terminal do rio Minho (285), e onde deixou 
provável testemunho da sua importância na capela de Santa Lu
zia (freguesia de Campos, concelho de Vila Nova de Cerveira). 
Aí se encontram dois túmulos armoriados de finais do século 
XIII ou inícios do seguinte (286). Nesta última centúria des
tacamse as figuras de Gonçalo Pais de Meira, a quem D. Pedro 
deu a alcaidaria de Guimarães e de Valença (287), e foi casa
do com uma filha do Mestre de Cristo (288), e a de sua irmã 
Mécia, casada com Lopo Soares de Albergaria. Estavam também 
ligados aos Vasconcelos (Vd. Árvore III). 

♦ 

♦ ♦ 

Em relação aos CaveleirosEscudeiros, tornase mais di
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fícil seguir o critério utilizado para os dois grupos anterio 
res, atendendo sobretudo à sua maior heterogeneidade e ainda 
porque um número significativo dos seus elementos não foi iden 
tifiçado. De qualquer modo, os naturais que pudemos identifi
car genealogicamente reunem-se sobretudo em torno dos Avela
res, Alvelos e Machados (Vd. Árvores IX, EI e VI respectiva
mente) . 

AVELAR 

Família secundária cuja origem e uso do apelido é um pou 
co confusa, surge-nos ligada aos Limas, através do cargo de 
mordomo de João Fernandes de Lima, Pão Centeio exercido por Mar 
tim Esteves do Avelar (289), pai, segundo nossa opinião, do 
Mestre d'Aviz, D. Martim do Avelar que teve importantes pa
péis na corte de D. Pedro (290). Alguns dos seus membros ti
nham bens em Terras de Santa Maria, onde surgem a exercer vio 
lências sobre a igreja de S. Fins (291) mas, também a fazer 
certas doações (292). Por casamento obtêm também terras em Tor 
res Vedras (293) e Oeiras (294). A influência do Mestre d'Aviz 
na corte de D. Pedro foi por certo grande, porque um seu filho 
bastardo era cavaleiro da casa do futuro rei D. Fernando (295). 

ALVELOS 

De origem comum aos Vasconcelos, os Alvelos tem um per-
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curso muito mais modesto que aqueles, limitando a sua influên 
cia, provavelmente, às áreas onde possuiam bens, nomeadamente 
Entre-Homem-e-Cávado, onde o fundador da linhagem foi criado 
(296); mas há também referências a propriedades dos Alvelos 
em Guimarães (297) e Gondomar (298). Aliás, esta aproximação 
da zona do Douro está documentada por uma doação que Pêro Anes 
Alvelo fez à Sé do Porto dos seus direitos de padroado em San 
ta Cruz de Riba Leça (299), e é também muito provável que um Vas 
co Martins Alvelos, bispo da Guarda (300), seja um dos filhos 
de Martim Pires, cujos nomes o Conde D. Pedro não referiu 
(301). 

VALE 

Ligada aos Alvelos, por casamento, segundo a interpreta 
ção que fizemos do Livro das Campainhas, a família Vale tam
bém teria propriedades na zona do Entre-Homem-e-Cávado (Vd. Ár 
vore II ) . 

REGO 

Família cujos naturais de Grijó não pudemos identifi
car. Provinha dos Gundares (302), mas também não conseguimos 
apurar a sua zona de fixação patrimonial. 
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FIGUEIREDO 

Pouco se sabe desta família, anteriormente ao século XIV. 
No tempo de D. Pedro, Gonçalo Garcia era alcaide do castelo da 
Feira (303) e contraíra matrimónio na família Pereira. 

MACHADO 

Família com bens^Entre-Homem-e-Cavado, tinham o seu so
lar na freguesia de S. Martinho de Ferreiros (c. Póvoa de La
nhoso) (305) e várias propriedades no julgado de Lanhoso (306). 
As Inquirições de 1258 ainda referem que "...os da linagem dos 
Machados et dos Guestreiros sum monteiros d'el Rey per foro..." 
no julgado de Valadares (307). No século XIV, porém, registam 
-se bens de vários Machados junto a Lisboa (308). Álvaro Pi
res Machado, em 1357, foi nomeado alcaide de Castelo Rodrigo 
(309). 

BRANDÃO 

Não era por certo poderosa esta família de quem o Conde 
D. Pedro diz serem "cavaleiros de ûu escudo e de ûa lança, e 
nom de gram fazenda" (310), mas por certo tiveram a confiança 
de D. Pedro que deu a dois irmãos daquela família os castelos 
fronteiriços de Penamacor e Arronches (311). 
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OUTIZ 

Desta linhagem apenas apuramos um Afonso Nunes d'Outiz 
com bens em Ovar (312) e, provavelmente, irmão do Gomes Nunes, 
referido pelo Conde D. Pedro (313). 

SA 

Família localizada no século XIV, junto ã cidade do Por 
to, ficará bem conhecida no final da centúria e épocas seguin 
tes, graças a João Rodrigues de Sá, o das Galés. Seu pai Ro
drigo Anes era alcaide de Gaia no tempo de D. Pedro (314), mas 
não se sabe donde provinha. 

PINHO 

Talvez tivessem bens na zona de Chaves, porque um Mar
tim de Pinho era seu alcaide no reinado de D. Pedro (315), mas 
não sabemos a sua ligação aos Pinhos "de Grijó" nem se estes 
tinham bens naquela zona. 

MEDAS 

Já em outro local referimos que esta família possuia 
bens junto a Paço de Sousa (Vd. 3.1.). 

♦ 

♦ ♦ 



ne. 

Tentamos até aqui analisar as várias famílias represen
tadas pelos naturais de Grijó em 1365. Talvez que os elemen
tos por nós referidos não sejam suficientes para caracteriza
das , mas são-no, pensamos, para ter uma ideia da sua situa
ção, quer socio-política quer económica, em meados de trezen
tos. Se a falta de informações sobre algumas delas pode fal
sear a realidade, também não é menos verdade que deve tradu
zir só por si uma importância cada vez menor das famílias afa£ 
tadas do poder central. Poder com o qual cada vez mais era pre 
ciso estar em contacto para quem queria manter regalias e pres_ 
tígio. De facto, como mostram significativamente os exemplos 
dados, os rendimentos que consistiam apenas em rendas cada vez 
mais difíceis de cobrar, já não era suficiente para manter as 
linhaens. Daí o aumento de violências e de abusos na cobrança 
dos direitos que muitos tinham em vários mosteiros. Que direjl 
tos, qual a sua origem e características, e evolução? 

3.3. Os Direitos 

A comedoria reclamada pelos naturais do mosteiro de Gr_i 
jó fazia parte de uma série de direitos, conhecidos por dire_i 
tos de padroado, que radicam numa instituição nascida pelo me 
nos em finais do século IX, segundo Miguel de Oliveira, e co
nhecida por igreja própria (316). Fruto do desenvolvimento dos 
direitos senhoriais, as pequenas igrejas ou oratórios cons-
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truidos em terras privadas foram anexadas à propriedade senho 
rial, sendo considerada sua parte integrante e portanto sujei, 
to a alienação. 

Contra esta situação se insurgiu a hierarquia eclesiás
tica que, através de várias disposições conciliares — sobre
tudo a partir do concílio de Coiança, em 1050 — , tentou cha
mar a si a propriedade dessas igrejas, o que só foi consegui
do por Alexandre III, na segunda metade do século XII. Em tro 
ca do direito de propriedade cedeu aos fundadores de igrejas 
ou seus herdeiros, o direito de padroado, que consiste na sim
ples apresentação do pároco (317). Inicialmente — século XII — 
o regime de igreja própria e de padroado pouco se diferencia
vam, pois se baseavam sobretudo no jus praesentandi. Mas o dî  
reito de padroado veio a englobar também o jus fruendi, ou se 
ja, certos encargos devidos pela igfeja ou mosteiro aos seus 
fundadores ou protectores e respectivos descendentes. Ao con
junto desses direitos chamava-se, segundo Gama Barros (318), 
padroádigo. Os padroeiros tinham o direito de aposentadoria, 
ou seja, de se instalarem nas igrejas e mosteiros do seu pa
droado, receber aí alimento ou direito de comedoria, e ainda 
um subsídio para o casamento das filhas — casamento — ou pa
ra armar os filhos cavaleiros — cavalaria — ou ainda para 
os tirar do cativeiro (319). 

Como estes direitos eram transmitidos hereditariamente, 
o número de herdeiros ou naturais (320), ia aumentando de ge-
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ração em geração chegando alguns mosteiros a ter várias cente_ 
nas (321), a quem tinham que pagar todos os referidos direi
tos. Era de esperar que tão avultado número de naturais levan 
tasse problemas financeiros aos mosteiros (322), que ainda por 
cima eram agravados pelos abusos e violências de muitos de
les, exigindo mais comedoria do que tinham direito, cavalaria 
e casamento sem filhos em situação que o justificasse, para 
além da presença no mosteiro de homens de armas e seus cria
dos e amantes, ou de se juntarem ao mesmo tempo naturais ini
migos uns dos outros, trazendo para o mosteiro a violência das 
suas questões particulares (323). 

Tinha razão José Mattoso, referindo-se a Pendorada (324), 
ao afirmar que as relações entre o mcsteiro e a família pa
tronal parecem ter sido amistosos até ao princípio do século 
XIII. De facto, o século XIV terá sido, no aspecto dos abusos 
dos naturais dos mosteiros, uma época de verdadeira calamida
de (325). Não se pense, no entanto, que o século XIII foi uma 
época de total acalmia, já que os esforços régios tendentes a 
um controle da situação se começaram a verificar já na segun
da metade daquela centúria. 

De facto, já nas cortes de Guimarães de 1250. o Arcebis_ 
po de Braga e outros prelados apresentaram queixas contra os 
fidalgos que cometiam abusos em mosteiros e igrejas de que 
eram naturais (326). No entanto, as respostas do monarca são 
um pouco frouxas, e só em Março de 1261 é que Afonso III se 
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pronuncia de uma forma categórica sobre os direitos dos natu
rais (327). É lei bem conhecida, pelo que nos limitaremos a 
resumir as suas linhas gerais. É porém, importante referir, 
que esta lei se completa com as disposições que D. Dinis pro
mulgou em 1307 relativas ã mesma matéria (328). Na generalida 
de a lei pretendia regular as visitas dos naturais aos mosteî  
ros e igrejas, segundo a categoria hierárquica daqueles. As
sim, quanto às comedorias, estabelecia a "comitiva" do cava
leiro — três besteiros e quatro peões — , do infanção — um 
cavaleiro, que levaria por si três besteiros e quatro peões, 
um donzel, cinco besteiros e sete homens de pé — e do rico-
-homem — se a sua fortuna fosse inferior a dois mil morabiti_ 
nos iria como infanção, se fosse de dois mil a quatro mil mo-
rabitinos levaria três cavaleiros, se fosse de cinco mil leva 
ria cinco, de seis mil, seis, e nessa proporção até dez mil 
morabitinos, não indicando o número de besteiros ou peões (329) 
(que a lei de 1307 já refere — se tivesse duas mil libras 
iria como infanção e por cada milhar de libras a mais, dois 
besteiros e dois peões) —, e ainda a comitiva dos filhos 
(330). Do mesmo modo, era regulada a comedoria das mulheres. 
Assim, ao casar, perdia os seus direitos em favor do marido, 
mas ao enviuvar recuperava-os. Era também estabelecida a fre
quência das comedorias, bem como o tipo e quantidade de ali
mentos a fornecer pelo mosteiro ou igreja a cada natural, tam 
bém respeitando a sua categoria hierãrquica. 

Assim, em relação à frequência, esta era estabelecida 
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conforme a maior ou menor riqueza do mosteiro. Em relação a 
este aspecto, a lei de 1307 acrescenta algumas alterações em 
relação à de 1261. Esta, estipulava que o mosteiro que tives
se menos de cinquenta casais não recebesse o rico-homem, subs 
tituindo a comedoria por serviço; de cinquenta a cem casais, 
uma vez por ano, de cem a trezentos, duas vezes, e com mais 
de trezentos casais, três vezes por ano. Quanto aos infanções 
e cavaleiros, estipula que fossem três vezes por ano, desde 
que o mosteiro tivesse mais de cinco casais; se tivesse me
nos, mas boas searas, propriedades ou bens, uma vez, e se fos_ 
se pobre pagasse em serviços. Como não estava estipulado como 
se deveria saber se um mosteiro era pobre, isso deu origem a 
graves abusos, o que fez com que na lei de 1307 se ordenasse que 
nesses casos fosse o meirinho, com o juiz e tabelião e um dos 
naturais, verificar os rendimentos do mosteiro e decidir se 
deveria pagar comedoria ou serviços (331). A mesma lei de 1307 
rectificou as disposições relativas aos infanções e cavalei
ros. Assim, estes passariam a ir duas vezes por ano ao mosteî  
ro que tivesse de cinco a vinte casais, e três ao que possuis 
se mais de cinquenta casais (332). A mesma lei ordenava que 
os filhos dos naturais só fossem ao mosteiro uma vez por ano, 
e que qualquer natural que tivesse exigido comedoria, só pode_ 
ria voltar a fazê-lo outra vez, passado um mês (333). 

Em relação ao tipo e quantidade de alimentos a dar aos 
naturais, a lei de 1261 determina que deveriam ser servidos 
ao natural dois tipos de carne diferente (uma delas cozinhada 
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de duas maneiras), ou três qualidades de peixe, se fosse dia 
de abstinência. A de 1307 fixou o número de pães: doze de tri 
go, de dois dinheiros cada, ao jantar e seis à ceia, para o 
rico-homem; seis e quatro pães ao jantar e três e dois à ceia, 
respectivamente para o infanção e para o cavaleiro. Estipula
va ainda a ração a dar às bestas (334). 

Quanto ã aposentadoria, a lei de 1261 determinava "...que 
os cavaleiros nom pousen em crastas dos moesteiros de reli
gion contra sa voontade nen metan hi seus homees nen molhe-
res" (335). D. Dinis, por carta de 23 de Julho de 1299, proi
bia a aposentadoria nos mosteiros de religiosas (336). 

Como em relação ao casamento e à cavalaria havia muitas 
infrações, D. Dinis em 1307 estipulou que os mosteiros só pa
gassem essas contribuições depois de comprovadamente realiza
das as cerimónias (337). 

Quer a lei de 1261 quer a de 1307 guardavam ainda dispo 
sições em relação ã proibição de os naturais exigirem comedu-
ras nas igrejas sufragãneas dos mosteiros ou igrejas em que 
tinham naturas; e ainda em relação às presenças simultâneas 
de vários naturais, proibindo a presença de mais de dois ir
mãos, parentes ou amigos ao mesmo tempo (338). Compreende-se 
bem porquê . . . 

Para além destas duas leis de Afonso III e D. Dinis, que 
podemos considerar como leis-base relativamente aos naturais, 
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houve outras disposições legais que, de uma forma já mais pon 
tual, tentaram também proteger os mosteiros e igrejas provan
do, pela sua repetição, que as ordens régias não eram geral
mente acatadas. Ao conjunto dessas disposições, amplamente cj_ 
tadas por Caetano do Amaral (339) e por Gama Barros (340), con 
virá acrescentar as disposições tomadas nas cortes de Évora 
de 1325 (341) e nas de Elvas de 1361 (342) sobre os direitos 
de comedoria, e ainda as que se recolheram nas Ordenações Afon. 
sinas (343). Aliás, por estas últimas se pode ver como os pro 
blemas das comedorias se prolongaram até ao século XV, se bem 
que, já com algumas diferenças (344). Alguns mosteiros conse
guiram mudar o pagamento em géneros para numerário, como é o 
caso de Grijó em 1365, e em outro caso, Pedroso em 1363, que 
não sabemos como foi tratado nem se teve outros exemplos seme 
lhantes, conseguiu ver reduzido o número de naturais de 374 
para 185: 25 ricos-homens passaram a 15; infanções, anterior
mente 109, passaram a 70 e de 240 cavaleiros e escudeiros fi
caram 100 (345). 

Os direitos de padroado, como ficou atrás referido, eram 
transmitidos hereditariamente como qualquer outro bem. Também 
podiam ser objecto de todo o tipo de alienação, como seja: doa 
ções, trocas, vendas, etc. (346). Aliás, estamos certos que 
nestas alienações se radicam algumas das dificuldades que en
contramos para ligar certos indivíduos, naturais em 1365, aos 
troncos da família patronal que derivam do seu fundador. 
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Por outro lado, pelo menos a partir de 1297, estava proi 
bido aos bastardos herdar aqueles direitos (347). Talvez radi_ 
quem aqui, as várias referências contidas no Livro das Campai 
nhãs à imposição do monarca para que determinado indivíduo se 
ja considerado natural do mosteiro de Grijó. Todos esses ca
sos, com excepção de um, e para o qual não encontramos expli
cação, se referem a bastardos (348). 

Analisamos até agora, se bem que em linhas gerais, a ori 
gem dos direitos de padroado, as suas características, legis
lação que os rege e forma de transmissão. No entanto, percor
remos um caminho que poderíamos considerar teórico ou normatif 
vo. Como era então na prática? Tendo à nossa disposição o exera 
pio de S. Salvador de Grijó, vamos tentar analisar, sobretu
do, o caso da transmissão dos direitos, porque nos parece que 
será aquele que mais elementos nos pode trazer ou pelo menos 
novas questões. De facto, cremos ser a primeira vez que pode
mos observar, quase na sua totalidade, o desenvolvimento de 
uma família patronal ao longo de três séculos. Para os outros 
aspectos até aqui referidos, será talvez necessária nova doeu 
mentação para se poder acrescentar, ou confirmar, aquilo que 
é conhecido. 

Ao fazer uma leitura, ainda que rápida, das nove árvo
res genealógicas correspondentes ã descendência do fundador 
da família patronal de Grijó, verificamos que nem todos os 
descendentes de Soeiro Fromarigues, possivelmente vivos em 



134 

1365, são contemplados pela lista do Livro das Campainhas. Ve 
jamos alguns exemplos mais significativos. 

Logo na árvore I se nota a inexistência de qualquer na
tural. É verdade que nesta árvore se verifica um constante de 
finhar da linhagem com várias quebras de varonia. Isto pode, 
de alguma forma, reflectir-se na frequência de contactos com 
o mosteiro ou até num afastamento? Cremos que sim. Mas também 
não podemos deixar de colocar a hipótese de, em qualquer momen 
to anterior a 1365, ter havido uma cedência dos direitos de 
padroado, querendo algum natural, através de um gesto pio, lî  
bertar o mosteiro desse encargo (349). 

Nas árvores II e III, relativas na sua maioria aos Vas
concelos, verificamos também que algumas linhas não estão re
presentadas na lista dos naturais. Poderiam as sucessivas que 
bras de varonia (Vd. Árvore II) e talvez alianças matrimoniais 
pouco prestigiosas fazer perder a "força" necessária para re
querer as comedorias? Pode também admitir-se que o maior pres_ 
tígio de certos nomes familiares junto do mosteiro, tenham fei 
to cair no esquecimento algumas das linhas da família patro
nal em virtude das suas ligações a elementos das camadas infe 
riores da nobreza ou mesmo da cavalaria vilã? E os filhos de 
Rui Rodrigues de Novais? Estariam já mortos em 1365 (Vd. Árvo 
re III)? Ou será que podemos adiantar a hipótese de, perante 
tantos casos de matrimónios sem sucessão, muitos terem abdica 
do, ainda em vida, dos seus direitos ao mosteiro? Como expli-
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car, por exemplo, a ausência de Gonçalo Teles (Vd. Árvore IV), 
irmão de Leonor, Maria e João, e seguramente já nascido em 
1365 (350)? Ainda na mesma árvore IV, verificamos a ausência 
dos Nóvoas e Soutomaiores. Talvez que a sua localização na Ga 
liza os tornasse comedores demasiado longínquos e até desinte
ressados de Grijó. E pode bem ser que a distância, ou a falta 
de interesse fossem razões, não só para galegos, mas também 
para alguns portugueses, para não aparecerem em Grijó a reque 
rer comedorias. 

Uma outra questão que se levanta, refere-se ao critério 
seguido para escolher um natural, quando a sua mulher ou mari, 
do também o eram. Um exemplo: na parte relativa aos infanções, 
o texto do Livro das Campainhas refere que Vasco Gonçalves Bar 
roso era comedor "da parte da molher" que, como vimos era da 
família Vasconcelos. Só que Vasco Gonçalves também descendia 
de Soeiro Fromarigues (Vd. Árvore VII). Porquê então a prefe
rência pela sua mulher? Outro caso é o de Diogo Gonçalves de 
Crasto que recebe a comedoria por sua mulher, da família Coe
lho e, também neste caso, Diogo Gonçalves era natural (Vd. Ár 
vore III). O prestígio das famílias poderia ter peso na esco
lha? A questão aqui fica. 

Outros casos ou outras situações se poderiam talvez apon 
tar, mas pensamos que os exemplos aqui referidos são suficien 
tes para levantar algumas questões sobre a prática do exercí
cio dos direitos de padroado. Questões a que não podemos res-
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ponder, mas que podem ser importantes para se repensarem as 
características desses direitos e as próprias atitudes da no
breza. 

; Uma certeza, porém, fica. A ausência de naturais não 
; era, por certo, um problema para os cónegos de S. Salvador de 
; Grijó. 
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N O T A S 

3 . 
(1) São conhecidos os casos referidos por José MATTOSO, in Le Mona-

chisme ibérique et Cluny, pag. 64, a que agora se acrescenta o 
caso de Grijó e ainda o do mosteiro de Pedroso que, em 1363, se 
debateu com o mesmo problema das comedorias. Infelizmente o docu
mento em que vinha a lista dos comedores do mosteiro esta 
truncado, apenas se conservando a parte final (Arquivo da 
Universidade de Coimbra, Gav.. 8-A, m.3, doe. 188). Ver abaixo a 
nota 8. 

(2) Em 1363, o mosteiro de Pedroso viu reduzidos os naturais, de 374 
para 185, depois de um processo que, tudo indica, foi idêntico ao 
de Grijó (A.U.C., doe. citado na nota anterior). 

(3) Apenas para o caso de Pedroso, e a título de exemplo, veja-se o 
corpo documental conservado no Arquivo da Universidade de Coimbra 
(A.U.C., Gav. 8, m.2, doe. 82, 101, 109; Gav. 8-A, m.3, doe. 188, 
já referido; Gav. 9, m. 4, doe, 203, 209; Gav. 9-A, m.5, doe. 
266), e onde se encontram vários exemplos de violências. 

(4) Uma relação dessas disposições regias, sera dada no ponto 3.3 
deste capitulo. 

(5) LIVRO DAS CAMPAÍNHAS (códice da segunda metade do século XIV). 
Mosteiro de São Salvador de Grijo. Ed. por Jorge Alarcão e Luís 
Carlos Amaral, Vila Nova de Gaia, Gabinete de Historia e Arqueolo
gia e Camará Municipal, 1986. (Numero 4 de "Documentos sobre Vila 
Nova de Gaia"). 

3.1. 

(6) HGCRP, XII-1, pp. 163-170. 
(7) Nobiliário das Famílias de Portugal. Os vários exemplos serão 

referidos no ponto 4. 
(8) Como foi atras referido (Vd. nota 1), conserva-se parte de uma 
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lista do mesmo género relativa ao mosteiro de Pedroso, outra de 
Tibães de 1315 (Cfr. Fr. Leão de Santo TOMÁS, Benedictina 
Lusitana, I, fl. 383-384v°), outra, completa da Igreja de Vilar de 
Porcos, da Terra da Maia, de 1329 (gentilmente transcrita e cedida 
pelo nosso colega Dr. Saul A. Gomes, a quem deixamos aqui o nosso 
sincero agradecimento) e mais duas, relativas a S. Simão da 
Junqueira (sec. XIV) e a Mancelos (1336) e que nos foram 
comunicadas pelo Sr. Dr. Eugénio de Andrea da Cunha Freitas, a 
quem também aqui deixamos o nosso agradecimento. 

(9) Feito conde por carta de 10 de Outubro de 1357 (Cfr. BSS. III. pp. 
243). 

(10) Por carta de [5 de Janeiro de 1370 - 25 de Dezembro de 1371] (Cfr. 
BSS. III. pp. 244). 

(11) LD5M5; LL50C7, 57T4-5; HGCRP. I. pp. 131, 255 e 263; BSS. I. pp. 
117-120. 

(12) LL50C7, 57T5; BSS. I, pp. 118. 
(13) Vd. BSS. I, pp. 118. 
(14) LL57T5; BSS. I, pp. 120-121. 
(15) BSS. III. 246. 
(16) LL57T5; BSS. I. 121-124. 
(17) BSS. III. 246-247. 
(18) LL57T5; BSS. I. 119-120 e 124-125. Preferimos Dona Leonor a D. 

Telo, porque a sequencia de nascimentos dada em LL e esta. So 
Felgueiras Gayo coloca Telo antes de Leonor. 

(19) HGCRP. I. 258; XI. 367-373; XII-1. 163. 
(20) LL22I15; HGCRP. XII-1. 162-170; BSS. I. 110. 
(21) Anselmo Braancamp Freire coloca a morte de Álvaro Dias provavel

mente antes de 17 de Abril de 1365 e seguramente antes de 1371 
(Cfr. D. João de Aboim, pp. 163). 

(22) Vd. Álvaro Pires de Castro, Vasco Martins de Sousa e Violante 
Ponço de Briteiros. 

(23) HGCRP. XII-1. 163-170; BSS. I. 279. 
(24) HGCRP. XII-1. 170-176; BSS. I. 279. 
(25) BSS. I. 109-110; II. 196. 
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(26) BSS. III. 250-251. 
(27) LL21M13, 34F6 e 42S8. Sobre esta figura vd. Eduardo PARDO DE 

GUEVARA Y VALDÊS, Los Castro Gallegos del Siglo XIV. Apuntes para 
un analisis de su proyeccion en la historia politica de Castilla, 
in "Hispânia", XLV, n2 161, (1985), pp. 477-511. 

(28) LL9C16-17, 21M13, 34F6-7 e 42S8. 
(29) BSS. III. 245-246. 
(30) LL21M13 e 38Q10; HGCRP: I. 230; V. 103; BSS. I. 67-70. 
(31) LL21D14; BSS. II. 196. 
(32) BSS. II. 195-196. 
(33) LD5A6; LL22G15; BSS. I. 207-208. 
(34) BSS. I. 208. 
(35) BSS. I. 208 
(36) FG. Título de Souzas. 69. 
(37) BSS. I. 208. 
(38) BSS. II. 15. 
(39) LL23C3 
(40) LÇ. 64. 
(41) LL23C3. 
(42) FG. VII. 88; Título de Souzas. 193. 
(43) BSS. I. 189. 
(44) LÇ. 64. 
(45) FG. Título de Souzas. 69-70 e 193. 
(46) IDEM. ibidem. 69-70. 
(47) BSS. III. 8. 
(48) BSS. III. 8. 
(49) BSS. III. 249-250. 
(50) HGCRP. XII-1. 356; FG. XVIII. 46; BSS. III. 8 e 250. 
(51) Fernão LOPES, Crónica de D. Fernando, cap. LXV, p. 172. 
(52) Ayres de SÁ, Frei Gonçalo Velho, I, .' 145 (doc. LXXXIII). 
(53) LL55L7, em que se afirma ter havido descendência, mas sem dizer 

nem nomes, nem quantidade de filhos. 
(54) BSS. I. 189-190. 
(55) BSS. I. 187. 
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(56) LL22I15. 
(57) LL22I15, onde apenas se refere o patronímico e o apelido. 
(58) LL23C3. 
(59) LD2AJ7; LL21I16, 23C3, 33C6, 41D6-7, 50A9 e 5506. 
(60) FG. XXV. 83. 
(61) LD4N9, 5C5, D6; LL22I14 e 23B3. 
(62) LD4N8-9, 5D6; LL22I14 e 23B3. 
(63) LL23B3. 
(64) LL50A9. 
(65) LL35E3. 
(66) HGCRP. I. 258; BSS. I. 108-109. 
(67) BSS. I. 344. 
(68) Nao podemos deixar de admitir a hipótese de terem existido dois 

Gonçalo Mendes de Vasconcelos. Sera isso possível? Pensamos que 
sim e a nosso favor, temos o Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, 
que nos fala ate de três nobres com o mesmo nome e que devem ter 
vivido pela mesma época: um a que chama "o Velho" e que era casado 
com Maria Afonso Telo, tia-avo de Dona Leonor (LL57T4); um outro, 
"o Moço" (LL30AV6), casado com Teresa Afonso de Aragão; e um ter
ceiro, casado com Leonor Rodrigues Pimentel (LL21L14). Por outro 
lado, temos a informação, talvez pouco segura, de que Leonor 
Rodrigues Pimentel estava viuva de um Gonçalo Mendes de 
Vasconcelos em 1362 (BSS. I. 529). Ou a data está errada, ou o 
Gonçalo referido nao e o "nosso", porque estava vivo em 1365. 
Também sabemos que Martim Mendes de Vasconcelos, o filho 
primogénito do 22 casamento de Mem Rodrigues de Vasconcelos, teve 
um filho Gonçalo Mendes de Vasconcelos (FG. XXVIII. 70). A nossa 
hipótese e a seguinte: o "Velho", nascido, como dissemos, por 
volta de 1310, casou a primeira vez, antes de 1343, e depois de 
enviuvar de Maria Afonso Telo terá casado com Leonor Rodrigues 
Pimentel, que enviuvou talvez na década de sessenta, mas depois 
de 1365. 0 "Moço" terá casdo com a Teresa Afonso de Aragão e 
depois com Teresa Rodrigues Ribeiro. Estariam assim justificadas 
as referencias do Livro das Campainhas a um Gonçalo Mendes de 
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Vasconcelos [o Velho] e sua mulher [Leonor Rodrigues Pimentel], e 
a Teresa Rodrigues [Ribeiro] filha de Rui Vasques [Ribeiro] casada 
com Gonçalo Mendes [de Vasconcelos, o Moço]. Felgueiras Gayo (FG. 
XXVIII. 66-67), talvez seguindo D. Antonio Caetano de Sousa 
(HGCRP. XII-1. 2-3), juntou os três Gonçalos num so, dando-lhe as 
quatro senhoras em casamento. Em nossa opinião, e se jogarmos com 
os dados disponíveis para esta figura, talvez se consiga reordena-
los. Segundo Braancamp Freire, o pai de Gonçalo Mendes, Mem 
Rodrigues de Vasconcelos, casou pela segunda vez antes de 1308 
(BSS. I. 340), sendo Gonçalo o secundogenito. A data do seu 
nascimento nao e conhecida, mas podemos, sem grande risco, situa-
-lapox volta de 1310. Morreu, segundo o mesmo autor, em 1407 (BSS. 
I. 344). A sua longevidade poderia permitir os quatro matrimónios, 
mas a existência de um homónimo, o Moço, claramente distinto dos 
outros, parece negar tal facto. 

Contra esta hipótese, estarão Fernão Lopes, que afirma sempre 
que Gonçalo Mendes era tio de Dona Leonor Teles (de facto, era 
tio-avo), e segundo a nossa opinião seria primo, e um documento 
publicado por Jose MATTOSO in Religião e Cultura na Idade Media 
Portuguesa, pp. 259-264, em que uma irmã de Gonçalo, Mor Mendes, 
fez o testamento em 1396, o que pode corroborar a longevidade de 
Gonçalo Mendes, que nos pusemos em causa pela falta de confirmação 
das referencias, um pouco confusas, de Braancamp Freire (BSS. I. 
344-345). Mas uma pergunta final se impõe. Como e que em 1365, nao 
aparecem referencias a filhos, quando sobrinhos e sobrinhos-netos 
sao tao frequentemente nomeados? 

(69) LD9W8, X9; LL36H11, 112, 57T4; BSS. I. 340-344, 529. 
(70) LD9X9; LL36I12, 57T4. 
(71) BSS. I. 344-345. 
(72) LD9T8-9; LL26P7, 34H4-5, 36G11. 
(73) Note-se que o "Moço", também tinha um irmão João Mendes, filho de 

Martim Mendes de Vasconcelos (FG. XXVIII. 70). 
(74) LD9W8, onde surge com o patronímico Rodrigues. 
(75) José MATTOSO, Religião e Cultura (...), pp. 261. 
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(76) LD2B6, 3E9, 9W8, Z9; LL36J12, 42S10, 67B4. 
(77) Por outro lado, nos "cavaleiros e escudeiros", surgem alguns Sas, 

mas nao conseguimos saber como e que estavam ligados a família 
patronal de Grijo. 

(78) LD9AB8; LL36M11. 
(79) Veja-se, por exemplo, a irmã de Diogo, Leonor, que em LL vem com o 

patronímico Anes, e em LD Rodrigues (LL36M11 e LD9AB8). 
(80) LL30AW6. 
(81) FG. XI. 207. 
(82) CP. doe. 50. 
(83) FG. XI. 207. 
(84) FG. III. 106. 
(85) FG. III. 105. 
(86) LD2Y7; LL30J7. 
(87) LD2Y7; LL30J7. 
(88) FG. III. 105. 
(89) FG. XXII. 112. 
(90) CP. doe. 65. 
(91) FG. XXII. 112. 
(92) CP. doe. 1013. 
(93) LL30L8. 
(94) FG. III. 108. 
(95) LD2AC8; LL30I7, 35P3, 42N10, 55N7-8. 
(96) FG. X. 163. 
(97) FG. XII. 17. 
(98) BSS. I. 187-189. 
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deriam acompanhar o rico-homem, vejam-se as judiciosas reflexões de 
Jorge ALARCÃO, op. cit., pp. 20, nota 1. 

(330) A lei de 1261, só refere a comitiva dos filhos dos ricos-homens 
(três cavaleiros, se não tivesse contia do rei). Não se refere, po 
rem, aos filhos dos infanções e cavaleiros (PMH-Leges, pp. 204). 

(331) LLP. 148. 
(332) LLP. 148. 
(333) LLP. 153. 
(334) LLP. 148. 
(335) PMH-Leges, pp. 206 - texto A. 
(336) António Caetano do AMARAL, op. cit., pp. 88 in nota. 
(337) LLP. 150-151. 
(338) LLP. 150. 
(339) Antonio Caetano do AMARAL, op. cit., pp, 85 nota a, e 87 nota a. 
(340)Henrique da Gama BARROS, op. cit., II, pp. 261-266. 
(341) CORTES PORTUGUESAS. REINADO DE D. AFONSO IV (1325-1357), Lisboa, 

1982, pp. 21-24. 
(342) CORTES PORTUGUESAS. REINADO DE D. PEDRO I (1357-1367), LISBOA, I. 

N.I.C., 1986, pp. 23-24. 
(343) ORDENAÇÕES AFONSINAS, Vol. II, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 

1984, pp. 7-8 e 15. 
(344) IDEM, ibidem, pp. 349. 
(345) Documento de 14 de Março, existente no Arquivo da Universidade de 

Coimbra, mas infelizmente incompleto, como já referimos anterior
mente (Vd. nota 1). 

(346) Veja-se os exemplos do CCSP. 41-335 e em João Pedro RIBEIRO, op^ 
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cit., Vol. IV, II parte, pp. 148-151. 
(347) Carta de 16 de Junho daquele ano, publicada em LLP. 196. Sem se re 

ferir concretamente as comedorias, veja-se um outro diploma do mes 
mo monarca, sem data em ORDENAÇÕES AFONSINAS, Livro IV, pp. 359-
-360. 

(348) Sao os casos dos ricos-homens D. Álvaro Pires de Castro e de Vasco 
Martins de Sousa. A excepção e a de Rodrigo Afonso de Sousa e sua 
mulher Dona Violante. Uma possível explicação é a de a graça regia 
se dirigir a comedoria simultânea dos dois cônjuges, o que de fac
to nao era permitido pelas leis gerais sobre comedorias. 

(349) A propósito de S. Simão da Junqueira, foi-nos amavelmente referido 
pelo Dr. Eugénio da Cunha Freitas que, no século XIII, todos os na
turais da família Cunha cederam ao mosteiro os seus direitos de pa 
droado. Ver outros casos de cedência de direitos em José MATTOSO, 
Portugal Medieval (...), p. 214, nota 37. 

(350) Casou antes de 1372 (Cfr. BSS. III. 249). 
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4. RECONSTITUIÇÕES GENEALÓGICAS 

A reconstituição da genealogia das famílias nobres por
tuguesas durante o período medieval está, a nosso ver, longe 
de ser uma actividade inútil, sobretudo para os séculos XIII 
e XIV. De facto, se por um lado a existência dos nobiliários 
medievais auxilia em muito o conhecimento dessas famílias, tam 
bem não deixa de ser verdade que essas fontes, despidas nor
malmente de dados cronológicos e biográficos ou referindo-os ape 
nas sumariamente, se tornam muitas vezes num encadeado árido 
e pouco atraente de gerações. Para além disso, só quando con
frontados com a documentação coeva, e dessa maneira avaliada 
a sua real autoridade, é que se tornam em imprescindíveis fon 
tes para o conhecimento da sociedade medieval portuguesa. 

Nesse aspecto, os séculos XIII e XIV tèem sido um pouco 
postos de parte, e só pontualmente a respeito de uma pessoa 
ou família se tem elaborado boas monografias (1). Braamcamp 
Freire deixou importantes notícias para algumas famílias, mas 
normalmente só se debruçou sobre o ramo principal de cada uma 
(2); o mesmo se pode dizer de Carolina Michaelis que, compre
ensivelmente, apenas se fixou nas gerações próximas dos «seus» 
trovadores (3). 

Por outro lado, os trabalhos pioneiros de Emílio Saez 
(A), José Mattoso (5) e Almeida Fernandes (6) que se voltaram 
sobretudo para o período anterior à (ou da) fundação da nacio 
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nalidade, rara e lamentavelmente foram continuados para perío 
dos posteriores ao século XII. Apenas o segundo daqueles auto 
res, tem continuado a avançar para épocas mais recentes, mas 
o carácter de síntese e a preocupação de encontrar novas vias 
de investigação que se revelam nas suas últimas produções afas_ 
taram-no da temática dos seus primeiros trabalhos. 

A falta de uma monografia especializada sobre uma famí
lia nobre, no período que vai do fim do século XI ã segunda 
metade do XIV, e as suas numerosas ligações com muitas outras 
famílias da mesma classe social, justifica amplamente a inclu 
são neste trabalho, de um capítulo dedicado ã genealogia da 
família patronal do mosteiro de Grijó. 

Poderemos assim, no capítulo seguinte e dando especial 
relevo à última centúria, encontrar as suas principais carac
terísticas e se possível contribuir para um melhor conhecimen 
to da nobreza medieval portuguesa. 

Os nove parágrafos que se seguem, correspondem a outras 
tantas árvores genealógicas que se apresentam no Apêndice II. 
Cada descendente do «fundador» da família tem um algarismo ára 
be correspondente dentro da sua árvore respectiva. 0 marido ou 
mulher de cada um dos descendentes tem o mesmo numero que o 
seu consorte, acrescido de um a ou b conforme é 1° ou 2° ma-
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trimónio. Estas referências numéricas são sempre antecedidas, 
no texto, de um número romano relativo à árvore em que se en
contram (exp. I 34 b) . Os nomes entre parêntesis curvos são hi 
potéticos; a letra N. significa nome ignorado. Sempre que fôr 
necessário, para maior clareza do texto, abrir-se-ão alíneas 
dentro de cada parágrafo. Devemos ainda referir que os títu
los de Dom e Dona são apenas indicados quando apoiados docu
mentalmente ou nos Livros de Linhagens. 
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Antes de iniciar a genealogia da família patronal do mos 
teiro de S. Salvador de Grijó, é necessário dizer algumas pa
lavras sobre a ascendência do seu fundador: Soeiro Fromari-
gues . 

Segundo José Mattoso, poderia ser filho de Fromarico Vie, 
gas e de Ausenda e neto paterno de Egas Eriz lala e de Ildón-
cia Fromariques (7). A abonar esta hipótese estariam o «patro 
nímico, a época, a região em que viveu, e o facto de dois de 
seus filhos se chamarem Ero e Ausenda». Ainda de acordo com o 
mesmo autor, poderia ser irmão de Elvira Fromariques que, em 
1078, doou os seus bens ao mosteiro de Pedroso (8), mosteiro 
que, como é sabido, é vizinho do de Grijó. Já em trabalho an
terior, Miguel de Oliveira tinha chamado a atenção para esta 
possível relação, acrescentando o nome de mais dois possíveis 
irmãos de Soeiro: Paio Fromarigues, que em 1102 era proprietá 
rio em Válega (9) e que em 3 de Outubro de 1093 presenciou uma 
doação de Soeiro a Grijó (10); e Mendo Fromarigues que, prova 
velmente em 1074, a 1 de Janeiro, testemunha uma compra feita 
por Soeiro Fromarigues, e que a 7 de Junho de 1104 confirma a 
doação ao mosteiro de Grijó feita por todos os filhos do mes
mo Soeiro (11). Eram seguramente seus irmãos, um Tedon Froma
rigues e um Gonçalo Fromarigues que Soeiro refere na sua doa
ção a Grijó de 1093, acima mencionada, como já falecidos (12). 
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Isto é o que se apurou sobre os ascendentes. Vejamos en 
tão a sua descendência. 

♦ 

♦ ♦ 

1  SOEIRO FROMARIGUES, provavelmente filho de Fromarico Vie 
gas e Ausenda. A sua importância em relação a Grijó reflec 
tese na doação que faz ao mosteiro em 3 de Outubro de 
1093 e em que lhe doa 60 passais (13). Mas impressionan

te, é a sua política de aquisição de terras que mantém de 
1074 (1 de Fevereiro) até 1101 (29 de Dezembro) (14), e 
que lhe permitiu tornarse um dos homens mais poderosos 
da região de Gaia e do Vouga (15). 
A sua importância na região deveria terlhe dado relações 
na Corte, porque comandava uma hoste que ia em defesa de 
Santarém, quando morreu em Vatalandi, possivelmente em 
1103 (16). 
Antes de 1082 casou com ELVIRA NUNES «ÁUREA» (la) porque 
os dois, a 18 de Março daquele ano, compram terras a um 
Recemundo Alvarez (17). Estará sempre com seu marido em 
todas as aquisições até 1101. A partir daí, a sua importân 
cia na família continua a fazerse sentir, quer confirman 
do documentos dos filhos (18) ou adquirindo mais terras 
(19), quer fazendo doações pias (20) ou legando bens aos 
netos (21). A sua morte pode situarse antes de Novembro 
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de 1152 (22), se é que era ainda viva em 1148 (23). Deste 
casamento nasceram 10 filhos: 

2 - Nuno Soares, que SEGUE; 

3 - SOEIRO SOARES DE CRIJÓ, que surge na documentação 
entre 1104 e 1150, já que não nos parece ser o Soe_i 
ro Soares que em 1064 faz compra de terras (24). 
Também faz doações ao mosteiro (25) e compra ter
ras (26); confirma também documentos relativos a 
irmãos (27). Não se sabe com quem casou, mas teve 
uma filha, a quem Elvira Nunes «Áurea» doou uma pro 
priedade (BF.190); a esta filha, talvez ilegítima, 
porque afirma ter sido educada pelo pai e por um 
tio, doou várias terras antes de 1126 (28). Filha: 

16 - ELVIRA SOARES DE GRUO. Como vimos, recebeu 
em 20 de Abril de 1121 uma doação de sua avó 
Elvira Nunes. Também doa bens a Grijó, que 
lhe tinham sido dados pelo pai, a 27 de Ju
nho de 1126 (BF. 179), com seu marido SOEI
RO ODORIZ (16a) em 1135 (29). Casou antes de 
1131, porque a 17 de Abril desse ano ambos 
compraram terras em Agoncida (30). Ao que 
parece não tiveram filhos. 

4 - PAIO SOARES DE GRIJÓ foi, com seu irmão Nuno, aque 
le que mais continuou a política de aquisição de 
terras e doações a Grijó. Referenciado entre 1104 
e 1151, já deveria ter morrido em 1160, porque em 
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Março desse ano foram vendidas propriedades que t.i 
nham sido suas (31). Para além das doações (32) e 
compras de propriedades (33), também confirma doeu 
mentos relativos a irmãos (34). Em 1123 governava, 
juntamente com seu filho Afonso, o castelo de Ben-
viver (35). Casou duas vezes: a lã, antes de 1122 
(36), com BOA VIEGAS (4a), filha de Egas Moniz e 
provavelmente de Maiorina Florenciz (37). Com ela 
aparece em documentos até 1123 (38). Pensamos que 
os filhos de Paio Soares foram tidos deste patrimó 
nio. Casou 2ã vez com MARIA GODINS (4b) antes de 
Abril de 1151 (39). Filhos do 12 matrimónio: 

17 - FERNANDO PAIS DE GRUO que se referencia en 
tre 1132 e 1161. Doou ou vendeu a Grijó vá
rias propriedades (40). Não se sabe com quem 
casou, mas teve um filho: 
30 - PEDRO (FERNANDES) DE GRIJÓ que deve 

rã ter sido monge em S. Salvador de 
Grijó (41). 

18 - AFONSO PAIS DE GRIJÓ; segundo José Mattoso, 
era talvez filho de Paio Soares e Boa Vie
gas e tinha grandes propriedades a sul do 
rio Douro (42). Foi governador do castelo de 
Benviver, pelos anos de 1123, em conjunto 
com seu pai, como ficou referido. Terá casa 
do uma primeira vez com MARIA GONÇALVES 
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(18a), com quem viveu entre 1122 e 1127 (43); 
e uma segunda vez, provavelmente, com TERE 
SA RABALDES (18b), antes de 30 de Março de 
1131 (44) até Março de 1138 (45). Teresa, 
era viúva de Gonçalo Gonçalves, mordomo de 
D. Teresa em Viseu (46). 

19 - ELVIRA PAIS DE CRIJÕ, referenciada entre Maio 
de 1132 e Maio de 1159 (47). Casou antes de 
1137 com NODARIO CIDIZ (19a) com quem surge 
a vender, a 12 de Fevereiro, uma herdade a 
um sobrinho de ambos, Paio Tructesendes (48). 

5 - PEDRO SOARES DE CRIJÓ, surge na documentação en
tre 1104 e 1136. Faz diversas doações a Grijó (49) 
e assina documentos de irmãos (50). Casou antes de 
1129 com MARIA RABALDES (5a), com quem comprou ter 
ras a 16 de Julho (51). É possível que tivessem fi_ 
lhos, mas não conseguimos saber os seus nomes (52). 

6 - ERO SOARES DE GRIJÓ, faz doações a Grijó em 1104 e 
1134 (53). Em 1114, comprou uma herdade em Argonci_ 
lhe (54). Não sabemos se casou. 

7 - MAIOR SOARES DE CRIJÕ, como os seus irmãos, doa bens 
ao mosteiro de Grijó (55). Em 1112 recebe uma doa
ção da Rainha D. Teresa (56). Jã tinha morrido em 
1151, quando um dos seus filhos vende terras que ti_ 
nham sido dela (57). Casou com MENDO GONÇALVES 
(7a), filho de Gonçalo Eriz e de Madredona, que com 
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sua mulher, ou por ele, recebe a doação de D. Tere 
sa, em paga de serviços prestados. Filhos: 
20 - ONEGA MENDES (DE GRUO), apenas referida em 

[1143], numa venda de terras (58). 
21 - TRUILHE MENDES (DE GRUO) que, como sua ir

mã, também só tem referências para 1143 (59). 
22 - FERNANDO MENDES (DE GRUO) também só é re

ferido na data atrás mencionada, quando com 
suas irmãs vende terras em Tarouquela (60). 

23 - GONÇALO MENDES (DE GRUO) é dos quatro ir
mãos aquele que mais elementos reúne. Nasci_ 
do antes de 1118 (61), já deveria ter morri 
do em 1160 (62). Fez várias doações e ven
das ao mosteiro de Grijó (63). Para além dos 
bens situados na região do mosteiro, adqui
riu terras na zona de Guimarães (64). Casou 
com CONTINHA GUTERRES ou MENDES (23a) an
tes de 1125 (65) e dela teve uma filha: 

31 - CONTINHA GONÇALVES (DE GRIJÓ) que 
fez duas doações a Grijó em 1142 e 
1143 (66). 

8 - ADOSINDA SOARES DE GRIJÓ que se referencia em 1104 
e 1123 (67) doando, nesta última data, todos os seus 
bens ao mosteiro de Grijó. 

9 - OUROANA SOARES DE GRIJÓ é a única irmã de Nuno 
Soares referida nos Livros de Linhagens, casada com 
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GONÇALO SOARES MOURO (9a), um bastardo da casa da 
Maia (LV2F6). A ser verdade, terá sido o seu pri
meiro marido e falecido antes de 1128 (68), porque 
a partir de 25 de Julho desse ano até 19 de Março 
de 1151 aparece sempre com o seu marido GONÇALO 
GUTERRES (9b) (69). Deverá ter falecido entre es
ta última data e Março de 1154. É curioso refe
rir que, por vezes aparece com o nome de Ermesen-
da, mas esse era o seu cognome pelo que optámos pe 
lo nome acima. Como seus irmãos fez doações a Gri-
jó (70). 

24 - MENDO LEVER, só aparece referido num docu
mento de 1151 (71), mas reportando-se a épo 
ca anterior. 

25 - NUNO GONÇALVES (DE GRUO); a sua activida
de resume-se a doações e trocas de terras, 
entre 1146 e 1154, e quase sempre com o mos 
teiro de Grijó (72). Como em relação ao ir
mão não sabemos se casou. 

10 - TODA SOARES DE GRIJÓ também faz doações a Grijó 
(73). Casou antes de 1157 com MENDO GONÇALVES 
(10a) (74). Não devem ter tido filhos. 

11 - SALVADOR SOARES DE GRIJÓ é o último filho de Soei 
ro Fromarigues. Faz doações a Grijó entre 1104 e 
1150 (75), já que a data de 1102, em que aparece 
com sua mulher MADREDONA SOARES (11a) a partilhar 
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bens, deve estar errada (76). Tiveram uma filha: 
26 - MARIA SALVADORES DE GRUO que, em Janeiro 

de 1158, faz testamento com seu marido RO
DRIGO TRUCTESENDES (26a) a favor do mostei 
ro de S. Salvador de Grijó, onde queriam ser 
enterrados (77). 

Dom NUNO SOARES DE GRIJÓ foi, depois de seu pai, o gran
de protector do mosteiro de S. Salvador e provavelmente 
aquele a quem se atribuía a construção da igreja. Daí, que 
o Conde D. Pedro se lhe refira como «o que fez Eigrejoo» 
(78). Encontra-se referenciado entre 1102 (79) (já que é 
pouco provável que seja o Nuno Soares que, em 24 de Abril 
de 1096 faz uma doação à Sé de Braga (80)) e 1157 (81). Co 
mo seus irmãos e outros parentes, a quem confirma vários 
documentos (82), também doou bens a Grijó (83). Mas a sua 
protecção ao mosteiro, tão intimamente ligado ã sua famí
lia, não se verificou pelas doações; de facto, foi ele que 
conseguiu de D. Teresa a carta de couto, em 1128 (84) e é 
também a ele que o Bispo de Coimbra encarrega, em 1132 
(85) de proteger a igreja de S. Salvador. Nesse ano, o mos 
teiro adopta os costumes canonicais de Santa Cruz de Coim 
bra (86) e logo, em Maio desse ano, sua mãe e todos os 
seus irmãos fazem doação da mesma igreja à comunidade de 
Grijó (87). Também exerceu actividade junto da corte con-
dal (88) e da de Afonso Henriques que, por certo, apoiou 
(89) e, pelo menos duas vezes, fez parte de um tribunal 
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em Santa Maria (90). Comprou e vendeu muitas terras (91) 
em Mozelos, Ordonhe, Corveiros, Pedroso, Brito, Grijó, Mo.i 
menta, Sermonde, S. Félix da Marinha, Vermuim, Migide, Ro 
dariz, Tarouquela, Paço, Vila Cova, Canelas, Nogueira, Vár 
zea, Almeara, S. Mamede, Serzadelo e Linhares, ou seja, nu 
ma área comprendida entre Gaia e Aveiro, como se pode ver 
pelas cartas de doação, compra e venda referidas nas no
tas. Casou uma primeira vez com URRACA MIDIZ (2a) antes 
de 1112 (92) e em 1117 já se encontrava casado com ELVIRA 
GOMES (2b) (93), que deverá ter morrido entre Maio e De
zembro de 1157 (94). Pensamos que são deste último matri
mónio os filhos seguintes: 

12 - SANCHA NUNES DE GRIJÓ referencia-se entre 1136, 
ano em que faz uma doação a Grijó (95) e 1144 (96). 
Casou, antes de 1141 (97), com PEDRO GUTERRES ou 
GODINS (12a) com quem aparece até 1144 (98). Não de 
vem ter tido filhos. 

13 - TERESA NUNES DE GRUO só se referencia em 1144, 
doando bens a Grijó (99). 

14 - PEDRO NUNES DE GRUO aparece pela primeira vez em 
1121 recebendo uma doação de sua avó Elvira Nunes 
(100) que, passados dois anos, lhe volta a doar ter 
ras (101). Antes de 1158 casou com TODA RANDUL-
FEZ (14a), com quem compra terras, em Dezembro (102). 
Não deve ter tido filhos. 

15 - Maria Nunes, que SEGUE; 
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15 - Dona MARIA NUNES DE GRUO parece ter sido a única filha 
de Nuno Soares que teve descendência. 0 problema que se 
levanta com esta neta de Soeiro Fromarigues é o de saber 
com quem de facto casou. Maria Nunes, que não é nunca re
ferida em BF, era possivelmente casada, segundo José Mat-
toso, ou com Sarracino Viegas «Espinha» (103), ou, em 1148, 
com Fernando Gonçalves, filho de Gonçalo Eriz (104). No en 
tanto, em LL, vem casada com Dom MONIO OSOREZ DE CABREI
RA (15a), que era talvez parente de Rodrigo Peres Veloso, 
conde de Cabreira e mordomo-mor de D. Afonso Henriques em 
1140-1141 (105). A nossa preferência pela solução LL radi_ 
ca no facto de os netos de Nuno Soares terem o patroními
co Moniz e de aquela fonte indicar expressamente a sua des 
cendência (106). Não deixa, contudo, de ser também uma hi 
pótese. Filhos: 

27 - Paio Moniz, que SEGUE; 

28 - Dom MARTIM MONIZ DE RIBEIRA E CABREIRA «o que ma-
tarom os Mouros em Lixboa aa porta que chamam de 
Martim Moniz» (LL53A2). Célebre figura da recon
quista, cuja «história» é tida como lendária (107). 
É no entanto provável que tenha morrido na conquis 
ta de Lisboa em 1147, e é possível que a lenda se 
tenha construído para contrabalançar a imagem de 
covardia deixada por um dos seus descendentes, co
mo veremos. Segundo Frei António Brandão esteve na 
batalha de Ourique em 1139 (108). Casou, em data 



169 

desconhecida, com TERESA AFONSO (28a) (109). Dela 
teve descendência que será tratada no §11. 

29 - Dona MARIA MONIZ DE RIBEIRA E CABREIRA de cujo com 
portamento o Conde D. Pedro teceu comentário pouco 
lisongeiro (LL53D3). A sua descendência será trata 
da no §VI. 

27 - Dom PAIO MONIZ DE RIBEIRA E CABREIRA, como é apelidado em 
LV1A09. Alcançou posições de prestígio, talvez por influên 
cia paterna, na corte de Sancho I entre 1187 e 1202 (110). 
Entre 1199 e 1202 foi alferes do monarca (111). Recebeu 
doações de D. Sancho em 1188 (112) e 1200 (113). Terá ca
sado com Dona URRACA NUNES DE BRAGANÇA (27a) que era, pe 
la sua mãe da família dos Riba Douro. Teve um paço em Gui 

marães (114). Filhos: 

32 - Martim Pais, que SEGUE: 
33 - N. PAIS RIBEIRA. Supomos que existiu, porque em 

LV1A09 se afirma que seus pais tiveram um filho e 
duas filhas. A não ser que fossem dois filhos (Vd. 
35). 

34 - Dona MARIA PAIS RIBEIRA, muitas vezes referida por 
«Ribeirinha», é talvez das mulheres que mais mar
cou a sociedade cortezã do século XIII. A ela se 
deve a inspiração de Paio Soares de Taveirós para 
compor uma das mais belas cantigas de meestria da 

nossa poesia trovadoresca (115). No que diz respei^ 
to à «nossa» família patronal, foi ela também que 
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a elevou ao cume da sociedade portuguesa. Fosse ou 
não por barregania, o certo é que os seus descen
dentes eram, no século XIV, os que ocupavam os lu
gares cimeiros da nobreza, quer nacional quer cas
telhana. Vejamos o seu «percurso». Depois de ter sî  
do, provavelmente, amante do trovador acima referi 
do, tornou-se barregã de D. SANCHO I (34a), entre 
1200 e a morte do monarca em 1211 (116). De facto, 
o «Povoador» faz-lhe, e aos filhos de ambos, vá
rias doações (117), algumas delas confirmadas pos
teriormente pelos seus sucessores (118). Desta união 
houve descendência que será tratada no §IV. Conti
nuamos a encontrar referências suas em 1226 (119) e 
1243 (120), fazendo doação de padroados, e em 1253 
vendendo uma herdade a D. Afonso III (121). Nesse 
mesmo ano, por carta de 28 de Abril, é intimada pe 
lo monarca a deixar livre a igreja de S. João de 
Vila do Conde, que usurpara (122). É possível que 
tenha morrido antes de 1258, porque naquele ano foi 
dito que Vila do Conde era dos seus netos (123), e 
que em Avelaneda havia 12 casais que tinham sido 
dela (124). Nas inquirições de 1288-1290 viu-se que 
tinha honrado vários lugares nos julgados da Maia 
e de Penafiel de Sousa (125). Foi sepultada no mos 
teiro de Bouro (126). Mas regressemos ao ano da mor 
te de D. Sancho I. No regresso dos funerais, em San 
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ta Cruz, D. Maria Pais foi raptada, e seu irmão, 
Dom Martim Pais, que a acompanhava, ferido. Foi o 
autor da proeza GOMES LOURENÇO DE ALVARENGA (34b) 
que pagou com a vida esta sua aventura (127). Re
gressada de Leão, para onde a levara Gomes Louren
ço, casou com Dom JOÃO FERNANDES DE LIMA, o Bom 
(34c) que tinha sido mordomo de Sancho I entre 1186 
e 1208 (128). Da descendência deste casamento tra
taremos no §V. 

35 - (NUNO PAIS RIBEIRO). A inclusão deste filho de Paio 
Moniz, que os nobiliários medievais não referem, ba 
seia-se no patronímico e, sobretudo, no facto de 
muitos dos naturais de Grijó, em 1365, descenderem 
de Pedro Nunes Ribeiro, Pestanas de Cão, que julga 
mos ser seu filho (129). Teria casado com MOR PAIS 
ROMEU (35a)(130), de quem teve descendência que se 
rá tratada no §VII. De qualquer maneira, esta fi
liação é hipotética e carece de prova documental. 

32 - Dom MARTIM PAIS RIBEIRA que fundou a linhagem de Berredo 
(131). Foi pelo menos, em 1229 e 1235 governador de Lanho 
so (132) e rico-homem de D. Sancho II desde 1223, ano em 
que assina a concórdia entre o rei e suas tias (133). Ti
nha terras no julgado de S. João de Rei (134) e no de GUJL. 
marães (135). Casou com Dona MARIA PAIS DE BERREDO ou VA 
LADARES (32a), filha de Paio Soares de Valadares e de El vi 
ra Vasques de Soverosa (136), de quem teve: 
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36 - Dom CIL MARTINS RIBEIRA não teve descendência. Foi 
morto no mosteiro de Fonte Arcada por Aires Anes de 
Freitas, antes de 1247. A sua morte deu origem a um 
caso célebre, narrado pelo Conde D. Pedro (137). 

37 - Dom LOURENÇO MARTINS DA RIBEIRA ou DE BERREDO, 
já que suas irmãs usaram o apelido Berredo, pelo 
que julgamos que os Lourenço Martins (da Ribeira 
e de Berredo) referidos nos nobiliários são a mes
ma pessoa. A ser assim, casou com TERESA PAIS. (37a) 
de quem terá tido filhos (LD13C5) ou com Dona TE
RESA RODRIGUES DE BRITEIROS (37b), irmã de seu so
brinho - I42a (LV1AC10), e que depois de enviuvar 
entrou para Lorvão onde, em 1260, fez uma doação a 
sua cunhada, Teresa Martins (138). Teve uma filha 
bastarda de Dona TERESA PIRES DE BRAGANÇA (37c) 
(LD12F8): 

41 - Dona ALDA LOURENÇO DE BERREDO que casou 
com MARTIM PIRES DE BARBOSA (41a) e com ele 
vendeu a D. Afonso III certos bens de Lou
renço Martins de Berredo, por mil libras. 
Em 6 de Dezembro de 1268, o monarca estando 
em Coimbra, revogou a venda, porque esses 
bens foram reclamados por Maria Anes da Vei_ 
ga e seu marido Mem Rodrigues de Briteiros, 
como bens de avoenga (139). Ora este docu
mento confirma, a nosso ver, a identidade 
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dos dois Lourenço Martins, acima, porque Ma 
ria Anes da Veiga era filha de Teresa Mar
tins de Berredo, irmã de Lourenço Martins 
da Ribeira. 

38  Teresa Martins, que SEGUE; 
39  Dona ALDARA MARTINS DA RIBEIRA só referida em 

LV1S10, casou com Dom FERNÃO LOPES de quem não 
se sabe a ascendência. Segundo a mesma fonte não 
tiveram filhos. 

40  Dona ELVIRA MARTINS DA RIBEIRA (LV1S10) ou DE BER 
REDO (BF. 314) foi monja em Lorvão e em Junho de 
1264, com autorização da sua abadessa, doa bens a 
Grijó em Oliveira do Douro, juntamente com sua ir
mã Teresa, que o pai, Martim Pais de Berredo já di£ 
puzera a favor do mosteiro (140). Mas é possível 
que tenha entrado para Lorvão depois de enviuvar 
de P. NUNES (40a) com quem cede à Sé do Porto, em 
Julho de 1239, o seu direito sobre a igreja de San
ta Cruz de Riba Leça (141). Ora, como veremos, no 
ano seguinte, sua irmã Teresa Martins e o marido, 
vão abdicar do mesmo direito. 

38  Dona TERESA MARTINS DA RIBEIRA ou DE BERREDO referencia 
se a partir de 1226 quando, em Setembro desse ano, con
firma um documento de sua tia, Maria Pais Ribeira (142). 
Casou, antes de Maio de 1240, com Dom JOÃO PIRES DA VEI
GA (38a) com quem cede os seus direitos sobre a igreja de 

■ 
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Santa Cruz de Riba Leça (143). Também como sua irmã doou 
bens a Grijó, em 1264 (144). Tiveram uma filha: 

42 - Maria Anes, que SEGUE; 
42 - Dona MARIA ANES DA VEIGA é a sobrinha de Lourenço Martins 

de Berredo que encontramos a reclamar certos bens de avoen 
ga em 1268 (145). Como vimos, já nesse ano, a 6 de Dezem
bro, estava casada com Dom MEM RODRIGUES DE BRITEIROS 
(42a) e foi sem dúvida uma aliança importante, porque Mem 
Rodrigues foi um dos ricos-homens mais importantes da cor 
te de Afonso III e de seu filho D. Dinis, muito embora os 
trovadores seus contemporâneos o tenham usado como alvo pa 
ra certos «escarnhos» (146). Confirma documentos dos dois 
monarcas entre 1263 e 1304 (147). Foi tenente das Terras 
da Maia, e de Sousa e em um documento régio confirma como 
vice-mordomo (148). Tinha em 1258, propriedades no julga
do de Guimarães (149) e neste mesmo ano, com sua irmã Ma
ria Rodrigues, doou a quinta de Novelas (talvez em terras 
de Santa Maria) ao mosteiro de Arouca (150), e em 1290 ti 
nha bens na freguesia de Santa Maria de Corvite, também em 
Guimarães (151). Dois anos antes tinha-se candidatado ã he 
rança do Conde D. Gonçalo Garcia de Sousa (152). Ainda era 
vivo em 1315, porque nesse ano recebeu comedoria como ri-
co-homem natural do mosteiro de Tibães (153). Dele se con 
serva uma matriz sigilar do século XIII (154). Tiveram os 
seguintes filhos: 

43 - MARTIM MENDES DE BRITEIROS tinha em 1290 alguns ca 
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sais na freguesia de S. Martinho de Gondomar, em 
Guimarães (155). Em 1312 e 1315 confirma doações 
régias (156). Não deixou descendência. 

44 - João Mendes, que SEGUE; 
45 - URRACA MENDES DE BRITEIROS (LV1S12), que não dei

xou qualquer referência. 
46 - MARIA MENDES DE BRITEIROS, que f o i f r e i r a . 

47 - MARIA (ou Méc ia - LD504) MENDES RIBEIRA, também 

f r e i r a . 

48 - GUIOMAR MENDES DE BRITEIROS, abadessa de Celas e 
morta em circunstâncias invulgares (LD504). 

49 - TERESA MENDES DE BRITEIROS, abadessa de Lorvão 
(LD504). 

44 - Dom JOÃO MENDES DE BRITEIROS que foi trovador (157), e é 
possível tivesse sido vassalo da casa do Infante D. Dinis 
(158),' já que era natural que D. Afonso III quizesse junto 
do infante, filhos dos seus homens de confiança e nós já 
vimos a posição que seu pai ocupava na corte. Aliás, a pri 
meira notícia que temos dele é de 1274, confirmando um do 
cumento do Bolonhês (159). Entrados já no reinado de D. Di, 
nis vemo-lo ao lado de seu pai e seu tio, João Rodrigues 
de Briteiros, a testemunhar documentos régios, entre 1288 
e 1307 (160), se bem que em 1320 ainda seja ouvido pelo 
monarca acerca de questões levantadas pelo Infante D. Afon 
so (161). A confiança de D. Afonso III em João Mendes era, 
por certo, grande porque, por volta do ano de 1274 (162), 
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o casou com sua filha bastarda Dona URRACA AFONSO (44a), a 
quem deu como dote terras em Pinhel, Guimarães, Refojos, 
Óbidos e na Guarda (163). Em 1290, tinham bens no julgado 
de Aguiar de Sousa e Penafiel de Sousa (164); em 1308, tra 
zia por honra 3 casais em Santa Cristina de Longos (Guima 
rães) (165); em 1312 sua mulher, Urraca Afonso, fez um pra 
zo em Santa Cruz de Lumiares (Lamego) (166) e. no ano se
guinte, marido e mulher, doam ao mosteiro de Arouca bens 
no bispado da Guarda e de Tuy (167). Em 1319, a 24 de 
Abril, os fregueses de Figueira (Lamego), deram-lhe a ele 
e aos seus descendentes, o direito de apresentação da res 
pectiva igreja (168). A última notícia que temos do casal 
é de 1323, quando fazem uma grande doação a Tarouca (169). 
Mas a última referência que temos, de 1339 (ou 33?), refe 
re João Mendes sozinho. Trata-se de uma carta enviada ao 
Bispo de Lamego e confirmada por suas filhas Guiomar e Leo 
nor, pela qual apresenta o pároco da referida igreja de 

Figueira (170). Deste casamento nasceram os seguintes fi
lhos : 

50 - FERNÃO ANES DE BRITEIROS (LL23A3), morreu sem des 
cendência. 

51 - Gonçalo Anes, que SEGUE; 
52 - Dona GUIOMAR ANES DE BRITEIROS (ou DE BERREDO 

- LD505) que não teve descendência. Em 1338 fez uma 
larga doação à Sé de Lamego (171). Morreu a 25 de Maio 
de 1342 sendo sepultada na Sé de Lamego depois de 
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ter feito, dois dias antes, testamento em Lumiares 
(172). Como já ficou dito atrás, confirmou um doeu 
mento de seu pai em 1339. 

53 - Dona LEONOR ANES DE BRITEIROS (ou DE BERREDO 
- LD505) que também confirmou em 1339 o documento 
de seu pai. Tinha, em 1342, um terço da Vila de 
Aveiro (173). Não conseguimos saber o ano em que 
morreu (174), como não conseguimos apurar o ano em 
que casou com MARTIM ANES DE BRITEIROS (53a) que 
nunca aparece na documentação com sua mulher, o que 
se poderá explicar pelo facto de a Igreja ter anu
lado o casamento, por serem primos (LL23A3 e B3). 
De Martim Anes, que era filho de um importante alia 
do do Infante D. Afonso, com o mesmo nome, nada con 
seguimos apurar. Deste casamento nasceu uma filha, 
da qual não apuramos o nome: 

60 - N. (MARTINS DE BRITEIROS). 

João Mendes teve ainda fora do matrimónio os seguintes fi_ 
lhos : 

54 - MARIA ANES DE BRITEIROS (LD4T9 ; LL30E7), legitima 
da por D. Dinis em 1298 (175), casou com FERNÃO 
AFONSO DE CAMBRA (54a) e dos quais nada soubemos. 

55 - LOURENÇO ANES DE BRITEIROS. Guiomar Anes, sua meia 
-irmã, referiu-se-lhe, afirmando que ele se dizia 
seu irmão (176), pelo que o colocámos como filho 
bastardo. 
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51 - Dom GONÇALO ANES DE BERREDO que é possível tenha sido 
conselheiro de D. Dinis, em 1320 (177), casou com DONA 
SANCHA PIRES DE GUSMÃO (51a), já viúva em 1329 (178), e 
que em 1344 pediu a D. Afonso IV que lhe confirmasse as ju 
risdições dos coutos de Paço Real e Martim de Ulveira, o 
que obteve por carta de 15 de Maio (179). Deste casamento 
nasceram: 

56 - Maria Gonçalves, que SEGUE; 
57 - N. (GONÇALVES DE BRITEIROS) " 
58 - N. (GONÇALVES DE BRITEIROS) ► Vd. nota 17&. 
59  N. (GONÇALVES DE BRITEIROS) 

56 - Dona MARIA GONÇALVES DE BERREDO herdou, em 1343, os bens 
de sua tia Guiomar Anes repartindoos, naquela data, com 
seus tios, Leonor e Lourenço Anes (180). A herança trouxe 
alguns problemas com o cabido da Sé Lamego, arrastandose 
o processo por vários anos (181). Ainda era viva em 1387, 
quando apresentou pároco para a igreja de Figueira (182). 
Casou, em data que desconhecemos, mas seguramente antes 
de 1363, ano em que, a 21 de Novembro, seu marido, Dom 
RUI VASQUES PEREIRA (56a) conseguiu de D. Pedro, \ima car
ta de couto para umas propriedades no termo de Espinhei, 
e relativas à herança recebida, havia anos, por sua mu
lher (183). Rui Vasques pertencera, em 1355, à casa do In 
fante D. Pedro (184). Deste casamento nasceram os seguin
tes filhos: 

61  João Rodrigues, que SEGUE; 
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62 - Dom JOÃO MENDES PEREIRA, de quem nada soubemos, as 
sim como de sua irmã. 

63 - Dona SENHORINHA RODRIGUES PEREIRA. 

61 - Dom JOÃO RODRIGUES PEREIRA. De le também nada soubemos 

( 1 8 5 ) . 
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§ 1 1 

Como dissemos no parágrafo anterior, houve descendência 
do casamento de Martim Moniz (128) com Teresa Afonso (I28a). 
Dessa descendência se tratará neste parágrafo e no seguinte. 
Filhos: 

1 - Pêro Martins, que SEGUE; 

2 - JOÃO MARTINS (DE CABREIRA) SALSA. Dele nada sabe
mos, a não ser que casou (LL53FA) com Dona URRACA 
VIEGAS (2a), de quem teve filhos, que trataremos na 
alínea a. 

3 - MARTIM MARTINS DE CABREIRA, foi arcediago da Sê 
de Braga (LL53C3) e, em data desconhecida, deixou 
testamento a favor de seus sobrinhos Estevão Anes 
de Vasconcelos e Pêro Anes Alvelo (186). 

1 - PÊRO MARTINS (DE CABREIRA) DA TORRE; não se sabe se o 
apelido Torre dirá já respeito à de Vasconcelos (187). Ca 
sou com Dona TERESA SOARES DA SILVA (1a) descendente de D. 
Egas Pais de Penegate que foi protector do mosteiro de Ren 
dufe, e por esta linha ficaram os Vasconcelos naturais da 
quele mosteiro (188). Deste casamento nasceram os seguin
tes filhos : 

4 - João Pires, que SEGUE; 
5 - Dona SANCHA PIRES DE VASCONCELOS que em 1265, a 6 

de Janeiro, nomeou dois sobrinhos, Pedro Anes e Ro 
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drigo Anes, seus procuradores, para realizarem uma 
troca de terras com a abadessa de Arouca, D. Mor 
Martins (189), troca que é efectivada em 4 de Maio 
desse mesmo ano (190). Nessa troca, a abadessa ce
deu a herdade de Vasconcelos, que pela sua morte, 
sem filhos, passou aos ditos sobrinhos (191). Como 
já se disse, Sancha Pires morreu sem descendência, 
mas casou duas vezes: a primeira com Dom MENDO 
AFONSO DE SANTARÉM (5a), cidade em que aliás D. San 
cha vivia naquele ano de 1265 (192), e a segunda 
com Dom JOÃO GOMES BARRETO (5b), já falecido em 23 
de Março de 1280 (193) . 

4 - Dom JOÃO PIRES DE VASCONCELOS, o «Tenreiro» é sobretudo 
conhecido pelo papel que teve nos sucessos decorrentes do 
assassinato de seu primo Gil Martins Ribeira (136). A «his_ 
tória», narrada pelo Conde D. Pedro (LL36E9) (194), é pos
sível que se possa incluir nos conturbados momentos vivi
dos nos últimos anos do reinado de D. Sancho II e mesmo 
antes de 1245. Por este acontecimento, ou por ser partida 
rio do monarca deposto, vamos encontrá-lo em Castela, em 
1248, no cerco de Sevilha (195). Deve ter falecido antes 
de 1265 (196), sendo ainda recordado em 1290, na inquiri
ção da freguesia de S. Salvador de Vilar do Monte (197). 
Casou com Dona MARIA SOARES COELHO Ua) irmã do célebre 
trovador João Soares Coelho. Não conseguimos explicar o 
título de condessa, dado pelo Conde D. Pedro a esta senho 



182 

ra (LL36E9). Deste casamento nasceram: 
8 - Pêro Anes, que SEGUE; 

9 - RODRIGO ANES DE VASCONCELOS é o sobrinho de San
cha Pires, nomeado em 6 de Janeiro de 1265 seu pro 
curador (Vd. nota 189). Trovador como seu tio João 
Soares Coelho, dele ficaram algumas composições 
(198). Pelas inquirições de 1258 se vê que foi cria 
do na freguesia de Santa Maria de Ferreiros (199). 
Casou com Dona MÉCIA RODRIGUES DE PENELA (9a), de 
cuja descendência trataremos no §111. 

10 - Dom ESTEVÃO ANES DE VASCONCELOS; é talvez possí
vel identificá-lo com o arcediago da Sé de Braga, 
que em 1267 fez testamento (200), deixando bens a 
Rendufe, mosteiro a que, como vimos, os Vasconce
los estavam ligados. 0 certo é que, em 1282, era 
bispo de Lisboa (201), o que é confirmado pelo Li
vro de Linhafiens do Conde D. Pedro, mantendo-se na 
prelatura pelo menos até 1287 (202). Dele ficou uma 
matriz sigilar que autenticava um documento de 6 de 
Outubro de 1284 (203) . 

11 - Dona TERESA ANES DE VASCONCELOS que como seu ir
mão Rodrigo foi criada na freguesia de Santa Maria 
de Ferreiros (204). Casou com JOÃO FERNANDES FRAN 
CO (D'ORNELAS) (11a), dando origem ã família Dorne-
las. 

12 - Dona MARIA ANES DE VASCONCELOS que casou com Dom 
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AIRES RODRIGUES DE URRO (12a), descendente do fun
dador do mosteiro de Cete (LL44J4). Tiveram os se
guintes filhos (205): 
23 - JOÃO AIRES DE URRO foi casado com Dona MA

RIA GONÇALVES MOFARO (23a) e tiveram os se 
guintes filhos: 

38 - ESTEVÃO ANES DE URRO. Sobre ele na
da apuramos. 

39 - JOÃO ANES DE URRO que c a s o u , mas n ã o 

se sabe com quem (LL44J6). 
40 - Dona MARGARIDA ANES DE URRO que ca

sou, primeiro, com MARTIM MARTINS DE 
BARBOSA, o Moço (40a), que talvez se 
identifique com o Martim Barbosa que 
em 1290 tinha bens em Santa Marinha 
de Estromil, julgado de Aguiar de Sou 
sa (206); casou segunda vez, com GON 
CALO ANES VELHO, o Contador (40b) fi 
lho bastardo (?) de João Pires Velho, 
de Santa Logriça, que foi legitimado 
por carta régia de 10 de Dezembro de 
1299 (207). Do 12 casamento nasceu: 
56 - MOR MARTINS DE BARBOSA, que ca 

sou com FERNÃO AIRES DE SUGIL 
DE (56a). 

24 - TERESA AIRES DE URRO que c a s o u com JOÃO 
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LOURENÇO DE CHORENTE (24a) e tiveram: 
41 - MARTIM ANES DE CHORENTE que casou 

com Dona ALDONÇA RODRIGUES LUCIFER 
(41a) e tiveram: 
57 - Dona CHAMÔA MARTINS DE CHO

RENTE que casou com DIOGO LO
PES DE SADORNIM (57a). 

8 - PÊRO ANES DE VASCONCELOS que, pela ordem dada em LL nos 
parece o primogénito herdou, com seu irmão Rodrigo, a non 
ra de Vasconcelos (208). Viveu na cidade de Santarém (209), 
e é referido em várias inquirições como tendo bens nas fre_ 
guesias de Santa Maria de Ferreiros, S. Salvador de Vilar 
do Monte e de Santa Maria de Águas Santas, respectivamen
te nos julgados de Entre Homem e Cávado, de Neiva e de La 
nhoso (210). Casou com MARGARIDA PIRES DE PORTOCARREIRO 
(8a), cuja mãe estava ligada, também, ao mosteiro de Ren-
dufe (LD6W7- 8) e tiveram os seguintes filhos: 

18 - JOÃO PIRES DE VASCONCELOS. 
19 - ESTEVÃO PIRES DE VASCONCELOS. Os dois morreram sem 

d e s c e n d ê n c i a (LL36E10). 

De TERESA GIL FEIJÓ (8b), sua p r ima c o - i r m ã , t e v e t r ê s f i 

l h o s , que l e g i t i m o u em 1292 ( 2 1 1 ) : 

20 - Rui P i r e s , que SEGUE; 

21 - PÊRO (PIRES DE VASCONCELOS) MONDA, que « f o i s e p o -

so do Demo» (LL36E10) e não d e i x o u d e s c e n d ê n c i a . 

22 - Dona BERENGARIA PIRES DE VASCONCELOS que c a s o u 
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com o célebre ESTEVÃO MARTINS DE FREITAS, «Malan-
dante» (22a) que, em 1312, como alcaide do castelo 
de Zagaia cometeu um acto de traição para com o seu 
senhor, o 12 Conde de Barcelos, em episódio narra
do pelo Conde D. Pedro (LL44H6) (212). Tinha sido 
criado na freguesia de S. João de Castelões, julga 
do de Guimarães, onde em 1290, tinha as quintas de 
Tortio e Espião e ainda tinha a quinta de Corvo na 
freguesia de S. Pedro de Freitas, no mesmo julgado 
(213). Teve um filho e uma filha: 

36 - MARTIM ESTEVES DE FREITAS a quem também o 
Conde D. Pedro recriminou (KL44H6). De mu
lher desconhecida deve ter tido uma filha: 
55 - N. MARTINS DE FREITAS, talvez bastar 

da, e que foi criada na freguesia de 
S. Cristóvão de Vila Cova, julgado de 
Guimarães, por Gonçalo Anes, clérigo 
(214). 

37 - N. ESTEVES DE FREITAS, porque nas inquiri
ções de 1308 se verificou que uma sua filha 
tinha sido criada na freguesia de Santa Cris 
tina d'Agrela, julgado de Guimarães (215). 

20 - RUI PIRES DE VASCONCELOS, que como vimos foi legitimado 
por carta régia de 1292, tinha bens na freguesia de Santa 
Maria de Verim, julgado de S. João de Rei (216); casou com 
Dona MOR MARTINS REDONDO (20a) de quem teve: 
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32 - Dona TERESA RODRIGUES DE VASCONCELOS que casou 

com GERALDO ESTEVES FEIJÕ (32a) e não se sabe se 
tiveram filhos (LL36E11). 

33 - GUIOMAR RODRIGUES DE VASCONCELOS que casou com 

JOÃO MARTINS DE SOALHÃES (33a), neto do Arcebispo 
de Braga (LL36E11). 

34 - Dona MÉCIA RODRIGUES DE VASCONCELOS que casou com 
NUNO GONÇALVES DE ABREU (34a). 

De Margarida Pires, teve um filho bastardo que legitimou 
em 1313: 

35- GONÇALO RODRIGUES DE VASCONCELOS (217). 

Como ficou dito, nesta alínea trataremos da descendên
cia de João Martins Salsa (112) e de Urraca Viegas (II2a): 

6 - Pêro Anes, que SEGUE; 

7 - MARTIM ANES ALVELOS que pensamos seja irmão do an 
terior, tendo para isso o patronímico e as datas 
em que seus filhos viveram. Casou com Dona ELVIRA 
MENDES DA FONSECA (7a) (LL66F2). É provável que jã 
tivesse falecido em 1258, porque nas inquirições 
dessa data, é referido que eram os seus filhos que 
tinham 3 casais em S. Tomé de Avezam, no julgado de 
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Guimarães (218). Martim Anes e sua mulher instituai 
ram uma capela na Sé de Lamego (219). Filhos: 

15 - Dom VASCO MARTINS DE ALVELOS, bispo de La
mego entre 1297 e 1302 (220), e da Guarda en 
tre 1303 e 1313 (221). A sua actividade nas 
duas dioceses foi importante, e junto de D. 
Dinis, que lhe fez uma doação (222), confir 
mou vários documentos (223). À capela insti_ 
tuida por seus pais, vinculou o morgado de 
Alvelos em 1302, nomeando para cabeça do mor 
gado o seu irmão Estevão (224). Dele ficou 
um selo que autenticava um documento de 1303, 
já como bispo da Guarda (225). 

16- ESTEVÃO MARTINS DE ALVELOS foi, como vi
mos, em 1302 nomeado cabeça de um morgado 
instituido por seu irmão Vasco. Em 1304, re 
cebe ordem de D. Dinis para tomar posse da 
doação feita anteriormente a seu tio (Vd. no 
ta 222) (226). Segundo o Conde D. Pedro, tam 
bem casou e teve filhos (LL66F2), mas não sou 
bemos o nome da mulher. De TERESA ANES (16b) 
teve dois filhos que legitimou (227): 

30 - PEDRO ESTEVES DE ALVELOS, a quem seu 

tio, o bispo da Guarda nomeia no tes 

tamento, feito em 1311 (228). 

31 - LOURENÇO ESTEVES DE ALVELOS. 
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17 - Dona GUIOMAR MARTINS ALVELOS que, segundo o 
Conde D. Pedro, casou e teve filhos (LL66F2), 
mas não conseguimos apura nada que o confir 
masse. 

6 - PÊRO ANES ALVELO é o único filho de João Martins Salsa, 
referido nos nobiliários (LV e LL). Foi contemplado no teŝ  
tamento de seu tio-avô, Martim Martins (113), com um lega 
do em terra de Santa Maria (229). Também devia ter bens a 
Norte do rio Douro, porque em Outubro de 1240, dôa ã Sé 
do Porto os direitos que tinha sobre a igreja de Santa 
Cruz de Riba Leça (230). A sua figura é bem conhecida por 
que se envolveu com seu primo João Pires de Vasconcelos, 
o «Tenreiro», no assassinato de Aires Anes de Freitas, co 
mo refere o Conde D. Pedro (LL36E9). Segundo A. Hercula
no, é possível que tenha sido tenens da Estremadura e de 
Torres Novas, respectivamente em 1235 e 1236 (231). Do seu 
casamento com Dona URRACA GONÇALVES BARROSO (6a) teve, 
segundo o Conde D. Pedro (LL53F5). mais filhos dos que vão 
abaixo, mas não lhes refere os nomes: 

13 - Rodrigo Pires, que SEGUE; 
14 - MARTIM PIRES ALVELO. Não sabemos se é a ele, já 

falecido, que se referem as inquirições de 1290, re 
lativas ã quinta de Boelhe na freguesia de S. Gens 
de Boelhe, julgado de Penafiel de Sousa (232). Não 
se sabe com quem casou e, também aqui, o Conde D. 
Pedro refere que teve filhos, que seguem, não os 
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nomeando a todos : 

28 - GIL MARTINS ALVELO que casou com Dona MA
RIA LOURENÇO VILELA (28a). Os dois são no
meados numa carta régia de D. Afonso IV, sem 
data, sobre a posse de algumas herdades que 
o monarca demandou (233). Filho: 

54 - GONÇALO GIL ALVELO, que julgamos ter 
identificado em 3.1., e que em 1365 
era natural do mosteiro de Grijó, no 
grupo de cavaleiros-escudeiros. 

29 - NUNO MARTINS ALVELO de quem só sabemos ter 
sido vassalo da casa do Infante D. João Ma
nuel (234). 

13 - RODRIGO PIRES ALVELO, de quem nada sabemos, a não ser que 
casou com Dona MAFALDA AFONSO MOELA (13a), talvez sua pr_i 
ma (LL64A5), de quem teve: 

25 - Dona JOANA RODRIGUES ALVELO que casou com MARTIM 
PIRES DO VALE (25a), irmão de seu cunhado Afonso 
(26a). Tiveram dois filhos: 

42 - VASCO MARTINS DO VALE que em 1349, a 5 de 
Janeiro, fez testamento, no qual deixou ins_ 
tituida uma missa quotidiana pela alma de 
seus pais, e o desejo de ser sepultado em 
Grijó (235). Casou com LEONOR MARTINS BU-
VAL (42a), que veremos no §IX, e de quem não 
sabemos se teve filhos. 
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43 - AFONSO MARTINS DO VALE era vivo em 1360, 
ano em que fez um prazo (236). 

26 - Alda Rodrigues, que SEGUE; 
27 - Dona LEONOR RODRIGUES ALVELO que casou duas ve

zes. A primeira com JOÃO FERNANDES DE SANDIM (27a), 
de quem teve: 

48 - JOÃO ANES DE SANDIM, de quem nada soubemos. 
49 - RODRIGO ANES DE SANDIM a quem, em 1341, foi 

julgada a jurisdição do couto de Pedregães, 
em Penela (237) . 

50 - GONÇALO ANES DE SANDIM, de quem n a d a s o u b e 

mos . 

51 - Dona MARIA ANES DE SANDIM que casou com GO
MES FERNANDES DA MATA (51a), e diz o Conde 
D. Pedro que tiveram descendência, sem refe 
rir quem. Será filho deles o Gonçalo Gomes 
da Mota, referido nos cavaleiros-escudei-
ros, no Livro das Campainhas, como filho de 
Gonçalo Anes do Vale (1158), primo de Maria 
Anes? 

52 - Dona SENHORINHA ANES DE SANDIM que casou 
com MARTIM MARTINS REDONDO DE TREIXEMIL 
(52a) e tiveram um filho: 
60 - JOÃO MARTINS REDONDO que casou com 

Dona MARIA PIRES CARPINTEIRO (60a) 
(LL34Q4-5). 
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53 - Dona GUIOMAR ANES DE SANDIM que foi freira 
em Santa Clara de Vila do Conde (LL45P5). 

Dona Leonor, casou segunda vez com RUI GONÇALVES 
PEREIRA (27b), mas deste casamento não houve filhos 
(LL45P5), a não ser que os quatro irmãos Pereira 
do Livro das Campainhas, sejam filhos deste matri
mónio, e não do de Rui Gonçalves com Berengãria Nu 
nes Barreto (LL21J1A). 

26 - Dona ALDA RODRIGUES ALVELO que casou com AFONSO PIRES DO 
VALE (26a), irmão de seu cunhado Martim Pires (25a). Afon
so Pires, depois de enviuvar de Alda Rodrigues, casou com 
Aldonça Rodrigues Lucifer (1141a), jã viúva de Martim Anes 
Chorente, jã referido. De Afonso Pires e Alda Rodrigues 
nasceram: 
44 - RODRIGO AFONSO DO VALE, que foi Freire de Alcanta 

ra. 
45 - João Afonso, que SEGUE; 
46 - FERNANDO AFONSO DO VALE, cónego de Braga e abade 

de S. Cosmade. Em 1361 deixou a Berengãria Anes do 
Vale, sua sobrinha, e a seu marido Rodrigo Anes de 
Sã, o casal da Quinta, na freguesia de Santa Maria 
do Abade (238) . 

47 - Dona MÉCIA AFONSO DO VALE, de quem nada soubemos. 
45 - JOÃO AFONSO DO VALE. Dele nada sabemos, nem com quem ca

sou, mas devem ser seus filhos, os seguintes: 
58 - Gonçalo Anes, que SEGUE; 
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59 - BERENCARIA ANES DO VALE que como vimos recebeu em 
1361 uma doação de seu tio, casou com RODRIGO ANES 
DE SA, alcaide do Porto em Abril de 1357 (239) e do 
castelo de Gaia em Junho do mesmo ano (240). É pro 
vável que já estivessem casados em 1360 (241). En
tre 1364 e 1365 teve uma contenda com o mosteiro 
de Grijó (242), morrendo antes de 1388 (243). Quer 
Berengária quer Rodrigo Anes eram, em 1365, natu
rais do mosteiro de Grijó, no grupo dos cavaleiros_ 
-escudeiros (Vd. 3.1.). 
Deste casamento nasceram duas filhas, também refe
ridas no Livro das Campainhas.-
62 - ALDONÇA RODRIGUES DE SA, abadessa de Rio 

Tinto (244). 
63 - N. RODRIGUES DE SA. 

58 - GONÇALO ANES DO VALE que é natural de Grijó em 1365, e 
de mulher desconhecida teve um filho, que é também referi 
do no Livro das Campainhas: 

61 - GONÇALO COMES DA MOTA, de quem nada soubemos (Vd. 
1151). 
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§ 1 1 1 

De Rodrigo Anes de Vasconcelos e Dona Mécia Rodrigues 

Penela sa iu l a rga descendênc ia , que i n c l u i b a s t a n t e s n a t u r a i s 

de Gr i jó em 1365: 

1 - Mem Rodr igues , que SEGUE; 

2 - FERNÃO RODRIGUES DE VASCONCELOS f o i um dos f i d a l 

gos por tugueses dado como refém, no t r a t a d o de ami_ 

zade firmado por D. Afonso IV e Afonso XI de Caste 

la em 1328 (245). Casou com Dona MILIA FERNANDES DE 

CAMBRA (2a), também da f a m í l i a p a t r o n a l (Vd. Árvo

re V I I I ) . Dela t eve f i l h o s , de quem nada apura

mos : 

23 - Dona TERESA FERNANDES DE VASCONCELOS. 

24 - Dom GONÇALO FERNANDES DE VASCONCELOS. 

25 - MARTIM FERNANDES DE VASCONCELOS. 

3 - JOÃO RODRIGUES DE VASCONCELOS f o i como seu i rmão 

dado como refém no t r a t a d o de 1328 (Vd. nota 245). 

Da confiança de D. D i n i s , v a r i a s vezes fo i ouvido 

sobre ques tões l evan tadas pelo In fan t e D. Afonso 

(246) , de quem fo i mordomo (247) . Em 1324, o monar 

ca a u t o r i z o u - o a comprar bens de r a i z , a t é 1000 li_ 

b r a s , em Vi la F lor e V i l a r i n h o de Cas tanhe i ra (248). 

Casou duas veze s , a p r ime i r a com Dona CONSTANÇA 

SOARES DE BARBUDO (3a) e a segunda com Dona MARIA 
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COMES DE SANTARÉM (3b). Só do primeiro matrimónio 
teve filhos, de quem nada soubemos: 

26 - Dona LEONOR ANES DE VASCONCELOS. 
27 - PEDRO ANES DE VASCONCELOS. 
28 - RODRIGO ANES DE VASCONCELOS. 
29 - CONÇALO ANES DE VASCONCELOS. 
30 - DIOGO ANES DE VASCONCELOS, segundo o Conde 

D. Pedro (LL36M11), que pensamos, como fi
cou dito (Vd. 3.1.), tratar-se do Diogo Ro
drigo de Vasconcelos que identificamos nos 
infanções de Grijó em 1365. 

4 - NUNO RODRIGUES DE VASCONCELOS que foi mordomo de 
Dom Afonso Sanches e morreu em Albuquerque (LL36N11). 
Em 1318 e 1321, assina documentos do Senhor de Albu 
querque (249). Segundo LD teve um filho de uma bar 
regi (LD9AC8), o que não conseguimos confirmar. 

5 - ESTEVÃO RODRIGUES DE VASCONCELOS foi cónego da 
Sé de Lisboa (LL36G10) e em 1308 instituiu um mor
gado em Entre-Homem-e-Cávado nomeando para seu ad
ministrador o seu irmão Mem Rodrigues e mulher 
(250) . 

6 - Dona CONSTANÇA RODRIGUES DE VASCONCELOS que ca
sou com GOMES PAIS DE AZEVEDO (6a) que está refe
renciado em 1305, ano em que teve conflitos com Dom 
João Nunes de Lara (251) e é provãvel que seja o 
Gomes Pais que em 1295 tinha o castelo de Albuquer 
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que pelo 12 Conde de Barcelos (252). Seria ainda vi_ 
vo em 1355 (253). Da descendência deste casal tra
taremos na alínea a deste parágrafo. 

7 - Dona MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS casou com Dom 
VASCO PAIS DE AZEVEDO (7a), irmão de seu cunhado. 
Também viveu em Castela, devido a desentendimento 
com D. Dinis (254). Não sabemos até se seu irmão 
Gomes Pais, o terá acompanhado nessa ocasião. Em 
1321 testemunhou uma doação feita por Afonso San
ches e sua mulher ao chanceler Estevão da Guarda 
(255). Tiveram filhos, de quem trataremos na alí
nea b deste parágrafo. 

8 - Dona GUIOMAR RODRIGUES DE VASCONCELOS que casou 
com ESTEVÃO PAIS DE AZEVEDO (8a), também irmão dos 
anteriores. Deste casal não encontramos referên
cias. Na alínea c deste parágrafo trataremos da sua 
descendência. 

9 - Dona LEONOR RODRIGUES DE VASCONCELOS casou duas 
vezes. A primeira com PAIO RODRIGUES DE MEIRA (9a), 
fiel partidário do Infante D. Afonso (256). Como 
partidário do Infante cometeu várias violências 
(257), e com ele prestou juramento em Pombal, em 
Maio de 1322 (258). Foi testamenteiro da mulher de 
Pedro Fernandes de Castro, o da Guerra (259). Em 
1328 foi um dos fidalgos portugueses que ficou por 
refém, como ficou estabelecido no tratado assinado 
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em Escalona, a 25 de Março daquele ano (260). A pri 
meira referência que temos dele é de 1303, quando 
em Valença, a 21 de Agosto, faz com seus irmãos uma 
larga doação de terras em Refóios, Gundar, Bural, 
Padronelo, Castrelo, Azevedo, Covas, Baraçal e Tor 
res, ao tutor de seu irmão Rui Novais, o francisca 
no Fr. Martim Anes de Novais (261). Dele ficou uma 
matriz sigilar, que autenticava um documento de 25 
de Abril de 1331, e no qual Paio de Meira, em nome 
de D. Pedro Fernandes de Castro, já referido, toma 
va posse da alcaidaria-mor do castelo de Coimbra 
(262). 

Casou segunda vez, antes de 1349, com GONÇALO ES
TEVES DE TAVARES (9b), com quem, a 25 de Janeiro, 
faz testamento deixando estabelecidas, entre ou
tras disposições, as condições para a instituição 
de um morgado e a fundação de um hospital e de uma 
igreja (263). A 15 de Abril de 1356, Gonçalo Este 
ves já tinha morrido, mas o seu testamento, feito 
em plena Peste Negra, só será posto na prática em 
1377 (264). Quer o hospital quer a igreja deveriam 
ser construídos na herdade da Correga, bispado de 
Viseu (265). 0 morgado, na casa da Bouça, em terra 
de Tavares, e as disposições dos testadores relati_ 
vas a sua sucessão, foram-nos úteis para o conhecj_ 
mento de alguns Machados (Vd. § VI). Leonor Rodri-
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guês ainda vivia em 1379, porque a 16 de Setembro 
desse ano foi-lhe coutada uma quinta no Algarve 
(266). Do primeiro matrimónio desta senhora ficou 
descendência, que será tratada na alínea d deste 
parágrafo. 

10 - Dona TERESA RODRIGUES DE VASCONCELOS ou DAS NE
VES (LD9T7) que foi casada com PÊRO RODRIGUES DE 
CERVEIRA. Deles nada conseguimos apurar, a não ser 
que tiveram filhos: 

50 - Dona MARIA PIRES DE CERVEIRA que casou com 
RUI RODRIGUES DE NOVAIS (50a) a quem D. Afon 
so IV, por carta de 1341, julgou as jurisdi_ 
ções dos coutos de Mougueiro, S. Fins de Mo 
reira, Santa Ovaia de Gundar e S. João do 
Campo, todos no julgado da Póvoa de Cervei
ra (267). Deste casamento nasceram filhos, 
de quem nada soubemos: 
99 - PAIO RODRIGUES DE NOVAIS que casou 

com Dona BEATRIZ GIL BARRETO (99a). 
100 - Dona TERESA RODRIGUES DE NOVAIS que 

casou com GIL NUNES DE ABREU (100a). 
51 - LOPO PIRES DE CERVEIRA, de quem nada soube

mos . 
1 - Dom MEM RODRIGUES DE VASCONCELOS foi provavelmente mei-

rinho-mor de Entre-Douro-e-Minho entre 1311 (268) e 1324, 
ano em que se retirou do cargo, já que o Infante D. Afon-
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so só acordaria as pazes com seu pai, se o meirinho aban
donasse o cargo e se o bastardo Afonso Sanches saísse do 
reino (269). A animosidade do infante para com Mem Rodri
gues explica-se pelo facto de o meirinho ser um dos mais 
fiéis partidários do monarca (270),eé até possível que Mem 
Rodrigues se possa identificar com o porteiro-mor de D. Di 
nis em 1279 e 1282 (271), e de ter impossibilitado a toma 
da de Guimarães, de que era alcaide em 1322 (272), às for 
ças rebeldes do infante (273). Passado o caso em Feverei
ro ou Março, e talvez receoso de futuras vinganças, conse 
gue autorização do monarca, em 9 ou 10 (274) de Outubro 
desse mesmo ano, para construir uma torre no seu couto de 
Penegate (275), sendo também senhor do de Freiriz (276). 
Também como seus irmãos Fernão e João, foi um dos fidal
gos portugueses dados como reféns, dentro das cláusulas 
do tratado firmado entre D. Afonso IV, que talvez o per
doasse, e Afonso XI de Castela, em 25 de Março de 1328 
(277). Terá morrido antes de 1343 (278). Casou duas ve
zes. A primeira, em data desconhecida, com Dona MARIA MAR 
TINS ZOTE (1a), de quem teve: 

11 - João Mendes, que SEGUE; 

12 - Dona CONSTANÇA MENDES DE VASCONCELOS que casou 
com COMES PIRES DE CERVANTES (12a), e segundo o Con 
de D. Pedro tiveram descendência (LL36G11), o que 
nao conseguimos apurar. 

13 - Dona CUIOMAR MENDES DE VASCONCELOS que foi frei-
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ra em Arouca (LL36G11). 

Antes de 1308 já estava casado segunda vez, com Dona CONS 
TANÇA AFONSO DE BRITO (1b), pois a 1 de Agosto desse ano 
foi nomeado procurador por sua mulher, para tratar de uma 
troca de terras com o arcebispo de Braga (279). Deste ca
samento nasceram os seguintes filhos: 

14 - MARTIM MENDES DE VASCONCELOS que casou com Dona 
ALDONÇA MARTINS DE ALVARENGA (14a), por cujo casa 
mento se ligou a casa de Alvarenga à de Vasconce
los. 0 Conde D. Pedro, se bem que a não indique, re 
fere que tiveram descendência (LL36H12): 

53 - JOÃO MENDES DE VASCONCELOS, a quem D. João 
I confirmou a jurisdição da honra de Alva
renga, por carta de 8 de Outubro de 1385 
(280). Em 1381 foram-lhe doadas por D. Fer
nando as terras de Miranda, Estremoz, Évora 
-Monte e Parada (281). 

54 - MARTIM MENDES DE VASCONCELOS. 
55 - GONÇALO MENDES DE VASCONCELOS, estes dois 

segundo Felgueiras Gayo (282). 
15 - GONÇALO MENDES DE VASCONCELOS. A primeira refe

rência que temos é de 1355, quando em 5 de Agosto, 
testemunhou o juramento de pazes entre o Infante 
D. Pedro e D. Afonso IV (283). No ano seguinte, a 
15 de Maio, D. Afonso IV passou uma carta de segu
rança aos moradores do Porto, por causa dos confli 
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tos com os escudeiros de Gonçalo Mendes (284). Das 
suas violências volta a haver notícia em 1374, quan 
do, com outros fidalgos agravava os moradores da 
cerca de Coimbra (285). Do reinado de D. Pedro te
mos duas referências: uma é de Fernão Lopes que 
afirma que Gonçalo Mendes fez parte do grupo de tro 
pas portuguesas que foram auxiliar Pedro o Cruel, 
de Castela, na guerra contra Aragão (286); a outra 
é de 1360, quando esteve presente ao juramento de 
D. Pedro, feito em Cantanhede, sobre o casamento 
com D. Inês de Castro (288). No entanto, será no 
reinado de D. Fernando que Gonçalo Mendes de Vas
concelos irá ter maior notoriedade, como se pode 
ver pelas doações que o monarca lhe fez (289). Ain 
da no reinado de D. Fernando, testemunhou diplomas 
régios de 1380 e 1383 (290). Toda esta confiança 
explica-se, já que a Rainha Dona Leonor Teles era 
sua sobrinha-neta. Segundo Braamcamp Freire morreu 
em 1407 (291), antes de Maio, porque D. João I, es_ 
tando em Évora, confirmou, a 9 daquele mês, a elei_ 
ção de João Mendes de Vasconcelos, feita pelo con
celho de Mós de Moncorvo, para ser o senhor da ter 
ra em sucessão a seu pai Gonçalo Mendes (292). Foi 
sepultado em S. Domingos de Coimbra (293), tendo 
dado ã Sé dessa cidade 6 libras, para a construção 
do coro (294), pelo que se lhe rezava uma missa de 
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Requiem todos os primeiros dias do mês (295). Ca
sou duas vezes (296); a primeira com D. MARIA AFON 
SO TELO (15a) (Vd. Árvore IV), de quem não teve fi
lhos (LL36I12); a segunda, com Dona TERESA RODRI
GUES RIBEIRO (15b). Os dois são referidos no Livro 
das Campainhas, em 1365, no grupo dos infanções, co 
mo já referimos. Filhos: 

56 - JOÃO MENDES DE VASCONCELOS que, como vi
mos acima, foi nomeado senhor de Mós de Mon 
corvo em 1408, sendo ainda senhor do julga
do e vínculo de Soalhães (297). 

57 - MEM RODRIGUES DE VASCONCELOS, c o m a n d a n t e 

da célebre Ala dos Namorados e Mestre da Or 
dem de Santiago (298). 

58 - RUI MENDES DE VASCONCELOS que faleceu em 
vida de seu pai, deixando descendência ile
gítima, e já tratada por Braamcamp Freire 
(299) . 

16 - RUI MENDES DE VASCONCELOS que não deixou qual
quer notícia. 

17 - Dona MARIA MENDES DE VASCONCELOS ou de SA, con
forme o Livro das Campainhas, que casou com VASCO 
MARTINS ZOTE (17a). Já tinham os dois falecido em 
1387, porque nesse ano são referidos no testamento 
de Mor Mendes de Vasconcelos, que por eles e seus 
filhos manda rezar missas (300). Dos filhos nada 
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soubemos. Vasco Martins Zote também é referido no 
tratado de 1328 (301). Maria Mendes é referida em 
1365 no Livro das Campainhas. 

18 - Dona MÉCIA RODRIGUES DE VASCONCELOS, que o Conde 
D. Pedro dá como freira em Arouca (LL36H11) e em ou 
tro local como mulher de Vasco Gonçalves Barroso 
(LL30W6; 48B6), o que deve ser mais correcto, por
que no Livro das Campainhas VASCO GONÇALVES BAR
ROSO (18a) recebe a comedoria em nome de sua mu
lher. Não devem ter tido filhos. Vasco Gonçalves 
também pertencia à família patronal (Vd. Árvore 
VII) . 

19 - Dona INÊS RODRIGUES DE VASCONCELOS, que foi monja 
em Arouca (LL36H11). 

20 - Dona JOANA RODRIGUES DE VASCONCELOS, que f o i f r e i 

ra em Santa Clara de Santarém (LL36H11). 
21 - Dona BEATRIZ RODRIGUES DE VASCONCELOS, que f o i mon 

j a em Lorvão (LL36H11). 

22 - Dona MOR MENDES DE VASCONCELOS que casou com JOÃO 
ANES COELHO, o Moço (22a) que em 1365 já devia ter 
morrido, a acreditarmos no texto do Livro das Cam
painhas : «Item Moor Meendez molher que foy de Joham 
Coelho o Moço (...)». Mor Mendes fez testamento em 
Setembro de 1386, em que deixou vários bens ao mos 
teiro de Rendufe, e as disposições necessárias pa
ra que fossem rezadas missas por sua irmã e cunha-
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do, Maria Mendes e Vasco Martins Zote, e por seu 
marido e filho, Pêro, que estavam sepultados em Ren 
dufe (302). Tiveram um filho e uma filha, mas só 
de um soubemos o nome, como já ficou dito: 

59 - PÊRO (ANES) COELHO, falecido como vimos an 
tes de 1386. 

60 - N. (ANES) COELHO, de quem nada soubemos. 
11 - JOÃO MENDES DE VASCONCELOS, filho do primeiro casamento 

de Mem Rodrigues, não sabemos o que herdou de seu pai, mas 
deverá ter mantido uma posição de certo prestígio, a nos
so ver, por dois motivos: em primeiro lugar, o facto de 
ser nomeado por D. Pedro, em 1357, para alcaide de Miran
da (303) e em 1360 ter sido um dos fidalgos que assistiu 
ao juramento do monarca, feito em Cantanhede (304); em se 
gundo lugar, o casamento obtido para sua filha, no seio 
de uma das famílias mais poderosas da Península, como ve
remos em seguida. João Mendes foi, em 1369, alcaide de Es_ 
tremoz (305). Difícil de distinguir do seu sobrinho, fi
lho de Gonçalo Mendes, é provável que a ele se refiram al_ 
guns passos da Crónica de D. Fernando (306). Casou com Do 
na ALDARA AFONSO ALCOFORADO (11a). Filha: 
52 - Aldonça Anes, que SEGUE; 

52 - Dona ALDONÇA ANES DE VASCONCELOS, que casou com MARTI M 
AFONSO TELO (52a), mordomo-mor da rainha de Castela D. Ma
ria de Portugal e que foi assassinado em Toro, a 25 de Ja 
neiro de 1356, por ordem de Pedro, o Cruel, de Castela 
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(307). Quer Dona Aldonça quer seu marido, pertenciam à fa 
milia patronal, sendo referidos no grupo dos ricos-homens 
do Livro das Campainhas (Vd. Árvore IV). Tiveram os seguin 
tes filhos: 

101 - João Afonso, que SEGUE; 
102 - Dom GONÇALO TELES que, como já apontamos, não é re 

ferido no Livro das Campainhas, sendo certamente já 
nascido, porque oito anos depois, em 1373, era con 
de de Neiva e senhor de Faria (308). O seu percur
so nos reinados de D. Fernando e D. João I é bem co 
nhecido, sobretudo através de Braamcamp Freire, pe 
lo que remetemos para a sua obra, os vários porme
nores relativos à sua vida e descendência (309). Fa 
leceu em 28 de Junho de 1403 (310). Casou, antes de 
23 de Outubro de 1372 (311), com Dona MARIA AFON
SO DE ALBUQUERQUE (102a), também da família patro
nal (Vd. Árvore IV). 

103 - Dona MARIA TELES, também bem conhecida da historio 
grafia portuguesa casou, curiosamente, com dois mem 
bros da família patronal: a primeira vez, com ÁL
VARO DIAS DE SOUSA (103a) (Vd. Árvore V), provavel
mente já morto em 1365; a segunda vez, com o Infan 
te D. JOÃO (103b), que por sua mãe estava também l_i 
gado a Grijó (Vd. Árvore IV). Morreu em Coimbra em 
trágicas circunstâncias em Novembro de 1379 (313). Do 
primeiro matrimónio teve dois filhos, referidos pe
lo Livro das Campainhas: 
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135 - Dom LOPO DIAS DE SOUSA, que veio a ser Mes 
tre de Cristo. 

136 - Dona N. DIAS DE SOUSA. 

Do segundo teve um único filho: 
137 - Dom FERNANDO, que deu origem ã família Eça 

(314). 
104 - Dona LEONOR TELES, Rainha de Portugal é figura por 

demais conhecida, pelo que só referiremos os seus 
casamentos. Casou primeiro com JOÃO LOURENÇO DA 
CUNHA (104a) e como ela (Vd. Árvore V) natural de 
Grijó em 1365. Tiveram um filho (Álvaro da Cunha 
(312)); casou segunda vez com D. FERNANDO (104b) de 
quem teve a Rainha D. Beatriz. 

101 - Dom JOÃO AFONSO TELO, o Moço, como refere o Livro das Cam 
paínhas, só depois de 1372 começou a ocupar cargos de des
taque, sendo alcaide-mor de Lisboa, almirante do reino e, 
a partir de 1382, 62 Conde de Barcelos (315). Morreu na ba 
talha de Aljubarrota, tendo casado, possivelmente depois 
de 1365 com Dona BEATRIZ AFONSO DE ALBUQUERQUE (101a), ir 
mã de sua cunhada (Vd. Árvore IV). Teve filhos que morre
ram sem descendência. 

§ I I I a) 

Do casamento de Constança Rodrigues (6) e Gomes Pais de 
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Azevedo (6a), nasceram os seguintes filhos: 

31 - DIOGO GOMES DE AZEVEDO que foi cónego da Sé de Bra 

ga e abade de Vila Cova (LL30J7). Deve ter deixado 

a casa a seu irmão Rui, porque um filho deste se 

chamou Diogo Gomes, não usando o patronímico Rodri_ 

guês, como seus irmãos. 

32 - RUI GOMES DE AZEVEDO que, como seus primos, foi um 

dos fidalgos dados como refém, no tratado assinado 

em Escalona em Março de 1328 (316). Também nesse 

ano fez uma composição com o deão do Porto sobre 

bens do mosteiro de Canedo (317), de que devia ser 

natural. Era-o da igreja de Vilar de Porcos em 1329 

(318). Morreu antes de 1365, porque são os seus 

filhos que recebem comedoria em Grijó. Casou com 

Dona GUIOMAR PIRES DE VILA MAIOR (32a), de quem te

ve : 

61 - JOÃO RODRIGUES DE AZEVEDO, apenas referido 

no Livro das Campainhas, bem como seus ir

mãos . 

62 - DIOGO GOMES DE AZEVEDO que em 1373, por 

carta de 29 de Março, recebeu de D. Fernan

do, a terra de Fermedo, em paga dos seus mê 

ritos (319). 

63 - Dona MARIA RODRIGUES DE AZEVEDO. 

33 - GONÇALO GOMES DE AZEVEDO que apesar de ter sido 

alferes-mor de D. Afonso IV e o ter acompanhado na 
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batalha do Salado (320), não teria grandes bens ou 
prestígio, pois casou em Évora, com uma filha de 
um carvoeiro da Estremadura (LL30L8), e que segun
do Felgueiras Gayo se chamava MOR ESTEVES DE ÉVO 
RA (33a) (321). Teve, segundo o Livro das Campai
nhas , uma única filha, sem referir o nome: 

64 - Dona MÉCIA (322) COMES DE AZEVEDO que ca
sou com JOÃO LOURENÇO ESCOLA (64a), talvez 
bisneto do porteiro-mor de D. Dinis e mordo 
mo da Rainha Santa, Lourenço Escola, e que 
se referencia entre 1279e 1316 (323) e neto 
de João Lourenço Escola que foi cónego da 
Sé de Coimbra (324), fez em 1351, no seu pa 
ço de Loures, com sua mulher Mécia Gomes, um 
escambo de terras com o chanceler Estevão 
da Guarda (325). João Lourenço foi legitima 
do, como se disse, por carta dada em Lis
boa, a 6 de Maio de 1365, sendo filho de Lou 
renço Anes, clérigo (326). Segundo o Livro 
das Campainhas teve três filhos, de quem não 
soubemos os nomes : 

105 - N. (ANES) ESCOLA. 

106 - N. (ANES) ESCOLA. 

107 - N. (ANES) ESCOLA. 

34 - LEONOR COMES DE AZEVEDO, que segundo o Conde D. 

P e d r o , e p r o v a v e l m e n t e c o n f u n d i n d o - a com uma de 
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suas irmãs, teria sido abadessa de Rio Tinto (L_L30J7), 
surge, na lista dos infanções de Grijó, como viúva 
do almirante BARTOLOMEU PESSANHA (34a) com quem de 
facto casou (327), tendo sido, depois de enviuvar, 
Comendadeira de Santos (328). Bartolomeu Pessanha 
faleceu antes de 20 de Setembro de 1356, pois que 
nessa data foi empossado no cargo de almirante o 
seu irmão Lançarote (329). Tiveram uma única fi
lha que é também referida no Livro das Campainhas. 

65 - GENOVEVA PESSANHA. 

35 - MÉCIA GOMES DE AZEVEDO é referida em 1329, no gru 
po dos infanções, dos naturais da igreja de Vilar 
de Porcos (330) . 

36 - Teresa, Gomes, que SEGUE; 
37 - MARIA GOMES DE AZEVEDO, a Má, só é referida no Li. 

vro de Linhagens do Deão (LD2Y7). 
38 - VASCO GOMES DE AZEVEDO que apenas é referido por 

Fernão Lopes, como irmão de Gonçalo Gomes, alferes 
de D. Afonso IV (331). Não diz o cronista com quem 
casou, mas que teve dois filhos: 

74 - TERESA VASQUES DE AZEVEDO. 
75 - GONÇALO VASQUES DE AZEVEDO que será o pri 

meiro marechal do reino (332) e um dos mais 
fiéis apoiantes de D. Leonor Teles (333). Em 
1380 foi nomeado para tratar do casamento da 
Infanta D. Beatriz (334) e em 1383 era ai-
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caide de Santarém, cidade onde possuía nume 
rosos bens (335). Casou com INÊS AFONSO (75a) 
dama da Rainha D. Leonor (336). Tiveram um 
filho: 
110 - ÁLVARO GONÇALVES DE AZEVEDO, que ca 

sou com SANCHA D'ANDEIRO (110a), fi
lha do Conde Andeiro (337). 

36 - Dona TERESA COMES DE AZEVEDO, filha de Gomes Pais de Aze 
vedo, casou com ESTEVÃO LOURENÇO CANSO DE ARÕES (36a) que 
em 1308 tinha a quinta de Arões, na freguesia de S. Romão 
de Arões, julgado de Guimarães (338). Em 1329 já tinha mor 
rido, quando sua mulher e filhos são referidos na lista 
de naturais da igreja de Vilar de Porcos (339). Dona Tere 
sa também não vivia em 1365, porque são os seus netos que 
recebem comedoria, como infanções «de Grijó». Pela lista 
de Vilar de Porcos sabemos que tiveram 8 filhos, mas o Con 
de D. Pedro só nomeia 4, se bem que afirme que tiveram 
«...outras filhas que foram em ordem» (LL30N8): 

66 - LOURENÇO MARTINS CANSO DE ARÕES, que teve o nome 
de seu avô paterno, casou com Dona N. FERNANDES DE 
CARVALHO (66a), também da família patronal (Vd. Ár 
vore VII). 

67 - COMES PAIS CANSO DE ARÕES, que teve o nome e pa
tronímico de seu avô materno, foi cónego da Sé de 
Braga (LL27A3). 

68 - Constança Esteves, que SEGUE; 
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69 - Dona N. ESTEVES CANSO DE ARÕES que casou com N. 

RODRIGUES ESCOLA (69a) (LL30N8) . 

70 - N. (ESTEVES) CANSO DE ARÕES. 

71 - N. (ESTEVES) GANSO DE ARÕES. 

72 - N. (ESTEVES) CANSO DE ARÕES. 

73 - N. (ESTEVES) GANSO DE ARÕES. 

68 - Dona CONSTANÇA ESTEVES GANSO DE ARÕES que f o i casada com 

ESTEVÃO (ESTEVES) MAFALDO DE BEJA (68a). Dona Constança 

j á d e v i a t e r m o r r i d o em 1365, porque são os f i l h o s e n e 

tos que recebem comedor ia em G r i j ó : 

108 - ESTEVÃO ESTEVES MAFALDO. 

109 - N. ESTEVES MAFALDO, que casou com GONÇALO ANES 

(109a), a l c a i d e de B e j a , segundo o L i v r o das Campai

nhas e que f o i como e m i s s á r i o de D. Pedro a C a s t e 

l a ( 3 4 0 ) . Gonçalo Anes r e c e b e u a comedor ia em G r i 

j ó em nome" da m u l h e r , e d e l a t e v e t r ê s f i l h o s : 

138 - N. (GONÇALVES DE BEJA). 

139 - N. (GONÇALVES DE BEJA). 

140 - N. (GONÇALVES DE BEJA). 

§ I I I b ) 

De Maria Rodrigues (7) e seu marido Vasco Pais de Azeve 

ao (7a) houve descendência de quem trataremos a seguir: 
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39 - GONÇALO VASQUES DE AZEVEDO foi casado com Dona 
BERENGÁRIA VASQUES DA CUNHA (39a), pertencente à 
família patronal (Vd. Árvore VIII), e que em 1326 
tinha, com sua irmã e irmão, uma quinta próxima do 
mosteiro de Paço de Sousa (341). Em 1329, Gonçalo 
Vasques e seu filho eram naturais da igreja de Vi
lar de Porcos (342). Filho: 

76 - DIOGO GONÇALVES DE CRASTO que conforme já 
ficou dito (Vd. 3.1.), é filho do casal aci_ 
ma, e que em 1365 é natural de Grijó, rece
bendo a comedoria por sua mulher Dona ALDON 
ÇA ANES COELHO (76a), também da família pa
tronal (Vd. Árvores VII e VIII). Diogo Gon
çalves era senhor da quinta de Crasto (freg. 
Carrazedo, c. Amares) e sua mulher era se
nhora da quinta do Souto da Ribeira de Ho
mem (c. Amares) (343). Tiveram um único fi 
lho: 
111 - LOPO DIAS DE AZEVEDO foi senhor de 

S. João de Rei, Bouro, Aguiar da Pe
na e Jales, entre outras (344). Ca
sou com Dona JOANA GOMES DA SILVA 
(111a). De Lopo Dias conserva-se uma 
matriz sigilar, que ostenta as armas 
dos Azevedos (345). 

40 - RUI VASQUES DE AZEVEDO, também natural de Vilar de 
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Porcos em 1329, tinha, em 1336 o Couto de Cardie-
los, em Ribeira Lima, quando a 4 de Junho o monar
ca lhe retirou a jurisdição (346) que, curiosamen
te, lhe restitui seis anos mais tarde, por carta 
passada no Porto, a 14 de Agosto (347). Casou com 
Dona JOANA VASQUES DA CUNHA (40a), irmã de Dona Be 
rengária Vasques, acima (Vd. Árvore VIII). Teve uma 
filha, se bem que o documento de Vilar de Porcos 
diga que era um filho: 

77 - Dona LEONOR RODRIGUES DE AZEVEDO que ca
sou com JOÃO FERNANDES COGOMINHO (77a). Já 
estavam casados em 1357, porque a 15 de Fe
vereiro, o pai de João Fernandes, Fernão Gon 
çalves Cogominho, institui um morgado na 
sua quinta da Fonte dos Coelheiros e no qual 
seu filho e nora, Leonor Rodrigues, são no
meados seus sucessores (348). João Fernan
des está referenciado na documentação entre 
1359 e 1374 (349). Nesta última data, e ain 
da como prova da existência desta filha de 
Rui Vasques, e do seu casamento com João Fer 
nandes, este viu revalidado o couto de Car-
dielos, por o ter herdado de seu sogro (Vd. 
notas 346 e 347). Foi Alcaide de Évora, ten 
do a sua família, alias, numerosos bens no 
Alentejo. Deste casamento nasceram dois fi-
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lhos, referidos também no Livro das Campai
nhas , mas sem os nomes: 
112 - N. (ANES) COCOMINHO. 
113 - N. (ANES) COCOMINHO. 

Segundo Fernão Lopes depois de enviuvar, 
casou com PAIO RODRIGUES MARINHO (77b) (350), 
de quem não soubemos se houve descendência. 

41 - Mécia Vasques, que SEGUE; 

42 - Dona TERESA VASQUES DE AZEVEDO, foi monja de Lor
vão (LL30O7), mas parece ter tido, de certo prior 
de Santa Cruz de Coimbra, um filho: 

34 - GONÇALO VASQUES DE AZEVEDO, legitimado por 
carta de 27 de Fevereiro de 1375, sendo se
nhor da Lourinhã desde 1373 (351). 

41 - Dona MÉCIA VASQUES DE AZEVEDO casou com AFONSO (MARTINS) 
BOTELHO (41a), «que matarom em Aguiar de Campos» (LL30Q8), 
de quem teve: 

78 - MARTIM AFONSO BOTELHO a quem D. Fernando, em 1373, 
confirmou a honra da quinta de Lordelo, em Panóias 
(352) e contou outra quinta em Ribeira Lima, em 
1376 (353). Não se sabe com quem casou, mas teve 
dois filhos, de quem não soubemos os nomes, mas 
que são referidos na lista de Grijó: 
114 - N. (MARTINS) BOTELHO. 
115 - N. (MARTINS) BOTELHO. 

79 - DIOGO AFONSO BOTELHO que jã deveria ter falecido 
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em 1365, casou com Dona MARIA FERNANDES DE CARVA
LHO (LL25S7). A morte de Afonso Martins Botelho 
ocorreu, por certo, alguns anos antes de 1329, por 
que na lista de naturais da igreja de Vilar de Por 
cos, e em que são referidos os seus dois filhos, já 
Mécia Vasques aparece com os filhos de seu segundo 
marido (354), VASCO MARTINS DE RESENDE (41b) que 
faleceu antes de 1357 (355), que já tinha casado 
uma primeira vez com outra senhora da família pa
tronal (Vd. Árvore VII). Foi privado de D. Afonso 
IV (356), sendo em 1328, um dos fidalgos dados co
mo reféns no tratado entre os reis português e cas 
telhano (357). Foi senhor da honra de Resende, mas 
D. Afonso IV restringiu-lhe as jurisdições, por sen 
tença dada em Lisboa, em 3 de Julho de 1340 (358). 
Em 1343 trazia pelo rei a terra de Sá, no julgado 
de Guimarães (359). Deste segundo matrimónio nasce 
ram os seguintes filhos: 

80 - Maria Rodrigues, que SEGUE; 
81 - TERESA VASQUES DE RESENDE que já tinha fa 

lecido em 1365, como afirma o Livro das Cam 
paínhas, casou com GIL MARTINS DE ATAI'DE 
(81a) que deverá ter sido homem violento, se 
atendermos à única referência que dele apu
ramos, para além de ser mencionado em Grijó 
mas, também aí, expressamente excluído da si 
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tuação de natural : cometera ele abusos con
tra a igreja de Pedorido, no bispado de La
mego, onde, com sua mulher e a comitiva, de 
lapidou os bens da paróquia. Sabendo disto, 
o Infante D. Pedro, estando em Souto de An
dorinha, passou carta de sentença contra ele, 
a IA de Setembro (360), sendo-lhe, para o 
efeito penhorados os bens cinco dias depois 
(361). Tiveram os seguintes filhos: 

117 - (MARTIM GIL) DE ATAfDE, segundo Fel
gueiras Gayo (362). 

118 - N. (GIL) DE ATAÍDE. 

119 - N. (GIL) DE ATAfDE. 

120 - N. (GIL) DE ATAÍDE. 

82 - Dona JOANA VASQUES DE RESENDE, f r e i r a em Ta 

rouquela (LL30O8). 

83 - Dona LEONOR VASQUES DE RESENDE, freira em 
Arouca (LL30Q8). 

80 - MARIA RODRIGUES DE RESENDE casou com FERNÃO ANES DE POR 
TOCARREIRO (80a) de quem teve vários filhos, referindo 
o Conde D. Pedro o nome de um (LL43U8). 
116 - João Rodrigues, que SEGUE; 

116-JOÃO RODRIGUES DE PORTOCARREIRO, várias vezes referido 
por Fernão Lopes (363), foi senhor de Vilarinho de Casta 
nheira e de Vila Real e da Honra de Resende (364) e em 
1370 recebeu de D. Fernando a vila de S. Félix dos Gale-
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gos ( 3 6 5 ) . Fo i m e i r i n h o - m o r de T r á s - o s - M o n t e s , por c a r t a 

do mesmo s o b e r a n o , dada em A l e n q u e r , a 13 de Agosto de 

1376 ( 3 6 6 ) . Segundo o L i v r o das Campainhas t e v e d o i s f i 

l h o s . Sabemos o nome de um d e l e s : 

141 - Dona MOR (ANES) DE PORTOCARREIRO que casou com 

Dom JOÃO AFONSO TELO (141a), f i l h o do 49 Conde de 

B a r c e l o s ( 3 6 7 ) , e também da f a m í l i a p a t r o n a l (Vd. 

Árvore I V ) . 

142 - N. (ANES) DE PORTOCARREIRO. 

§ I I I o ) 

Do casamento de Guiomar Rodrigues (8) com Estevão Pais 
de Azevedo (8a), nasceram duas filhas: 

43 - Inês Esteves, que SEGUE; 
44 - Dona TERESA ESTEVES CORREIA, usando assim o apeli 

do de sua avó paterna (LL30I7), casou com LOUREN
ÇO COMES DE ABREU (44a), sendo ela, pelo menos, vi 
va em 1329 (368). Teve filhos: 

89 - Diogo Gomes, que SEGUE; 
90 - VASCO COMES DE ABREU, referido por Fernão 

Lopes, talvez como parente de Dona Leonor 
Teles (369), e de facto era-o, está referen 
ciado entre 1357, quando em Lisboa, a 18 de 
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Junho o rei D. Pedro o nomeou alcaide de Cas_ 
tro Laboreiro e Melgaço (370), e 1382, ano 
em que D. Fernando lhe deu a quinta da Afu
rada (371). Em 1360 esteve presente ao jura 
mento de D. Pedro, feito em Cantanhede (372). 
Não deve ter casado, tendo doado a quinta 
de Abreu a seu sobrinho (373). 

89 - DIOGO COMES DE ABREU também esteve presente com 
seu irmão em Cantanhede, em 1360. Casou com Dona 
VIOLANTE AFONSO (89a), que depois de enviuvar foi 
nomeada aia da Infanta D. Beatriz (374). Aparece 
com um filho, no Livro das Campainhas: 
123 - LOPO (DIAS) DE ABREU que, como se disse, re 

cebeu de seu tio a quinta de Abreu. 
43 - Dona INÊS ESTEVES DE AZEVEDO, que casou com RUI ANES DA 

CUNHA (43a), vendeu em 1334, com seu marido, a quinta de 
Bastuço ao arcebispo D. Gonçalo Pereira (375). Em 1329 são 
os dois nomeados na lista de naturais de Vilar de Porcos, 
sendo já então nascidos os seus quatro filhos: 

85 - João Rodrigues, que SEGUE; 
86 - VASCO RODRIGUES DA CUNHA. 
87 - PAIO RODRIGUES DA CUNHA. 
88 - ÁLVARO RODRIGUES DA CUNHA, só referido em LD2AC8. 

85 - JOÃO RODRIGUES DA CUNHA que casou com Dona BEATRIZ MAR 
TINS VELHO (85a), de quem teve: 
121 - MARTIM ANES DA CUNHA ou CORREIA, como referimos 
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a propósito da sua identificação no Livro das Cam
painhas e, lembremos mais uma vez, sua tia também 
usou o apelido Correia. 

122 - LEONOR ANES DA CUNHA, também referida na lista de 
Grijó de 1365, com seu marido FERNANDO AFONSO 
CORREIA (122a), de quem teve uma filha, já nascida 
naquela data: 
143 - N. (FERNANDES) CORREIA. 

§ I I I d ) 

Nesta última alínea do parágrafo terceiro, trataremos 
da descendência de Leonor Rodrigues (9) e de seu primeiro ma
rido Paio Rodrigues de Meira (9a), já que não teve filhos do 
segundo, Gonçalo Esteves de Tavares (9b): 

45 - AFONSO PAIS NOVAIS que casou com N. FERNANDES BL) 
CALHO (45a) e não teve filhos. Foi partidário do In 
fante D. Afonso nas lutas contra D. Dinis (376), 
tendo atacado a vila de Estremoz, com a ajuda de 
Nuno Martins Barreto, e matando, a 5 de Março de 
1320, o bispo de Évora (377). Em 1328, foi um dos 
fidalgos portugueses dados como reféns, no tratado 
assinado entre Afonso IV e Afonso XI de Castela 
(378). 
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46 - GONÇALO PAIS DE MEIRA foi vassalo da casa do In
fante D. Pedro, e com ele presente no juramento de 
1355 (379). A 20 de Junho de 1357, por carta de Lis 
boa, foi nomeado alcaide de Guimarães e de Valença 
(380). Em 1369 ainda era alcaide daquela primeira 
vila, defendendo-a do ataque castelhano juntamente 
com seus filhos (381). Casou com Dona LEONOR MAR
TINS LEITÃO (46a) alguns anos antes de 1365, porque 
nessa data, com seus cinco filhos é nomeado natu
ral de Grijó: 

91 - PAIO GONÇALVES DE MEIRA que se deverá iden 
tificar com o bispo de Silves falecido em 
1386 (382). 

92 - FERNÃO GONÇALVES DE MEIRA que como vimos 
é referido no Livro das Campainhas e esteve 
com seu pai no cerco de Guimarães em 1369; 
várias vezes referido por Fernão Lopes, ca
sou com uma filha do arcebispo de Braga 
(383). 

93 - ESTEVÃO GONÇALVES DE MEIRA foi mestre da 
Ordem de Santiago (384). 

94 - N. GONÇALVES DE MEIRA. 

95 - N. GONÇALVES DE MEIRA. 

47 - Dona TERESA PAIS NOVAIS que não sabemos se casou 

(LL31Q9). 

48 - Mécia Rodrigues, que SEGUE; 
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49 - Dona MARIA RODRIGUES DE MEIRA de quem nada soube
mos (LL31Q9). 

48 - Dona MÉCIA RODRIGUES DE MEIRA, que casou com LOPO SOARES 
DE ALBERGARIA (48a), já devia ter falecido em 1365, por
que é um seu genro que é nomeado natural de Grijó. Seu ma 
rido foi senhor da albergaria de Paio Delgado, e do hosp.i 
tal de Santo Eutrópio desde 1389 (385). Deste casamento 
nasceram: 

96 - AFONSO SOARES DE ALBERGARIA que é provável tenha 
morrido antes de 1365, porque não é nomeado na lis 
ta de Grijó. 

97 - Beatriz Lopes, que SEGUE; 
98 - Dona VIOLANTE SOARES DE ALBERGARIA, cujo nome era 

desconhecido do Conde D. Pedro (LL30AF7) e que nos 
é dado por Felgueiras Gayo (386), terá casado, se
gundo este autor, com ÁLVARO VASQUES DE PEDRA AL 
CADA ou GÓIS (98a), que recebe comedoria em Grijó 
pela mulher que era dos Vasconcelos. No ponto 3.1., 
deixamos a hipótese de Dona Violante ter casado tam 
bém com RUI GONÇALVES PEREIRA (98b), hipótese de 
muito ténue credibilidade. Desse casamento teriam 
nascido : 

131 - ÁLVARO RODRIGUES PEREIRA (387). 
132- GONÇALO RODRIGUES PEREIRA (388). 
133 - RUI RODRIGUES PEREIRA. 
134 - CONSTANÇA RODRIGUES PEREIRA que, segundo 
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Ayres de Sá, e com uma ascendência com a qual 
não concordamos (389), casou com GONÇALO GAR 
CIA DE FIGUEIREDO (129a) que foi alcaide do 
castelo da Feira, por carta de 29 de Junho 
1357, dada em Lisboa (390) e aio do Infante 
D. João (391). Constança Rodrigues já estava 
viúva em 1378, quando por carta dada em Lis_ 
boa, a 20 de Maio, D. Fernando lhe deu o 
prestamo de certos bens na Feira (392). Pa
rece ter casado também com DIOGO AFONSO DE 
FIGUEIREDO (129b) e de quem também estava 
viúva em 1384 (393). Do primeiro marido, que 
é referido no grupo dos cavaleiros-escudei-
ros dos naturais de Grijó teve um filho, re 
ferido na mesma lista: 
141 - AIRES GONÇALVES DE FIGUEIREDO que 

em 1378, a 28 de Outubro, recebeu a 
terra de Maceira (394), foi senhor do 
natário de Penajóia, em 1384 (395) e 
da terra de Fermedo, já casado com 
LEONOR PEREIRA (144a), por carta de 
30 de Maio de 1407 (396). 

97 - Dona BEATRIZ LOPES DE ALBERCARIA casou com Dom VASCO 
MARTINS DA CUNHA, o Velho (97a), também da família patro 
nal (Vd. Árvore VIII), e um dos mais poderosos senhores 
do seu tempo. Foi 79 senhor da honra de Tábua, cuja juris_ 
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dição cível e crime lhe foi julgada por sentença de 30 de 
Março de 1340 e confirmada em 1392 (397). Foi senhor das 
terras da Cunha, Soverosa, Figueiredo e muitas outras 
(398). D. Pedro deu-lhe a alcaidaria de Lisboa, por carta 
dada em Lisboa, a 29 de Junho de 1357 (399). Em 1393 doou 
à Sé de Coimbra o padroado da igreja de Castelões (400). 
Em 1365, e tendo ainda só dois, dos sete filhos que teve 
de Dona Beatriz, por ela recebeu comedoria no mosteiro de 
Grijó: 

124 - Martim Vasques, que SEGUE; 
125 - ESTEVÃO SOARES DA CUNHA que é referido no Livro 

das Campainhas (401). 
126 - VASCO MARTINS DA CUNHA, o Moço, que p e l o e x í l i o 

de seu i rmão mais v e l h o h e r d o u p a r t e dos bens de 

seu p a i ( 4 0 2 ) . Casou com Dona BEATRIZ GOMES DA 

SILVA (126a), também da f a m í l i a p a t r o n a l (Vd. Á r v o 

r e V I I ) . 

127 - GIL VASQUES DA CUNHA que f o i a l f e r e s - m o r de D. João 

I ( 4 0 3 ) . 

128 - LOPO VASQUES DA CUNHA que também se e x i l o u em Cas 

t e l a ( 4 0 4 ) . 

129 - RUI VASQUES DA CUNHA (405). 
130 - Dona MÉCIA VASQUES DA CUNHA, abadessa de Lorvão 

(406) . 
124- MARTIM VASQUES DA CUNHA que depois de apoiar o Mestre de 

Aviz , se colocou ao lado dos castelhanos, pelo que não che 
gou a herdar a casa de seu pai (407). 
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§ I V 

Como vimos no parágrafo primeiro, Dona Maria Pais RibejL 
ra (134) teve filhos de duas ligações. Neste parágrafo trata
remos da descendência dos filhos que teve de D. Sancho I 
(I34a): 

1 - Dom GIL SANCHES que foi um honrado clérigo, segun 
do o Livro de Linhagens do Deão (LD5G3), teve por 
barregã, segundo o Livro Velho de Linhagens (LV1A010), 
Dona MARIA GARCIA DE SOUSA (1a), de quem não teve 
filhos. No testamento de seu pai foi contemplado 
com a quantia de 8000 morabitinos (408). Em Janei
ro de 1213 deu carta de foro aos povoadores de Sar 
zedas (409). Também foi trovador, morrendo a 14 de 
Setembro de 1236 (410). 

2 - Dom RODRIGO SANCHES que como seu irmão recebeu do 
pai 8000 morabitinos, foi figura importante da cor 
te de Sancho II, confirmando documentos régios en
tre 1223 e 1240 (411). A última referência que te
mos antes da sua morte, ocorrida na célebre lide 
de Gaia em 1245 (412), é de 1241, quando em Agos
to, confirma uma doação, feita em Guimarães, ã Sé 
do Porto (413). Está sepultado num belíssimo túmu
lo no mosteiro de Grijó, mosteiro a que estava «fa 
miliarmente» ligado e no qual se rezou missa quoti_ 
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diana pela sua alma por pedido de sua irmã Dona 
Constança (414). Nas inquirições de 1290 se viu que 
teve bens em S. Salvador de Galegos, no julgado da 
Maia, de que foi senhor (415). Parece que de Dona 
CONSTANÇA AFONSO DE CAMBRA (2a), que pertencia à 
família patronal (Vd. Árvore VIII), teve um bastar 
do que não é referido nos nobiliários, mas que se 
depreende pelo patronímico e pelo tratamento de so 
brinho, dado por Dona Constança Sanches no seu tes_ 
tamento (416 ) : 
7 - Frei AFONSO RODRIGUES, franciscano foi, se

gundo Frei Francisco Brandão, Guardião do 
Convento de Lisoba, servindo no Desembargo 
de D. Dinis, seu primo, em 1294 (417). Em 
1286 foi testamenteiro de Dona Leonor Afon
so, sua prima, filha bastarda de D. Afonso 
III (418), e em 1298, a 8 de Janeiro, é re
ferido na mesma qualidade, no testamento de 
sua prima (Vd. Árvore V), Dona Constança Men 
des de Sousa (419). 

3 - Dom NUNO SANCHES, que terá morrido em criança a 
16 de Dezembro de ano indeterminado (420), e que 
nada impede seja filho de Maria Aires de Fornelos. 

4 - Teresa Sanches, que SEGUE; 
5 - Dona MAIOR SANCHES, nas mesmas circunstâncias que 

seu irmão Nuno, faleceu criança, a 27 de Agosto de 
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ano desconhecido (421). 
6 - Dona CONSTANÇA SANCHES, nasceu em 1204 (422) dei-

xando-lhe seu pai, em testamento, 7000 morabitinos. 
Foi senhora de largos bens, como se vê das doações 
feitas por testamento de 14 de Julho de 1269, e em 
que deixa legados a seu sobrinho Afonso Rodrigues 
e a suas meias-irmãs Teresa Anes e Maria Anes (Vd. 
Árvore V) e, naturalmente, ao mosteiro de Grijó 
(423), mosteiro a quem fez legado em 1264, para ser 
rezada missa por si e seu irmão Rodrigo Sanches 
(424). Em 1231 fez doação ao bispo da Guarda do 
padroado das igrejas de Salzedas e Vila Nova de So 
breira (425). Em 1257 teve contenda com sua meia 
irmã Teresa Anes e sobrinho Gonçalo Mendes de Sou
sa, sobre bens de Dona Maria Pais Ribeira (426). Em 
1269 perfilhou a Infanta Dona Sancha, sua sobrinha 
-neta (427), tendo-lhe deixado a metade de Vila do 
Conde, Avelaneda, Pousadela, Parada e Maçãs (428). 
Tinha também bens em Torres Vedras (429). Faleceu 
a 8 de Agosto de 1269 (430). 

4 - Dona TERESA SANCHES, que como sua irmã recebeu 7000 mora 
bitinos de seu pai, foi a segunda mulher de Dom AFONSO 
TELES DE ALBUQUERQUE, o Velho (4a), com quem já estava ca 
sada em 1220 (431), tendo dois anos depois autorizado o 
seu marido a doar os castelos de Dos Hermanos e Malamone-
da à Sé de Toledo (432). Foi 22 senhor de Meneses, Mede-



226 

lin, Montealegre, Valladolid e Madrid, fundando, por vol
ta de 1218, o castelo de Albuquerque (433). Morreu em 1230 
(434), tendo tido de Dona Teresa os seguintes filhos: 

8 - João Afonso, que SEGUE; 
9 - Dom AFONSO TELES, o Tição, que foi rico-homem na 

corte de D. Afonso III, confirmando documentos en
tre 1250 e 1257 (435). Ainda era vivo em 1257, quan 
do com seu irmão e tia, Dona Constança Sanches, fez 
demanda ao monarca, sobre bens de sua avó, Dona Ma 
ria Pais Ribeira (436). Teve uma filha, de Dona MOR 
GONÇALVES GIRÃO (9a), e um filho natural de mulher 
desconhecida. Deles trataremos na alínea a. 

10 - Dom MARTIM AFONSO TELO foi, como seus irmãos, ri. 
co-homem da corte de Afonso III entre 1255 e 1280, 
confirmando documentos como tenente das terras de 
Santa Maria (1255-1257) (437), Bragança (1258-1261) 
(438), Montemor-o-Velho (1270-1271) (439), Chaves 
(1273-1277 e 1279-1280) (440) e Montenegro (1278) 
(441). Também reclamou, em 1257 com seu irmão Afon 
so, o direito a certos bens de sua avó, a «Ribeiri 
nha», como atrás referimos. Em 1260 era senhor de 
Cabanões (442). Casou duas vezes: a primeira com 
uma senhora desconhecida (J_J)6BI7; _LL57F2) e a se
gunda com Dona MARIA ANES DE ABOIM (10b), filha do 
célebre D. João de Aboim (443), e já viúva em 1278 
(444). Não teve filhos dos dois matrimónios. 
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11 - Dona MARIA AFONSO (DE ALBUQUERQUE), foi abadessa 
de Gradafes (LL57D1). 

8 - Dom JOÃO AFONSO TELO, 22 senhor de Albuquerque, foi alfe 
res-mor de D. Afonso III e com esse cargo confirma docu
mentos entre 1250 e 1255 (445). Depois desta data encon-
tra-se em Castela onde foi rico-homem de Afonso X e Perti_ 
gueiro-mor de Santiago, vindo a falecer em 1268 (446). Ca 
sou com Dona ELVIRA GONÇALVES GIRÃO (8a), de quem teve: 

12 - Rodrigo Anes, que SEGUE; 

13 - Dom GONÇALO ANES RAPOSO foi rico-homem em Caste
la, confirmando documentos régios de 1283 (447) a 
1286 (448). Foi casado com Dona URRACA FERNANDES 
DE LIMA (13a), de quem teve filhos que serão trata
dos na alínea b. 

12 - Dom RODRIGO ANES TELO foi 32 senhor de Albuquerque e ri
co-homem de Castela. Casou com Dona TERESA MARTINS DE SO 
VEROSA (12a), que era filha de Dom Martim Gil de Soverosa, 
aquele valido de D. Sancho II que em 1245 matou o tio-avô de 
seu marido, o bastardo Rodrigo Sanches (IV2). Deste casa
mento tiveram um único filho: 

16 - João Afonso, que SEGUE; 
16 - Dom JOÃO AFONSO TELO foi o 42 senhor de Albuquerque e ri 

co-homem de Castela, passando a Portugal, a servir o rei 
D. Dinis, onde se encontrava a 9 de Dezembro de 1295 (449). 
Já era mordomo-mor do monarca em 1279, quando a 1 de Mar
ço, confirmou o foral de Alfaiates (450). Teve importante 
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papel nas negociações que levaram ã assinatura do tratado 
de Alcanices, em cujo texto é referido na sua qualidade 
de mordomo (451). Provavelmente em paga dos seus servi
ços, foi feito 12 Conde de Barcelos, por carta dada em San 
tarem, a 8 de Maio de 1298 (452). Continuou ao serviço de 
D. Dinis, sendo embaixador a Castela em 1302 (453) e con
firmando vários diplomas régios (454). Em Lisboa, a 5 de 
Maio de 1304 fez testamento (455), devendo ter morrido nes 
se mesmo mês. Dele se conserva um selo, que autenticava 
um documento de 28 de Outubro de 1303 (456). Foi casado 
com Dona TERESA SANCHES (16a), filha bastarda de Sancho 
IV de Castela. Dela teve duas filhas: 

25 - Teresa Martins, que SEGUE; 
26 - Dona VIOLANTE SANCHES (TELO), casou com Dom MAR-

TIM GIL DE RIBA DE VIZELA (26a) que foi alferes-mor 
de D. Dinis desde 1286 (457), e a partir de 15 de 
Outubro de 1304, foi senhor da vila de Barcelos, 
sendo já dela 22 Conde (458). A partir desta data 
confirma documentos até 1307 (459). Como houvesse 
questão sobre a herança do 12 Conde de Barcelos, re 
solveu D. Dinis a contenda entre os dois genros da 
quele, por sentença de 3 de Janeiro de 1312, e co
mo D. Martim Gil já era viúvo de Dona Violante, fî  
cou a maior parte da herança para sua cunhada (460). 
Em 1309 tinha recebido uma doação do rico-homem cas 
telhano Dom Pedro Ponce (461). No seu testamento, 
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feito em Zagaia a 23 de Novembro de 1312, deixou 
vários castelos a Dom Pedro Fernandes de Castro 
(462), de quem falaremos na alínea a deste mesmo 
capítulo. Foi enterrado no mosteiro de Santo Tir
so, mosteiro intimamente ligado à prestigiosa fa
mília da Maia, que os Riba de Vizela tanto se ufa
naram de representar (463), e que herdou também 
bens do 2° Conde (464). Deste casamento não houve 
descendência. 

Dona TERESA MARTINS (TELO), foi 5ê senhora de Albuquerque 
e casou com Dom AFONSO SANCHES (25a), filho bastardo de 
D. Dinis, já nascido em 1289 (465). É bem sabido que foi 
sua tutora a Rainha Santa Isabel (46). Foi senhor de Cam
po Maior, pelo ano de 1301 (467), e senhor de Albuquerque 
antes de 1307 (468), pelo que o seu casamento se deverá 
situar por volta dessa data. São bem conhecidas as conse
quências do grande favor que lhe prestava o rei seu pai 
(469). Constantemente ao lado do monarca, foi um dos fi
dalgos que analisou as actas das inquirições de 1308 (470), 
tendo nesse mesmo ano, feito composição com o Infante Dom 
Afonso de Molina, de forma que ficou único senhor da vila 
de Albuquerque (471). Sobre esta vila deixou, por carta 
dada em Lisboa, a 9 de Abril de 1310, ordenada a sucessão 
após a sua morte (472). Nesse mesmo ano, a 10 de Maio, 
doou-lhe D. Dinis a igreja de S. Salvador de Fervença (493). 
Como já se referiu, teve, em 1312, contenda com seu cunha 
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do, o 22 Conde de Barcelos, sobre os bens do 12 Conde, so 
gro de ambos. É também em 1312, que Afonso Sanches surge 
pela primeira vez com o cargo de mordomomor (474), cargo 
em que serviu, talvez, até 1324, ano em que se exilou em 
Castela, conforme exigência de seu irmão, o futuro Afonso 
IV (475). Mas D. Dinis, era acima de tudo rei, pelo que se 
viu obrigado a dar sentença contra seu filho, em 26 de No 
vembro de 1312, favorecendo os moradores de Pindelo e Azu 
rara sobre questões relativas ã alfândega de Vila do Con
de (476); mas, e em Dezembro desse mesmo ano, deu a seu 
filho 20.000 libras com que comprou mais de 20 lugares na 
região de Guimarães (477). Afonso Sanches e Dona Teresa 
Martins foram os fundadores do mosteiro de Santa Clara de 
Vila do conde, que dotaram por carta dada nessa vila, a 7 
de Maio de 1318 (478). Nesse ano, em 6 de Outubro, doaram 
ao mosteiro de Pombeiro, o padroado da igreja de S. Mame
de de Cepães (479). Faleceu em 1327, em Escalona (480), so 
breviveulhe Dona Teresa, que surge ainda em 1334, doando 
ao mosteiro de Odivelas, a igreja de S. João do Lumiar 
(481), e em 1341, recebendo carta de sentença a seu fa

vor, das jurisdições de Vila do Conde, Souto de Rebor

dãos, Póvoa, Atouguia, Alcoentre, Parada e Pousadela (482). 
Deste casal, que repousa em Santa Clara de Vila do Conde, 
ficou uma matriz sigilar, que autenticava documento de 
1318 (483). Finalmente, será de referir que Dona Teresa 
Martins criou a célebre Inês de Castro (Vd. Árvore IV), 

■ 
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conforme o depoimento prestado em 1385 por Dom Diogo Lo
pes Pacheco (Vd. Árvore VIII) (484). Deste casamento nas
ceu um único filho: 

41 - João Afonso, que SEGUE; 
11 - Dom JOÃO AFONSO DE ALBUQUERQUE, o do «Ataúde», foi 62 

senhor de Albuquerque, aio e mordomo de Pedro I de Caste
la, contra quem mais tarde se revoltou, vindo a morrer em 
Medina dei Campo, com suspeitas de envenenamento, em 28 
de Setembro de 1354 (485). Nasceu, provavelmente em Lis
boa, pouco depois de 1304 (486), sendo educado por D. João 
Simão, meirinho-mor de D. Dinis, que lhe deixou bens em 
Alenquer e Ourique, em 1314 (487). Três anos decorridos, 
a 18 de Julho deu-lhe D. Dinis, seu avô, uns paços em Lis 
boa (488). Casou, entre 1323 e 1324 (489), com Dona ISA
BEL TELES DE MOLINA (41a), lOê senhora de Meneses (490) e 
sua prima (Vd. Árvore V). Retirou-se D. João, em 1330, pa 
ra Castela (491), onde se colocou ao serviço de Afonso XI, 
que o fez alferes-mor (492), e depois aio e mordomo do In 
fante D. Pedro, como já ficou dito, e a partir de 1349, ano 
da morte de Afonso XI, chanceler do novo monarca castelha 
no (493), e, pode-se dizê-lo, o seu verdadeiro governan
te. Veio a falecer, como se disse, após conturbados suces 
sos políticos (494), em 1354. Dom João e Dona Isabel tive 
ram um único filho: 

63 - Dom MARTINHO (ANES) DE ALBUQUERQUE, foi 72 se
nhor de Albuquerque e 112 senhor de Meneses, sendo 
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em 1358 adiantado-mor de Múrcia (495). D. Pedro 
de Portugal confirmou-lhe, em 1357, as jurisdi 
ções das suas (496), e em 1362 e 1364, os pri 
vilégios do seu couto e honra de Souto de Re 
bordãos (497). Morreu pouco depois de 1365 (498), 
já que o seu nome ainda é referido, como ri-
co-homem, no Livro das Campainhas, sem sucessão, pe 
lo que as casas de Albuquerque e de Meneses foram 
tomadas pela coroa castelhana. 

Dom João Afonso teve mais filhos, ilegítimos, de Dona MA
RIA RODRIGUES BARBA (41b), pertencente à família patronal 
(Vd. Árvore VII): 

64 - Fernando Afonso, que SEGUE; 

65 - Dona BEATRIZ AFONSO DE ALBUQUERQUE, que como vi
mos, casou com Dom JOÃO AFONSO TELO (65a), 62 Con 
de de Barcelos (III101) e que voltaremos a encon
trar neste capítulo (IV44). 

66 - Dona MARIA AFONSO DE ALBUQUERQUE, legitimada em 
1372 (499), condessa de Neiva, por seu marido Dom 
GONÇALO TELES (66a), 12 Conde de Neiva (III102) e 
que voltaremos a referir (IV45). 

64 - Dom FERNANDO AFONSO DE ALBUQUERQUE, foi mestre da Or
dem de Santiago, depois de Julho de 1379 (500), vindo a 
ser um dos embaixadores portugueses que negociou, entre 
1383 e 1386, o Tratado de Windsor (501). Morreu em 1387, 
deixando descendência ilegítima (502). 
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§ I V a ) 

Como ficou atrás referido, Dom Afonso Telo, o Tição 
(9), teve de Dona Mor Gonçalves Girão (9a) uma filha: 

14 - Maria Afonso, que SEGUE; 

E de uma mulher desconhecida, um filho ilegítimo: 

15 - Dom MARTIM AFONSO TIÇÃO, que em 1312 foi um dos 
testamenteiros de Dom Martim Gil, 22 Conde de Bar
celos (503). De senhora desconhecida, teve uma úni_ 
ca filha (LL43P8): 

24 - Dona MARINHA AFONSO TIÇÃO que casou com 
FERNÃO PIRES DE PORTOCARREI RO (24a), viven
do os dois em Castela (LL4307;P8). Não tive 
ram descendência. 

14 - Dona MARIA AFONSO (TELO) D'UZEIRO, ficou conhecida pelo 
apelido de seu marido, Dom JOÃO GARCIA D'UZEIRO (14a), de 
quem não teve filhos. Foi amante de SANCHO IV DE CASTELA 
(14b) de quem teve uma filha: 
23 - Violante Sanches que SEGUE; 

23 - Dona VIOLANTE SANCHES (DE CASTELA), casou com Dom FER
NÃO RODRIGUES DE CASTRO que se aliou a D. Dinis, em 1298 
(504), aquando das desinteligências havidas entre o monar 
ca português e Fernando IV de Castela. Era Dom Fernando o 
mais poderoso senhor da Galiza, província sempre tão im-
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portante nas relações entre os dois reinos (505). Morreu 
em 1305, no cerco de Monforte de Lemos (506), tendo a sua 
viúva tomado hábito em 1327, no Mosteiro do Santo Espíri
to, em Salamanca (507). Tiveram um filho: 

40 - Pêro Fernandes, que SEGUE; 
40 - Dom PÊRO FERNANDES DE CASTRO, «o da Guerra» que, logo 

após a morte de seu pai, foi entregue por sua mãe a Dom 
Lourenço Soares de Valadares, que em seguida o trouxe pa
ra Portugal, para melhor o proteger de possíveis represá
lias (508). Foi aqui educado e criado pelo 22 Conde de Bar 
celos (509), seu primo-direito pelo casamento, já que a mãe 
de Dom Pêro, era irmã da mulher do 12 Conde (Vd. IV 16 e 
26), e que lhe deixou o castelo de Zagaia em 1312 (510). 
Regressou em 1320 à Galiza, tendo-lhe sua mãe feito, a 15 
de Dezembro, uma importante doação (511). Até Junho de 
1343, data da sua morte (512), será um dos mais poderosos 
senhores castelhanos, tendo obtido de Afonso XI, de quem 
foi mordomo, inúmeros privilégios e doações (513). Casou 
duas vezes: a primeira, com Dona BEATRIZ AFONSO (40a), fi 

lha de Dom Afonso, senhor de Portalegre, e meio-irmão de 
D. Dinis (LD18D9), de quem não teve filhos; a segunda, com 
Dona ISABEL PIRES PONÇO DAS ASTÚRIAS (40b) de quem teve: 

59 - Fernando Rodrigues, que SEGUE; 
60 - Dona JOANA (PIRES) DE CASTRO, foi senhora de Due-

has, Orduha e Ponferrada. Casou, uma primeira vez, 
com Dom DIOGO FERNANDES DE HARO (60a), e segunda 
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vez, com o rei de Castela D. Pedro I (60b) (514). 

Como já vimos, Dona Joana está referida no Livro 

das Campainhas e era também natural da igreja de 

Vilar de Porcos. Não parece ter tido filhos de ne

nhum dos matrimónios (515). 

Dom Pêro Fernandes, teve em Dona ALDONÇA LOURENÇO DE VA

LADARES (40c), que devia ser filha do seu aio, já atrás 

referido, dois filhos: 

61 - Dom ÁLVARO PIRES DE CASTRO, que em Portugal foi o 

12 Conde de Arraiolos e Condestável de Portugal 

(516), depois de ter abandonado Castela, com seu 

meio-irmão, por apoiar o rei D. Fernando contra Hen 

rique de Trastâmara. Aqui foi distinguido com vá

rias doações, vindo a morrer em Julho de 1384 (517). 

Em 1365 foi referido como rico-homem natural de Gri^ 

jó. 

62 - Dona INÊS (PIRES) DE CASTRO, Rainha de Portugal, é 

suficientemente conhecida para que se deva breve

mente, sintetizar a sua vida. Teve três filhos do 

rei D. PEDRO I (62a) : 

69 - Infante Dom JOÃO. 

70 - Infante Dom DINIS. 

71 - Infanta Dona BEATRIZ. 

59 - Dom FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO sucedeu a seu pai no 

cargo de Pertigueiro-mor de Santiago, e nessa qualidade 

confirma um documento de 1345 (518). Quando Pedro I de Cas 
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tela sobe ao trono, nomeia-o seu mordomo-mor e alferes-
-mor, cargos em que já estava investido antes de 1351 
(519). Em 1354 encontra-se momentaneamente em Portugal 
(520), provavelmente envolvido nos acontecimentos que an
tecederam a morte de Dom João Afonso, «o de Ataúde». A par 
tir desta data, Dom Fernando será um dos mais acérrimos 
defensores do seu rei, acompanhando-o até à morte, ocorri 
da em Montiel em 1369 (521). Sobreviveu ainda seis anos, 
tentando opôr-se a Henrique II, mas sem qualquer possibi
lidade. Casou, antes de 1355, com Dona JOANA (59a), filha 
bastarda de Afonso XI (522). 

Referimos anteriormente, que de Dom Gonçalo Anes (13) e 
Dona Urraca Fernandes de Lima (13a) tinha havido descendên 
, que se tratará de imediato: 

17 - RUI GONÇALVES RAPOSO , que casou com Dona N. NU
NES D'AÇA (17a), e tiveram: 

27 - Dona BERENCARIA RODRIGUES RAPOSO, que ca
sou duas vezes: a primeira, com NUNO MAR
TINS BARRETO (27a), que foi um fiel partida 
rio do Infante D. Afonso, durante a guerra 
civil de 1319-1324 (523), e que pertenceu à 
sua casa (524). Foi um dos principais impli 
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cados na morte do bispo de Évora, ocorrida 
em Estremoz, a 5 de Março de 1320 (525). Do 
na Berengária, casou segunda vez com FERNÃO 
ANES DE PORTOCARREIRO (27b). Teve filhos do 
12 matrimónio: 

42 - ÁLVARO NUNES BARRETO. 
43 - COMES NUNES BARRETO. Os dois deviam 

já ter falecido, sem filhos, em 1365, 
porque deles não se faz menção no Lj 
vro das Campainhas. 

18 - JOÃO GONÇALVES RAPOSO, casou com Dona TERESA AL
VARES DAS ASTÚRIAS (18a). O Conde D. Pedro refere 
que não tiveram filhos (LL5754), mas nós pensamos 
que sim, já que: 

28 - N. (ANES) RAPOSO, que em 1329 era natural 
da igreja de Vilar de Porcos: «Item hum ffi 
lho que ffoy de dom joam gonçalviz rraposo» 
(526). 

19 - Afonso Teles, que SEGUE; 

20 - Dona BEATRIZ GONÇALVES RAPOSO, que casou com JOÃO 
PIRES DA NÓVOA (20a), de quem teve: 
32 - PÊRO ANES DA NÕVOA, casado com ELVIRA FER

NANDES DE SEABRA (32a). Filho: 
53 - JOÃO PIRES DA NÓVOA que em 1369, após 

a morte de Pedro o Cruel, de Castela, 
se colocou ao serviço do rei D. Fer-
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nando (527), e que, já em 1354 era ura 
dos fiéis de Dom Fernando de Castro 
(IV59) (528). Casou com Dona N. SOA
RES DE PARADA (53a), filha de Soeiro 
Anes de Parada, outro refugiado em 
Portugal em 1369 e também presente 
em 1354 ao lado de Dopi Fernando de 
Castro. 

33 - Dona ELVIRA ANES DA NÕVOA, que foi casada 
com PÊRO AFONSO DE SOUSA (33a), também da 
família patronal (Vd. Árvore V) de quem te
ve (529): 

54 - VASCO AFONSO DE SOUSA. 
55 - Dona BEATRIZ AFONSO DE SOUSA. 

34 - Dona MARIA ANES DA NÕVOA, que casou duas ve 
zes: a primeira (LL52D9), com MARTIM MEN
DES REBOTIM (34a), sem geração. A segunda, 
com FERNÃO ANES DE SOUTOMAIOR (34b), que, 
em 1330, foi armado cavaleiro por Dom Pedro 
Fernandes de Castro, «o da Guerra» (IV 40) 
(530), e que em 1354 acompanhava o filho, 
Dom Fernando (531). Tiveram os seguintes fî  
lhos : 
56 - PEDRO ALVARES DE SOUTOMAIOR. 
57 - JOÃO FERNANDES DE SOUTOMAIOR, que 

se manteve junto a Dom Fernando de 
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C a s t r o a t é ao fim de Ped ro I de Cas 

t e l a ( 5 3 2 ) . 

58 - Dona N. FERNANDES DE SOUTOMAYOR, que 

ca sou com ANDRÉ SANCHES D'OGREZ , co 

mo seu cunhado , também f i e l c a v a l e i 

r o do P e r t i g u e i r o - m o r de S a n t i a g o 

( 5 3 3 ) . 

35 - Dona MOR ANES DA NÓVOA, f o i casada com AFON 

SO PIRES DE LEMOS (35a), e não t i v e r a m f i 

l h o s . 

21 - Dona SANCHA GONÇALVES RAPOSO f o i casada com JOÃO 

FERNANDES CORONEL (21a). T i ve ram um f i l h o . 

36 - AFONSO FERNANDES CORONEL, mandado mata r 

por Pedro o C r u e l , de C a s t e l a (LL55R7). Em 

1329 f o i t i d o po r n a t u r a l da i g r e j a de V i 

l a r de P o r c o s , no g rupo dos r i cos -homens sen 

do sua mãe j ã f a l e c i d a (534). Fo i c a s a d o com 

Dona ELVIRA AFONSO DE BEMA (36a), de quem 

não sabemos se t e v e f i l h o s . 

22 - Dona MARIA GONÇALVES RAPOSO. Fo i seu marido GON

ÇALO ANES DE AGUIAR (22a), de quem t e v e t r ê s f i 

l h o s , sendo os d o i s p r i m e i r o s n a t u r a i s de V i l a r de 

P o r c o s ( 5 3 5 ) : 

37 - GONÇALO (GONÇALVES) DE AGUIAR. 

38 - TELO (GONÇALVES) DE AGUIAR. 

39 - FERNÃO GONÇALVES DE AGUIAR, que casou com 
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Dona TERESA ÁLVARES DE GUSMÃO (39a). 
19 - Dom AFONSO TELES RAPOSO foi vassalo do Infante D. Afon

so, e com ele estava em Beja, em 1317, confirmando-lhe um 
documento (536). No ano seguinte, esteve presente ã funda 
ção do mosteiro de Odivelas (537), encontrando-se de novo 
junto do Infante, em 1322 (538). Casou com Dona BERENCA-
RIA LOURENÇO DE VALADARES (19a), irmã de Dona Aldonça (IV 
40c). Tiveram filhos: 

29 - Martim Afonso, que SEGUE; 
30 - Dom JOÃO AFONSO TELO foi o 42 Conde de Barcelos e 

é o rico-homem que abre a lista dos naturais de 
Grijó, em 1365. Em 1355, era vassalo da casa do In 
fante D. Pedro (539), a quem serviu, depois de rei, 
como alferes-mor (540). 0 monarca fê-lo conde de 
Barcelos em 10 de Outuro de 1357 doando-lhe o se
nhorio da vila (541). Quer o rei D. Pedro (542) 
quer D. Fernando (543), lhe fizeram largas doações. 
Este último fê-lo 12 Conde de Ourém, antes de 1371 
(544). Foi casado com Dona GUIOMAR LOPES PACHECO 
(30a), também da família patronal (Vd. Árvore VIII). 
Tendo bens em Santarém, nela fundaram a Igreja da 
Graça (545) onde estão os dois sepultados (546). 0 
Conde faleceu em 1381 e sua mulher era ainda viva 
em 1404 (547). Tiveram filhos: 

49 - Dom AFONSO TELO DE MENESES foi o 52 Conde 
de Barcelos, por carta de 20 de Março de 
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1372 (548), ainda estando vivo seu pai e man 
tendo o título. Morreu em vida de seu pai, 
não deixando filhos. É referido na lista de 
Grijó de 1365. 

50 - Dom JOÃO AFONSO TELO que foi feito 12 Con

de de Viana do Alentejo, talvez antes de 1373 
(549). Foi casado com Dona MOR ANES DE POR-
TOCARREIRO (50a) já referida (111141). Os 

dois são referidos no Livro das Campainhas. 
Dom João morreu em Penela em 1384 (550), deî  
xando descendência legítima. 

51 - Dona LEONOR DE MENESES era também natural 
do mosteiro de Grijó em 1365. 

52 - Dom TELO (ANES DE MENESES) só é referido em 
LL57T5. 

31 - Dona MARIA AFONSO TELO, já foi referida (11115a), 
pelo seu casamento com GONÇALO MENDES DE VASCON
CELOS (31a). Não tiveram filhos. 

29 - Dom MARTIM AFONSO TELO e sua mulher Dona ALDONÇA ANES 
DE VASCONCELOS (29a) já ficaram tratados anteriormente 
(Vd. III52 e 52a), o mesmo acontecendo com seus filhos e 
netos : 

44 - Dom JOÃO AFONSO TELO, o Moço, 62 Conde de Barce
los casado com Dona BEATRIZ AFONSO DE ALBUQUER
QUE (44a) (Vd III 101 e 101a e IV 65 e 65a). 

45 - Dom GONÇALO TELES, Conde de Neiva, casado com Dona 
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MARIA AFONSO DE ALBUQUERQUE (45a) (Vd. Ill 102 e 
102a e IV 66 e 66a). 

46 - Dona MARIA TELES, casada primeiro com ÁLVARO DIAS 
DE SOUSA (46a) (Vd. III 103 e 103a) e depois com o 
Infante Dom JOÃO (46b) (Vd. III 103b). Filhos do pri 
meiro matrimónio: 

67 - Dom LOPO DIAS DE SOUSA (Vd. III 135). 
68 - Dona N. DIAS DE SOUSA ( Vd. III 136). 

Filho do segundo matrimónio: 
69- Dom FERNANDO (Vd. III 137). 

47 - Dona LEONOR TELES que casou com JOÃO LOURENÇO DA 
CUNHA (47a) e com o Rei Dom FERNANDO (47b) (Vd. III 
104, 104a e 104b). 

Dom Martim Afonso teve fora do matrimónio, e em mulher deŝ  
conhecida, uma filha: 

48 - Dona JOANA TELES, casou com JOÃO AFONSO PIMENTEL 
(48a), que serviu o Rei D. Fernando, seu cunhado, 
que o fez alcaide de Penarroias e senhor de Bragan 
ça (551). Em 1398 abandonou Portugal sendo feito 
Conde de Benavente, em Castela (552). 
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§ V 

Depois da sua ligação com o Rei D. Sancho I, Dona Maria 
Pais Ribeira (134) foi casada com Dom João Fernandes de Lima, 
o Bom (I34c), de quem teve filhos: 

1 - Dom GONÇALO ANES DE LIMA, que morreu sem descen
dência (LL13A4). 

2 - Teresa Anes, que SEGUE; 

3 - Dona MARIA ANES DE LIMA, foi contemplada, em 1269, 
no testamento de sua meia-irmã, Dona Constança San 
ches (IV6), que lhe doou um marco de prata (553). 
Casou com Dom AFONSO TELES DE CÓRDOVA (3b), filho 
do primeiro casamento de Dom Afonso Teles de Albu
querque, o Velho (IV 4a), que depois casou com a 
meia-irmã de Dona Maria Anes, Dona Teresa Sanches 
(IV4). Tinha sido, antes de casar (LD6AY7), amante 
de FERNANDO III DE CASTELA (3a). De Dona Maria Anes 
e Dom Afonso Teles houve descendência, que será tra 
tada na alínea a. 

2 - Dona TERESA ANES DE LIMA recebeu a mesma dotação que sua 
irmã, por morte de Dona Constança Sanches. Em 1226, con
firmou uma doação feita por sua mãe do padroado da igreja 
de Vila do Conde e do paço que junto dela construira (554). 
Casou com Dom MEM GARCIA DE SOUSA (2a), rico-homem de D. 
Sancho II e D. Afonso III, tenente da terra de Trás-os-Mon 
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tes entre 1235 e 1236 (555) e da terra de Panóias entre 
1250 e 1255 (556). Acompanhou D. Afonso III na conquista 
do Algarve (557). Por morte de seu irmão mais velho, Dom 
Gonçalo Garcia, sem filhos legítimos, passou a represen
tar a grande casa de Sousa. Quer Dom Mem Garcia quer sua 
mulher, já tinham falecido em 1275 (558) e o primeiro tal. 
vez mesmo antes de 1257 (559), deixando os seguintes fi
lhos : 

4 - GONÇALO MENDES DE SOUSA que em 1257, com sua mãe, 
perdeu certos bens de sua avó, Dona Maria Pais Ri
beira, que tinham usurpado a Dona Constança San
ches e seus sobrinhos (560). Deverá ser o tenente 
de Panóias que confirma documentos entre 1256 e 
1260 (561) e de Além Tejo e Évora em 1261 (562). 
Foi amante de sua irmã, Dona Maria (LL22G13), pelo 
que terá tido que abandonar o país, acompanhado por 
Fernão Lopes Gato «que se foi com Dom Gonçalo Meen 
dez aalem mar, quando roussou dona Maria Meendez, 
sa irmãa» (LL60C4). Lá terá morrido, ou já em Por
tugal, antes de 1286 (563). Pensamos que a Gonçalo 
Mendes pertence o túmulo que se encontra na igreja 
do Mosteiro de Pombeiro, muito ligado aos Sousas 
como é sabido, e que ostenta as armas dos Limas 
(564). Lima era o apelido de sua mãe, e não se de
verá esquecer que ele não herdou a casa, antes pe
lo contrário, a desonrou. Não deixa, porém, de ser 
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uma hipótese a verificar pelos especialistas (565). 
5 - JOÃO MENDES DE SOUSA, que morreu sem descendência 

(LL22G12). 
6 - Maria Mendes, que SEGUE; 
7 - Dona CONSTANÇA MENDES DE SOUSA que casou com Dom 

PÊRO ANES DE PORTEL (7a), filho do célebre mordomo 
de D. Afonso III, Dom João de Aboim (566). Com seu 
marido, confirma Dona Constança uma doação à Ordem 
do Hospital, em 1271 (567). Por morte de seu tio, 
o Conde Dom Gonçalo Garcia, abriu-se acesa disputa 
entre várias pessoas que entendiam ser seus herde_i 
ros. D. Dinis arbitrou a questão, vindo a resolvê-
-la em 1288, por sentença de 2 de Setembro, e na 
qual Dona Constança foi a principal beneficiada 
(568). Nas suas casas de Santarém, fez testamento 
a 8 de Janeiro de 1297 (569), deixando por testa
menteiros seu marido e Fr. Afonso Rodrigues, seu 
primo co-irmão, o já referido filho de Dom Rodrigo 
Sanches (Vd. IV7). Dom Pêro Anes de Portel, que te 
rá nascido à volta de 1246 (570), foi, como seu pai 
rico-homem de D. Afonso III e D. Dinis. Em 1262 con 
firmou o foral de Portel, dado por seus pais à vi
la que fundaram (571). Como rico-homem confirmou 
vários documentos quer como tenente do Algarve, Leî  
ria, Sintra, Trás-os-Montes ou Panóias quer como sim 
pies confirmante, entre 1265 e 1307 (572). Em 1308, 
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foi um dos fidalgos que analisou as actas das in
quirições terminadas nesse ano (573), o que já fi
zera, aliás, em relação às de 1290 (574). Como seu 
pai, fez diversas doações a ordens militares (575). 
Por morte daquele, levantou-se contenda entre Dom 
Pedro e sua irmã, D. Maria Anes (Vd. IV 10a), que 
foi resolvida por sentença de D. Dinis, de 1287 
(576). Dom Pedro Anes, foi um dos nobres portugue
ses citados no texto do tratado de Alcanices, em 
1297 (577). Do casamento de Dom Pedro e Dona Cons
tança houve descendência, que seguirá na alínea b. 

8 - Dona TERESA MENDES DE SOUSA foi abadessa de Lor
vão (LL41L5), tendo doado, em 12 de Fevereiro de 
1275, todos os seus bens a sua irmã Dona Constança 
(578). Teve um filho ilegítimo de PEDRO AFONSO Ri 
BEIRO (8a), de quem falaremos em pormenor no §VII, 
e que a pedido de seus pais foi legitimado por car 
ta de 11 de Março de 1292 (579): 

18 - GONÇALO PIRES RIBEIRO, de quem se voltará 
a falar juntamente com seu pai (Vd. §VII), 
casou com Dona CONSTANÇA LOURENÇO ESCOLA 
(18a), de quem não teve filhos. 

6 - Dona MARIA MENDES DE SOUSA que, como vimos, foi amante de 
seu próprio irmão, Gonçalo Mendes, foi depois casada com 
Dom LOURENÇO SOARES DE VALADARES (6a), que aparece refe
renciado em 1277, junto da corte (580), continuando de-
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pois a confirmar documentos até 1298 (581), alguns deles 
como tenente da Ribeira Minho. Como rico-homem de D. Di
nis, é também referido no texto do tratado de Alcanices. 
Teve, por certo, bens na região de Valadares, e ainda, em 
1290, no julgado de Refojos de Riba d'Ave, na freguesia 
de S. Julião (582). Os seus filhos e netos — Dom Louren
ço voltou a casar, depois de enviuvar de Dona Maria, com 
Sancha Nunes de Chacim — eram, em 1315, naturais do mos
teiro de Tibães (583). Do casamento de Dona Maria com Dom 
Lourenço Soares, nasceu única: 

13 - Inês Lourenço, que SEGUE; 
13 - Dona INÊS LOURENÇO DE VALADARES que casou com MARTIM 

AFONSO CHICHORRO (13a), filho bastardo de D. Afonso III 
que lhe deixou mil libras em testamento (584). Pensamos 
poder identificá-lo com o Martim Afonso, que, como rico-
-homem de D. Dinis, confirma documentos régios entre 1292 
e 1299 (585), sendo também referido, em 1297, no texto do 
tratado de Alcanices. Deste casamento nasceram um filho e 
uma filha, para além de outras filhas, de quem não sabe
mos o nome e que seguiram a vida religiosa (LL22G14): 

24 - MARTIM AFONSO CHICHORRO, foi rico-homem de seu 
tio, o rei D. Dinis que, em 1320 ouviu o seu conse 
lho sobre as questões levantadas pelo Infante D. 
Afonso (586). Mas, deve ter seguido o partido des
te último, porque em Maio de 1322, foi um dos fi
dalgos que se encontravam junto de D. Afonso, aquan 
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do do juramento de tréguas por este feito em Pom
bal (587). Nesse mesmo ano fez uma doação ao mos
teiro de Pombeiro, de que era «muy natural e muy 
padroeiro» (588). Em 1323, a 23 de Janeiro, fez com 
posição com o Conde D. Pedro ficando com as honras 
e coutos de Fregeiro de Travaços (ou Figueiró e Tra 
vaços?), Amarante, Barroso, Andrães, Galegos e o lu 
gar de Muzães (589). Não teve descendência legíti
ma, mas de Dona ALDONÇA ANES DE BRITEIROS (24a), aba 
dessa de Arouca (LL22G15) teve dois filhos: 

33 - VASCO MARTINS DE SOUSA que foi vassalo da 
casa de D. Afonso IV (590). Foi provavelmen 
te criado com o Infante D. Pedro que, logo 
após a subida no trono, o fez seu chanceler 
-mor e lhe doou os bens de Pêro Coelho (591). 
Foi uma das testemunhas convocadas para de
por, em 1360, sobre o casamento de D. Pedro 
e Dona Inês de Castro (592), o que voltou a 
fazer, 25 anos depois, aquando das cortes 
realizadas em Coimbra, em Março e Abril de 
1385 (593). De D. Fernando recebeu as ter
ras de Penaguião, Gestacô e Mortágua, o que 
D. João I confirmou (594). Terá morrido an
tes de 24 de Janeiro de 1387 (595). Casou, 
em 1341 (596), com Dona INÊS (SANCHES) MA
NUEL (33a), de quem teve dois filhos, referi 
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dos com o pai em 1365, no Livro das Campai
nhas : 

48 - MARTIM AFONSO (DE SOUSA) II. 
49 - Dona BEATRIZ (AFONSO DE SOUSA). 

34 - MARTIM AFONSO DE SOUSA I, que os nobiliá
rios não referem, mas que é mencionado, quer 
por D. António Caetano de Sousa quer por 
Braamcamp Freire (597), e cuja existência o 
Livro das Campainhas indirectamente torna 
verosímil (598). Segundo a identificação por 
nós proposta, terá casado com Dona MARIA 
GONÇALVES DE SOUSA (34a), sua prima-direi-
ta (Vd. V35), de quem terá tido uma filha, 
que com sua mãe e marido é referida na lis
ta de naturais de Grijó: 

50 - Dona BEATRIZ (MARTINS ou AFONSO) DE 
SOUSA, que casou com Dom HENRIQUE 
MANUEL DE VILHENA (50a), tio do rei 
D. Fernando e por este feito conde 
de Seia, entre 1373 e 1381 (599), ten 
do também recebido doações de D. João 
I (600). 

25 - Maria Afonso, que SEGUE; 
25 - Dona MARIA AFONSO CHICHORRO que casou com Dom GONÇALO 

ANES DE BRITEIROS (25a). Os dois, a 6 de Fevereiro de 1341, 
receberam duas cartas de sentença sobre a posse da juris-
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dição de várias honras e coutos, nos julgados de Vila 
Real, Gaia e Vila Nova, Guimarães, Baião, Maia, Celorico 
de Basto, Gestaçô, Aguiar da Pena, Cabeceira de Basto, La 
nhoso, Feira, Ponte, Melgaço e Valadares (601). Dom Gonça 
lo Anes tinha, em 1322, disputado com seu cunhado Martim 
Afonso, a posse de vários lugares ao Conde D. Pedro, quês 
tão que terminou pela sentença dada em Castelo Branco, pe 
lo Infante D. Afonso, a 8 de Janeiro de 1323 (602). Era, 
em 1322, partidário do referido infante (603) e foi fron
teiro de Entre-Douro-e-Minho nas guerras contra Castela 
(LD4M7). Tiveram quatro filhos, sendo os três primeiros, 
juntamente com seus pais, referidos em 1329, na lista dos 
naturais da igreja de Vilar de Porcos (604): 

35 - Maria Gonçalves, que SEGUE; 

36- ÁLVARO GONÇALVES DE BRITEIROS (LD4M8). 
37 - DIOGO GONÇALVES DE BRITEIROS (LD4M8). Sobre estes 

dois irmãos nada se apurou. 
38 - Dona MARGARIDA GONÇALVES DE (BRITEIROS) SOUSA, que 

ainda não seria nascida em 1329, pois não é referi^ 
da na citada lista de Vilar de Porcos, foi casada 
com RUI VASQUES RIBEIRO (38a), que foi 22 senhor do 
morgado de Soalhães, instituido em 1304 por seu avô 
D. João, bispo de Lisboa (605), e que por sua mãe, 
também pertencia à família patronal (Vd. Árvore 
VII). Rui Vasques foi um dos cavaleiros portugue
ses que tomou parte no exército enviado por D. Pe 
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dro I de Portugal a Aragão, em auxílio de Pedro o 
Cruel, de Castela (606). Deste seu segundo matrimó 
nio, teve Rui Vasques dois filhos, de quem não sou 
bemos os nomes, e que, em 1365, são nomeados na lis_ 
ta de Grijó: 

55 - N. (RODRICUES/VASQUES) RIBEIRO. 
56 - N. (RODRICUES/VASQUES) RIBEIRO. 

35 - Dona MARIA GONÇALVES DE (BRITEIROS) SOUSA, que já referi 
mos (Vd. V34a) , foi, quanto a nós casada duas vezes. A 
primeira, com MARTIM AFONSO DE SOUSA I (35a), a quem já 
nos referimos (Vd. V34) e de quem teve: 

51 - Dona BEATRIZ (MARTINS ou AFONSO) DE SOUSA que foi 
casada com Dom HENRIQUE MANUEL DE VILHENA (51a) de 
quem também já falamos (Vd. V50 e 50a). 

Casou segunda vez com MARTIM LOURENÇO DA CUNHA (35b), já 
falecido em 1365, como se depreende do texto do Livro das 
Campainhas. Foi um dos fidalgos portugueses que serviu de 
refém, em 1328, dentro das cláusulas do contrato celebra
do a 25 de Março daquele ano, entre D. Afonso IV e Afonso 
XI de Castela (607). Em 1355, foi um dos fidalgos que se 
encontrava do lado do Infante D. Pedro, aquando das tré
guas firmadas com o rei D. Afonso IV (608). Deste monarca 
recebeu o senhorio de Pombeiro, por carta de 3 de Feverej. 
ro de 1358 (609). Do casamento de Martim Lourenço com Do
na Maria de Sousa nasceram três filhos, todos referidos 
no Livro das Campainhas. Só se sabe, o nome de um deles: 
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52 - J o ã o L o u r e n ç o , que SEGUE ; 

53 - N. (LOURENÇO) DA CUNHA. 

54 - N. (LOURENÇO) DA CUNHA. 

52 - JOÃO LOURENÇO DA CUNHA foi o 22 senhor de Pombeiro, e ca 
sou com Dona LEONOR TELES (52a), que já referimos anterior 
mente (Vd. III104 e IV47), e que depois foi casada com o 
Rei D. Fernando, que confiscou os bens a João Lourenço, em 
1379, e os doou a Fernando Afonso de Albuquerque (Vd. IV 
64). Após a morte de D. Fernando regressou a Portugal, on 
de recebeu várias doações do Mestre de Aviz, que acabaria 
por trair (610). Morreu em 1385 ou pouco depois, deixando 
descendência (611). 

§ V a ) 

Nesta alínea trataremos da descendência de Dona Maria 
Anes de Lima (3) e de Dom Afonso Teles de Córdova (3a): 

9 - Dom AFONSO TELES DE CÓRDOVA II foi casado com Do
na BEATRIZ FRADIQUE (9a), de quem não teve filhos 
(LL57A3). 

10 - RODRIGO AFONSO DE CÓRDOVA, de quem nada se soube 
(LD6AY7; LL57A2). 

11 - Mor Afonso, que SEGUE; 
12 - Dona TERESA AFONSO DE CÓRDOVA que casou com Dom 

PÊRO MARTINS DA VIDE (12a), e de quem teve: 
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22 - Dom MARTIM PIRES DA VIDE que casou com se
nhora desconhecida, não deixando descendên
cia (LL57B4). 

23 - Dona SANCHA PIRES DA VIDE que casou com Dom 
AIRES NUNES DE COSENDE (23a), senhor de Go-
sende, no bispado do Porto e morador em San 
tarem (612). Dona Sancha, que enviuvou an
tes de 1269, alcançou nesse ano do bispo de 
Lisboa, a elevação a igreja paroquial da er 
mida de Nossa Senhora de Almoster (613), lo 
cal onde mais tarde se irá construir o mos
teiro desse nome. Em 1287 ordenou por testa 
mento a sua filha a erecção de um mosteiro 
em Almoster (614). Foi essa filha: 

32 - Dona BERENCÁRIA AIRES DE COSENDE que, 
como já ficou dito, e cumprindo as 
ordens de sua mãe, foi a fundadora 
do mosteiro de Almoster, o que ocor
reu no ano de 1289 (615). Casou, an
tes de 1271, com RUI GARCIA DE PAI
VA (32a), porque nesse ano, recebe
ram uma doação do Grão-Comendador do 
Hospital, Dom Gonçalo Pires de Pere_i 
ra (616). Rui Garcia, que esteve no 
cerco de Sevilha em 1248 (617), con
firmou diplomas régios entrp 1271 e 
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1274 (618), vindo a falecer antes de 
1278 (619). Já viúva, portanto, rece 
beu Dona Berengária nesse ano, de D. 
Afonso III, a confirmação da posse 
do paço e couto de Gondiães (620). D. 
Dinis, em 1296, dispensou os seus ca 
seiros das honras de Ferande, Vila-
boa e Lourosa, de irem ã hoste (621); 
o mesmo monarca, em 1308, e é esta a 
referência mais tardia relativa a Do 
na Berengária, confirmou-lhe as ju
risdições das honras de Santa Ovaia 
e Cinfães (622). Existe ainda um do
cumento relativo à fundadora de Al
moster, não só de uma riqueza de in
formações invulgar, como esclerace-
dor quanto a dois aspectos: descen
dência de Dona Berengária, omitida 
nos nobiliários, e o ponto a que po
diam chegar as «naturalidades». Por 
instrumento feito em Cinfães, a 12 
de Agosto de 1302, doou aquela senho 
ra ao Cabido do Porto os seus direi
tos de padroado sobre 28 igrejas e 
17 mosteiros, de que era natural (623) ! 
Nesse mesmo documento refere os bens 
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herdados de uma sua filha, já então 
falecida : 
47 - MARIA RODRIGUES DE PAIVA (624). 

11 - Dona MOR AFONSO DE CÓRDOVA que casou três vezes: a pri
meira com GONÇALO GIL DE VILALOBOS (11a), de quem não te
ve filhos (LD6AZ8); a segunda, com o Infante AFONSO DEMO 
LINA (11b); a terceira, com Dom JOÃO AFONSO DE ALFARO (11c), 
de quem teve: 

21 - Dom JOÃO AFONSO DE ALFARO, de quem nada soubemos. 

Do seu segundo matrimónio teve a seguinte descendência: 

19 - Afonso, que SEGUE; 
20 - Dona MARIA DE MOLINA, Rainha de Castela pelo seu 

casamento com SANCHO IV DE CASTELA (20a) e de quem 
descendem todas as casas reinantes europeias. 

19 - Infante Dom AFONSO DE MOLINA casou com Dona TERESA ALVA
RES DAS ASTÚRIAS (19a) e teve: 
31 - Telo, que SEGUE; 

31 - Dom TELO AFONSO DE MOLINA foi 8° senhor de Meneses (625), 
e casou com a Infanta Dona MARIA AFONSO (DE PORTUGAL) (31a), 
filha do Infante Dom Afonso, Senhor de Portalegre. Deste 
casamento nasceu, única: 

46 - Isabel, que SEGUE; 
46 - Dona ISABEL TELES DE MOLINA que foi 10a senhora de Mene

ses, casou com Dom JOÃO AFONSO DE ALBUQUERQUE, «o do 
Ataúde» (46a), casal por nós já anteriormente referido 
(Vd. IV41 e 41a). Foi seu filho: 
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59 - Dom MARTINHO (ANES) DE ALBUQUERQUE, que foi 19. se 
nhor de Albuquerque e 112 senhor de Meneses, fale
cido sem geração. 

§ V b ) 

Resta-nos, para terminar este parágrafo, referir a des-
ndência de Dona Constança Mendes (7) e de Dom Pêro Anes de 
rtel (7a): 

14 - JOÃO PIRES DE SOUSA foi rico-homem de D. Afonso III 
e D. Dinis, confirmando diplomas régios entre 1298 
e 1304 (626). Seguiu o partido do Infante D. Afon
so na guerra civil de 1319-1324 (627). Casou duas 
vezes, não tendo descendência de nenhum deles. A 
primeira, com Dona SANCHA MARTINS BARRETO (14a) e 
a segunda, com Dona ALDONÇA PIRES CACO (14b). 

15 - JOÃO PIRES DE PORTEL (ou SOUSA), homónimo de seu ir 
mao, não deixou qualquer referência. 

16 - Dona BRANCA PIRES DE PORTEL que casou com Dom PE
DRO (16a), 32 Conde de Barcelos (628) e uma das fi
guras mais importantes da cultura medieval peninsu 
lar. Autor do «Livro de Linhagens» e da «Crónica 
de 1344» é sem dúvida um marco na historiografia 
portuguesa. Por isso mesmo, a sua figura e obra 
têm sido alvo de vários estudos, pelo que nos abs-



257 

teremos de referir pormenores de todos já conheci
dos. Foi alferes-mor de seu pai, o rei D. Dinis, e 
morreu sem descendência. 

17 - Maria Pires, que SEGUE; 
17 - Dona MARIA PIRES RIBEIRA, que adoptou o apelido de sua bi 

savo, a célebre Ribeirinha, que pela morte, sem geração, 
de seus irmãos, passou a representar a casa de Sousa. Ca
sou com AFONSO DINIS (17a), bastardo de D. Afonso III, que 
lhe fez doação de terras em Torres Vedras, em 1278 (629) 
e lhe deixou ficar 1.000 libras em testamento (630). D. Di 
nis, em 1300, confirmou-lhe a posse de umas casas em Lis
boa (631), e em 1310, dispensou os povoadores da Póvoa de 
Salvador Aires de pagarem hoste, fossado e foro (632). Con 
firmou documentos régios a partir de 1306 até 1322, sendo 
mordomo-mor da Rainha Santa, a partir de 1315 (633). Terá 
morrido depois de 1322. Dona Maria Pires ainda era viva 
em 1337, porque a 30 de Julho desse ano, foi contemplada 
com 100 libras, no testamento de sua tia, Dona Maria Anes 
de Aboim (634). Deste matrimónio nasceram os seguintes fi_ 
lhos : 

26 - PÊRO AFONSO DE SOUSA que em 1336 foi derrotado, 
quando pretendia atacar Vila Nova de Barcarrota 
(635). Recebeu, como sua mãe, uma quantia de sua 
tia-avó, Dona Maria de Aboim, que lhe deixou 250 
libras, bem como a seus irmãos Rodrigo, Gonçalo e 
Garcia (636). Casou com Dona ELVIRA ANES DA NÕVOA 



258 

(26a), que já referimos (Vd. IV33 e 33a); filhos: 
39 - VASCO AFONSO DE SOUSA (Vd. IV54). 
40 - BEATRIZ AFONSO DE SOUSA (Vd. IV55). 

27 - Dom RODRIGO AFONSO DE SOUSA foi rico-homem de D. 
Afonso IV, D. Pedro I e D. Fernando. Era vassalo 
da casa daquele primeiro monarca em 1355 (637), e 
testemunhou, em 1361 uma procuração dada por D. Pe_ 
dro ao Mestre de Aviz (638). É possível que tenha 
recebido, deste mesmo rei, as terras de Arraiolos 
e Paiva, o que foi confirmado por seu filho em 13 
de Maio de 1367 (639). Casou com Dona VIOLANTE PON 
ÇO DE BRITEIROS (27a), com quem é nomeado, em 1365, 
no Livro das Campainhas. Deste casamento não teve 
filhos. De CONSTANÇA GIL, teve dois filhos bas
tardos : 

41 - GONÇALO RODRIGUES DE SOUSA, que foi legi
timado por carta de 12 de Março de 1370, sen 
do seu pai ainda casado (640). Antes de pas_ 
sar a Castela, em 1384, foi senhor de Ma
fra, Ericeira e Enxara dos Cavaleiros, e al̂  
caide de Monsarás (641). 

42 - FERNÃO GONÇALVES DE SOUSA, que também se
guiu o exílio em 1384, foi senhor de Vila 
Boim e alcaide de Portel (642). 

28 - Diogo Afonso, que SEGUE; 
29 - Dom GARCIA MENDES DE SOUSA que foi Prior da Alcã 
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çova de Santarém (643). 
30 - GONÇALO MENDES DE SOUSA que não sabemos se se po 

dera identificar com um Gonçalo Anes de Sousa, que 
em 1342 e 1344, recebeu sentenças de confirmação 
das jurisdições das honras de Monsães — «que fora 
do Conde Don Pedro» — , e de Cerarelos, Andrães e 
S. Cibrão, respectivamente (644). 

Dom DIOGO AFONSO DE SOUSA foi senhor de Mafra e Ericei
ra, por doação de sua tia-avó, Dona Maria Anes de Aboim 
(645). Morreu em 1344, sendo sepultado na igreja de Santo 
André de Mafra (646), junto de sua mulher, Dona VIOLANTE 
LOPES PACHECO (28a), que pertencia à família patronal (Vd. 
Árvore VIII). Tendo sobrevivido a seu marido, ficou na pos_ 
se dos senhorios de seu marido. Talvez por ser irmã de 
Diogo Lopes Pacheco, o rei D. Pedro retirou-lhos em 1357, de 
volvendo-lhos porém em 1362 (647). Deve ter falecido pouco 
depois, porque em 1365 era sua filha que possuía os referi
dos senhorios, como veremos. Tiveram os seguintes filhos: 

43 - Álvaro Dias, que SEGUE; 
44 - LOPO DIAS DE SOUSA foi alcaide de Chaves por car

ta de 27 de Junho de 1368 (648). Referido na lista 
de Grijó, como rico-homem, casou antes de 1367 com 
Dona BEATRIZ (44a), de quem se desconhece a família 
(649). Foi senhor de Mafra e Ericeira, após a mor
te de sua irmã Dona Branca, e juntamente com seu 
sobrinho, do mesmo nome (650). Morreu antes de 7 
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de Agosto de 1377 (651), sem descendência. 
45 - Dona BRANCA DIAS DE SOUSA que é também referida 

no Livro das Campainhas, foi senhora de Mafra e Eri_ 
ceira, por carta de 17 de Abril de 1365 (652). Não 
casou, nem teve descendência (LL22I15). 

43 - ÁLVARO DIAS DE SOUSA, que já referimos por ter casado com 
Dona MARIA TELES (43a) (Vd. IV46 e 46a), morreu exilado em 
Castela em 1365 (653), sem ter herdado os bens de seus 
pais. Teve dois filhos que, com a mãe, são referidos na 
lista dos naturais de Grijó: 

57 - LOPO DIAS DE SOUSA (Vd. IV67), veio a suceder no 
senhorio de Mafra e foi Mestre da Ordem de Cristo 
(654). Morreu entre 1416 e 1420 (655), deixando 
descendência ilegítima. 

58 - N. DIAS DE SOUSA (Vd. IV68). 
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Neste parágrafo vamos abordar a descendência de Dona Ma 
ria Moniz de Ribeira e Cabreira (129). 0 seu comportamento, 
mereceu do Conde D. Pedro um comentário pouco lisongeiro 
(LL53D3), como já referimos, e uma total indiferença quanto à 
sua descendência, de que provieram os Machados. É provável 
que isto signifique uma verdadeira animosidade do 32 Conde de 
Barcelos contra esta família. 

Assim, por omissão da única fonte que nos poderia ter 
dado, pelo menos, o encadeado das várias gerações e os nomes 
dos indivíduos, abriu-se o caminho ã, por vezes, delirante ima 
ginação dos genealogistas posteriores. A um deles, Felgueiras 
Gayo, tivemos porém, que recorrer, para delinear uma árvore 
que permitisse chegar aos Machados referidos em 1365, na lis
ta dos naturais de Grijó. Daí que -este parágrafo, ao contrá
rio dos outros, seja tão árido de informações e susceptível 
de um dia ser contraditado por uma investigação mais aprofun
dada . 

1 - PÊRO MONIZ que, de mulher desconhecida teve: 
2 - Maria Pires, que SEGUE (656); 

7 - MARIA PIRES que casou com MARTIM PIRES MACHADO (2a) , o 
primeiro a usar deste apelido, segundo Felgueiras Gayo. 
Tiveram dois filhos: 



262 

3 - Martim Martins, que SEGUE; 
4 - PEDRO MARTINS MACHADO, que teria sido rico-homem 

no tempo de D. Sancho I (657). 
MARTIM MARTINS MACHADO casou com LOBA COMES DE POMBEI-
RO (3a), a quem o Conde D. Pedro faz primeiro freira 
(LL22B8), e depois casada com Godinho Viegas Mouro (LL37A2). 
Tiveram dois filhos: 

5 - Martim Martins, que SEGUE; 
6 - MOR MARTINS MACHADO, que terá feito uma doação ao 

mosteiro de Fonte Arcada, em 1292 (658). 
7 - JOÃO MARTINS MACHADO e sua irmã a seguir, não são 

referidos por Felgueiras Gayo, mas sim por Pedro 
A. de Azevedo. Entroncámo-los aqui, porque são ir
mãos de um Martim Martins Machado e viveram aproxi. 
madamente na mesma época (659). Se bem que o patro 
nímico do pai (Gonçalves) o possa apontar como pes_ 
soa diferente de VI3, também é possível que Fel
gueiras Gayo se tenha equivocado. Temos referên
cias dele entre 1311 e 1315 (660), sendo naquela 
primeira data já casado com senhora desconhecida 
(661), de quem teve dois filhos: 
12 - JOÃO ANES MACHADO, que é referido em 1313 

(662). 
13 - MARTIM ANES MACHADO, que se r e f e r e n c i a en 

t r e 1313 e 1331 ( 6 6 3 ) . 

8 - Dona URRACA MARTINS MACHADO f o i monja no m o s t e i -
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ro de Cheias e é referida na documentação estudada 
por Pedro de Azevedo, entre 1299 e 1325 (664). 

5 - MARTIM MARTINS MACHADO, foi vassalo de um D. Mendo, que 
lhe doou a quinta do Outeiro, em S. Martinho de Moçul, ju_l 
gado de S. João de Rei (665). Segundo Felgueiras Gayo, mor 
reu por volta de 1279, tendo ainda vãrios lugares na re
gião do rio Cavado (666). Casou com Dona CONSTANÇA GON
ÇALVES BARROSO (5a), a quem o Conde D. Pedro dá outro ca 
samento (LL30Z5). Foram seus filhos: 

9 - Pedro Martins, que SEGUE; 
10 - ESTEVÃO MARTINS MACHADO, foi vassalo de Dom Afon 

so Sanches (Vd. IV25a), e chanceler de seu filho, 
«o do Ataúde» (Vd. IV41), e como tal testemunhou 
uma doação daquele, ao mosteiro de Santa Clara de 
Vila do Conde, em 1318 (667). Casou duas vezes: a 
primeira, com Dona INÊS ESTEVES TAVARES (10a), irmã 
de Gonçalo Esteves (Vd. III9b) que, como foi dito, 
instituiu um morgado em 1349, sendo sua irmã uma 
das suas possíveis sucessoras, e depois dela os fî  
lhos (668). Casou segunda vez, com N. ANES PACHE
CO (10b), que seria filha de João Fernandes Pache
co. De ambos os casamentos teve filhos que serão 
tratados na alínea a. 

11 - FERNÃO MARTINS MACHADO, que tinha uma quinta no 
lugar de Paço, no julgado de Lanhoso (669). Casou 
com N. VASQUES DA CUNHA (11a) de quem teve filhos, 
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que seguem na alínea b. 
9 - PEDRO MARTINS MACHADO é o único referido pelo Conde D. 

Pedro (LL44N7). Casa-o com Dona N. AFONSO LEITÃO (9a), a 
quem Felgueiras Gayo dá o nome de Filipa, bem pouco habi
tual na época. Este autor fá-lo senhor de várias honras 
em terras de Bouro (670), o que não conseguimos confirmar. 
Tiveram filhos: 

14 - Álvaro Pires, que SEGUE; 
15 - DIOGO PIRES MACHADO que teria ido como embaixador 

a Castela no tempo do rei D. Dinis (671). Casou com 
N. ANES DE ORNELAS (15a), de quem teve: 

25 - LOURENÇO (DIAS) MACHADO. 
26 - GONÇALO (DIAS) MACHADO. 

16 - GONÇALO PIRES MACHADO (672). 
14 - ÁLVARO PIRES MACHADO, foi alcaide de Castelo Rodrigo, 

por carta de 20 de Junho de 1357 (673). Casou com JULIA
NA (?) DE GOES (14a), de quem teve: 

23 - PEDRO ALVARES MACHADO. 
24 - DIOGO (ALVARES) MACHADO, que continuaram a descen 

dência dos Machados, mas não estão referidos em Gri 
j°. 

§ V I a ) 

Do primeiro casamento de Estevão Martins (10) com Inês 
Esteves de Tavares (10a), nasceram dois filhos: 
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17 - Rodrigo Esteves, que SEGUE; 
18 - PEDRO ESTEVES MACHADO, que é até provável se pos 

sa confundir com o anterior (674), foi nomeado, em 
1349, como possível sucessor do morgado instituido 
por seu tio Gonçalo Esteves Tavares, como já refe
rimos. Não sabemos se casou ou teve filhos. 

Do segundo casamento, com N. Anes Pacheco (10b), teve: 
19 - JOÃO (ESTEVES) PACHECO que, curiosamente, é tam

bém nomeado na sucessão do referido morgado, caso 
seu meio- irmão não tivesse descendência legítima 
(675). 

17 - RODRIGO ESTEVES MACHADO, não se sabe de quem, teve dois 
filhos : 

27 - AFONSO RODRIGUES MACHADO. 
28 - PEDRO RODRIGUES MACHADO, que Felgueiras Gayo re

fere como embaixador de D. Afonso IV ao Duque de 
Vilhena, para tratar do casamento do Infante D. Pe 
dro com Dona Constança Manuel (676). 

29 - VASCO RODRIGUES MACHADO. 

30 - MÉCIA RODRIGUES MACHADO. Ê p o s s í v e l que e s t e s d o i s 

irmãos fossem seus f i l h o s , e que são refer idos nos 

cava le i ros , na tu ra i s de Gri jó . 

§ V I to) 

Resta-nos falar da descendência de Fernão Martins (11) e 



266 

de N. Vasques da Cunha (lia): 

20 - João Fernandes, que SEGUE; 
21 - GONÇALO FERNANDES MACHADO teria vivido no tempo 

de D. Afonso IV. Casou com MÉCfA FERNANDES (21a), 
que talvez se possa identificar com uma senhora do 
mesmo nome que dava naturalidade em Grijó a dois 
dos seus filhos, segundo a nossa proposta de iden
tificação. É possível que fosse então viúva, e que 
o direito de padroado lhe tivesse sido transmiti
do. Filhos (os dois primeiros são referidos no Li
vro das Campainhas): 

34 - FERNÃO GONÇALVES MACHADO, e o seu irmão 
a seguir estão na lista de Grijó, o que é 
referido por Felgueiras Gayo (677). 

35 - GONÇALO FERNANDES MACHADO. 

36 - ÁLVARO GONÇALVES MACHADO. 

22 - ESTEVÃO FERNANDES MACHADO, que o mesmo a u t o r r e 

fere como na tu ra l de Gri jó , por sua mãe. A verdade 

é que não há na l i s t a dos n a t u r a i s , nenhum Estevão 

Fernandes, e os «Cunhas» ou estão nos ricos-homens 

ou nos infanções. 

20 -JOÃO FERNANDES MACHADO que s e r i a c a s a d o com MARIA RO

DRIGUES DE VASCONCELOS (20a), o que não consegu imos c o n 

firmar, teve: 

31 - FERNÃO ANES MACHADO, que sendo casado com BRANCA 

PAIS (31a), é p o s s í v e l que se possa i d e n t i f i c a r com 
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outro natural de Grijó, bem como sua mulher, irmã 
de outro natural, e irmãos. 

32 - VASCO ANES MACHADO. 
33 - MARIA ANES MACHADO. 
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§ V I I 

Neste capitulo, tentaremos traçar a descendência de Nu
no Pais Ribeiro (Vd. 135). Como vimos no primeiro parágrafo,a 
sua ligação à família patronal é hipotética. Não o é, porem, 
a sua descendência, que irá entroncar em vários dos naturais 
de Grijó, em 1365. Como dissemos na altura, casou com Dona 
Mor Pais Romeu (I35a), de quem teve: 

1 - PEDRO NUNES RIBEIRO «Pestanas de Cão», que em LD6T6 tem 
uma ascendência diferente, recebeu de D. Sancho I a terra 
de Parada em 1200 (678). Casou com Dona MARIA SOARES VE
LHO (1a), de quem teve: 

2 - Afonso Pires, que SEGUE; 
3 - PEDRO PIRES RIBEIRO, de quem nada soubemos (LD6T7). 
4 - SOEIRO PIRES RIBEIRO, o mesmo ( LD6T7 ) . 
5 - Dona URRACA PIRES RIBEIRO casou com Dom AFONSO 

ANES DE CAMBRA (5a). A sua descendência será tra
tada no §VIII. 

6 - GOMES PIRES RIBEIRO, que se deve poder identificar 
com um D. Gomes da Ribeira, que teve bens na re
gião do Vouga e que já tinha morrido em 1282, aquan 
do de umas inquirições realizadas naquela terra 
(679). Não se sabe com quem casou, mas teve descen 
dência que irá na alínea a. 
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7 - ÁLVARO PIRES RIBEIRO de quem também nada apuramos 
(LD6T7). 

2 - Dom AFONSO PIRES RIBEIRO, que foi casado com Dona MARIA 
RAIMUNDES DE SEQUEIRA (2a), esteve na conquista de Sevi
lha juntamente com seu sogro, Raimundo Viegas de Sequeira 
(680). A sua presença em Castela devia-se ao facto de ter 
acompanhado o rei D. Sancho II no exílio, tendo testemu
nhado o último testamento do monarca, feito em Toledo em 
1248 (681), e que contemplou um dos filhos. Teve bens no 
julgado de Sever do Vouga (682) e fez testamento em 1289 
(683). Dele se conserva uma matriz sigilar, que autentica 
va um documento de Junho de 1259 (684). De sua mulher te
ve : 

8 - Pedro Afonso, que SEGUE; 
9 - RODRIGO AFONSO RIBEIRO foi aquele filho de Afon

so Pires, acima mencionado, que recebeu de D. San
cho II uma doação, em 1248 (685). Depois de 1248, 
só o voltamos a encontrar em 1270, quando em Outu
bro, foi autorizado, juntamente com o seu irmão, a 
usufruir dos rendimentos, em sua vida, de uma pro
priedade do mosteiro de Arouca (686). Um ano de
pois, em Novembro, faz carta de emprazamento de vá 
rias propriedades que, por sua morte, regressariam 
ao referido mosteiro (687). Por inquirições feitas 
em Agosto de 1282, em terras do Vouga, se viu que 
tinha um casal «que est huma Cavalaria», na fregue 
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sia de São Lourenço (688). Nas inquirições de 1290, 
registou-se uma quinta de Grijó, na freguesia de 
Santa Maria de Fermedo, julgado da Feira, empraza-
da a Rodrigo Afonso Ribeiro (689). Em 1295-1296 fí 

cou incumbido por D. Dinis de demarcar as frontei
ras do reino (690). 0 mesmo monarca, por carta da
da em Lisboa, a 1 de Julho de 1292, viu-se obriga
do a interferir, na contenda que o abade de S. Fins 
da terra de Santa Maria levava contra Rodrio Afon
so, pelos muitos abusos que este contra aquela co
metera (691), acabando por, em carta de 3 de Agos
to do mesmo ano, sentenciar contra Rodrigo Afonso, 
declarando que ele não era natural daquela igreja 
(692). Em 1305, arrependido dos seus actos, ou sen 
tindo a morte chegar, doou ã Sé do Porto os direi
tos de padroado, que tinha sobre a igreja de Santo 
André de Canidelo. Testemunharam a doação, entre 
outros, Rodrigo Lourenço de Portocarreiro e Vasco 
Afonso Alcoforado (693). Um irmão deste último ca
sou com uma sobrinha de Rodrigo Afonso (Vd. VII 13 
e 13a). Deve entretanto ter morrido, porque em 1308, 
o rei D. Dinis emitiu sentença contra os seus fi
lhos, que exerciam violências na dita igreja de Ca 
nidelo, sendo certo que o pai abdicara dos direi
tos que sobre ela tinha (694). Casou duas vezes: a 
primeira, com Dona URRACA CODINS DE COIMBRA (9a) , 
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filha do moedeiro daquela cidade (LL41B5), e a se
gunda, antes de 1292 (695), com Dona MARIA PIRES 
DE TAVARES (9b). De ambos os matrimónios teve fi
lhos, que seguem nas alíneas ç e d, respectivamen
te. 

PEDRO AFONSO RIBEIRO. São bastante numerosas as referên
cias que a ele dizem respeito, já pelos seus bens, já pe
lo constante relacionamento que manteve na corte de D. Dî  
nis. Vejamos o primeiro aspecto. Já vimos que em 1270, com 
seu irmão, detinha certos bens do mosteiro de Arouca (696). 
Em 1282, por aquelas mesmas inquirições das terras do Vou 
ga, também a propósito de seu irmão referidas, se sabe que 
teve uma herdade em Serem, na freguesia de Macinhata, on
de construiu uma casa (697); por outras inquirições, ago
ra de 1290, se viu que tenha bens nas freguesias de São 
Paio e Santiago de Rebordãos, no julgado de Refojos (698), 
na freguesia de Santo André de Canidelo, no julgado de 
Gaia, a quinta de Canidelo (699), e uns casais na fregue
sia de S. Salvador de Gandarela, no julgado de Guimarães 
(700). Não sabemos em que datas comprou casas em Torres 
Vedras (701), e recebeu de um Mestre de Santiago, se bem 
que indevidamente, a vila e o castelo de Belmonte (702). 
Em 1345, muitos anos após o seu falecimento, umas suas 
propriedades foram doadas por D. Maria Mendes Petite (Vd. 
Árvore VIII), para a construção do mosteiro de Corpus Cris 
ti, em Gaia (703). Vejamos agora o segundo aspecto, ou se 
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ja, a sua ligação à corte. Em 1282, foi um dos cavaleiros 
nomeados por D. Dinis para tratar da concórdia com o In
fante D. Afonso, Senhor de Portalegre (704). Devia ser 
grande a amizade e confiança que nele tinha o monarca, 
pois que, em 1292, surge como tutor do filho preferido da 
quele, o bastardo Afonso Sanches, tratando de uma troca 
de bens com o mosteiro de Arouca (705). Em 1295 surge com 
a nomeação de vassalo do rei (706), ano a partir do qual, 
testemunha continuamente documentos régios até 1304 (707). 
A última referência que dele temos, é de 1311, ano em que, 
pertencendo ao conselho de D. Dinis (708), volta a teste
munhar uma sua carta (709). Pedro Afonso Ribeiro casou 
duas vezes: a primeira, com Dona ALDA MARTINS CURUTELO 
(8a), e a segunda com Dona MOR, «a Farpada» (8b), «cida-
dãa do Porto mui rica» (LL41L5). Estando casado com esta 
segunda mulher, «houve Ga monja, que era abadessa de Lor
vão» (LL41L5) , Dona TERESA MENDES DE SOUSA (8c), que aliás 
já referimos (Vd. V8 e 8a), e de quem sinceramente deve 
ter gostado, pois que, em 1311, doou uma almuínha a uma 
monja de Lorvão, para que mantivesse sempre duas lâmpadas 
pela alma de sua amante (710), de quem teve um filho: 

15 - GONÇALO PIRES RIBEIRO que, como também já referi
mos (Vd. V18 e 18a), foi legitimado em 1292 (711). 
Em 1296 trazia demanda com a abadessa de Lorvão, 
por causa dos bens de sua mãe (712). Como seu pai, 
foi muito do agrado de D. Dinis, que em 1314 lhe 
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doou o Rocio de Montagraço, em Lisboa (713). Em 
1317, testemunhou um documento do Infante D. Afon
so (714) e em 1318 uma doação do monarca ao mosteî  
ro de Odivelas (715). É, porém, na guerra civil de 
1319-1324 que Gonçalo Pires se fará notado, sobre
tudo por dois episódios: o primeiro, é a perda dos 
castelos de Gaia e Montemor-o-Velho, em Janeiro de 
1322 (716), que tinha por D. Dinis, em circunstân
cias pouco abonatórias para Gonçalo Pires, como nos 
contou o Conde D. Pedro (LL41L6); o outro episó
dio, em Março seguinte, passa-se no cerco posto a 
Coimbra pelo rei, e em que Gonçalo Pires, tentando 
a conquista da ponte, acabou por ser lançado no rio 
(717). Não parece, porém, que tenha, por estes dois 
insucessos, perdido o valimento de D. Dinis, pois 
que a 6 de Junho, em Pombal, como seu procurador, 
recebeu o juramento de tréguas feito pelo Infante 
D. Afonso (718), e dois anos depois, em 1324, apa
rece como mordomo-mor da Rainha Santa Isabel, a tes_ 
temunhar um documento do Bispo de Lisboa (719). Não 
lhe guardou também rancor D. Afonso IV, pois que 
em 1328, foi um dos fidalgos que testemunharam o 
contrato de casamento, celebrado em Escalona a 26 
de Março, entre o rei Afonso XI de Castela e a In
fanta D. Maria (720). Não sabemos em que data mor
reu, mas foi certamente antes de 1341, pois que a 



274 

30 de Abril, sua mulher Dona CONSTANÇA LOURENÇO 
ESCOLA (15a), doou à Rainha D. Beatriz, uma quinta 
em Alenquer (721). Não tiveram filhos (LL41L6). 

Do primeiro matrimónio de Pedro Afonso, com Dona Alda Mar 
tins Curutelo, resultaram os seguintes filhos: 

11 - AFONSO PIRES RIBEIRO II era, em 1308, senhor de Fer 
medo, no julgado da Feira (722). Três anos mais tar 
de, fez uma doação de cinco casais que tinha na 
Aguieira, à Ordem do Templo (723). Tinha proprieda 
des em comum, no ano de 1313, com a já referida mon 
ja de Cheias, Urraca Machado (Vd. VI 8) (724). Fi
nalmente, em data que se desconhece, mas do século 
XIV, foi testemunha de uma inquirição sobre as ter 
ras contadas do rei (725). Casou, uma primeira vez, 
com Dona MARIA PIRES DO ALGARVE (11a), de quem te
ve : 

25 - Dona ALDA AFONSO RIBEIRO, que foi a primei-
meira mulher de GONÇALO ESTEVES DE TAVA
RES (25a), sobre quem já falamos, pois que, 
em segundas núpcias, casou com Dona Leonor 
Rodrigues de Vasconcelos (Vd. III 9 e 9b). 
Não tiveram filhos (LLA1E6). 

Casou Afonso Pires, segunda vez, com Dona CLARA 
ANES DE PAIVA (11b), bisneta do célebre trovador 
João Soares de Paiva (LL26C3), de quem teve: 
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26 - PEDRO AFONSO RIBEIRO II, de quem nada soube 
mos, casou com Dona INÊS ANES DE AZAMBUJA 
(26a), de quem não teve filhos. 

27 - AFONSO PIRES RIBEIRO III, que casou com Dona 
N. MARTINS VELHO (27a), de quem nada soube
mos, e não parece que tenha tido filhos 
(LL41F7). 

28 - Dona SENHORINHA AFONSO RIBEIRO foi casada 
com ESTEVÃO ESTEVES COELHO (28a), casal que 
voltaremos a encontrar, com seus filhos, no 
parágrafo seguinte (Vd. Árvore VIII). Pela 
frequência do nome Estevão nesta família, 
nem sempre é fácil destrinçar as várias in
formações relativas a indivíduos com este 
nome. Mas é seguramente Estevão Esteves Coe 
lho que, em 1352, outorgou a doação, feita 
por seu filho João ao Infante D. Pedro, dos 
direitos de padroado da igreja de Santo An
dré de Canidelo (726). Em 1355 era vassalo 
do referido infante, testemunhando o jura
mento por este feito, de perdoar aos incri
minados no assassinato de Dona Inês de Cas
tro (727). Com ele estão dois dos seus ir
mãos, João e Soeiro. 0 outro irmão, era Pê
ro Coelho. É bem conhecida a forma como em 
relação a este, aquele juramento foi cumpri_ 
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do... A última referência que temos em rela 
ção a Estevão Esteves, é de 1372, quando foi 
escolhido para testamenteiro de seu genro, 
Martim Gonçalves (728). Era, em 1365, natu
ral do mosteiro de Grijó, juntamente com os 
seus cinco filhos: 

49 - JOÃO (ESTEVES) COELHO, que já refe
rimos, a propósito da doação feita 
em 135? ao Infante D. Pedro. 

50 - Dona MARIA (ESTEVES) COELHO, que ca
sou com MARTIM GONÇALVES (50a), aci 
ma referido, e que era senhor da Lou 
rinha. Dona Maria foi também testa
menteira de seu marido. 

51 - N. (ESTEVES) COELHO. 
52 - N. (ESTEVES) COELHO. 
53 - N. (ESTEVES) COELHO. 

29 - Dona INÊS AFONSO RIBEIRO, de quem nada sou
bemos (LL41E6). 

12 - MARTIM PIRES RIBEIRO que apenas é referido em LD6T9. 
13 - Margarida Pires, que SEGUE; 
14 - Dona MARIA PIRES RIBEIRO casada com MARTIM AFONSO 

ALCOFORADO (14a), que em 1328 foi um dos fidalgos 
que ficou como refém, de acordo com as cláusulas 
do contrato celebrado em 25 de Março, entre Afonso 
IV de Portugal e Afonso XI de Castela (729). Tive-
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ram um filho: 

32 - PÊRO MARTINS ALCOFORADO, que em 1353 foi 
testemunha da demarcação feita entre Bada
joz e Campo Maior (730), e que era, em 1355, 
vassalo da casa de D. Afonso IV (731). Ca
sou com Dona MOR GONÇALVES DA CUNHA ou 
CAMELO (32a), de quem teve: 

58 - GONÇALO PIRES ALCOFORADO que, com 
sua irmã, é nomeado na lista dos na
turais de Grijó. 

59 - Dona MARIA PIRES RIBEIRA como sua 
avó, e como é referida na citada lis, 
ta, casou com AFONSO (MARTINS) COR
REIA (59a), também da família patro
nal (Vd. Árvore VIII). 

13 - Dona MARGARIDA PIRES RIBEIRO foi casada com MARTIM PIRES 
DE ALVIM (13a), que tinha, em 1290, a aldeia de Pousada, na 
freguesia de S. Miguel de Carvalho, no julgado de Basto 
(732) e que em 1315, por sentença dada em Lisboa, a 6 de 
Junho, vixi confirmada a posse da sua terra de Gulfar (733). 
Pertencendo ao conselho de D. Dinis (734), era, em 1309, 
vassalo da casa do Infante D. Afonso (735). Nesse mesmo 
ano, foi procurador do 22 Conde de Barcelos, na contenda 
que este tinha com o bastardo Afonso Sanches (736). Vassa 
lo do Infante D. Afonso, como dissemos, foi-lhe fiel du
rante a crise de 1319-1324 (737). A última referência que 
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temos a seu respeito é de 1326, quando confirmou as cons
tituições da Ordem de Cristo, aprovadas por D. Afonso IV 
(738). Tiveram os seguintes filhos: 
30 - JOÃO PIRES DE ALVIM foi casado com Dona BRANCA PJ[ 

RES COELHO (30a), com quem, em data que desconhece 
mos, deixou os seus bens ao mosteiro de Corpus Cris_ 
ti (739), fundado, como veremos, pela mãe de sua 
mulher, Dona Maria Mendes Petite (Vd. Árvore VIII). 
Esta, depois de enviuvar do pai de Dona Branca, foi 
a segunda mulher ce Martim Pires Alvim, acima, pai 
deste João Pires... Este João de Alvim, era, como 
seus cunhados Estevão, João e Soeiro Coelho, vassa 
lo do Infante D. Pedro, em 1355 (740). Deste casa
mento houve descendência (LL41H7), mas que não é 
referida. É provável que tenha sido sua filha: 
54 - Dona LEONOR (ANES) DE ALVIM que terá casa

do uma primeira vez com VASCO GONÇALVES 
BARROSO (54a), também da família patronal 
(Vd. VII 74), e de quem já falamos a propósi, 
to do seu primeiro casamento com Dona Mécia 
Rodrigues de Vasconcelos (Vd. III 18 e 18a). 
Casou segunda vez com o Condestável e 72 Con 
de de Barcelos, Dom NUNO ALVARES PEREIRA 
(54b) (741). 

31 - Joana Pires, que SEGUE; 
Dona JOANA PIRES DE ALVIM foi casada com o irmão de sua 
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cunhada, JOÃO ESTEVES COELHO (31a), também da família pa
tronal (Vd. Árvore VIII), e como tal, referido nos infan-
ções naturais de Grijó, com o epíteto de «o Velho». Parti 
dário do Infante D. Afonso (742), em seu nome cometeu al
gumas violências em 1320 (743). Em 1336, juntamente com 
sua mãe, Maria Mendes Petite, abdicou dos seus direitos 
de padroado sobre o mosteiro de Canedo (744) de que era 
natural e, nessa mesma data, confirmou o escambo da quin 
tã da Mota pela de Alcalavago, que aquela fizera com o ca 
bido do Porto (745). Em 1352, abdicou também dos mesmos 
direitos sobre a igreja de Santo André de Canidelo, a fa
vor do Infante D. Pedro, como já referimos a propósito de 
seu sobrinho (Vd. VII 49) (746). Foi senhor da terra de Bou 
ro (747). Como seus irmãos, também era, em 1355, vassalo 
do Infante D. Pedro (748). Do casamento de Dona Joana Pi
res e João Esteves, nasceram: 

55 - João Anes, que SEGUE; 
56 - Dona MARIA (ANES) COELHO, foi casada duas vezes: a 

primeira, com JOÃO PIRES DE SOUTOMAYOR (56a), de 
quem já estava viúva em 1365, como se vê pelo tex
to do Livro das Campainhas, em que Dona Maria é re 
ferida como natural. Casou segunda vez, com FERNÃO 
COMES DA SILVA (56b), que no tempo de D. Fernando 
recebeu várias doações, incluindo a terra de Bouro, 
que deve ter herdado de seu sogro (749). Deste ca
samento nasceram dois filhos, referidos com sua 
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mãe na lista de Grijó: 
91 - N. (FERNANDES/COMES) DA SILVA. 
92 - Dona BEATRIZ COMES DA SILVA que casou (Vd. 

III 126 e 126a), com VASCO MARTINS DA CU
NHA, «o Moço» (92a), 82 senhor de Tábua (750) 
e que encontraremos no próximo parágrafo 
(Vd. Árvore VIII). 

57 - Dona ALDONÇA (ANES) COELHO que em 1365 estava ca
sada com DIOCO GONÇALVES DE CRASTO (57a), sobre 
quem já anteriormente nos debruçamos (Vd. III 76 e 
76a). Foi seu filho: 

93 - LOPO DIAS DE AZEVEDO (Vd. Ill 111) que, com 
seu pai, é referido nos naturais de Grijó, 
foi casado com Dona JOANA COMES DA SILVA 
(93a). 

55 - JOÃO (ANES) COELHO, «o Moço», como é referido com seus 
filhos no Livro das Campainhas, foi, como já dissemos (Vd. 
III 22 e 22a), casado com Dona MOR MENDES DE VASCONCELOS 
(55a). Já tinha falecido em 1365, como se conlui do texto 
do referido livro. Tiveram dois filhos: 

89 - PÊRO (ANES) COELHO, já falecido em 1387 (Vd. III 
59). 

90- N. (ANES) COELHO (Vd. III 60). 
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§ V I I a ) 

De Gomes Pires Ribeiro (6) e de mulher desconhecida, nas 
ceu uma única filha: 

10 - Dona CHÃMOA COMES RIBEIRO foi casada com MARTIM FERNAN
DES DE ULGESES (10a) que, sendo alcaide do castelo de Lei 
ria por D. Sancho II, o atraiçoou, entregando o castelo 
ao Conde de Bolonha, recebendo em troca a quinta da Arro-
chela e outras herdades e moinhos no termo de Leiria, co
mo nos relata, de certa forma sarcástico, o Conde D. Pedro 
(LL48A2-3). Deste casamento nasceram: 
21 - Mor Martins, que SEGUE; 
22 - FERNÃO MARTINS DE LEIRIA, que foi clérigo (LL48A3). 
23 - MARTIM MARTINS DE LEIRIA, a quem chamaram «Infan-

çom de Beja» (LL48I4), foi casado com Dona SANCHA 
PIRES (23a), de quem teve: 

47 - PÊRO MARTINS DE LEIRIA. 
48 - Dona MOR MARTINS DE LEIRIA. Destes dois ir

mãos nada conseguimos saber. 
24 - GIL MARTINS DE LEIRIA que casou com Dona MARIA 

GONÇALVES PEREIRA (24a), tendo morrido sem descen
dência (LL48A3; 13). 

21 - Dona MOR MARTINS DE LEIRIA casou duas vezes: a primeira, 
com MARTIM ESTEVES BOTELHO (21a) que, em 1290, tinha uma 
quinta, chamada do Carvalhido, na freguesia de Santa Ma-
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ria de Vilar de Porcos, no julgado da Maia (751), e uma 
casa, chamada «o Ribeiro», na freguesia de S. Pedro de 
Polvoreira, no julgado de Guimarães (752). Deste casamen
to nasceram: 

41 - MARTIM (MARTINS) BOTELHO que se poderá talvez iden 
tificar com um tesoureiro da Sé de Lamego, que com 
esse nome exercia as suas funções em 1300 (753), ou 
com outro Martim Botelho que, entre 1304 e 1329, 
exerceu como advogado da corte (754), se é que não 
poderão ser a mesma pessoa. Segundo o Conde D. Pe
dro, casou com IRIA ESTEVES DE NOIA (41a). 

42 - GIL MARTINS DE ARROCHELA que, pelo seu apelido, 
deve ter ficado com a quinta que «comprou» seu avô. 

Dona Mor Martins, casou segunda vez, com CONÇALO RODRI
GUES MOREIRA (21b), que talvez seja um indivíduo do mesmo 
nome que, em 1278, pertencia à casa do Infante D. Dinis 
(755). É certo porém que, em 1288, foi nomeado pelos her
deiros do falecido Conde Dom Gonçalo de Sousa, para averi 
guar, juntamente com Rui Pais Bugalho, procurador régio, 
da legitimidade de cada uma das partes (756). Bom serviço 
deve ter feito nesta diligência pois que, em 1290, foi no 
meado para representar a nobreza, na comissão que se en
carregou de proceder às inquirições das honras e coutos, 
de Entre-Douro-e-Minho, Beiras e Trás-os-Montes, e que nes_ 
se ano se realizaram (757). Deste casamento, teve Dona Mor 
Martins quatro filhos: 
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Dona GUIOMAR GONÇALVES MOREIRA, que casou com EGAS 
GONÇALVES BARROSO (43a) que, em 1328, foi um dos 
fidalgos que ficaram como reféns, no tratado firma 
do a 25 de Março, entre D. Afonso IV e Afonso XI 
de Castela (758). Deste casamento nasceram: 

74 - VASCO GONÇALVES BARROSO que já por duas 
vezes referimos, a propósito dos seus dois 
casamentos: o primeiro com Dona MÉCIA RODRj_ 
GUES DE VASCONCELOS (74a), em nome de quem 
é nomeado natural em Grijó, em 1365 (Vd. III 
18 e 18a); o segundo, com Dona Leonor (Anes) 
de Alvim (74b), já referida neste mesmo para 
grafo (Vd. VII 54 e 54a). Vasco Gonçalves foi 
vassalo da casa de D. Afonso IV, em 1355 
(759). 

75 - Dona SANCHA GONÇALVES BARROSO que foi ca 
sada com JOÃO MACIA DE REVEREDA (75a), so
bre quem nada soubemos, a não ser que tive
ram descendência (LL48C6). 

Dona MARIA GONÇALVES MOREIRA é apenas referencia 
da em 1342, quando por sentença dada em Coimbra, a 
16 de Janeiro, lhe foi confirmada, e a sua filha 
Leonor Furtado, a honra de Louredo, situada na fre 
guesia de Santa Maria de Louredo, em Panóias (760). 
Casou duas vezes: a_primeira, com RUI VASQUES DA 
FONSECA (44a), e a segunda, com AFONSO FERNANDES 



284 

FURTADO (44b). De ambos os matrimónios teve fi
lhos, que seguem na alínea b. 

45 - Dona INÊS GONÇALVES MOREIRA que casou com VASCO 
LOURENÇO DA FONSECA (45a), que como seu cunhado 
Egas Gonçalves Barroso, também é referido no texto 
do tratado de 1328 (761). Deste casamento nasceram: 

84- GONÇALO VASQUES DA FONSECA (LL48E5). 
85- Dona BEATRIZ VASQUES DA FONSECA (LL48E5). 

46 - Aldonça Gonçalves, que SEGUE; 
46 - Dona ALDONÇA GONÇALVES MOREIRA foi casada com RUI MAR

TINS DE MORAIS (46a), e dele teve: 
86 - Dona INÊS RODRIGUES DE MORAIS foi casada com RO

DRIGO AFONSO PIMENTEL (86a) e morreram sem geração 
(LL48F6). 

87 - Constança Rodrigues, que SEGUE; 
88 - Dona GUIOMAR RODRIGUES DE MORAIS casou com JOÃO 

VASQUES DA GRANJA, que foi sepultado na igreja de 
S. Pedro de Ferreira, num túmulo de que resta a tam 
pa, com um jacente vestido de peregrino (762). Ti
veram filhos, mas os seus nomes são desconhecidos 
(LL29E4). 

87 - Dona CONSTANÇA RODRIGUES DE MORAIS foi casada com JOÃO 
AFONSO PIMENTEL (87a), irmão de seu cunhado Rodrigo. Tam
bém se encontra referido no tratado de 1328 (763). Em 1334, 
por sentença dada em Lisboa, a 12 de Janeiro, foi obriga
do a restituir um boi, que ilegalmente levara a título de 
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lutuosa, de um casal do mosteiro de Paço de Sousa (764). 
Em 1357 foi nomeado alcaide de Bragança (765). Já teria 
falecido em 1365, pois que seus filhos recebiam a comedo-
ria por inteiro no mosteiro de Grijó: 
109 - RODRIGO AFONSO PIMENTEL que foi comendador-mor da 

Ordem de Santiago (766), casou com Dona N. LOUREN 
ÇO DA FONSECA (109a), e não sabemos se teve descen 
dência (LL35D4). 

110 - N. AFONSO PIMENTEL. 
111 - N. AFONSO PIMENTEL. 
112 - N. Afonso, que SEGUE; 
113 - Dona N. AFONSO PIMENTEL. 

112 - Dona N. AFONSO PIMENTEL, foi casada, segundo o Livro das 
Campainhas, com VASCO MARTINS LEITÃO (112a), e já tinha fa 
lecido, como se depreende do seu texto. Vasco Martins re
cebeu em 1380, a 30 de Maio, uma carta de coutada, para a 
sua herdade da Silveira, no termo de Assumar (767). Tive
ram um filho, também referido na lista dos naturais de 
Grijó: 
121 - GONÇALO VASQUES LEITÃO (768). 

§ V I I b) 

Do primeiro casamento de Dona Maria Gonçalves Moreira 
(44), com Rui Vasques da Fonseca (44a), nasceram: 
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76 - LOURENÇO RODRIGUES DA FONSECA que, em 1342, era 

senhor do Paço da Fonseca, juntamente com seu ir
mão Mem (769). Casou com Dona ALDONÇA ANES BOTE
LHO (76a), de quem teve: 

101 - N. LOURENÇO DA FONSECA (LL62J11). 
77 - PÊRO RODRIGUES DA FONSECA que tinha, também em 

1342, a quinta de Cantim, em S. Martinho de Mouros 
(770). Em 1382, fez parte da comitiva do Conde de 
Ourém, para ir a Castela oferecer a mão da Infanta 
D. Beatriz, ao recentemente viúvo João I de Caste
la (771). Dois anos depois, a 19 de Novembro, rece 
beu do monarca castelhano, alguns bens no Algarve 
(772). Finalmente, a 1 de Outubro de 1388, sendo 
alcaide de Olivença, entregou o castelo dessa vila 
que tinha por aquele rei, a D. João I de Portugal 
(773). Casou com Dona MOR PIRES DE BEJA (77a). É pos 
sível que em segundas núpcias, tenha casado com Do 
na INÊS DIAS BOTELHO (77b) (774). Do primeiro casa 
mento teve: 
102 - RUI PIRES DA FONSECA, que casou com Dona LEO 

NOR RODRIGUES DE NOMÃES (102a), também da fa 
mília patronal (Vd. Árvore VIII). 

78 - MEM RODRIGUES DA FONSECA, que já vimos, em 1342, 
possuir a meias com seu irmão Lourenço, o Paço da 
Fonseca, em S. Martinho de Mouros, foi casado com 
Dona CONSTANÇA GIL PEIXOTO (78a), de quem teve: 
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103 - N. MENDES DA FONSECA (LL62M11) . 

79 - Mor R o d r i g u e s , que SEGUE; 

80 - Dona N. RODRIGUES DA FONSECA ( L L 6 2 J 1 0 ) . 

81 - Dona DÕRDIA RODRIGUES DA FONSECA, que f o i f r e i r a 

em A l m o s t e r (LL62J10) . 

Do segundo casamento de Dona Maria Gonçalves, com Afon
so Fernandes Furtado (44b), nasceram duas filhas: 

82 - Dona LEONOR AFONSO FURTADO que, como já referi
mos, obteve com sua mãe, a confirmação da honra de 
Louredo, no termo de Panóias, em 1342. 

83 - Dona SENHORINHA AFONSO FURTADO, que casou com ES 
TEVÃO DIAS DO AVELAR (83a), que de D. João, Mestre 
de Aviz, recebeu em 1384, Ulveira de Carrelos e a 
quinta de Santo André, no julgado de Zurara (775). 
Estevão Dias, também pertencia à família patronal 
(Vd. Arvore IX). 

79 - Dona MOR RODRIGUES DA FONSECA foi casada com FERNÃO GO 
MES DE CARVALHO (79a) que, se poderá identificar com o 
partidário do Infante D. Afonso (776) que, em Fevereiro 
de 1324, perdeu a vida em Santarém, num recontro com as 
tropas de D. Dinis (777). Do seu casamento nasceram os se 
guintes filhos: 
104 - Dom GIL FERNANDES DE CARVALHO foi Mestre da Or

dem de Santiago e nessa qualidade assistiu, em 1355 
ao juramento de pazes celebrado entre o Infante D. 
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Pedro e o rei D. Afonso IV (778). É bem possível 
que a sua nomeação tivesse sido em paga pelo sacri_ 
fício de seu pai (779). Já no reinado seguinte, co 
mandou o exército português que foi auxiliar Pedro 
I de Castela no cerco a Tarragona (780). Em Junho 
de 1369 acompanhou o Infante D. João na campanha 
contra a Galiza (781). Nada mais soubemos dele. 

105 - Álvaro Fernandes, que SEGUE; 
106 - Dona N. FERNANDES DE CARVALHO que casou com LOU

RENÇO MARTINS CANSO DE ARÕES (106a) que já tive
mos oportunidade de referir (Vd. III 66 e 66a). 

107 - Dona N. FERNANDES DE CARVALHO, que foi freira 

(LL62N11). 
108 - Dona MARIA FERNANDES DE CARVALHO que foi casada 

com DIOGO AFONSO BOTELHO (108a), de quem também já 
falamos (Vd. III 79 e 79a). 

-ÁLVARO FERNANDES DE CARVALHO, cujo nome não vem referi
do pelo Conde D. Pedro (LL62N11), foi senhor da honra de 
Farinha Podre que lhe foi confirmada pelo rei D. Pedro, de 
quem era meirinho-mor, em 1360 (782). Em 1373 recebeu de 
D. Fernando umas casas em Coimbra (783), que ainda manti
nha em 1379 (784). Casou com senhora desconhecida, de quem 
teve quatro filhos, com quem é referido no Livro das Cam
painhas : 
117 - N. (ÁLVARES) DE CARVALHO. 
118 - N. (ALVARES) DE CARVALHO. 
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119 - N. (ALVARES) DE CARVALHO, 

120 - N. (ALVARES) DE CARVALHO. 

§ V I I o ) 

Como deixamos anteriormente referido, iremos nesta alí
nea tratar da descendência do primeiro matrimónio de Rodrigo 
Afonso (9), com Dona Urraca Godins de Coimbra (9a): 

16 - Teresa Rodrigues, que SEGUE; 

17 - Dona INÊS RODRIGUES RIBEIRO casou com PAIO SOARES 
DE PAIVA (17a), neto do trovador João Soares de Pai_ 
va, e tiveram: 

35 - ESTEVÃO PAIS DE PAIVA que casou com Dona 
GUIOMAR GARCIA DO CASAL (35a) e não tive
ram filhos (LL25F5). 

36 - RUI PAIS DE PAIVA que foi casado com Dona 
SANCHA PIRES CHACHO (36a), de quem teve: 
67 - Dona INÈS (ou TERESA) RODRIGUES DE 

PAIVA, que foi casada com ÁLVARO 
RODRIGUES DE LEIRIA (67a), de quem na 
da soubemos. 

68 - Dona MARIA RODRIGUES DE PAIVA (LL41C7). 
37 - ÁLVARO PAIS DE PAIVA, que morreu sem descen 

dência (LL41C6). 
16 - Dona TERESA RODRIGUES RIBEIRO foi casada duas vezes: a 
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primeira, com ESTEVÃO ANES DE TAVARES (16a), de quem não 
teve filhos (LL41B6); foi depois casada com VASCO MAR
TINS DE RESENDE (16b), sobre quem já nos referimos a pro
pósito de sua terceira mulher (Vd. III 41 e Ala). Deste ca 
samento nasceram: 

33 - CIL VASQUES DE RESENDE, sucedeu a seu pai na pos
se da honra de Resende, que tinha em 1357 (785). A 
primeira referência, porém, que dele temos, é de 
1352, ano em que, nas cortes de Lisboa, os povos 
de Lamego apresentaram queixa contra Gil Vasques, 
que exercia violências no termo daquela cidade 
(786). Foi alcaide de Sabugal, por carta de 6 de 
Junho de 1357 (787). Por qualquer motivo caiu no 
desagrado régio, ausentando-se para Castela, donde 
deve ter voltado por volta de 1361, ano em que, a 
16 de Agosto, lhe são restituídos os seus bens 
(788). Foi nomeado aio do Infante D. Dinis (789) e 
em 1372 doou-lhe D. Fernando a terra de Ferreiros 
(790), precisamente aquela, onde 20 anos antes, ti 
nha cometido abusos. Faleceu em finais de 1373, ou 
inícios do ano seguinte (791). Foi casado com Dona 
N. LOPES PACHECO (33a), filha de Diogo Lopes Pache 
co, e também da família patronal (Vd. Árvore VIII). 
Talvez fosse este parentesco a causa do afastamen
to de Gil Vasques (LL22G1533). Deste casamento nas 
ceram quatro filhos, que com seu pai são nomeados 
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na lista dos naturais de Grijó: 
60 - (MARTIM VASQUES) DE RESENDE. 
61 - (FERNÃO VASQUES) DE RESENDE. Os dois ti

nham, em 1386, o couto de Resende (792). É 
muito provável que ainda fossem de menor 
idade quando seu pai morreu e que tenha por 
isso passado o couto a João Rodrigues de 
Portocarreiro, seu primo (Vd. III 116). 

62 - Dona N. (VASQUES) DE RESENDE. 
63 - Dona N. (VASQUES) DE RESENDE, porque o Li

vro das Campainhas também refere filhas. 
34 - Inês Vasques, que SEGUE; 

34 - Dona INÊS VASQUES DE RESENDE foi casada com MARTIM MAR
TINS BARBA (34a), de quem teve: 

64 - Rui Martins, que SEGUE; 
65 - VASCO MARTINS BARBA (LL25T6). 
66 - Dona BEATRIZ MARTINS BARBA (LL25T6). 

64 - RUI MARTINS BARBA, que terá casado com IRIA MARTINS ALAR 
DO (64a), de quem teve (793): 

94 - M a r i a R o d r i g u e s , que SEGUE; 

94 - M A R I A RODRIGUES BARBA q u e , da sua l i g a ç ã o com Dom JOÃO 

AFONSO DE ALBUQUERQUE, «o do A t a ú d e » ( 9 4 a ) , j á r e f e r i d o 

( V d . I V 41 e 4 1 b ; V 4 6 a ) , t e v e : 

114 - Dom FERNANDO AFONSO DE ALBUQUERQUE ( V d . I V 6 4 ) . 

115 - Dona BEATRIZ AFONSO DE ALBUQUERQUE, que c a s o u com 

Dom JOÃO AFONSO TELO (115a) ( V d . I I I 101 e 1 0 1 a ; I V 
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65 e 6 5 a ) . 

116 - Dona MARIA AFONSO DE ALBUQUERQUE, que casou com 

Dom GONÇALO TELES (116a) ( V d . I l l 102 e 102a; I V 6 6 

e 6 6 a ) . 

§ V I I <=0 

Resta-nos falar da descendência do segundo matrimónio 
de Rodrigo Afonso (9), com Dona Maria Pires Tavares (9b). 

18 - Leonor Rodrigues, que SEGUE; 
19 - AFONSO RODRIGUES RIBEIRO que em outro local propu 

semos como seu filho (Vd. 3.1.), não só pelo patro 
nímico e apelido, mas também pela época em que vi
veu. Temos referências suas em 1308, se for um dos 
filhos de Rodrigo Afonso, de quem se queixaram ao 
rei pelas violências exercidas em Santo André de 
Canidelo (794). Em 1322 com sua mulher, ALDONÇA 
ESTEVES DE TEOTE (19a), doando os seus direitos de 
padroado sobre a igreja de Válega (795), doação que 
é testemunhada, entre outros, por Estevão (Pires?) 
Coelho (Vd. Árvore VIII). Fosse ou não filho de Ro 
drigo Afonso, assim como o irmão que em seguida se 
vai referir, não sabemos se eram naturais e qual a 
sua mãe. Só os colocamos como descendentes do se
gundo casamento, para irem no fim da prole segura-
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mente atribuídos a Rodrigo Afonso. Foram de certe
za seus filhos: 

39 - JOÃO AFONSO RIBEIRO que, em 1331, juntamen 
te com seu irmão, recebeu sentenças de 9 de 
Janeiro e de 3 de Abril, por exercerem vio
lências contra a igreja de Válega (796), 
igreja da qual, como vimos, seus pais ti
nham abdicado de exercer direitos. Três anos 
depois, em Coimbra, a 19 de Dezembro, abdi
cavam os dois irmãos, e sua meia-irmã San
cha Martins do Avelar (Vd. Árvore IX), dos 
mesmos direitos sobre a referida igreja 
(797). 

40 - AFONSO RODRIGUES RIBEIRO II ou de GOIM, co 
mo também então foi proposto para a identi
ficação deste infanção natural de Grijó, re 
ferencia-se, como seu irmão em 1308, 1331 e 
1334, nas mesmas circunstâncias. De senhora 
desconhecida teve: 

73 - N. (AFONSO/RODRIGUES) RIBEIRO, como 
se depreende da referência do Livro 
das Campainhas, em que é referido com 
seu pai. 

20 - GONÇALO RODRIGUES RIBEIRO, que se coloca aqui ape 
nas pelo patronímico e época em que viveu. Ficaram 
conhecidas as suas aventuras, sobretudo em Caste-
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la, sendo talvez um bom exemplo de cavaleiro-andan 
te medieval (798). 

18 - Dona LEONOR RODRIGUES RIBEIRO casou com VASCO ANES DE 
SOALHÃES (18a), filho mais velho de D. João, bispo de Lis 
boa, legitimado em 1308 (799). Foi primeiro senhor do mor 
gado de Soalhães, instituido por seu pai em 1304, compre
endendo bens em Coimbra, Viseu, Lisboa e Porto (800). Vas 
co Anes matou esta sua mulher, em data que desconhecemos, 
pois Dona Leonor enganava-o com JOÃO RODRIGUES REDONDO 
(18b), e de cuja ligação não ficou descendência. Teve-a, 
porém, do seu casamento: 

38 - Rui Vasques, que SEGUE; 
38 - RUI VASQUES RIBEIRO, que foi o 22 senhor do referido mor 

gado, e casou duas vezes: a primeira, com Dona MARIA GON 
ÇALVES CHANCINHO (38a), que faleceu antes de 1365, pois 
que nessa data estava já casado Rui Vasques, segunda vez, 
com Dona MARGARIDA GONÇALVES DE (BRITEIROS) SOUSA (38b), 
casamento sobre o qual já nos referimos (Vd. V38 e 38a). 
É curioso verificar que também a primeira mulher perten
cia à família patronal (Vd. Árvore VIII). Deste segundo 
matrimónio teve dois filhos, referidos com seus pais na 
lista dos ricos-homens naturais de Grijó: 

71 - N. (RODRIGUES/VASQUES) RIBEIRO (Vd. V 55 ) . 
72 - N. (RODRIGUES/VASQUES) RIBEIRO (Vd. V56). 

Do seu primeiro matrimónio, teve: 

69 - Catarina Rodrigues, que SEGUE; 
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70 - Dona TERESA RODRIGUES RIBEIRO que f o i 3ã s e n h o r a 

do morgado de S o a l h ã e s ( 8 0 1 ) , c a s o u , como j á r e f e 

r imos (Vd. I I I 15 e 1 5 b ) , com GONÇALO MENDES DE 

VASCONCELOS (70a), de quem t e v e : 

98 - JOÃO MENDES DE VASCONCELOS (Vd I I I 5 6 ) . 

99 - MEM RODRIGUES DE VASCONCELOS (Vd . I I I 57). 

100 - RUI MENDES DE VASCONCELOS (Vd . I I I 5 8 ) . 

69 - Dona CATARINA RODRIGUES RIBEIRO que casou com Dom FER

NÃO LOPES PACHECO (69a), também da f a m í l i a p a t r o n a l (Vd. 

Árvore V I I I ) , e que é r e f e r i d o no L i v r o das Campainhas a 

p r o p ó s i t o de sua f i l h a . T iveram os s e g u i n t e s f i l h o s : 

95 - Dom N. FERNANDES PACHECO ( L L 2 1 I 1 6 ) . 

96 - Dom N. FERNANDES PACHECO ( L L 2 1 I 1 6 ) . 

97 - Dona N. FERNANDES PACHECO, r i c a - d o n a nos n a t u r a i s 

de G r i j ó , e j á e n t ã o c a s a d a com FERNANDO AFONSO 

DE MELO (97a), como é r e f e r i d o na r e s p e c t i v a l i s t a . 
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§ V I I I 

Neste oitavo parágrafo, iremos abordar a descendência 
de Dona Urraca Pires Ribeiro (VII5) e de Afonso Anes de Cam
bra (VII5a). 

1 - Fernando Afonso, que SEGUE ; 
2 - MARTIM AFONSO DE CAMBRA que não se sabe com quem 

casou, mas teve filhos: 
8 - JOÃO MARTINS DE CAMBRA, «que foi sandeu» 

(LL45J5), e que talvez se possa identificar 
com um indivíduo desse nome que, em 1334 (?), 
deu à Sé de Coimbra o padroado da igreja de 
Castelões (802). 

9 - Dona INÊS MARTINS DE CAMBRA que casou com 
RUI FERNANDES GATO (9a), de quem teve: 
25 - Dona MARIA RODRIGUES GATO, «que foi 

casada duas vezes, e pose as cornas 
aos maridos ambos, (...), e de nem ùu 
deles nom houve semel» (LL31D7). Só de 
um deles sabemos o nome: LOPO AFON
SO ALCOFORADO (25b) que em 1278 per 
tencia à casa do Infante D. Dinis 
(803). 

3 - Dona MOR AFONSO DE CAMBRA foi casada com FERNÃO 
GONÇALVES CHANCINHO (3a), que se encontrava em Fe 
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vereiro de 1277 na corte de D. Afonso III, onde as 
sistiu a uma reunião com o legado papal (804). Ti
nha, a meias com seu genro, Rui Gonçalves Bifar
dei, em 1290, a quinta do Paço, na freguesia de S. 
Cristóvão de Cabanões, julgado de Cabanões (805). 
Em data que se desconhece, doou-lhe a Ordem de San 
tiago alguns bens que, em 1315, um seu filho ainda 
detinha (806). Da descendência deste casal, falare 
mos na alínea a. 

4 - Dona CONSTANÇA AFONSO DE CAMBRA que casou com ES 
TEVÃO MENDES PETITE (4a), seu primeiro marido. Pen_ 
samos que o Conde D. Pedro quis homenagear este Es_ 
tevão Mendes, «fundador» do apelido Petite, colocan 
do-o na conquista de Sevilha, em 1248 (LL21G999) 
(807). De facto, isso devia ser impossível, por es 
tar já morto nessa data. E é o mesmo Conde D. Pe
dro quem justifica esta nossa afirmação: «E depois 
que lhe morreo este Estevam Meendez Petite, seu ma 
rido, foi barregãa de dom Rodrigo Sanchez.» (LL50A5). 
Sabendo nós, que aquele bastardo de D. Sancho I mor 
reu em 1245, não podia, portanto, então ser vivo 
Estevão Mendes. Deste casamento houve descendên
cia, que irá na alínea c. Como vimos, foi barregã 
de Dom RODRIGO SANCHES (4b), que já referimos (Vd. 
IV 2), de quem teve: 

14 - Frei AFONSO RODRIGUES, também ]à referido 
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(Vd. IV 7). 

Dona Constança, casou segunda vez, com FERNÃO RO
DRIGUES PACHECO (4c), depois de 1245 (LL50A5). Fer 
não Rodrigues ficou célebre pela sua lealdade a D. 
Sancho IIx por quem tinha o castelo de Celorico da 
Beira, e que defendeu «engenhosamente» dum cerco 
posto pelo Conde de Bolonha (808), mas em episódio 
provavelmente lendário (809). Foi senhor do couto 
de Ferreira de Aves, como era ainda recordado em 
1290 (810), e em 1261, confirmou a lei das aposen
tadorias e comedorias (811). Também deste casamen 
to ficou descendência, que será tratada na alínea 
e. 

1 - FERNANDO AFONSO DE CAMBRA que terá vencido a célebre 
lide de Gouveia, em 1277 (812), casou com Dona SANCHA 
PAIS CORREIA (1a), sobrinha do conhecido mestre de Santia
go, Dom Paio Pires. Dela teve: 

5 - MARTIM FERNANDES DE CAMBRA casou duas vezes: a 
primeira, com Dona VELASQUIDA PIRES DE ZAMORA (5a), 
de quem teve: 

17 - FERNANDO AFONSO DE CAMBRA II, a quem foram 
confirmadas as honras de Travassos e Paço, 
no termo de Viseu, em 1342 (813), casou com 
Dona MARIA ANES DE BRITEIRO (17a), como ja 
tivemos ocasião de referir (Vd. 1 54 e 54a). 

Casou segunda vez, Martim Fernandes, com Dona BEA 
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TRIZ FERNANDES DE AZAMBUJA (5b), de quem teve: 
18 - AFONSO (MARTINS) CORREIA que, como então 

dissemos (Vd. VII 59 e 59a), foi casado com 
Dona MARIA PIRES RIBEIRA (18a). Afonso Cor-
reia está também referido no grupo de fidaJL 
gos portugueses que, como reféns, foram in
cluídos nas cláusulas do tratado firmado em 
Escalona, entre D. Afonso IV e Afonso XI de 
Castela, em 1328 (814) . 

19- N. (MARTINS) CORREIA (LL70E6). 

6 - Dona MILIA FERNANDES DE CAMBRA foi casada com FER 
NÃO RODRIGUES DE VASCONCELOS (6a), como já vimos 
(Vd. III 2 e 2a). Tiveram filhos: 
20 - Dona TERESA RODRIGUES DE VASCONCELOS (Vd. 

III23). 
21 - Dom GONÇALO RODRIGUES DE VASCONCELOS (Vd. 

I I I 2 4 ) . 

22 - MARTIM RODRICURES DE VASCONCELOS (Vd . I I I 

25) . 

7 - Beatriz Fernandes, que SEGUE; 
7 - Dona BEATRIZ FERNANDES DE CAMBRA que casou com ÁLVARO 

GONÇALVES REDONDO DE SEQUEIRA (7a) que, como seu sobri
nho Afonso Correia, também é referido, em 1328, no texto 
do tratado de Escalona (815). Tiveram dois filhos: 

23- JOÃO ALVARES REDONDO DE SEQUEIRA (LD2R7). 
24 - Inês Álvares, que SEGUE; 
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24 - Dona INÊS ALVARES REDONDO DE SEQUEIRA, casou com GONÇA
LO VASQUES DE MOURA (24A), de quem teve: 

38 - Álvaro Gonçalves, que SEGUE; 
39 - Dona LEONOR GONÇALVES DE MOURA, que casou com VAS 

CO FERNANDES COUTINHO (39a) que, em 1360, foi tes 
temunha do juramento feito pelo rei D.Pedro, sobre 
o seu casamento com Dona Inês de Castro (816). 

38 - ÁLVARO GONÇALVES DE MOURA foi um dos que seguiram com 
Dom Gil Fernandes de Carvalho, mestre de Santiago (Vd. VII 
104), quando este comandou um exército que foi auxiliar 
Pedro I de Castela, no cerco de Tarragona (817). Casou com 
Dona URRACA FERNANDES DE AZAMBUJA (38a). 

§ V I I I a ) 

Nesta alínea trataremos da desendência de Dona Mor Afon 
so (3) e de Fernão Gonçalves Chancinho (3a): 

10 - Gonçalo Fernandes, que SEGUE; 
11 - MARINHA FERNANDES CHANCINHO foi casada com LOU

RENÇO MARTINS GANSO DE ARÕES (11a), que teve a quin 
tã de Arões, na freguesia de S. Romão de Arões, no 
julgado de Guimarães, como se apurou pelas inquiri^ 
ções de 1290 (818). Em 1301, trazia, ilegalmente, 
um casal reguengo em Santa Maria de Arões (819). 
Deste casamento nasceu única: 
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27 - Dona MOR LOURENÇO DE ARÕES que casou, pri 
meira vez, com LOURENÇO ANES REDONDO (27a) 
que, sendo natural do mosteiro de Pedroso, 
nele exerceu violências, juntamente com sua 
mulher, em 1315 (820). Foi partidário do rei 
D. Dinis contra o Infante D. Afonso nas per 
turbações de 1319-1324, sendo meirinho-mor 
(821). Casou segunda vez, com MARTIM LOU
RENÇO DA CUNHA (27b), não tendo filhos de 
nenhum dos matrimónios (LL27A4). 

12 - Dona SENHORINHA FERNANDES CHANCINHO foi primeiro 
casada com RUI GONÇALVES BIFARDEL (12a) que, como 
vimos, tinha em 1290, com seu sogro, a quinta do 
Paço, em Cabanões (822). No mesmo ano, tinha bens 
nos lugares de Vila Verde e Nogal, na freguesia de 
S. Vicente de Barbosa, julgado de Penafiel de Sou
sa (823). Casou segunda vez, com VASCO MARTINS DA 
CUNHA, «Seco» (12b), mordomo-mor do Conde D. Pedro 
(824), e que em 1326, com sua mulher, fez um con
trato de troca de propriedades com o mosteiro de 
Paço de Sousa (825). Dos dois casamentos houve des_ 
cendência, que seguirá na alínea b. 

10 - GONÇALO FERNANDES CHANCINHO que, ao contrário do mari
do de sua sobrinha, Lourenço Redondo, foi partidário do 
Infante D. Afonso contra o rei D. Dinis (826). Sendo já 
rei, D. Afonso IV incluí-o no grupo de fidalgos portugue-



302 

ses que ficaram por reféns, segundo o tratado de 1328 (827). 
Casou com Dona TERESA MARTINS DA CUNHA (10a), irmã de seu 
cunhado, Vasco Martins. Pela alma de Gonçalo Fernandes e 
de sua mulher, se rezava missa na Sé de Coimbra nos dias 
22 de Fevereiro de cada ano, pois que ao cabido daquela 
Sé, tinham legado dois casais em Samel e Bemposta (828). 
Tiveram uma filha: 

26 - Maria Gonçalves, que SEGUE; 
26 - Dona MARIA GONÇALVES CHANCINHO que casou com RUI VAS

QUES RIBEIRO (26a), de quem já falamos anteriormente (Vd. 
VII 38 e 38a). Tiveram duas fihas: 

40 - Catarina Rodrigues, que SEGUE; 

41 - Dona TERESA RODRIGUES RIBEIRO que, como vimos (Vd. 
III 15 e 15a; VII 70 e 70a), casou com GONÇALO MEN 
DES DE VASCONCELOS (41a), tendo tido os seguintes 
filhos : 

61 - JOÃO MENDES DE VASCONCELOS (Vd. III 56 e 
VII 98). 

62 - MEM RODRIGUES DE VASCONCELOS (Vd . I I I 57 e 

VII 9 9 ) . 

63 - RUI MENDES DE VASCONCELOS (Vd. I I I 58 e V I I 

100) . 

40 - Dona CATARINA RODRIGUES RIBEIRO f o i c a s a d a com Dom FER

NÃO LOPES PACHECO (40a), que também já re fer imos (Vd. VII 

69 e 69a) e que a inda vol taremos a e n c o n t r a r n e s t e pa rá 

g r a f o . Tiveram: 
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58 - Dom N. FERNANDES PACHECO (Vd . V I I 9 5 ) . 

59 - Dom N. FERNANDES PACHECO (Vd . V I I 9 6 ) . 

60 - Dona N. FERNANDES PACHECO que casou com FERNAN

DO AFONSO DE MELO (60a), r e f e r i d o s n o L i v r o d a s Cam 

p a í n h a s (Vd. VII 97 e 9 7 a ) . 

§ V I l i b ) 

Do primeiro casamento de Dona Senhorinha Fernandes Chan 
cinho (12), com Rui Gonçalves Bifardei (12a), nasceu: 

28 - Dona SENHORINHA RODRIGUES BIFARDEL foi casada com 
RUI MARTINS DE NOMÃES (28a). Em 1305, com seu mari
do, doou ao mosteiro de Santo Tirso, a igreja de 
Silva Escura (829). Tiveram duas filhas: 

42 - Dona JOANA RODRIGUES DE NOMÃES, casou com 
PÊRO PAIS DE ALVARENGA (42a), e tiveram des 
cendência, que não descobrimos (LL31B8). 

43 - Dona LEONOR RODRIGUES DE NOMÃES que foi ca 
sada com RUI PIRES DA FONSECA (43a), já por 
nós referidos (Vd. VII 102 e 102a). 

Do segundo casamento de Dona Senhorinha, com Vasco Mar
tins da Cunha (12b), nasceram: 

29 - Martim Vasques, que SEGUE; 
30 - Dona JOANA VASQUES DA CUNHA que já referimos (Vd. 
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III 40 e 40a), a propósito do seu casamento com RUI 
VASQUES DE AZEVEDO (30a); filha: 

45 - Dona LEONOR RODRIGUES DE AZEVEDO que ca
sou (Vd. III 77 e 77a), com JOÃO FERNANDES 
COGOMINHO (45a). Teria casado também (Vd. 
11177b), com PAIO RODRIGUES MARINHO (45b). 
Do primeiro casamento, teve: 

71 - N. (ANES) COGOMINHO (Vd. III 112). 
72 - N. (ANES) COGOMINHO (Vd. III 113). 

31 - Dona BERENCARIA VASQUES DE AZEVEDO, também já re 

ferida (Vd. III 39 e 39a), pois casou com GONÇALO 
VASQUES DE AZEVEDO (31a). Foi seu filho: 

46 - DIOGO GONÇALVES DE CRASTO que casou (Vd. 
III 76 e 76a; VII 57 e 57a), com Dona ALDON-
ÇA (ANES) COELHO (46a), de quem teve: 
73 - LOPO DIAS DE AZEVEDO que foi casado 

com Dona JOANA COMES DA SILVA (73a), 
como já dissemos (Vd. III 111 e 111a; 
VII 93 e 93a) . 

29 - MARTIM VASQUES DA CUNHA que, em 1326, tinha uma honra 
com sua mãe e irmã, Berengária, junto do mosteiro de Paço 
de Sousa (830). Foi o 62 senhor da honra do julgado de Tá 
bua (831). Foi também incluído no texto do tratado de Es
calona, de 1328 (832). Teve um único filho de Dona VIOLAN 
TE LOPES PACHECO (VIII 29a) que voltaremos a encontrar 
(Vd. VIII55 e 55a): 
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44 - Vasco M a r t i n s , que SEGUE; 

44 - VASCO MARTINS DA CUNHA, que j á r e f e r i m o s a p r o p ó s i t o do 

seu casamen to (Vd. I I I 97 e 9 7 a ) , com Dona BEATRIZ LOPES 

DE ALBERGARIA (44a), f o i 72 s e n h o r da honra do j u l g a d o de 

Tábua , que l h e f o i c o n f i r m a d a , sendo a i n d a menor , em 1340 

( 8 3 3 ) . Tiveram os s e g u i n t e s f i l h o s : 

64 - MARTIM VASQUES DA CUNHA (Vd. I I I 1 2 4 ) . 

65 - ESTEVÃO SOARES DA CUNHA (Vd. I I I 1 2 5 ) . 

66 - VASCO MARTINS DA CUNHA, «o Moço», c a s a d o com Dona 

BEATRIZ COMES DA SILVA (66a), que j á encon t r amos 

(Vd. I I I 126 e 126a e VII 92 e 9 2 a ) . 

6 7 - CIL VASQUES DA CUNHA (Vd. I I I 1 2 7 ) . 

6 8 - LOPO VASQUES DA CUNHA (Vd. I I I 1 2 8 ) . 

69 - RUI VASQUES DA CUNHA (Vd. I I I 1 2 9 ) . 

70 - Dona MÉCIA VASQUES DA CUNHA (Vd. I I I 1 3 0 ) . 

§ V I I I c ) 

Nesta alínea vamos abordar a descendência de Dona Cons
tança Afonso (4) e de Estevão Mendes Petite (4a): 

13 - SOEIRO MENDES PETITE encontra-se referenciado a partir 
de 1282, ano em que foi um dos cavaleiros nomeados por D. 
Dinis, para tratarem das pazes com o irmão do monarca, o 
Infante D. Afonso (834). Em 1284, testemunhou uma carta 
régia (835) e, três anos mais tarde, a 15 de Junho, foi 
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testemunha de uma composição celebrada entre os filhos de 
D. João de Aboim (836). Ainda sobre a mesma herança do mor 
domo de D. Afonso III, presenciou a partilha da mesma, em 
1289 (837). Nesse ano era alcaide de Santarém (838) e, co 
mo tal, passou uma carta de quitação a 21 de Outubro de 
1289 (839). Casou duas vezes: a primeira, com Dona MARIA 
ANES BOCHARDO (13a); a segunda, com Dona URRACA ANES COE 
LHO (13b), filha do trovador João Soares Coelho. Só do pri 
meiro matrimónio teve descendência: 

32 - Maria Mendes, que SEGUE; 
33 - Dona CONSTANÇA MENDES PETITE foi casada com Dom 

PEDRO PIRES DE ARAGÃO, meio-irmão da Rainha Santa 
Isabel que, no testamento de 1314, lhe deixava fi
car mil libras (840). A descendência deste casamen 
to irá na alínea d. 

32 - Dona MARIA MENDES PETITE que, em 1336, doou ao cabido da 
Sé do Porto o padroado do mosteiro de Canedo (841), foi a 
fundadora do mosteiro de religiosas de S. Domingos de Vi
la Nova de Gaia, conhecido por Corpus Cristi (842). Para 
a sua fundação instituiu herdades e rendas em 1345 (843), 
vindo a ser autorizada a sua construção por breve de 5 de 
Março de 1353 (844). Quando fez a doação ao cabido do Por 
to ainda era casada com ESTEVÃO PIRES COELHO (32a) que, 
em 1308, foi obrigado, por D. Dinis, a restituir bens que 
usurpara ao mosteiro de Arouca (845). Como também jã refe_ 
rimos, foi testemunha de um documento relativo a Afonso 
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Rodrigues Ribeiro I, em 1322 (846). Casou, segunda vez, 
com MARTIM PIRES DE ALVIM (32a), de quem não teve filhos, 
e que já anteriormente referimos (Vd. VII 13a) . Do primei_ 
ro matrimónio, teve Dona Maria os seguintes filhos: 

47 - João Esteves, que SEGUE; 

48 - SOEIRO ESTEVES COELHO, que em 1355 era vassalo do 
Infante D. Pedro (847), e que em 1364, sendo alcai_ 
de de Torres Novas, agravava a população daquela 
vila com os seus abusos (848). Era infanção natu
ral de Grijó, em 1365. Casou com Dona N. AFONSO DE 
BAIÃO (48a). 

49 - ESTEVÃO ESTEVES COELHO que foi casado com Dona 
SENHORINHA AFONSO RIBEIRO (49a), como já referimos 
(Vd. VII 28 e 28a). Tiveram: 
77 - JOÃO (ESTEVES) COELHO (Vd. VII 49). 
78 - Dona MARIA (ESTEVES) COELHO, casada com MAR 

TIM GONÇALVES (78a) (Vd. VII 50 e 50a). 
79- N. (ESTEVES) COELHO (Vd. VII 51). 
80 - N. (ESTEVES) COELHO (Vd. VII 52). 
81 - N. (ESTEVES) COELHO (Vd. VII 53). 

50 - PÊRO ESTEVES COELHO, célebre algoz de Dona Inês 
de Castro, e a quem D. Pedro mandou cruelmente ma
tar, depois de lhe ter confiscado os bens, em 1357 
(849). Em 1347 era vassalo do Conde D. Pedro (850), 
sendo, em 1355, testemunha dos juramentos do Infan 
te D. Pedro (851). Em 1354, comprou a sua mãe a 
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quinta de Carapeços, entregando o dinheiro ao mos
teiro de Corpus Cristi (852). Casou com Dona AL-
DONÇA VASQUES PEREIRA (50a). 

51 - Dona BRANCA PIRES COELHO, que já referimos (Vd. VII 
30 e 30a). a propósito do seu casamento com JOÃO 
PIRES DE ALVIM (51a), de quem teve: 

82 - Dona LEONOR (ANES) DE ALVIM, que casou (Vd. 
VII 54, 54a e 54b), com VASCO GONÇALVES BAR 
ROSO (82a) e com NUNO ALVARES PEREIRA (82b). 

52 - Dona N. (ESTEVES) COELHO, que foi freira em Santa 
Clara de Coimbra (LD9B8). 

47 -JOÃO ESTEVES COELHO, «o Velho», foi casado com Dona JOA 
NA PIRES DE ALVIM (47a), como já referimos (Vd. VII 31 e 31a). 
Em 1341, foi-lhe julgada a honra de Sequeiros, na fregue
sia de S. Paio de Sequeiros, julgado de Entre-Homem-e-Cá-
vado, e a honra do Outeiro, na freguesia de S. Mamede de 
Gonderiz, julgado de Regalados, que fora de João Soares 
Coelho (853). Foram seus filhos: 

74 - João Anes, que SEGUE; 

75 - Dona MARIA (ANES) COELHO que foi casada duas ve
zes (Vd.VII56, 56a e 56b); a primeira, com JOÃO 
PIRES DE SOUTOMAYOR (75a), e a segunda, com FER
NÃO GOMES DA SILVA (75b), de quem teve: 
101 - N. (FERNANDES/GOMES) DA SILVA (Vd. VII 91). 
102 - Dona BEATRIZ GOMES DA SILVA que casou com 

VASCO MARTINS DA CUNHA, «o Moço» (102a) (Vd. 
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III 126 e 126a; VII 92 e 92a e, VIII 66 e 66a). 
76 - Dona ALDONÇA (ANES) COELHO, que foi casada com DIO 

CO GONÇALVES DE CRASTO (76a), já referidos (Vd. 
Ill 76 e 76a; VII 57 e 57a; VIII45 e 45a). Tiveram: 
103 - LOPO DIAS DE AZEVEDO que casou com Dona 

JOANA COMES DA SILVA (103a), também já refe 
ridos (Vd. III 111 e 111a; VII 93 e 93a; VIII 
73 e 73a). 

74 - JOÃO (ANES) COELHO, «o Moço» que f o i casado com Dona MOR 

MENDES DE VASCONCELOS (74a) e que, como j á r e f e r i m o s (Vd. 

I I I 22 e 22a; VII 55 e 5 5 a ) , t i v e r a m : 

99 - PÊRO (ANES) COELHO (Vd. I I I 59 e V I I 8 9 ) . 

1 0 0 - N. (ANES) COELHO (Vd. I I I 60 e V I I 9 0 ) . 

§ V I I I ca) 

De Dona Constança Mendes (33) e de Dom Pedro Pires de 
Aragão (33a), nasceu: 

53 - Dom AFONSO PIRES DE ARAGÃO que, como seu pai, foi con
templado com mil libras, no testamento feito em 1314, por 
sua tia, a Rainha Santa Isabel (854). Casou com Dona MA
RIA NUNES COGOMINHO (53a), filha do almirante-mor de D. 
Dinis (855), Nuno Fernando Cogominho. Deste casamento nas 
ceram: 
83 - Dom PÊRO AFONSO DE ARAGÃO (LL30AV6). 
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84 - Dom FERNANDO AFONSO DE ARAGÃO que parece ter ca 
sado, mas não se sabe com quem (LL30AV6). 

85 - Constança Afonso, que SEGUE; 
86 - Dona TERESA AFONSO DE ARAGÃO que casou com GON

ÇALO MENDES DE VASCONCELOS, «o Moço» (86a) (856). 
85 - Dona CONSTANÇA AFONSO DE ARAGÃO foi casada com GONÇA

LO ANES PIMENTEL (85a). Gonçalo Anes, em 1363, agravava os 
povos de Torres Novas, juntamente com Soeiro Esteves Coe
lho, alcaide dessa vila, como já referimos (857). Em Se
tembro de 1369, aquando das guerras com Castela, foi en
viado com o Infante D. João, quando este foi nomeado fron 
teiro-mor de Entre-Tejo-e-Guadiana (858). Tiveram: 

1 0 4 - ÁLVARO GONÇALVES PIMENTEL ( L L 2 1 L 1 5 ) . 

1 0 5 - JOÃO RODRIGUES PIMENTEL (LL21L15 ) . 

106 - LEONOR GONÇALVES PIMENTEL ( L L 2 1 L 1 5 ) . 

§ V I I I « ) 

Do segundo casamento de Dona Constança Afonso (4), com 
Fernão Rodrigues Pacheco (4a), ficou descendência, que ocupa
rá a última alínea deste parágrafo. 

15 - João Fernandes, que SEGUE; 
16 - MARTIM FERNANDES PACHECO, «Baralha», talvez de 

trato difícil, a ver pela sua alcunha (859), não 
teve descendência (LL50A5). Está sepultado em S. 
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Joio de Tarouca (860). 
15 - JOÃO FERNANDES PACHECO foi senhor de Ferreira de Aves. 

Casou com Dona ESTEVAINHA LOPES DE PAIVA (15a). Em MARIA 
FURTADA (15b) teve um filho: 

36 - FERNÃO RODRIGUES PACHECO, que foi legitimado em 
1306 (861). 

Em MOR PIRES (15c), teve outro filho natural, que legiti
mou em 1308 (862): 

37 - AFONSO ANES PACHECO. 

De sua mulher, Dona Estevaínha, teve: 

34 - Lopo Fernandes, que SEGUE; 
35 - (AFONSO FERNANDES) PACHECO (LL26H4; 59F8), que te 

ve um filho bastardo: 
57 - JOÃO AFONSO PACHECO, que casou com Dona 

ELVIRA GONÇALVES ALVELOS (57a) (863). 
34 - Dom LOPO FERNANDES PACHECO foi rico-homem de D. Afonso 

IV e senhor de Ferreira de Aves. Em 1317 já se encontra
va, como testemunha junto do Infante D. Afonso (864). In
timo da corte, com ela assiste à dotação ao mosteiro de 
Odivelas, feita em 1318 (865). Partidário do Infante, se-
gue-o durante todo o conflito de 1319-1324. Foi um dos que 
assistiu ao juramento de pazes, feito por D. Afonso em Pom 
bal, em 1322 (866). Reinando já D. Afonso IV foi a 25 de 
Março de 1328 o primeiro fidalgo português a ser dado co
mo refém, segundo as cláusulas do contrato celebrado na-
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quela data, entre os rei de Portugal e Castela (867), e é 
também referido em outro documento do dia seguinte, em 
que é tratado o casamento de Afonso XI de Castela com a 
Infanta Dona Maria (868). Já em 1329 estava casada (869), 
com Dona MARIA COMES TAVEIRA (34a), com quem, em 1331, au 
torizou o bispo de Viseu a reformar a colegiada de Santo 
André de Ferreira de Aves (870). Dom Lopo, que faleceu em 
23 de Dezembro de 1349 (871), foi meirinho-mor de D. Afon 
so IV e testamenteiro da Rainha Santa Isabel, feito em 
1327 (872). Casou segunda vez, com Dona MARIA RODRIGUES 
DE VILALOBOS (34b), a quem D. Fernando mandou em 1367 (873), 
entregar os bens de Dom Martinho de Albuquerque (Vd. IV 
63), confiscados por D. Pedro I. Deste casamento nasceu: 

56 - Dona GUIOMAR LOPES PACHECO, por nós já referida 
(Vd. IV30 e 30a), pois casou com Dom JOÃO AFONSO 
TELO (56a), 4° Conde de Barcelos. Tiveram: 

95 - Dom AFONSO TELO DE MENESES (Vd. IV 49). 
96 - Dom JOÃO AFONSO TELO, que casou com Dona 

MOR ANES DE PORTOCARREIRO (96a) (Vd. III 
141 e 141a; IV50 e 50a). 

97 - Dona LEONOR DE MENESES (Vd. IV 51). 
98 - Dom TELO (ANES DE MENESES) (Vd. IV 52). 

Do casamento com Dona Maria Gomes Taveira, teve Dom Lopo 
os filhos seguintes: 

54 - Diogo Lopes, que SEGUE; 
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55 - Dona VIOLANTE LOPES PACHECO, que j á v á r i a s v e z e s 

r e f e r i m o s (Vd. V28a ; V I I I 2 9 a ) , f o i p r i m e i r o c a s a 

da com MARTIM VASQUES DA CUNHA (55a) (Vd. V I I I 

29) , de quem t e v e : 

91 - VASCO MARTINS DA CUNHA, c a s a d o com Dona 

BEATRIZ LOPES ALBERGARIA (91a), também j á r e 

f e r i d o s (Vd. I I I 97 e 97a; V I I I A4 e 4 4 a ) : 

114 - MARTIM VASQUES DA CUNHA (Vd. I I I 

124, V I I I 6 4 ) . 

115 - ESTEVÃO SOARES DA CUNHA (Vd . I I I 

125 , V I I I 65) . 

116 - VASCO MARTINS DA CUNHA, «o Moço», 

c a s a d o com Dona BEATRIZ COMES DA SIL

VA (116a) (Vd. I I I 126 e 126a; VII 92 

e 92a-, V I I I 66 e 66a) . 

117 - GIL VASQUES DA CUNHA (Vd . I I I 127 , 

V I I I 67) . 

118 - LOPO VASQUES DA CUNHA (Vd . I I I 128, 

V I I I 6 8 ) . 

119 - RUI VASQUES DA CUNHA (Vd . I I I 129, 

V I I I 6 9 ) . 

120 - Dona MÉCIA VASQUES DA CUNHA (Vd. I I I 

130, V I I I 70) . 

Foi casada segunda vez, com Dom DIOGO AFONSO DE 
SOUSA (55b) , também já referidos (Vd. V 28), de quem 
teve : 
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92 - ÁLVARO DIAS DE SOUSA, casado com Dona MA
RIA TELES (92a), como já referimos (Vd. III 
103 e 103a; IV 46 e 46a; V 43 e 43a) e que 
tiveram: 

121 - LOPO DIAS DE SOUSA (Vd. III 135, IV 

67, V57) . 
122 - N. DIAS DE SOUSA (Vd . I I I 136, IV 68 , 

V 5 8 ) . 

93 - LOPO DIAS DE SOUSA (Vd. V44). 
94 - Dona BRANCA DIAS DE SOUSA (Vd. V45). 

54 - Dom DIOGO LOPES PACHECO, referenciado a primeira vez em 
1334, ano em que adquiriu a quinta de Belas e Dona Joana 
Lourenço de Valadares, Comendadeira de Santos (874). Im
plicado no assassínio de Dona Inês de Castro (LL21G1533), 
assistiu aos juramentos de perdão feitos pelo Infante D. 
Pedro, em 1355 (875). Fugido do reino, após a subida ao 
trono de D. Pedro, recolheu-se a França e depois a Caste
la, onde Henrique de Trastâmara o protegeu (876). Regres
sou ao reino no tempo de D. Fernando, que lhe devolveu os 
bens confiscados e lhe fez várias doações (877). Desavin
do com o monarca, voltou para Castela, de onde regressou 
após a sua morte, colocando-se ao lado do Mestre de Aviz 
que, por carta 1384, lhe devolveu todos os bens (878). Te 
ve numerosos bens na Beira, para além do senhorio de Fer
reira de Aves (879). Em 1385, foi uma das pessoas que foi 
chamada a depor, nas cortes de Coimbra, sobre o pretenso 
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casamento de D. Pedro e D. Inês de Castro (880). Em 1389, 
obteve de D. João I, a isenção de jugada para a herdade 
de Arrancada, no julgado de Vouga, que pertencia às reli
giosas de Ferreira (881). Morreu em 1393 (882), tendo ca
sado com Dona JOANA VASQUES PEREIRA (54a), irmã da mulher 
de Pêro Esteves Coelho. Tiveram: 

87 - Fernão Lopes, que SEGUE; 
88- Dom LOPO FERNANDES PACHECO (LL50A8). 
89 - Dom FERNÃO LOPES ou DIAS PACHECO (LL22I15 ; 50A8 ) . 
90 - Dona BRANCA DIAS PACHECO que, como já vimos (Vd. 

VII 33 e 33a), casou com GIL VASQUES DE RESENDE 
(90a), e tiveram: 
110 - (MARTIM VASQUES) DE RESENDE (Vd. VII 60). 
111 - (FERNÃO VASQUES) DE RESENDE (Vd. VII 61). 
112 - Dona N. (VASQUES) DE RESENDE (Vd. VII 62). 
113 - Dona N. (VASQUES) DE RESENDE (Vd. VII 63). 

87 - Dom FERNÃO LOPES PACHECO que, como também já vimos (Vd. 
VII 69 e 69a; VIII AO e 40a), foi casado com Dona CATARI
NA RODRIGUES RIBEIRO (87a), de quem teve: 
107 - Dom N. FERNANDES PACHECO (Vd. VII 95 e VIII 58). 
108 - Dom N. FERNANDES PACHECO (Vd. VII 96 e VIII 59). 
109 - Dona N. FERNANDES PACHECO, que casou com FERNAN

DO AFONSO DE MELO (109a), estando os dois já casa
dos em 1365 (Vd. VII 97 e 97a; VIII 60 e 60a). 
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Ultimo parágrafo deste ponto, tem a característica de 
não entroncar em nenhum dos parágrafos anteriores. De facto, 
ao identificar os indivíduos da família Avelar, que conta com 
vários elementos no grupo de cavaleiros-escudeiros dos natu
rais de Grijó, fomos encontrando outras pessoas desse grupo 
mas de diferentes famílias. Convencidos, assim, de que grande 
parte desses naturais provinham dos Avelares, reconstituímos 
toda a linhagem. Todavia, em nenhum momento conseguimos ligá-
-los à descendência conhecida de Soeiro Fromarigues. Acredita 
mos, porém, que a transmissão do direito de padroado se fez 
através de Estevão Dias de Mouriz, e não por nenhuma das suas 
mulheres, já que vamos encontrar naturais na descendência dos 
filhos dos dois casamentos. Recuando aos pais de Estevão Dias, 
e perante a falta de informação a seu respeito, verificamos 
que por sua mãe estavam ligados ao mosteiro de Cête (Vd. LLAA). 
Restava apenas, por isso, a hipótese de o direito ser transnú 
tido por seu pai, Diogo Mendes. É possível que este fosse des_ 
cendente de Soeiro Fromarigues, em cuja família não é invul
gar o nome Mendo (Vd. Arvore I): 

1 - DIOGO MENDES que casou com Dona ELVIRA DIAS (DE URRO) 
(1a), descendente do fundador do mosteiro de Cete (LL44A2; 
U4). Tiveram: 

2 - Estevão Dias, que SEGUE; 
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3 - RUI DIAS, sobre o qual nada soubemos (LLA4U4). 
2 - ESTEVÃO DIAS DE MOURIZ DE SOUSA, cujo «apelido» foi reti 

rado de uma localidade próxima do mosteiro de Cête (LL44U5). 
foi casado com Dona MARIA MARTINS DO AVELAR (2), filha de 
um cavaleiro aragonês que acompanhou a Rainha Dona Dulce 
quando esta veio para Portugal, em 1175 (883). Casou se
gunda vez, com Dona ESTEVAINHA DE MACIEIRA (2b). Do pri
meiro matrimónio teve filhos, que seguem na alínea b. Do 
segundo, teve: 

6 - Martim Esteves, que SEGUE; 
7 - Dona ELVIRA ESTEVES DE MOURIZ (LL44U5). 
8 - Dona URRACA ESTEVES DE MOURIZ (LL44U5). 

6 - MARTIM ESTEVES DO AVELAR II, ou MARTIM FREIRE, filho do 
segundo casamento de Estevão Dias de Mouriz e que, curio
samente, ficou com o apelido da primeira mulher de seu 
pai. Foi mordomo de João Fernandes de Lima ,«Pão Centeio», 
e como seu procurador e de sua mulher, Dona Maria Anes de 
Aboim, tratou em 1300, da troca de Portel por Évora Monte 
e Mafra (884). No seu cargo de mordomo testemunhou uma 
carta régia, de 1305 (885). Foi casado com Dona MARIA MAR 
TINS (6a), de quem teve: 

18 - Martim Martins, que SEGUE; 
19 - JOÃO MARTINS DO AVELAR, que foi freire de Santia

go e morreu sem descendência (LL44U6). Em 1322 es
teve presente a um capítulo da ordem realizado em 
Alcácer do Sal (886). 
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20 - LOURENÇO MARTINS DO AVELAR que casou com Dona 
BEATRIZ ANES (20a), colaça da Rainha D. Beatriz 
(887). Tiveram descendincia que seguirá na alínea 
a. 

18 - Dom MARTIM (MARTINS) DO AVELAR foi vassalo da casa de 
D. Afonso IV (888) e como tal esteve presente ao juramen
to de perdão feito pelo Infante D. Pedro em 1355 (889). Em 
1361 já era Mestre da Ordem de Aviz, e como tal comandou 
o exército português que foi auxiliar os castelhanos con
tra o reino de Aragão (890). Faleceu por volta de 1364 
(891). Em MOR MENDES (18a), mulher casada, teve: 

34 - Lourenço Martins, que SEGUE; 
35 - BRANCA (MARTINS) DO AVELAR que em 1365 é referi

da como natural do mosteiro de Grijó com uma filha 
e um filho que tinha de seu marido, NUNO MARTINS 
DE COES (35a). Aos dois doou D. Pedro I uma quinta 
em Oeiras, em 1357 (892). Foram pais de: 

49 - BEATRIZ (NUNES) DE COES que foi casada com 
GONÇALO VIEGAS DE ATAfDE (49a) (893). 

50 - N. (NUNES) DE COES. 
36 - TERESA LOURENÇO DO AVELAR que supomos ser sua fi 

lha, bem como o filho seguinte. Os dois são referi 
dos no Livro das Campainhas. 

37 - GIL MARTINS DO AVELAR. 
34 - LOURENÇO MARTINS DO AVELAR, filho bastardo do Mestre de 

Aviz, foi legitimado por carta régia de 1387 (894). Casou 
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com SANCHA DIAS DA GUARDA (34a), neta de Estevão da Guar 
da, chanceler de D. Dinis. D. Pedro I confirmou, em 1364, 
a Lourenço Martins o morgado que o seu avô tinha concedi
do a Estevão da Guarda, em Torres Vedras (895). Tiveram 
os seguintes filhos: 

47 - LOURENÇO MARTINS DO AVELAR, o Moço. 
48 - SANCHA MARTINS DO AVELAR. Os dois são referidos 

no Livro das Campainhas. 

Como atrás dissemos, Lourenço Martins, irmão do Mestre 
de Aviz, teve filhos de sua mulher Dona Beatriz Anes (20a). 

38 - Teresa Martins, que SEGUE; 
39 - Dona LEONOR MARTINS DO AVELAR que morreu sem fi

lhos (LL44U7). 
38 - Dona TERESA MARTINS DO AVELAR casou duas vezes: a pri

meira, com VASCO RAIMUNDES (38a), de quem teve: 
51 - Dona MARIA VASQUES que casou com FERNÃO FERNAN

DES DE ALMEIDA (51a). 
52 - Dona N. VASQUES que foi freira em Arouca (LLAAU8). 

Casou segunda vez, com Dom LOURENÇO MARTINS BUVAL (DE 
SELA) (38a) que, em 1327, testemunhou as doações feitas 
por Fernão Sanches a seu irmão, o rei D. Afonso IV (896). 
É possível que seja o mesmo que em Agosto de 1357 foi no-
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meado alça de de Pen. mace r (897) e que em 12 60 prestou me 

nagem pelo caste.o d. Lit boa (898). Deste CÍsamento nasce 

ram os segi intes fil" os : 

53 - Joã( Lourenço que SEGUE; 

SU- MARTIM LOURENÇO BUVAL (LL44W7). 

55 - RUI LOURENÇO BUVAL (LL44W7). 

56 - Dona LEONOR MARTINS de quem já falamos (Vd. II 42 

e 42a), a propósito do seu casamento com VASCO MAR 
TINS DO VALE (56a). 

53 - JOÃO LOURENÇO BUVAL foi guarda-mor do rei D. Pedro I que, 
em 1357 lhe doou as rendas da alcaidaria do Porto (899). 
Natural do mosteiro de Grijó, em 1365, juntamente com os 
filhos das suas duas mulheres, veio a morrer em 1372, quan 
do combatia os castelhanos, ao lado do Conde de Seia (900). 
Como ficou referido casou duas vezes, segundo a afirmação 
do Livro das Campainhas. e é bem possível que uma dessas 
mulheres fosse filha de Fernão Gonçalves Cogominho, já 
que a 1 de Abril de 1365 (Fernão Gonçalves deve ter morri 
do entre 11 de Março de 1364 - CP.883 - e aquela data), D. 
Pedro I contou-lhe certas propriedades em Évora e Samora 
Correia que «lhe ficarom per morte de Fernam Gonçallvez 
Cogominho» (901). De qualquer forma teve, da primeira mu
lher: 

64 - N. (ANES) BUVAL. 

65 - N. (ANES) BUVAL. 

66 - N. (ANES) BUVAL. 
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Da segunda, uma f i l h a : 

67 - Dona N. (ANES) BUVAL. 

É possível que um dos filhos do primeiro casamento seja 
um Lourenço Martins Buval, referenciado em 1381-1382, e 
casado com uma Mor Vasques (902). 

§ I X b ) 

Passaremos agora a tratar da descendência do primeiro 
casamento de Estêvão Dias de Mouriz e de Dona Maria Martins 
do Avelar: 

4 - Gil Esteves, que SEGUE; 
5 - MARTIM ESTEVES DO AVELAR, que possivelmente foi 

testemunha de uma inquirição sobre o senhorio da 
Lourinhã, em 1279 (903), foi casado com Dona SAN
CHA GONÇALVES DE MILHEIROS DA MAIA (5a). Martim Es 
tevês e seu irmão Gil, estão rigorosamente documen 
tados entre 1288 e 1293, por documentos relativos 
a questões de padroado sobre a igreja de São Fins 
de Santa Maria (904), de que eles e outros fidal
gos se diziam «herdeiros e naturais» sem, ao que 
parece, o serem. Do casamento referido, nasceram 
vários filhos que seguirão na alínea c. 

4 - GIL ESTEVES DO AVELAR que como dissemos se referencia en 
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tre 1288 e 1293 (905), casou com Dona DÓRDIA AFONSO DE 
MAÇADA (4a), de quem teve: 

9 - Diogo Gil, que SEGUE; 
10 - JOÃO GIL DO AVELAR testemunhou, em 1323, uma doa

ção do bastardo Fernão Sanches (906). Em 1337 era 
corregedor e vedor das justiças no meirinhado da 
Beira (907). Casou com Dona ALDONÇA ANES DE CAS-
TELÃOS (10a), de quem não sabemos se teve filhos 
(LL4AAI7). 

11 - Dona SANCHA GIL DO AVELAR que casou com PÊRO ANES 
DE FAFIÃO (11a), e foram pais de: 

23 - GONÇALO PIRES DE FAFIÃO que casou com Dona 
GUIOMAR GONÇALVES NOGUEIRA (23a). 

9 - DIOGO GIL DO AVELAR foi casado com Dona MARIA ANES DE 
PAIVA (9a), de quem teve: 

21 - ESTEVÃO DIAS DO AVELAR que jã referimos (Vd. VII 
83 e 83a), a propósito do seu casamento com Dona 
SENHORINHA AFONSO FURTADO (21a). 

22 - Berengãria Dias, que SEGUE; 
22 - Dona BERENGÃRIA DIAS DO AVELAR foi casada com MARTIM 

BRANDÃO (22a), e depois de enviuvar casou com JOÃO AFON
SO DE SANIR (22b). 0 Conde D. Pedro afirma que do primei
ro matrimónio houve filhos e filhas, mas nós só consegui
mos identificar dois, que são referidos no Livro das Cam
painhas : 

40 - João Martins, que SEGUE; 



323 

41 - FERNÃO MARTINS BRANDÃO que foi alcaide do caste
lo de Arronches, por carta de 1 de Janeiro de 1363 
(908). Em 1369 foi-lhe coutada a herdade de Vale 
da Arca, no termo de Montemor-o-Novo, morando ele 
em Évora (909). É possível que tenha sido aio do 
Infante D. Fernando (910). 

10 - JOÃO MARTINS BRANDÃO foi alcaide do castelo de Penama
cor, por carta de 1362 (911). Estava já casado em 1351 
(912), com LEONOR ESTEVES DAS MEDAS (40a) que era também 
natural de Grijó, juntamente com seus irmãos e que não 
conseguimos entroncar na família patronal. Leonor Esteves 
aparece ainda em 1374, quando a 13 de Janeiro fez compos_i 
ção com o mosteiro de Paço de Sousa (913). Fez testamento 
em 1387 (914), acrescentando-o em 1395 (915) e nos dois fa 
vorecendo aquele mosteiro. No testamento, para além de le 
gados pios e certas obrigações de missas, pede para ser 
enterrada junto a seu filho, Rui Brandão, fazendo ainda 
recomendações a sua filha, para que faça cumprir as suas 
vontades. 0 Livro das Campainhas omite o casamento referi 
do, afirmando apenas a «naturalidade» a João Brandão e 
duas filhas, para além do irmão e mãe. Do casamento com 
Leonor Esteves nasceram: 

57- (RUI ANES BRANDÃO), talvez até já falecido em 
1365, e que à data do testamento de sua mãe, esta
va sepultado com seu pai em Paço de Sousa (916). 

58 - BERENCÃRIA DIAS BRANDÃO. 
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59 - N. (ANES) BRANDÃO. 

Res ta -nos f a l a r da descendência de Martim Esteves (5) e 

de Dona Sancha Gonçalves de Mi lhe i ros da Maia ( 5 a ) : 

12 - JOÃO MARTINS DO AVELAR f o i casada com Dona INÊS 

PIRES DO VALE (12a), de quem t e v e : 

24 - Dona GUIOMAR ANES DO AVELAR que casou com 

ESTEVÃO MARTINS CARPINTEIRO (24a), p a i s d e : 

42 - Dona LEONOR ESTEVES CARPINTEIRO, mu 

l h e r de GONÇALO GARCIA ESTRAMBOZ 

(42a). 

13 - Pêro Martins, que SEGUE; 
14 - MARTIM MARTINS DO AVELAR, já falecido em 1335 

(917), foi casado com Dona ALDONÇA ESTEVES DE TEQ 
TE (14a), já anteriormente referida (Vd. VII 19a), 
a propósito de um outro casamento. Deste, nasceu: 

30 - Dona SANCHA MARTINS DO AVELAR que, em 1334, 
estando já casada com MARTIM GONÇALVES DE 
PAIVA (30a), abdicou dos seus direitos de pa 
droado sobre a igreja de Santa Maria de Vá-
lega (918), o que confirmou em 1335 (919). 
Sancha Martins é referida no Livros das Cam 
painhãs. 
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15 - FERNÃO MARTINS DO AVELAR surge em 1288, ligado a 

seu pai, por questões relativas ao padroado da igre 
ja de São Fins de Santa Maria (920). Em 1296, jun
tamente com seu irmão Pêro, foi testemunha das par 
tilhas havidas entre Dona Vataça e a Infanta Dona 
Constança (921). Casou com Dona MARIA GUILHERME DE 
SANTARÉM (15a), e aí vivia ainda no século XIV 
(922). Tiveram os seguintes filhos: 

31 - PÊRO FERNANDES DO AVELAR que foi casado 
com CONSTANÇA FERNANDES ÇATORINHO (31a). 

32 - Dona INÊS FERNANDES DO AVELAR casou em San 
tarem, mas desconhece-se o nome do marido 
(LL44AD7). Dela se conserva uma matriz sigjL 
lar, provavelmente do século XIII (923). 

16 - CONSTANÇA MARTINS DO AVELAR foi casada com AI
RES COMES DE CUNDAR (16a), de quem teve: 

33 - GONÇALO GOMES DE GUNDAR que casou com MA 
RIA MARTINS DE SANTARÉM (33a) e dela te
ve filhos e filhas cujos nomes ignoramos 
(LL44AF8). 

17 - Dona GUIOMAR MARTINS DO AVELAR (LL44Y6). 
13 - PÊRO MARTINS DE SOVERAL foi em 1284, testemunha da con

córdia sobre o senhorio de Goes (924). Talvez em 1287 (925), 
exercia violências sobre terras do mosteiro de Salzedas. 
Surge com seu irmão Fernão nos já referidos anos de 1288 
e 1296 (926). Foi casado com Dona MARIA LOURENÇO DE POR-
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TOCARREIRO (13a), de quem teve: 

25 - MARTIM PIRES SOVERAL foi testemunha, em data que 
ignorámos, da pastilha de bens de uma Joana Gil, 
freira no convento de Santos (927). Casou com Dona 
GUIOMAR ANES DE FRAZÃO (25a), de quem teve um fi
lho: 

43 - GIL MARTINS DE FRAZÃO conforme foi propos
to na sua identificação. 0 Conde D. Pedro 
refere a existência deste filho, ignorando-
-lhe, porém, o nome (LL44Y8). No documento 
referido a propósito de seu pai vem com o 
apelido Avelar, como seu pai que era Sove
ral. Natural do mosteiro de Grijó, teve três 
filhos em senhora de que não sabemos o no
me : 

60 - VASCO GIL DE FRAZÃO. 
61 - DIOGO GIL DE FRAZÃO. 
62 - Dona N. GIL DE FRAZÃO. 

26 - JOÃO PIRES DO AVELAR que morreu sem descendência 
(LL44Z8). 

27 - RUI PIRES DO AVELAR que ca sou com s e n h o r a d e s c o 

n h e c i d a (LL44AB8). 

28 - Estevão Pires, que SEGUE; 
29 - Dona SANCHA PIRES DE SOVERAL foi monja em Arouca. 

Não é referida pelo Conde D. Pedro, mas colocámo-
-la aqui porque em 1322 fez partilhas com os ir-
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mãos, sobre herdades situadas na freguesia de S. Vi 
cente de Goym, no julgado de Lousada e que vinham 
dos Portocarreiros (928) que, como vimos, era a fa 
mília da mulher de Pêro Soveral. 

28 - ESTEVÃO PIRES DO AVELAR foi casada com Dona N. ANES DE 
PINHO (28a), de quem teve: 

44 - GONÇALO ANES DE PINHO, de acordo com a nossa pro
posta de identificação, e que terá usado o patroní 
mico e apelido maternos. Foi, como seu irmão, na
tural de Grijó. 

45 - LOURENÇO ANES DE PINHO que, de senhora desconhe
cida, teve: 

63 - BEATRIZ LOURENÇO, também referida na lis
ta de Grijó, de 1365. 

46 - Pedro Esteves, que SEGUE; 
46 - PEDRO ESTEVES DO AVELAR que aqui colocamos, já que em 

documento de 1354, refere ser filho de Estevão Pires do 
Avelar (929), sem que se saiba se a mãe é a referida mu
lher de Estevão. Nessa data nomeou seu herdeiro a Rodrigo 
Anes de Sá, a quem deixou, entre outros bens, a quinta de 
Drizes. Não sabemos com quem casou, mas deve ser sua fi
lha: 

64 - MÉCIA PIRES (DO AVELAR) que é dada como primeira 
mulher de RODRIGO ANES DE SA (64a), já referido 
(Vd. II 59a). Mécia Pires e seu marido foram obri
gados, em 1353 a restituir ao mosteiro de Grijó a 
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quinta de Grandões e outras terras do termo de Ma
cieira, no julgado da Feira (930). Foi seu filho: 
69 - João Rodrigues, que SEGUE; 

69 - JOÃO RODRIGUES DE SÁ, «o das Galés», natural do mosteiro 
de S. Salvador de Grijó, em 1365. 

Sobre os indivíduos referidos no Livro das Campainhas e 
que não conseguimos entroncar na família patronal, veja-se o 
que a seu respeito ficou dito na tentativa de identificação 
,(Vd. 3.1.). 
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de 10 de Agosto de 1322) e ibidem, fl. 156v2 (carta de Santarém, de 
14 de Fevereiro de 1324), respectivamente. 

(228) M. Gonçalves da COSTA, op. cit., pp. 153. 
(229) BSS. I. 337. 
(230) CCSP. 54. 
(231) Alexandre HERCULANO, op., cit., II, pp. 627 e 630. 
(232) ÇÇL. I. 171a. 
(233) ML. V. 238v9. 
(234) ANTT. Chancelaria de D. Afonso V, L2XXXV, fl. 40v° in fine. 
(235) Fernando M. Moreira de Sá MONTEIRO, Os Sas e as suas origens, in 

"Armas e Troféus", V? Série, tomo I, n2 1, 2 e 3, Lisboa, 1980, pp. 
224-225. 

(236) IDEM, ibidem, pp. 225. 
(237) ANTT. Chancelaria de D. Afonso IV, L2IV, fl. 80 e L2II d'Além Dou 

ro, fl. 226 (carta de Lisboa, de 21 de Agosto). 
(238) Fernando M. Moreira de Sá MONTEIRO, op. cit., pp. 216. 
(239) IDEM, ibidem, pp. 215 (no dia 20 desse mês e ano). 
(240) ÇP. doc. 42 (de Lisboa, de 29). 
(241) Fernando M. Moreira de Sá MONTEIRO, op. cit., pp. 208. 
(242) IDEM, ibidem, pp. 225-226. 
(243) Ibidem, pp. 225-226. 
(244) BSS. I. 208 e 227. 
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A . § 1 I I 

(245) As Gavetas da Torre do Tombo, Vol. IX, Lisboa, Centro de Estudos 
Históricos e Ultramarinos, 1971, pp. 650 (Gâv. XVIII, m. 11, 
doe. 5, de Escalona, de 25 de Março). 

(246) ML. VI. 370 e 378 (réf. de 1320). 
(247) Pedro A. de AZEVEDO, Os de Vasconcellos, pp. 368. 
(248) IDEM, ibidem, pp. 368. ANTT. Chancelaria de D. Dinis, L2III, fl. 

156v5 (carta de Santarém, de 4 de Março). 
(249) Documentos para a História da Cidade de Lisboa. Cabido da Se-Suma-

rios de Lousada - Apontamentos dos Brandões - Livro dos bens pró
prios dos Reis e Rainhas, Lisboa, Câmara Municipal, 1954, pp. 220 e 
260. 

(250) BSS. I. 340-341. 
(251) ML. VI. 79. 
(252) ML. VI. 31. 
(253) FGV. I. 67 (doe. XXXVII). 
(254) José MATTOSO, Portugal (...), pp. 300-301. 
(255) ML. VI. 429 (doe. de Lisboa, de 8 de Outubro); Sumários de Lousa

da (...), pp. 221. 
(256) José MATTOSO, Portugal (...), pp. 301. 
(257) ML. VI. 383. 
(258) ML. VI. 423. 
(259) ML. V. 281. 
(260) Vd. nota 245. 
(261) ANTT. Chancelaria de D. Dinis, L2III, fl. 54; Henrique da Gama BAR 

ROS, História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII 
a XV, ed. por Torquato de Sousa Soares, Vol. VIII, Lisboa, Livraria 
Sá da Costa, 1951, pp. 261-262. 

(262) Marquês de ABRANTES, 0 Estudo da Sigilografia (...), pp. 269-270. 
(263) Elucidário, I, 418-419; Henrique da Gama BARROS, op. cit., Vol. 

VIII. pp. 275-276; Virgínia RAU, Sesmarias (...), pp. 83. 
(264) Henrique da Gama BARROS, op. cit. , VIII, pp. 277. 
(265) IDEM, ibidem, pp. 275. 
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(266) História Florestal, Aquícola e Cinegética. Colecção de Documentos 
Existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Chancelarias 
Reais. Volume I (1208-1483), publ. por C. M. Baeta NEVES, Lisboa, 
Ministério da Agricultura e Pescas, 1980, pp. 148-149 (doc. 160). 

(267) ANTT. Chancelaria de D. Afonso IV, LSIV, fl. 73v9 e L2II d'Além 
Douro, fl. 226-227 (carta de Lisboa, de 2 de Agosto). 

(268) Documento referido por Cristóvão Alão de MORAES (in Miscelânea, ms. 
72 da Biblioteca Pública Municipal do Porto), em que Mem Rodri 
guês, na qualidade de meirinho-mor de Entre-Douro-e-Minho, intervém 
nas questões levantadas pelos naturais do mosteiro de Rio Tinto. 

(269) ML. VI. 461 (provavelmente a 26 de Fevereiro). 
(270) José MATTOSO, Portugal (...). pp. 302-303. 
(271) ML. V. 50 e 70-70v9. 
(272) LL7D4. 
(273) ML. VI. 414-416. 
(274) Pedro A. de AZEVEDO, op- cit.. pp. 372, refere a data de 5 de Ou 

tubro, e na sua esteira seguiu Anselmo Braancamp FREIRE (BSS. I. 
340). Na parte VI§ da Monarquia Lusitana, é referida a data de 20 
do mesmo mês. Estamos no entanto certos de que a data da carta de 
concessão ou é de 9 ou 10 de Outubro (ANTT. Chancelaria de D. 
Dinis, L2III, fl. 146v9). 

(275) Pedro A. de AZEVEDO, op. cit., pp. 372-375. 
(276) BSS. I. 339. 
(277) Vd. nota 245. 
(278) Pedro A. de AZEVEDO, op. cit., pp. 373. 
(279) BSS. I. 340. 
(280) BSS. I. 342 - nota 1. 
(281) Pedro A. de AZEVEDO, op. cit., pp. 369. 
(282) FG. XXVIII. 70. 
(283) FGV. I. 66 (doe. XXXVII). 
(284) António Caetano do AMARAL, Memórias. V. Para a história da Legis

lação e costumes de Portugal, ed. de M. Lopes de Almeida e Cézar 
Pegado, Porto, Livraria Civilização - Editora, 1945, pp. 132 - nota 
b. 
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(285) ANTT. L2II de Estremadura, fl. llv° (esta informação foi-nos gen 
tilmente cedida pelo nosso Amigo e Colega Doutor Armando Luís de 
Carvalho Homem, a quem sinceramente agradecemos). 

(286) Fernão LOPES, Crónica do Senhor Rei Dom Pedro oitavo rei destes 
regnos, Porto, Livraria Civilização - Editora, 1979, pp. 161. 

U87) NOTA SEM EFEITO. 
(288) As Gavetas (...), V, 1695, pp. 412 (Gav. XV, m. 20, doe. 10, de 

Cantanhede, de 12 de Junho). 
(289) Sobre Gonçalo Mendes de Vasconcelos v.g. Fernão LOPES, Crónica do 

Senhor Rei Dom Fernando Nono Rei deste regnos, int. de Salvador 
Dias Aranut, Porto, Livraria Civilização - Editora, 1986, pp. 98-
-101, 284, 375-377, 448, 454 e 460; BSS. I. 340, 342-344; Pedro A. 
de AZEVEDO, op. cit., pp. 369 e 373; Maria José Pimenta Ferro TAVA 
RES, A Nobreza no reinado de D. Fernando e a sua actuação em 1383-
-1385, in "Revista de História Económica e Social", n2 12, Lisboa, 
1983, pp. 61 e José MATTOSO, Religião (...), pp. 229. 

(290) Em Portalegre, a 10 de Maio de 1380, testemunha a carta régia que 
nomeou os embaixadores que trataram do casamento de D. Beatriz (As 
Gavetas (...), VII, 1968, pp. 241 e segs. - Gav. XVII, m.6, doe. 
11), e a 21 de Maio de 1383, testemunhou outra carta sobre o mesmo 
assunto (Ibidem, VII, pp. 198 e segs. - Gav. XVII, m.6, doe. 10). 
Informação do Doutor Carvalho Homem. 

(291) BSS. I. 344-345. 
(292) José MARQUES, A Administração Municipal de Mós de Moncorvo, em 

1439, in "Brigantia-Revista de Cultura", Vol. V, n° 2-3-4, Abril-
-Dezembro, pp. 32. 

(293) BSS. I. 344. 
(294) Pedro Álvares NOGUEIRA, Livro das Vidas dos Bispos da Sé de Coim

bra. Escrito no século XVI pelo Cónego..., Lido, prefaciado e publi 
cado por António Gomes da Rocha MADAHIL, Coimbra, 1942, pp. 97; 
Avelino de Jesus da COSTA, A Biblioteca e o Tesouro da Se de 
Coimbra nos Séculos XI a XVI, in, "Boletim da Biblioteca da 
Universidade de Coimbra", Vol. 38, Coimbra, 1983, pp. 75. 

(295) Livro das Kalendas, I, pp. 14, 80, 125, 227 e 275. 
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Sobre os seus casamentos veja-se a nota 68 do ponto 3.1. 
BSS. I. 345 e 348 e segs. 
BSS. I. 345-348. 
BSS. I. 345 e 364 e segs. 
José MATTOSO, Religião (...), pp. 262. 
Vd. nota 245. 
José MATTOSO, op. cit., pp. 259-264. 
CP. doc. 58 (de Atouguia, de 12 de Julho). 
Vd. nota 287. 
BSS. I. 340. 
Fernão LOPES, Crónica de Dom Fernando (...), pp. 98 e 448. 
BSS. I. 108. 
BSS. I. 110; Maria José Pimenta Ferro TAVARES, op. cit., pp. 60-61. 
BSS. I. 110-117. 
BSS. I. 112. 
BSS. I. 112. 
BSS. I. 110 e 189-190. 
BSS. I. 95 - in nota. 
BSS. I. 96-98. 
BSS. I. 109-110; Maria José Pimenta Ferro TAVARES, op. cit., 
pp. 60. 
Vd. nota 245. 
ADP. L2XXV dos Originais do Cabido, fl. 32. 
ANTT. Santa Cruz de Coimbra, Pasta 10, Doc. do Aim. 60, m.7, doc. 1 
(Vd. nota 8 do ponto 3.1.). 
Alfredo G. AZEVEDO e Domingos A. MOREIRA, Fermedo. Aspectos da sua 
história, Porto, 1973, pp. 52 e 115 (ANTT. Chancelaria de D. Fer 
nando, L2I, fl. 118vo). 
Fernão LOPES, Crónica de Dom Fernando (...), pp. 387; ML. V. 25v°. 
FG. III. 108. 
FG. III. 108, nome que e confirmado em Sumários de Lousada (...), 
pp. 395-396. 

(323) 1279 (Cfr. ML. IV. 25); 1284 (Cfr. ML. V. 89); 1285 (Cfr. ML. V. 
103v°); 10 de Julho de 1285 (Cfr. ML. V. 69); 7 de Agosto de 1285 
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(Cfr. ML. V. 104 v°); 29 de Dezembro de 1285 (Cfr. ML. VIII); 1286 
(Cfr. ML. V. 119vs); 1286 Cfr. ANTT. Chancelaria de D. Dinis, L9I, 
fl. 160v9); 1287 (Cfr. ML. V. 126); Maio de 1287 (Cfr. ML. V. 
124v°); 21 de Janeiro de 1291 (Cfr. ANTT. Chancelaria de D. Dinis, 
L2I, fl. 290); 27 de Abril de 1292 (Cfr. ML. V 209); 1308 (Cfr. 
Virginia RAU, Feiras Medievais Portuguesas. Subsídios para o seu 
estudo, Lisboa, Editorial Presença, 19822, pp. 78); 1315 (Cfr. ML. 
VI. 226) e 1316, ano em que faleceu (Cfr. ML. VI. 235). 
ML. VI. 395-396 (doe. de 8 de Dezembro de 1320). 
Sumários de Lousada (...), pp. 258-259. 
CP. doc. 480 
ML. VI. 85. 

ML. V. 289v2 

FGV. II. 539-542 (doe. DCCXXIV) e Ç_P. doe. 65 (carta de Lisboa, de 
1 de Julho de 1357). 
Vd. nota 318. 
Fernão LOPES, Crónica de Dom Fernando (...), pp. 387. 
IDEM, ibidem, pp. 416. 
IDEM, ibidem, pp. 335 e segs. e 416 e segs. 
Salvador Dias ARNAUT, A crise nacional dos fins do século XIV, in 
"Biblos", Vol. XXXV, Coimbra, 1959, pp. 27. 
Maria Ângela V. da Rocha BEIRANTE, Santarém Medieval, pp. 201. 
Fernão LOPES, Crónica de Dom Fernando (...), pp. 386. 
IDEM, ibidem, pp. 374 e 415. 
VMH. II. 381b. 
Vd. nota 318. 
Fernão LOPES, Crónica de Dom Pedro (...), pp. 65. 
Fr. Antonio da Assunção MEIRELES, Memórias do Mosteiro de Paço de 
Sousa & Index dos Documentos do Arquivo, publ. e prefacio de Alfre 
do PIMENTA, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1942, pp. 262. 
Vd. nota 318. 
BSS. III. 195. 
BSS. III. 196. 
Marquês de ABRANTES, 0 Estudo da Sigilografia (...), pp. 91-92. 
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(346) As Gavetas (...), II, 1962, pp. 751 (Gav. XII, m. 3, doc. 13). 
(3A7) ANTT. Chancelaria de D. Fernando, L2I, fis. 139 e 196. 
(3A8) CP. doc. 50 (cartas de Lisboa, de 15 de Fevereiro e de 5 de Julho). 
(3A9) CP. doc. AIA (carta de Santarém, de 2 de Janeiro de 1359, nomean 

do-o alcaide de Évora); CP. doc. 1070 (carta de Évora, de 8 de 
Janeiro de 1366, que lhe confirmou as jurisdições de Oriola e 
Aguiar, no termo de Évora); ANTT. Chancelaria de D. Fernando, LSI, 
fis. 139 e 196 (carta de Évora, de A de Janeiro). 

(350) Fernão LOPES, Crónica de Dom Fernando (...), pp. 172. 
(351) BSS. III. 196, em que e referida como abadessa. 
(352) Sumários de Lousada (...), pp. 270-271 (doc. de Coruche, de 7 de Ou 

tubro). 
(353) As Gavetas (...), IV. 1964, pp. 169 (Gav. XV, m. 5, doc. 5, de 3 de 

Maio). 
(35A) Vd. nota 318. 
(355) Anselmo Braancamp FREIRE, A Honra de Resende, in "Archivo Histori 

co Portuguez", Vol. IV. 1906 (Separata de . . . ) , pp. 1A - nota 3. 
(356) ML. VI. 372. 
(357) Vd. nota 2A5. 
(358) Anselmo Braancamp FREIRE, op. cit., pp. 13. 
(359) IDEM, ibidem, pp. 13. 
(360) Fr. António da Assunção MEIRELES, op. cit., pp. 369; M. Gonçalves 

da COSTA, Lamego (...), II, pp. 399. 
(361) Fr. António da Assunção MEIRELES, op. cit., pp. 369. 
(362) FG. III. 65. 
(363) Fernão LOPES, Crónica de Dom Fernando (...), pp. 103, 153 e AA6. 
(36A) BSS. I. 121; Anselmo Braancamp FREIRE, A Honra de Resende, pp. 16-

-18. 
(365) ML. VI. 68 (carta da Golegã, de 15 de Maio). 
(366) Elucidário. I. 228-229; Francisco Manuel ALVES (Abade de Baçal) e 

Adrião Martins AMADO, Vimioso. Notas Monográficas, Coimbra, Junta 
Distrital de Bragança, 1968, pp. A51 (ANTT. Chancelaria de D. Fer 
nando, L2I, fl. 198). 

(367) BSS. I. 121. 
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(368) Vd. nota 318. 
(369) Fernão LOPES, Crónica de D. Fernando (■■■), pp. 389390 e 400. 
(370) CP. doe. 15. 
(371) Salvador Dias ARNAUT, op. cit., pp. 107. 
(372) Vd. nota 287. 
(373) ML. VI. 254. 
(374) Fernão LOPES, Crónica de Dom Fernando (...), pp. 447. 
(375) BSS. I. 187. 
(376) José MATTOSO, Portugal (...), pp. 302. 
(377) ML. VI. 404. 
(378) Vd. nota 245. 
(379) FGV. I. 67 (doe. XXXVII). 
(380) CP. does. 22 e 22A. 
(381) Fernão LOPES, op. cit., pp. 93. 
(382) Alberto IRIA, O Algarve nas cortes medievais portuguesas do sécu

lo XIV (Subsídios para a sua história), Lisboa, Academia Portuguesa 
da História, 1982, pp. 4243. 

(383) Fernão LOPES, op. cit., pp. 93, 97, 205206; casamento, pp. 172. 
(384) IDEM, ibidem, pp. 93, 330. 
(385) BSS. III. 181. 
(386) FG. XXVII. 104105. 
(387) FGV. I. 66 (doc. XXXVII) e As Gavetas (...). V, 1965, pp. 410415 
(Gav. XV, m. 20, doc. 10). 
(388) As Gavetas (...). V, pp. 410415. 
(389) FGV. I. LXVLXVI e 87. 
(390) ÇP. doc. 54. 
(391) HGCRP. XI. 365; FGV. I. 113. 
(392) FGV. I. 106 (doc. LXVII). 
(393) FGV. I. 112115 (doc. LXXIII, de Lisboa, de 24 de Março). 
(394) FGV. I. 106107 (doc. LXVIII, de Moledo). 
(395) M. Gonçalves da COSTA, Lamego (...), II, pp. 102. 
(396) Alfredo G. AZEVEDO e Domingos A. MOREIRA, Fermedo, pp. 117118. 
(397) BSS. I. 160 (ANTT. L2II de Beiras, fis. 318319. 
(398) BSS. I. 160. 
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(399) ÇP. doc. 41. 
(400) Pedro Álvares NOGUEIRA, Livro (...)> pp. 107. 
(401) BSS. I. 163. 
(402) BSS. I. 164165. 
(403) BSS. I. 165, 168170. 
(404) BSS. I. 165166. 
(405) BSS. I. 166. 
(406) BSS. I. 166. 
(407) BSS. I. 161162. 

4 . §1 V 

(408 
(409 
(410 
(411 

(412 

(413 
(414 
(415 
(416 
(417 
(418 
(419 
(420 
(421 
(422 
(423 
(424 
(425 
(426 
(427 

DS. doc. 194 (de Outubro de 1210). 
ML. IV. 99v9. 
ML. IV. 33v°; Cancioneiro da Ajuda, II, 527529. 
ML. IV. 140v9, 141, 144, 145; Alexandre HERCULANO, op. cit., II, 
556557, 605606, 610611, 627629. 
ML. IV. 152v2  153v2; HGCRP: I. 5556; Alexandre HERCULANO, op. 
cit., II. 556557; José MATTOSO, Portugal (...), pp. 5775. 
CCSP. 56. 
BF. 309 (doc. de 31 de Agosto de 1264). 
CCL. I. 156 e 169. 
PHGCRP■ I. 30. 
ML. V. 121v2. 
ML. V. 120121V2. 
ML. V. 270v9. 
HGCRP. I. 56. 
HGCRP. I. 56. 
HGCRP. I. 5657. 
ML. IV. 231; V. 121v°; PHGCRP. I. 2733. 
Vd. nota 414. 
As Gavetas (...), I, 1960, pp. 6 (Gav. I, m. 3, doc. 12). 
ML. IV. 186186v° (doc. de Santarém, de 23 de Fevereiro). 
ML. IV. 219. 
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(428) ML. V. 115 (com data - 1286 - seguramente errada). 
(429) José MATTOSO, Identificação (...). I.pp . 360. 
(430) ML. IV. 231v2. As Gavetas (...). I, 1960, pp. 24 (Gav. I, m. 7, 

doc. 21, em que, em documento de 14 de Agosto, o mosteiro de Seiça 
tomou posse de um casal, deixado por Dona Constança). 

(431) BSS. I. 106. 
(432) ML. V. 103. 
(433) BSS. I. 105. 
(434) BSS. I. 105. 
(435) ML. IV. 179v2 (doação do castelo de Albufeira à Ordem de Aviz); ML. 

IV. 183v° (doe. de Coimbra, de 4 de Agosto - tenente da terra de 
Viseu); PMH-Leges. 665 (1255, como tenente de Riba Minho); 667 e 
672 (1256 e 1257, respectivamente, como tenente de Bragança). 

(436) ML. IV. 186-186V2. 
(437) DJA. 126 (PMH-Leges. 665, 667 - 1255 e 1256, respectivamente) e Mi 

guel de OLIVEIRA, Ovar (...). pp. 148 - nota 5 (doe. de 25 de Outu 
bro de 1257). 

(438) DJA. 126; PMH.Leges. 683, 686, 687, 689 (1258); 693 (1258-1262); 
695 (1260); 212 e 698 (1261); Livro dos Bens de D. João de Portel 
(Cartulário do século XIII), ed. por Pedro A. de AZEVEDO, in "Archi 
vo Histórico Portuguez". vol. IV, pp. 204 (doc. Ill, de 1261), 292 
(doc. VIII, de 1261) e 296 (doc. X, de 1261). 

(439) PMH-Leges. 719 (1270); PHGCRP; I. 80 (carta de Lisboa, de 11 de Ou 
tubro de 1271). 

(440) DJA. 126 (PMH-Leges. 730, 731, 732, 733 (1273) e 736 (1277) e ML. 
V. 49v2 (doc. de 1279) e 55v2 (doc. de Santarém, de 11 de Janeiro 
de 1280). 

(441) DJA. 126 (PHGCRP. I. 77, carta de doação da vila da Lourinhã dada 
em Lisboa, em 24 de Fevereiro de 1278). 

(442) Miguel de OLIVEIRA, op. cit., pp. 91-94 (Inquirição das Salinas de 
Cabanões, de 1260). 

(443) DJA. 126; BSS. I. 259. 
(444) DJA. 126 - nota 9. 
(445) DJA. 113; BSS. I. 106; ML. IV. 183v2, 186, 194 e 200-200v9; Marce 
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lo CAETANO, As Cortes de Leiria de 1254, Lisboa, Academia Portugue 
sa da História, 1954, pp. 29; PMH-Leges. 636, 640 e 644 (1250, 1253 
e 1255, como alferes-mor), 643 e 644 (1254, acumulando o referido 
cargo com o tenente de Riba Minho). 

(446) BSS. I. 106. 
(447) ML. V. 84 (doação de Moura, Serpa, Noudar e Mourão, feita em Se

vilha, a 4 de Março, por Afonso X a sua filha D. Beatriz). 
(448) BSS. I. 108. 
(449) BSS. I. 106. 
(450) ML. V. 250. 
(451) ML. V. 254v°. 
(452) BSS. I. 107. 
(453) ML. VI. 7. 
(454) ML. VI. 21 (1303 - confirma o foral de Vila Boa de Montenegro); ML. 

VI. 28 e DJA. 190 (Doe. XV, de 20 de Fevereiro de 1304); CCSP. 317-
318 (doe. de Lisboa, de 28 de Março de 1304). 

(455) ML. VI. 30-31. 
(456) Marquês de ABRANTES, op. cit., pp. 125-126. 
(457) BSS. III. 242. 
(458) BSS. III. 242. 
(459) ML. VI. 66 (doc. de Coimbra, de 17 de Outubro de 1304); ML. VI. 95 

(doc. de Lisboa, de 22 de Julho de 1306) e ML. VI. 119 (doc. de 
Atouguia, de 19 de Outubro de 1307). 

(460) ML. VI. 168; Carlos da Silva TAROUCA, 0 Cartulário (...). pp. 45-
48. 

( 4 6 1) As Gavetas (...). I, I960, pp. 23 (Gav. I, m. 7, doc. 8). 
(462) ML. VI. 186-189. 
(463) José MATTOSO, Identificação (...). I, pp. 163 e 178. 
(464) IDEM, Portugal (...). pp. 298. 
(465) ML. V. 174V9-175 (doc. de Évora, de 10 de Novembro). 
(466) ML. V. 175 (por carta dada na Guarda, a 21 de Junho de 1298). 
(467) ML.V. 292V2. 
(468) ML. V. 119 (como tal, confirma carta de 19 de Outubro). 
(469) José MATTOSO, Portugal (...), pp. 293-308. 

o 
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ML. V. 160. 
ML. VI. 67 (doc. de Trancoso, de 25 de Maio); ANTT. Chancelaria de 
D. Dinis, L2III, fl. 62. 
ML. VI. 148-151. 
Carlos da Silva TAROUCA, op. cit, pp. 44-45. 
ML. VI. 228 (carta de Lisboa, de 7 de Outubro). 
BSS. II. 192. Era mordomo ainda em 1322 (Cfr. ML. V. 39v9). 
Carlos da Silva TAROUCA, op. cit., pp. 51-52. 
VMH. II. 391. 
ML. VI. 269; PHGCRP. I. 155-165. 
ML. VI. 32. 
Marquês de SÃO-PAIO, Um Português (...), pp. 17 (Vd. nota 1). 
ML. V. 224v9. 
Carlos da Silva TAROUCA, op. cit., pp. 60-63. 
Marquês de ABRANTES, 0 Estudo da Sigilografia (...), pp. 259-260. 

FGV. I. 148 (doc. LXXXIII). 
BSS. II. 195-196. Sobre a figura de Dom João Afonso e a sua trajec 
toria politica, veja-se o artigo de Marques de SÃO-PAIO, op. cit. , 
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(509) ML. V. 268v9. 
(510) Vd. nota 462. 
(511) Eduardo Pardo de GUEVARA Y VALDÊS, op. cit., pp. 480. 
(512) IDEM, ibidem, pp. 489. 
(513) Ibidem, pp. 483-490. 
(514) Ibidem, pp. 492. 
(515) Em LL9C17, é-lhe apontado um filho do primeiro matrimónio, Pêro. No 

entanto Eduardo Pardo de GUEVARA Y VALDÊS afirma que não teve 
qualquer filho (Cfr. op. cit., pp. 492 - nota 61). 

(516) BSS. I. 67. 
(517) BSS. I. 68 - nota 1, onde se referem os vários privilégios que lhe 

foram concedidos, quer por D. Fernando quer pelo Mestre de Aviz. 
(518) Eduardo Pardo de GUEVARA Y VALDÊS, op. cit., pp. 495. 
(519) IDEM, ibidem, pp. 495. 
(520) José ANTUNES e outros, op. cit., pp. 129. 
(521) BSS. I. 63. 
(522) Eduardo Pardo de GUEVARA Y VALDÊS, op. cit., pp. 499. 
(523) José MATTOSO, Portugal (...). pp. 301. 
(524) ML. VI. 372. 
(525) ML. VI. 404. 



355 

(526) Vd. nota 178. 
(527) Fernão LOPES, Crónica de Dom Fernando (...). pp. 76 e 87. 
(528) Eduardo Pardo de GUEVARA Y VALDÊS, op. cit.. pp. 498 - nota 80 e 

509 - nota 127. 
(529) LL22I14 refere que tiveram filhos. Quem dá os seus nomes é HGCRP. 

XII-1. 355-357, mas com casamento e descendência incorrectos. 
(530) Eduardo Pardo de GUEVARA Y VALDÊS, op. cit.. pp. 484. 
(531) IDEM, ibidem, pp. 498. 
(532) Ibidem, pp. 509. 
(533) Ibidem, pp. 498-509. 
(534) Vd. nota 178. 
(535) Vd. nota 178. 
(536) ML. VI. 268. 
(537) ML. VI. 273. 
(538) ML. VI. 423. 
(539) FGV. I. 67 (doc. XXXVII). 
(540) BSS. I. 117. 
(541) ÇP. doc. 167; BSS. I. 117. Sobre as festas realizadas aquando da 

sua investidura, v.g. Fernão LOPES, Crónica de Dom Pedro (...). pp. 
62. 

(542) CP. does. 243, 254, 367, 423, 651, 767, 792 e 891. 
(543) BSS. I. 117 - nota 3; III. 416. 
(544) BSS. I. 117-118; III. 244. 
(545) Maria Ângela V. da Rocha BEIRANTE, op. cit., pp. 198. 
(546) BSS. I. 118-119. 
(547) BSS. I. 118. 
(548) BSS. I. 120. 
(549) BSS. I. 121. 
(550) BSS. I. 121. 
(551) Maria José Pimenta Ferro TAVARES, op. cit.. pp. 65-66. 
(552) Salvador Dias ARNAUT, op. cit., pp. 245-246. 



356 

4- . § V 

(553) PHGCRP. I. 29. 
(554) VMH. II. 195. 
(555) BSS. I. 206. Não sabemos se as confirmações por si feitas em 1239 

(Cfr. ML. IV. 144) e em 1240 (Cfr. ML. IV. 145), também são feitas 
nessa qualidade, ou ja como tenente de Panóias. 

(556) ML. IV. 183v9 (doe. de Coimbra, de 4 de Agosto de 1250), 200v° 
(doe. de Guimarães, de 3 de Junho de 1253) e 200 (doe. de Março de 
1254); BSS. I. 206 (does. de 1255). 

(557) ML. IV. 183v9. 
(558) BSS. I. 206. 
(559) DJA. 119 - nota 1. 
(560) ML. IV. 186-186V9 (doe. de Santarém, de 23 de Fevereiro). 
(561) DJA. 119 - nota 1 (PMH-Leges. 667 (1256), 672 (1257), 683, 686, 687 

e 689 (1258), 693 (1258-1263) e 695 (1260). 
(562) DJA. 119 - nota 1 (PMH-Leges. 698 (1261, como tenente de Alem-Te 

jo) e 212 (1261, como tenente de Évora). 
(563) DJA. 119 - nota 1. 
(564) Vd. reprodução do túmulo in José MATTOSO, Portugal (...), Est. V e 

VI, pp. 272-273. 
(565) Parece que esta mesma .ideia teve o Senhor Marquês de Abrantes (Cfr. 

José MATTOSO, op. cit., Est. V), mas não sabemos se chega a nomear 
o tumulado. 

(566) Sobre esta importante figura de duzentos, vd. DJA. Livro de Bens de 
D. João de Portel, BSS. I. 248-259 e Leontina VENTURA, op. cit. 
(vd. nota 1). 

(567) José Anastasio de Figueiredo, Nova Malta (...), II, 216 (doe. de 2 
de Abril). É só a partir desta data que Braancamp FREIRE os da ja 
casados (Cfr. BSS. I. 262). 

(568) ML. V. 134v9; BSS. I. 262-263; DJA. 126. 
(569) DJA. 176-177 (doe. VI). Em ML. V. 215 e 270, é dada a data de 1298. 
(570) DJA. 124. 
(571) DJA. 124. 



357 

(572) Já em 1264 ficou com seu pai como guarda dos castelos do Algarve, 
em nome de Afonso X, o que voltou a acontecer em 1267 (Cfr. ML. IV. 
22A e 227). Confirma documentos entre 1265 e 1267, como governador 
do Algarve (BSS. I. 260; ML. IV. 224vg); entre 1268 e 1271, como 
governador de Leiria, ou Leiria e Sintra (BSS. I. 260; ML. IV. 
233v2 e V. 60); em 1274, como tenente de Trás-os-Montes (ML. IV. 
233vo) e sem governo de terra (DJA. 190 (doe. XV, de 20 de Feverei 
ro); em 1277, só como confirmante (ML. IV. 246); de 1279 a 1282, 
como tenente de Sintra ou Leiria (ML. V. 44, 50, 55v2 e 70, este 
último, de 20 de Março); em Abril de 1282, como tenente de Trás-os-
-Montes (BSS. I. 260); de 1283 a 1286, só como confirmante (ML. V. 
87v2; V. 111; BSS. I. 261); de 1286 a 1287, como tenente de Panóias 
(BSS. I. 261; ML. V. 125v<?); de 1292 a 1307, como simples confir 
mante (BSS. I. 261; ML. V. 209 - 1292; ML. V. 226 - 1295; ML. 246 -
- 1296; ML. V. 251v2 e 261 - 1297; ML. V. 151v2 - 1298; ML. V. 
283 - 1299; CCSP. 317-318 e ML. V. 296 - 1302; ML. VI. 21 - 1303; 
ML. VI. 28 e 66 - 1304; ML. VI. 95 - 1306, e ML. VI. 119 - 1307). 

(573) BSS. I. 261. 
(574) ML. V. 160. 
(575) DJA. 124-125. 
(576) DJA. 171-172 (doe. II, de Leiria, de 15 de Junho). 
(577) ML. V. 254v9. 
(578) DJA. 125. 
(579) João Pedro RIBEIRO, op. cit., V, 362; ML. V. 208v°. 
(580) ML. IV. 245v2. 
(581) ML. V. 50 (doe. de 1279, como tenente da Ribeira Minho); 70 (doe. 

de 1282, de Beja, de 20 de Março, como tenente da mesma 
região); 111 (confirma doe. de Lisboa, de 29 de Dezembro de 1285); 
119v2 (doe. de 24 de Maio de 1286); 125v2 (doe. da Guarda, de 22 de 
Julho de 1287); 209 (doe. de Coimbra, de 25 de Abril de 1292); 226 
(doe. de 23 de Março de 1295); 246 (doe. de Trancoso, de 10 de 
Novembro de 1296); 251v2 (doe. de Santarém, de 25 de Maio de 1297); 
261 (doe. de Lisboa, de 1 de Dezembro de 1297) e 151-151v2 (doe. de 
1298). 



358 

(582) ÇÇL. I. 149. 
(583) Fr. Leão de Santo TOMÁS, op. cit.. I, 384a; ML. VI. 233. 
(584) ML. IV. 256. 
(585) ML. V. 209 (doe. de Coimbra, de 25 de Abril de 1292); ML. V. 261 

(doe. de Santarém, de 1 de Dezembro de 1297); ML. V. 15Iva (doe. de 
1298) e 283 (doe. de Portalegre, de 12 de Novembro de 1299). 

(586) ML. VI. 372. 
(587) ML. VI. 423. 
(588) Fr. Leão de Santo TOMÁS, op. cit.. II, 72b. 
(589) ML. VI. 424-425; HGCRP. XII-2.4. 
(590) FGV. I. 72 (doe. XXXVII). 
(591) ÇP. doe. 173 (de Coimbra, de 8 de Outubro de 1357). Foi chanceler 

entre 1357 e 1360 (Cfr. Armando Luís de Carvalho HOMEM, 0 Desembar
go Régio (...). vol. II, p. 201-202 (biografia 231). 
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Coimbra, de 8 de Junho); FGV. I. 76 (doc. XL). 
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358 

(582) ÇCL. I. 149. 
(583) Fr. Leão de Santo TOMÁS, op. cit.. I, 384aj ML. VI. 233. 
(584) ML. IV. 256. 
(585) ML. V. 209 (doe. de Coimbra, de 25 de Abril de 1292); ML. V. 261 

(doe. de Santarém, de 1 de Dezembro de 1297); ML. V. 151v9 (doe. de 
1298) e 283 (doe. de Portalegre, de 12 de Novembro de 1299). 

(586) ML. VI. 372. 
(587) ML. VI. 423. 
(588) Fr. Leão de Santo TOMÁS, op. cit.. II, 72b. 
(589) ML. VI. 424-425; HGCRP. XII-2.4. 
(590) FGV. I. 72 (doe. XXXVII). 
(591) ÇP. doe. 173 (de Coimbra, de 8 de Outubro de 1357). Foi chanceler 

entre 1357 e 1360 (Cfr. Armando Luís de Carvalho HOMEM, 0 Desembar
go Régio (...). vol. II, p. 201-202 (biografia 231). 

(592) As Gavetas (...). V, 1965, pp. 410-415 (Gav. XV, m. 20, doe. 10, de 
Coimbra, de 8 de Junho); FGV. I. 76 (doc. XL). 

(593) FGV. I. 155 (doe. LXXXIII, de Coimbra, de 1 de Abril de 1385). 
(594) BSS. I. 208. 
(595) José Anastasio de FIGUEIREDO, op. cit.. II, 47. 
(596) BSS. I. 207. 
(597) HGCRP. XII- 2.7 e segs.; BSS. I. 208-209. 
(598) VD. 3.1. Identificações - Dona (Margarida) Maria de Sousa. 
(599) BSS. III. 249-250. 
(600) BSS. III. 6-8. 
(601) ANTT. Chancelaria de D. Afonso IV, L9IV, fis. 89v°-90v° e L9II 

d'Alem Douro, fis. 239-244ve. Uma das sentenças jã fora referida em 
ML. VI. 24, e parcialmente transcrita em VMH. II. 402-404. Honras e 
coutos: Quintela, Galegos, Parada, Gestaçô, Avintes, Briteiros, 
Espinho, Lodares, Paços, Valongo, Ameia, Mousães, Andrães, Justos, 
Vilela, Freixieiro, Taboaços, Ovelha, Amarante, Fruime, S. Veríssi 
mo, Vila Verde, Çerunha, Atães, Ulveira, Cortegaça, Fontão e S. Vi 
cenço. 

(602) ML. VI. 424-425; M. Gonçalves da COSTA, Lamego (...). II, 83. So 
bre a honra de Eixo, um dos lugares incluídos na referida disputa, 



359 

BSS. I 
BSS. I 

BSS. I 

veja-se ANTT. Chancelaria de D. Dinis, LSI, fl. 241v9; L9I de Di 
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(645) DJA. 186 (doe. XIV). 
(646) BSS. I. 278. 
(647) CP. doe. 686 (de Torres Vedras, de 27 de Agosto). 
(648) DJA. 164. 
(649) HGCRP. XII - 1.162. 
(650) DJA. 164; BSS. I. 279. 
(651) HGCRP. XII - 1.162. 



361 
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referido nas inquirições de 1290 e 1300 (Cfr. IDEM, Os de Vascon-
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5. A FAMÍLIA PATRONAL 
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5.2.2. AS ALIANÇAS 
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5.2.4. OS APOIOS EXTERNOS 
5.3. QUE DESTINO? 

5. A FAMÍLIA PATRONAL 

Nos dois pontos anteriores tivemos oportunidade de co
nhecer, com relativo pormenor, as pessoas que, desde os fi
nais do século XI até meados do século XIV, fizeram parte da 
família patronal do mosteiro de S. Salvador de Grijó. Do gru
po dos naturais de 1365, fizemos também, ainda que sumariamen 
te, uma análise das famílias que representavam e uma relação 
dos direitos que usufruíam. De uma forma mais ou menos segu
ra, fomos ligando as várias gerações até termos uma panorâmi
ca geral da família, desde o seu iniciador até esse mesmo gru 
po de 1365. 

Entre esses dois momentas, fomos também fazendo uma ideia 
dos ramos da família que se destacaram e dos indivíduos que 
ocuparam lugares importantes, como daqueles que se mantiveram 
na obscuridade caindo mesmo no esquecimento da comunidade re-
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ligiosa a que estavam ligados. 

Resta-nos, assim, tentar perceber as linhas de força des_ 
sa evolução. Tentaremos para isso identificar os fenómenos que 
a caracterizaram, e as forças internas, ou externas, que fo
ram condicionando e moldando os destinos desta família. Pode
remos, assim, dar a conhecer com mais rigor aspectos pouco co 
nhecidos da sociedade nobre medieval portuguesa. 

5.1. Origens 

0 momento em que surge a família patronal de Grijó está 
intimamente ligado a dois factores: em primeiro lugar, a si
tuação política e social vivida, nos finais do século XI, na 
região condal portucalense; em segundo lugar, e directamente 
relacionado com o anterior, a figura de Soeiro Fromarigues. 

Como já por diversas vezes foi referido por José Matto-
so (1), a família condal portucalense, a partir do início do 
século XI entrou, por diversas razões, num processo de deca
dência e lenta agonia, que terminou, simbolicamente, pela mor 
te violenta do seu último «titular» na batalha de Pedroso, em 
1071. 0 espaço de poder e influência que era controlado por 
essa família foi também paulatinamente contestado, senão mes 
mo conquistado, por outras famílias inferiores aos condes na 
hierarquia social, mas movidas pela ambição de alargar xis 
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seus domínios e influência. 0 século XI tornou-se, assim, num 
momento capital de transformações em relação ã aristocracia 
«portuguesa», vendo surgir as famílias que vieram a consti
tuir a nobreza do país. 

Essas famílias de Infanções radicariam num conjunto de 
figuras secundárias, unidas aos condes por laços mais ou me
nos fortes, que desempenhavam junto destes funções de tipo nú 
litar, ou como seus delegados em tarefas administrativas (2), 
ou ainda "em caudilhos autóctones que o «repovoamento» pou
pou" (3). 0 que é certo é que esta situação, vivida até ao sé 
culo X, parece alterar-se na centúria seguinte. Aí, através 
de práticas militares, judiciais ou fiscais, ou de aquisição 
de terras e apoios religiosos (A), essas famílias vão aumen
tando o seu prestígio e autoridade, quer pelo aumento dos seus 
bens patrimoniais quer pelo exercício de um apertado controle 
sobre os seus dependentes e rendimentos. 0 próprio termo in-
fançao passa a aplicar-se àqueles que, pelo nascimento, fa
ziam parte de um grupo privilegiado, fosse qual fosse o seu 
grau de riqueza, de função ou de ligação a outrem mais podero 
so (5). 

Creio que é neste contexto que a figura de Soeiro Froma 
rigues, que como vimos surge pela primeira vez em 1074 (6), 
melhor se compreende, ganhando mais sentido a sua política de 
aquisição de terras e de protecção ao mosteiro de Grijó. Mas, 
cabe aqui colocar a questão da sua localização em terras si-
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tuadas entre a margem Sul do Douro e o rio Vouga, antes de 
analisarmos a sua referida política e o modo como ela deu or_i 
gem à família patronal que temos vindo a estudar. 

Se Soeiro Fromarigues era, como foi sugerido, neto de 
Egas Eriz lala, estava então aparentado directamente com a fa 
mília de Marnel que detinha avultados bens nessa mesma região 
e era protectora do mosteiro de Pedroso (7). Assim se compre
ende que as suas compras de terras se situem também nessa zo
na e que tenha protegido o outro mosteiro que nela se implan
tava. Seguiu, assim, um percurso algo idêntico ao das famí
lias já referidas, criando quer o suporte económico, que lhe 
permite controlar a terra e os homens, quer o simbólico-reli-
gioso, que lhe dá o prestígio social necessário para, teórica 
mente, o colocar mais próximo das principais linhagens que,de 
uma forma sempre mais segura, foram ocupando o lugar deixado 
vago pela nobreza condal (8). 

Ligando estes factos, talvez se possa afirmar que Soei
ro Fromarigues, sem ter ascendido ã categoria de rico-homem, 
se encontrava numa posição de algum relevo e prestígio, o que 
de certa forma justificaria a sua chefia do exército que, em 
1103, se preparava para auxiliar Santarém,vindo a ser derrota 
do e morto em Vatalandi, facto que não passou despercebido ao 
redactor da Chronica Gothorum (9 )> que acentua a sua categoria 
e o relaciona com o filho, Nuno Soares de Grijó. 

Muito embora a sucessão linhagística se afirme a partir 
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de meados do século XII, é possível que algumas linhagens a 
tenham adoptado anteriormente, copiando o exemplo régio, e de 
forma a manter a posição então conseguida (10). Sem pretender 
mos afirmar que tal precocidade se verificou na família de 
Grijó, não podemos deixar de chamar a atenção para o desta
que que tem a figura de Nuno Soares no conjunto da sua famí
lia. Se os seus irmãos também surgem na documentação, ora doan 
do bens ao mosteiro ora adquirindo terras, parece-nos que o 
mais velho se destaca, quer em número de diplomas quer na sua 
importância relativa. Não queremos, contudo, negar a importân 
cia que continua a demonstrar a viúva de Soeiro Fromarigues, 
quer para os cónegos quer para os filhos ou netos, numa de
monstração clara do peso que o elemento feminino continua a 
fazer sentir, e típico de uma estrutura cognática. Mas o cer
to é que é de Nuno Soares que os nobiliários conservam a me
mória, muito embora sejam textos de uma época em que a estru
tura linhagística já era dominante, é o seu nome que aparece 
referido na breve passagem da Chronica atrás referida, asso
ciado ao pai, é ele que obtém a carta de couto para o mostei
ro de Grijó e é dele, finalmente, que descende a esmagadora 
maioria da família patronal. É ainda Nuno Soares que detém, 
junto da corte de D. Teresa, uma posição importante, não só 
por obter a referida carta de couto, como por ser, em 1117, 
armiger da Rainha (11), que parece ter inicialmente apoiado 
como, aliás, o fizeram também os senhores de Marnel (12). Se
rá ainda no seu tempo que o mesmo mosteiro adere a regra de 
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Santa Cruz de Coimbra (13). 

De qualquer forma, parece que a posição de Nuno Soares 
era suficientemente prestigiada para que a sua filha (herdei
ra?), tenha casado com Monio Osores de Cabreira, provavelmen
te parente do Conde de Cabreira (14). Seria talvez um filho 
segundo em busca de herdeira rica, situação também típica a 
partir do momento em que a estrutura linhagística se vai afir 
mando. 

A partir deste matrimónio, a família, que como vimos per 
deu quase que imediatamente a «varonia de Grijó», adquire, a 
nosso ver, uma estrutura nitidamente agnãtica. De facto, en
quanto que Martim Moniz (128) terã sido colocado fora da he
rança paterna, seguindo uma carreira militar e dando origem a 
uma linhagem que só no século XIV vira a ocupar lugar de cer
to destaque, e a sua irmã, Maria Moniz (129), não fez, antes 
pelo contrario, nenhuma aliança de relevo, o filho mais ve
lho, Paio Moniz (127), vai ascender à posição de alferes de 
Sancho I, dele receber doações, e casar, provavelmente, com 
uma Bragança, ligando-se assim a uma das cinco linhagens mais 
importantes da nobreza portuguesa. 

0 destino dos seus filhos é jã diferente. Se a sua fi
lha foi, como a tia, barregã, foi-o do monarca, casando depois 
com um dos seus mordomos e dando origem aos ramos mais «eleva
dos» da família patronal; o filho (132) foi rico-homem de San 
cho II e governador de terras. 
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Mas o século XIII foi para esta família, como para mui 
tas outras, um momento de crise. Vamos deparar com duas que
bras de varonia consecutivas, e a passagem da família, primei^ 
ro para os Azevedos (138), e depois para os Briteiros (142), 
estes últimos elevando-a novamente à posição de ricos-homens 
(15). 

Cremos ter dado até aqui os elementos suficientes para 
nos apercebermos do enquadramento da família patronal nas suas 
origens. Família oriunda do século XI, caracterizado pela as 
cenção das famílias de infanções, vai a pouco e pouco estabe
lecendo posições e ligações que lhe permitem chegar, no fim 
da centúria seguinte, a um lugar de destaque, sem que possa
mos, contudo, colocá-la a par dos Sousas ou Maias. 

Mas a família patronal não foi só o ramo principal. Co
mo vimos no ponto anterior, ela subdividiu-se em várias linha 
gens com destinos diferentes. É a evolução, no seu conjunto, 
que será objecto de análise nos pontos seguintes. 

5.2. Evolução 

Como já tivemos oportunidade de verificar, a família pa 
tronai evolui_ ao longo de três séculos. Este período é bastan 
te vasto para que se possa, de uma forma clara, expor todas 
as suas características sob a forma única de «evolução», já 
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que ela encerra em si mesma diversos elementos que se desta
cam, e que nos obrigam a colocá-los em termos de maior profun 
didade. Vamos por isso dividir este ponto em quatro partes. 
Nelas vamos colocar várias questões. Desde já devemos confes
sar a nossa insegurança em relação a algumas respostas, ou mes 
mo a impossibilidade de o fazer, já que a várias«situações»que 
se vao deparar só poderemos avançar hipóteses mais ou menos 
plausíveis. 

Logicamente iremos seguir de perto os textos dos pontos 
3 e 4 que, para além das várias situações, nos dão também um 
suporte cronológico. Os quadros genealógicos, construídos com 
base no texto do ponto A, servem paralelamente para termos uma 
visão de conjunto dos indivíduos, das suas alianças e descen
dência. Como, porém, fomos obrigados a fazer desdobramentos 
dentro da mesma «linhagem» (Árvore III da II, V da IV e VIII da 
VII), isso poderia distorcer certas realidades «familiares». 
Assim, as várias questões e soluções propostas terão sempre 
como suporte o conjunto da «linhagem». 

5.2.1. A sucessão 

Pensamos que é chegado o momento de perguntar o que é, 
de facto, a família patronal. Temos vindo a considerá-la como 
o conjunto dos descendentes de um antepassado comum — Soeiro 
Fromarigues — e, através dele, ligados a uma mesma institui-
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ção — o Mosteiro de Grijó. Estamos, assim, perante aquilo a 
que os antropólogos chamam grupo de filiação e que, por reu
nir as características acima apontadas, se nomeia de linhagem 
(16). De facto, quer o ponto 3 quer o 4, serviram para identi 
ficar os naturais de um mesmo mosteiro e ligá-los a um ascen
dente comum. Mais adiante voltaremos a esta questão. 

Vejamos agora de que forma se transmitiu essa linhagem, 
desde o seu início até aos meados do século XIV, já que ela 
nos poderá dar uma boa imagem dos seus próprios ritmos. 

Sobre o ramo principal (Árvore I) já nos referimos em 
parte, quando tratamos da questão das origens da família pa
tronal. Nessa altura, afirmámos que existiram duas quebras de 
varonia, ou seja, que a família se perpetuou, pelo menos legi. 
timamente, apenas por via feminina. Aconteceu a primeira vez 
na segunda metade do século XIII, e a segunda em meados da cen 
túria seguinte. Este fenómeno poderia ter, inclusive, justify 
cado a ausência de indivíduos deste ramo no grupo dos natu
rais do mosteiro referidos em 1365 (Vd. 3.3.). 

A primeira quebra deve-se à morte violenta do filho va
rão (136), provavelmente antes de constituir família, e ao faç 
to de o seu irmão (137) não ter tido descendência legítima. 
A segunda é possível que seja consequência de doenças já que, 
dos cinco filhos de Gonçalo Anes de Briteiros (151), apenas 
uma filha lhe sobreviveu e continuou a linhagem. 
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Este mesmo fenómeno detecta-se com bastante mais niti
dez na Arvore V, em que a linhagem é transmitida apenas por 
via feminina, em duas gerações consecutivas, e também no sécu 
lo XIII. É provavelmente um caso típico da extinção de certas 
linhagens, o que ocorreu precisamente durante a primeira meta 
de daquela centúria, talvez provocada pela sistemática adop
ção da estrutura linhagística, ficando assim sujeitas aos aca 
sos de certos fenómenos biológicos, como é neste caso a ausên 
cia de filho varão que assegure a continuidade da linhagem 
(17). 

Estes casos, porém, e para o caso da linhagem em es
tudo, podem-se considerar como extremos e, talvez, radi
car no facto de o número de mulheres, na camada nobre, ser 
maior que o dos homens, pelo menos a partir da segunda metade 
do século XII e no seguinte (18). É evidente que o caso inver 
so também se verifica, ou seja, a ausência de transmissão por 
via feminina, mas as suas consequências são nulas num sistema 
linhagístico, muito embora, ao nível da família real e da al
ta nobreza, a ausência de mulheres possa ser prejudicial, já 
que elas servem normalmente como um meio de firmar tratados 
ou alianças, ou de adquirir prestígio e poder, através do ca
samento, como veremos mais adiante. 

Mas, de momento, o que nos interessa é saber qual é, nes 
ta linhagem o peso relativo de cada uma das vias da sua trans 
missão, e ainda outros fenómenos que nos possam fazer compre-
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ender melhor OÍ seus ritnos. 

/o percoí rer as árvores genealógicas e o taxto do ponto 
4, verificamos que se registam mais homens que milheres, o que 
se comprova pel a observação do quadro XIII e do gráfico I (Vd. 
Apêndices III e. IV) . 

A sua leitura pode, por outro lado, dar-nos outras in
formações. Por exemplo, verificamos que a proporção entre ho
mens e mulheres é sensivelmente igual até meados do século 
XIII, notando-se a partir daí um aumento muito sensível no nú 
mero de homens. Devemos no entanto referir, antes de qualquer 
conclusão, que os nobiliários podem ter omitido mulheres que se 
guissem, por exemplo, a vida religiosa, ou que por outras ra
zões tivessem ficado celibatárias. 

De qualquer forma, e mesmo tendo em conta a anterior ob 
jecção, poderemos afirmar que o século XIII terá assistido a 
um aumento demográfico considerável, no grupo da nobreza, sen 
do esse aumento mais acentuado na população masculina. 0 mes
mo gráfico permite-nos avançar a hipótese de a Peste Negra 
eventualmente ter atingido mais a população feminina. No en
tanto, esta situação precisaria de ser comprovada com um nume 
ro mais elevado de observações. Todavia, os números que temos 
representam a realidade desta família e, assim, poderão fun
cionar como um indicador tendencial. 

0 mesmo quadro XIII e o gráfico I (Vd. Apêndices III e 
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IV) dão-nos também informações quanto â importância de cada 
uma das vias, masculina e feminina, na transmissão da linha
gem (19). Também aqui o número por via masculina é superior, 
muito embora se verifique um grande paralelismo entre as duas 
curvas. Só no período de transição da IX para a X geração 
(1300-1350), é que a situação se inverte (20), o que poderá 
ter como causas o período conturbado que marca o início do sé 
culo XIV (por exemplo a Guerra Civil de 1319-1324) e que pode 
ter feito mais danos na população masculina, ou o facto de a 
última metade do século XIII ter assistido a um surto demográ 
fico acentuado,o que obrigaria a acentuar eventuais medidas 
«malthusianas» (21). Essas medidas teriam também prejudicado 
mais o grupo dos homens, limitando o casamento dos filhos se
gundos . 

A Peste Negra, por seu lado, terá reposto a situação an 
terior, equilibrando-a bastante. 

Não podemos, porém, deixar de chamar a atenção para a 
importância da transmissão da linhagem por via feminina. De 
facto, se o seu peso, em termos absolutos, é inferior ao da 
via masculina, não deixa, por outro lado, de ter uma importãn 
cia considerável na evolução da família patronal. Metade das 
segmentações da linhagem (22) fez-se por via feminina (23). As 
outras são feitas a partir de filhos segundos que, provavel
mente afastados da herança paterna, dentro das regras normais 
da estrutura linhagística, se viram obrigados a procurar for-
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tuna na carreira militar ou casando com alguma herdeira rica, 
acabando por fundar novas linhagens — Vasconcelos e Ribeiros 
(Vd. Árvores II-III e VII-VIII). Aliás, as que se originam por 
via feminina, são fruto de ligações ilegítimas, o que não im
pede que pelo menos uma delas vá originar os ramos mais pro 
eminentes da família. 

Por filhos segundos ou por linhas bastardas a «linhagem 
-mãe» segmentou-se, portanto, dando origem a novos ramos, al
guns dos quais vindo mesmo a mostrar-se mais dinâmicos e con
tínuos do que o tronco donde floresceram (24). Como se poderá 
ver pelas árvores genealógicas, esses novos ramos acabaram 
também por sofrer segmentações, originando aquilo que os an 
tropólogos classificam como segmentação perpétua (25). Cabe
rá, ainda aqui, acrescentar, que na sua maioria, são os ramos 
transmitidos por via feminina aqueles que se perpetuam mais 
longinquamente e com mais vigor. 

É o que se depreende, aliás, ao verificar que a maioria 
dos naturais identificados era-o por via feminina (26). 

Os resultados obtidos e algumas das conclusões propos
tas permitem-nos, também, afirmar que terão sido as gerações 
da segunda metade do século XIII e da primeira metade da cen
túria seguinte, as que mais sofreram as consequências da adop_ 
ção da estrutura linhagística, afirmada em meados daquele sé
culo, e que dessas gerações foi sem dúvida a população mascu
lina aquela que mais se ressentiu. Isso explicará, ainda, to-
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da uma situação de abusos por parte dos nobres em relação às 
instituições eclesiásticas (Vd. 3.3.), e mesmo os conflitos que 
marcam o primeiro quartel do século XIV. Estas conclusões co-
locam-nos ainda perante outra questão: qual foi o destino de 
tantos celibatários (27)? 

Quanto às celibatárias, será lógico admitir que a maio
ria seguiu a vida religiosa, muito embora em relação a algu
mas delas nada possamos afirmar em concreto. Mesmo assim algu 
mas dessas religiosas, através de ligações ilegítimas, tive
ram descendência (Vd. IIIA2 e V8). 

No caso dos homens, a questão tem outra complexidade, 
já que grande parte desses celibatários, quase diríamos «for
çados», são filhos segundos, excedentes de um sistema linha-
gístico que, pela sua própria dinâmica e características, não 
pode contemplar nem incluir na transmissão do património, re
servado para o filho mais velho. Colocados assim como «margi
nais» em relação ao seu próprio grupo, terão de encontrar for 
mas de sobrevivência em locais afastados do «território fra
terno», agora humilhante ou hostil (28), e no caso português, 
em regiões afastadas do «congestionamento senhorial» do Entre 
-Douro-e-Minho (29). Vejamos, no entanto, mais de perto, as vá 
rias soluções encontradas pelos filhos segundos da família pa 
tronai de Grijó (30). 

Já referimos o celibato monástico, «saída» preferencial 
para as mulheres. O celibato eclesiástico será também para os 
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homens uma solução que, em alguns casos, os levará a ocupar 
cargos de relevo na hierarquia eclesiástica, servindo assim, 
pelo lugar alcançado, para aumentar o prestígio da sua linha
gem (31). 0 ingresso nas ordens militares, era outra forma de 
colocação que acrescentava ainda a faceta militar, tão impor
tante para saciar o desejo de aventura, típico do imaginário 
cavaleiresco da época (32). 

A guerra era, de facto, uma das melhores ocasiões para 
estes desenraizados se fazerem notar, e conseguir fazer fortu 
na (33). Por isso, tantos filhos segundos escolheram volunta
riamente o exílio, dirigindo-se para as zonas conturbadas de 
então-, a Terra Santa (34) ou, preferencialmente para os cava
leiros portugueses, a reconquista peninsular (35). Necessária 
mente belicosos, muitos terão talvez tido que emigrar, tam
bém, por questões políticas. 

Outros, ainda, e procurando imitar as figuras míticas 
dos romances de cavalaria, resolvem «correr mundo» em busca 
de aventuras, torneios, despojos ou simplesmente a glória (36). 
Servir um senhor poderoso, ou simplesmente alguém mais impor
tante, poderia ser também uma solução para se fugir à errán-
cia dessas mesmas aventuras (37). 

Impossibilitados, muitas vezes, de fundarem pelo casa
mento novas linhagens, originaram linhas bastardas, estando 
destinados os seus frutos ao silêncio claustral ou ao esqueci 
mento dos homens (38). Talvez que a crise portuguesa dos fi-
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nais do século XIV tenha dado,aos filhos segundos da altura, 
a oportunidade de vingarem a memória de tantos dos seus pa
res, vítimas de um sistema que os excluiu e os remeteu para 
uma existência errante, de aventura, e tantas vezes mortal 
(39). De qualquer forma, essa exclusão terá tido, em última 
análise, o dom de manter durante séculos «a capacidade de re
sistência, o dinamismo e a renovação constante» (AO) demons
trados pela nobreza. 

Antes, porém, de passarmos a outra parte deste ponto, 
gostaríamos de esboçar algumas reflexões que o percurso até 
aqui feito nos sugere, e que se prendem com a busca da identic 
dade da família patronal ou, se quisermos, da sua coerência. 
Onde reside e em que aspectos se manifesta? No nome, patrimó
nio ou tradições? De que forma, finalmente, os seus elementos 
têm consciência da sua identidade? Vejamos estes vários aspec 
tos. 

0 nome é na verdade um factor de distinção, de marca, 
factor que muitas vezes define a origem de um indivíduo (41). 
Durante a Idade Média o nome, no seu sentido mais vasto, foi 
sofrendo alterações, decorrentes em grande parte da própria 
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evolução das estruturas do parentesco (42). Utilizando, ini
cialmente, um único nome, acrescenta-se-lhe mais tarde o pa
tronímico, reflectindo talvez a importância cada vez maior da 
estrutura agnática de filiação patrilinear, vindo depois, nu
ma altura em que a nobreza se define em linhagens e em que es 
tas se fixam em torno de um símbolo patrimonial — o castelo, 
a honra — , a juntar os apelidos, que têm normalmente origem 
no topónimo onde se situa aquele elemento simbólico. 

A transmissão desses nomes fazia-se de uma forma regu
lar, respeitando-se a formação dos patronímicos e a transmis
são do apelido. Mas esta norma nem sempre era seguida fielmen 
te e, por outro lado, cada linhagem particularizava, segundo 
as suas próprias tradições, a sua aplicação. Vejamos alguns 
exemplos: na Árvore IV verificamos que existem dois ou três 
nomes que marcam a linhagem - João Afonso (6 vezes repetido 
e quase mítico para os Senhores de Albuquerque e Condes de 
Barcelos), Afonso Teles (4 vezes, ou 6 se acrescentarmos V 3b 
e 9 que tem a mesma procedência, e que homenageia o «funda
dor» daquele ramo) e Martim Afonso (3 vezes); na Árvore VII, 
o nome Afonso Pires parece ter marcado nitidamente um dos ra
mos da linhagem; também os nomes femininos parecem sofrer a 
mesma característica - a célebre Ribeirinha parece ter marca 
do a sua descendência, já que uma sua bisneta (V17), em lu
gar de usar o apelido paterno - Aboim ou Portel - usou o da 
quela sua antepassada - Ribeira. Outros exemplos se poderiam 
referir a propósito de famílias como os Sousas (Gonçalo e Mem), 
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Cunhas (Martim, Lourenço, Vasco), Pachecos (Lopo e Diogo) ou 
Vasconcelos (Mem, Gonçalo), etc. 

Todavia, aquele último exemplo serviu também para de
monstrar a flexibilidade da transmissão dos apelidos. De fac
to, talvez a partir de meados do século XIII (veja-se o exem
plo de Gonçalo Anes de Aguiar, cujo apelido paterno era Vi
nhal e Aguiar o materno), a «regra» começa a ser infringida. 
São vários os exemplos que podemos referir apenas com elemen
tos da família patronal: na Árvore III, Leonor Gomes (III35) 
que deveria usar o apelido paterno Arões, usava o de sua mãe 
— Vasconcelos; na mesma árvore (III44 e 45), dois irmãos usam 
apelidos diferentes. Mas, talvez mais significativos sejam os 
de Afonso Martins Correia e seu irmão (VIII18 e 19), que usa
vam o apelido de sua avó paterna, ou de Maria Pires (VII59) 
que usava o apelido Ribeira em vez de Alcoforado. É ainda o 
caso do prestígio exercido pelo apelido Sousa que é utiliza
do, nitidamente, com uma intenção de distinção por vários dos 
seus representantes (Vd. V14, 16, 35 e 38). Sobre as irregula 
ridades da transmissão de patronímicos poderiam também ser da 
dos alguns exemplos (43). 

Mas, se o que acabamos de dizer demonstra, a nosso ver, 
a flexibilidade das regras e o peso das iniciativas partícula 
res, também vem retirar ao nome a qualidade de definidor ou 
identificador da família patronal. De facto, as suas várias 
segmentações, dando origem a novos ramos, passaram a utilizar 
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apelidos próprios que vieram a ser, por sua vez, postos de 
parte em muitos casos, atendendo ao peso da transmissão por 
via feminina atrás referida. 

Cremos que em relação ao património da linhagem-mãe a 
situação é algo idêntica. De facto, mas sem que o possamos 
afirmar com segurança, parece pouco provável que o património 
construído por Soeiro Fromarigues e seu filho Nuno Soares te 
nha chegado minimamente intacto às gerações seguintes. Fosse 
pelos matrimónios ou heranças sucessivas, ele foi por certo 
«pulverizado» (44). Aliás, se havia algum ramo da família que 
talvez pudesse ter mantido algum desse património, seria o da 
Árvore I e esse, como vimos, foi um dos que mais sofreu com a 
extinção da linha varonil, pelo que, a existir, se diluiu nos 
bens patrimoniais de linhagens estranhas à de origem (45). Não 
nos parece, pois, que o património reúna as condições necessá 
rias para simbolizar a coerência da família. 

0 mesmo poderíamos referir a propósito das tradições da 
mesma linhagem. De facto, quer as que estão ligadas a episó
dios lendários (Vd. 128 (46) e VIII4e) quer as que se prendem 
com factos verídicos, mesmo que desprestigiantes (Vd. II22a e 
36 (47), e VlIlOa) ou a figuras mais ou menos «históricas» 
(III34 ou IV2),, pertenciam ao «património mítico» de cada li
nhagem, e não ao de toda a família. E o que se disse sobre as 
tradições, aplica-se também aos poderes senhoriais. Para além 
da sua própria linhagem a quem mais interessavam as «honras» 
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(48) de um dos seus elementos? 

A questão que agora colocamos, põe-se para todos os fac 
tores até agora enunciados: que importância pode ter para os 
indivíduos da Árvore IX o apelido dos da Árvore III, e vice-
-versa, ou que orgulho poderia sentir um Fernão Martins Bran
dão, de uma família de «um escudo e uma lança», por saber que 
um tal Gonçalo Anes de Briteiros tinha muitas honras e estava 
casado com uma neta de Afonso III e que, talvez, até o olhas
se com desdém? 

Talvez que esse distanciamento, e em alguns casos, igno 
rância do parentesco entre alguns nobres, tenha sido uma das 
razões que levou o Conde D. Pedro a compilar o seu Livro de 
Linhagens (49). 

Postos, assim, de parte, os factores que colocáramos pa 
ra tentar encontrar a coerência desta família patronal, impõe 
-se uma pergunta final: onde reside, então, essa coerência? 

Antes de tentarmos responder a esta questão, será conve 
niente mostrar porque é que, na realidade, aqueles vários fac 
tores nao serviram para responder à questão inicialmente colo 
cada. Cremos que a explicação radica na própria estrutura de 
parentesco adoptada pela nobreza a partir do século XII. De 
facto, o surgimento das linhagens veio criar outras instân
cias de identificação no seio da nobreza. Ao abandonar a hori. 
zontalidade cognática, da parentela, cada linhagem, e os seus 
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elementos, voltaram-se sobre si mesmos, defendendo ciosamente 
a sua honra, o seu nome, o seu património, os seus poderes se 
nhoriais e as suas tradições o que custou, até, a algumas de
las, a sua própria extinção. 

Se na própria génese da adopção da estrutura linhagíst.i 
ca se encontra a intenção de eliminar a influência e os «in
teresses» da parentela, como poderíamos encontrar os suportes 
da coerência da linhagem-mãe, em factores que se afirmam a 
partir daquela mesma adopção e que individualizaram as suas 
sub-linhagens? 

Assim, a possível resposta terá que ser procurada numa 
época anterior à prática de uma estrutura de parentesco funda 
da nas linhagens e no agnatismo. 

Parece-nos lógico que o factor que temos vindo a procu
rar se identifique com os direitos de padroado, cuja forma de 
transmissão, quer por via feminina quer por via masculina, é 
tipicamente cognática e que unia toda a família a um ponto co 
mum: o mosteiro de S. Salvador de Grijó. 

Pensamos poder, assim, concluir, que a coerência de qual_ 
quer família patronal residirá no mosteiro de que os seus ele 
mentos são naturais, pertençam eles a que linhagem pertence
rem. 0 mosteiro transforma-se assim num símbolo, que diríamos 
totémico (50), para todos eles. Nele se sepultam, nele podem 
«pousar» e comer, nele encontram «o fio condutor das tradi-
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ções» (51), nele, enfim, se raúnem ricos-homens ou escudei
ros, colocados em pé de igualdade perante um passado comum 
(52), e tudo isso, através de um conjunto de direitos que ta_l 
vez seja uma das manifestações típicas do cognatismo que irá 
sobreviver até mais tarde. 

Terminamos este ponto, recordando uma afirmação que de_i 
xámos em aberto no seu início: a família patronal pode-se de
finir, em termos antropológicos, como uma «linhagem», já que 
é um conjunto de indivíduos ligados a um antepassado comum e 
a uma mesma instituição. Quanto ã instituição, já vimos de 
que forma eles a entendiam e como a conheciam. Mas, quantos 
deles saberiam o nome desse antepassado? Os cónegos de Grijó 
com certeza que sim, como conservadores da memória escrita 
das origens da família e da sua união ao mosteiro — o cartu-
lário Baio-Forrado. Mas os naturais sabiam-no? Quando entra
vam na igreja do mosteiro, quem sabe se, alguns deles, veneran 
do as cinzas do bastardo régio Rodrigo Sanches, quantos sabe
riam que o tumulado era, como eles, tetraneto de Soeiro Froraa 
rigues? Sabêwmo-lo nós, que reconstituímos a sua descendên
cia, geração a geração. Não cremos, todavia, que eles o conse 
guissem fazer. 

Por isso, para sermos mais correctos, e seguindo ainda 
a linguagem antropológica, deveríamos classificar a família 
patronal como um clã (53), ganhando, assim, ainda mais força, 
o simbolismo totémico do mosteiro de Grijó. 
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5.2.2. As alianças 

Outro aspecto que nos poderá levar a um melhor conheci
mento da família patronal, é o das suas alianças. De que for
ma, ou formas, e segundo que critérios se uniam os homens e 
mulheres deste clã? Em que meios e regiões? Quais os seus 
fins e/ou estratégias? 

É evidente que neste caso teremos que analisar as situa 
ções ocorridas em cada sub-linhagem (I, II-III, IV-V, VI, VII-
-VIII e IX), já que, dificilmente, as opções em matéria matri 
monial seriam consequência de uma estratégia de todo o clã. 
Para o período anterior à formação das linhagens pouco podere 
mos adiantar, já que se desconhecem as origens das famílias 
com quem se uniram, pelo casamento, os filhos e netos de Soei 
ro Fromarigues. Todavia, será de aceitar que fossem famílias 
da região do Douro (54). 

Já referimos, no início deste ponto, que a única filha 
de Nuno Soares de Grijó que parece ter tido descendência, e 
sua possível herdeira, casou com um senhor galego, o que terá 
talvez provocado o afastamento da família para uma região mais 
a norte da margem sul do Douro (55), o que parece ser confir
mado por uma afirmação do Conde D. Pedro, relativa aos netos 
daquele casal: «E estes forom naturaes de Lanhoso, contra Ri
ba de Cadavo e Berredo (...)» (56). A provar esta deslocação, 
parece ser a própria situação geográfica dos Vasconcelos, pro 
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venientes de Martim Moniz (128), filho daquele casal, e dos 
Machados, provenientes de uma irmã deste último (129). Parece 
-nos, assim, legítimo afirmar que, em meados do século XII, o 
ramo principal la família se deslocou para o coração do Entre 
-Douro-e-Minho. 

Esta deslocação confirma-se também pelos matrimónios das 
gerações posteriores. Assim, Martim Pais (132) vai casar com 
uma senhora da família de Valadares, com significativa implan 
tacão junto do rio Minho (57). A única filha que continua a 
descendência li gítima (58), vai casar na família Azevedo, tam 
bém minhota (V«. . 3.2.), e Maria Anes da Veiga (142), única ne 
ta e descendente, liga a família aos Briteiros, proprietários 
na região vimaianense. Esta união, aliás, é um bom exemplo 
das situações criadas às famílias que deixavam de ter descen
dência masculina. Confrontadas com a eminência da passagem do 
património familiar para mãos estranhas, queriam, pelo me
nos, garantir um mínimo de «lucro», na troca, nestes casos pos_ 
sivelmente através do prestígio da própria aliança (59). Os 
Briteiros foram, no século XIII, guindados à categoria de ri-
cos-homens, e poderiam, talvez, pela sua situação de «próxi
mos» do rei D. Afonso III, dar esse prestígio e brilho à união. 
0 descendente deste casal (142 e 42a) é já nobre cortesão, tro 
vador (144) e casa, significativamente, com uma filha do mo
narca, não importa se bastarda, o que demonstra o apreço do 
rei por esta família de fiéis servidores. 0 filho (151) con
trai matrimónio com uma Gusmão, família castelhana de grande 
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prestígio (Vd. LL17). Nova falta de varões, e agora a única 
filha leva o património familiar para os Pereiras (156 e 56a), 
família que, como vimos (Vd. 3.2.), recuperara no século XIV o 
brilho de outros tempos. Parece, no entanto, notória a perma
nência da família em terras do Entre-Douro-e-Minho, através 
de uma política de alianças com famílias daquela região, leva 
da a cabo por esta linhagem. 

Já vimos como as linhagens II-III e VI (60) surgem tam
bém, no século XIII, situadas na região do rio Cávado. 

As primeiras gerações (III, 4 e 8) estabelecem ligações 
com os Silvas, Coelhos e Portocarreiros, famílias cuja influên 
cia territorial se verifica também em terras do Entre-Douro-
-e-Minho. Aliás, todos os filhos e descendentes de João Pires 
de Vasconcelos (114) e mesmo os seus primos Alvelos, contraem 
matrimónio com elementos, quer masculinos quer femininos, de 
famílias daquela região (Vd. Árvore II e 4. §11). A situação, 
porém, verificada na descendência de Rodrigo Anes de Vasconce 
los é já um pouco diferente (Vd. Árvore III). Tendo tido cin
co filhos e cinco filhas, o seu destino é já diverso: enquan
to as filhas (III6 a 10) casam (61) com elementos de famílias 
da região já referida — Azevedo, Meira e Cerveira —, os fi
lhos casam (III2 e 3) um na família Cambra, e outro com se
nhoras de famílias do Sul, a demonstrar a obrigatoriedade de 
os filhos segundos procurarem alianças em regiões afastadas 
do solar paterno. O mais velho (III1) casa primeiro com uma 
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Zote, ramo colateral dos Velhos, família da mesma região, e de 
pois com uma i -mã do bispo de Lisboa, talvez possuidora de bom 
dote (62). 

A descendência das irmãs de Mem Rodrigues mantêm-se de 
uma maneira geral dentro da mesma política, ou seja, contraem 
alianças matrimoniais com famílias do Entre-Douro-e-Minho, mui 
to embora, quando nos aproximamos dos meados do século XIV, se 
verifiquem algumas alianças com famílias do Centro e Sul do 
País, como os Góis e Cogominhos, ou ainda com elementos isola 
dos mas ligados ao funcionalismo régio. 0 relacionamento com 
a corte explica, talvez, que a descendência de Mem Rodrigues, 
em alguns casos (III15 e 52), faça casamentos em famílias bas 
tante mais poderosas, como é o caso dos Teles. 

Quanto à descendência da irmã de Martim Pais, a célebre 
Ribeirinha (134), ela está condicionada pelas uniões daquela 
— amante de Sancho I e mulher de um dos seus antigos mordo
mos, João Fernandes de Lima. Normalmente, os bastardos não t_i 
nham grandes hipóteses de fundar novas casas, mas tratando-se 
de bastardos régios, a situação alterava-se substancialmente 
(63). Curiosamente, nos bastardos de Sancho I verificam-se, 
talvez, as duas situações (Vd. Árvore IV): enquanto os filhos 
não parecem ter tido grandes hipóteses de formar novas linha
gens (um seguiu a carreira eclesiástica (IV1) e o outro é ti
picamente um «juvene» (IV2), uma das filhas serviu, provavel
mente, para estabelecer aliança com um poderoso senhor caste-
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hano, senhor de castelos próximos da fronteira portuguesa 

IVA e 4a), a provar a constante importância das mulheres/fi-

has-irmãs, nas estratégias de família/poder. 

A partir desta união, que marcou profundamente a linha
gem, a descendi icia dela saída vai abandonar o Entre-Douro-e-
-Minho para se dirigir ou para Castela e Galiza, de onde não 
deixará de regressar continuamente, ou para as proximidades 
da corte. Será, aliás, neste ramo que se verificarão as alian 
ças de maior prestígio, o que levará a linhagem ao cume da hie 
rarquia social. 

Os filhos do casamento da Ribeirinha com João Fernandes 
de Lima seguem um percurso bastante idêntico (Vd. Árvore V) . 
Aqui, a primeira geração é nitidamente marcada pela ausência 
de transmissão por via masculina: como já vimos anteriormen
te, a existência apenas de filhas implica uma transferência 
do património familiar que terá de ser «pago» através de alian 
ças prestigiantes. De facto, uma delas (VI) casa com um dos 
chefes da casa de Sousa, e a outra (V3), significativamente, 
com um filho do primeiro casamento do atrás referido senhor 
castelhano. 

A descendência deste último casamento seguirá também em 
Castela, onde virá a unir-se ã casa real, e em Portugal, com 
implantação, sobretudo, na região centro (Santarém). 

Quanto à do primeiro, irá aliar-se a famílias de grande 
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influência junto da corte e mesmo com bastardos régios que, 
neste caso, serviram ao monarca para obter o controle de uma 
grande família, dando-lhes em troca o prestígio do nascimen
to, ainda que ilegítimo, dos seus filhos, já que também aqui 
se verificaram quebras de varonia (Vd. V13 e 17). 

Quanto ã linhagem VII-VIII, verificamos uma lenta desci 
da do Entre-Douro-e-Minho para regiões a sul do rio Douro, 
quer junto ao Vouga e ao Paiva quer nas Beiras. De facto, os 
Ribeiros vão-se aliar a famílias como os Paivas, os Cambras, 
os Pachecos e Cunhas, famílias que muito embora tenham tido a 
sua origem naquela primeira região foram, ao longo do século 
XIII, ocupando regiões mais marcadamente concelhias e, por as 
sim dizer, virgens de concorrência senhorial. Alguns dos seus 
membros vão mesmo casar com pessoas de famílias do Alentejo e 
Algarve (Vd. Villi e 26 e VIII5, 2k e 38), muito embora os bens 
patrimoniais da família pareçam situar-se, nos finais do sécu 
lo XIII e inícios do seguinte, em terras de Santa Maria (Vd. 
VII8 e 9) . 

Finalmente, a linhagem IX, e se aceitarmos a sua liga
ção à família patronal através do seu primeiro elemento, terá 
sido a única que se manteve no local de origem, ou seja, na 
margem sul do rio Douro, mantendo também ligações com famí
lias dessa região ou próximas da margem norte daquele rio (Vd. 
1X5, 9, 13, 25), ou ainda do Centro (Vd. 1X15, 33 e 35). 

Parece-nos poder afirmar que, em termos de base territo 
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rial, as linhagens que compunham a família patronal mantive
ram uma política de alianças voltada preferencialmente para o 
Entre-Douro-e-Minho (que, como zona senhorial, compreende ain 
da zonas situadas a sul do rio Douro) e nas Beiras, exceptuan 
do aquelas que, pelas razões apontadas, se foram aproximando 
da corte. 0 século XIV, porém, parece marcar uma inflexão pa
ra Sul, a provar a diminuição da importância do Entre-Douro-
-e-Minho, como zona preferencial de implantação da nobreza, e 
que irá gradativamente perdendo em favor, sobretudo, do Riba
tejo e Alentejo (64). 

Outra questão que gostaríamos de abordar é o das estra
tégias matrimoniais desta família. Que jogo de intenção esta
va por detrás de cada aliança (65)? 

Já vimos como as suas preferências, em termos regionais, 
estavam voltadas para o Entre-Douro-e-Minho, região que, pelo 
menos até ao fim do século XIV, será a grande «reserva» senho 
rial. 

Mas essa «reserva» contava com várias famílias. Quais 
então as preferidas? Quais as que interessavam mais a cada lî  



401 

nhagem? E porquê? 0 poder, quer económico quer senhorial, ou 
o prestígio? 

É evidente que tentar explicar todos os matrimónios 
ocorridos nesta família seria tarefa impossível e, mesmo que 
o não fosse, ultrapassaria largamente a estrutura e intenções 
deste trabalho. Só poderemos tentar perceber certas tendên
cias, através de exemplos mais ou menos significativos. 

Será normal admitir, ã partida, que qualquer família no 
bre escolha dentro do mesmo grupo social as alianças para os 
seus filhos e filhas (66), ou então em outros grupos, desde 
que se trate de herdeiras (67). De facto, e em relação a este 
último caso, temos um exemplo significativo: Gonçalo Gomes de 
Azevedo (III33), alferes de D. Afonso IV na batalha do Sala-
do, casou em Évora com a filha de um carvoeiro da Estremadu
ra. Mesmo que o carvoeiro dotasse bem a sua filha, o que será 
difícil provar, o facto é que uma aliança desta «categoria» 
era pouco prestigiante, o que não escapou à crítica do Conde 
D. Pedro^que descreve pormenorizadamente a união. A sequência 
não é muito melhor: a única filha (III64), casa com um bastar 
do de uma família de funcionários régios, que viu assim a pos_ 
sibilidade de «subir» socialmente graças à linha paterna de 
sua mulher (68). 

Estes casos, porém, são pouco frequentes, pelo menos 
nesta família. 0 comum seria a primeira circunstância, ou se
ja, o casamento dentro do grupo da nobreza. A nobreza, porém, 
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é um grupo bastante heterogenic), já que, no seio, se encon
tram diferenças em termos económicos e hierárquicos. Assim, 
as famílias do estré.to inferior procurariam aliar-se a outras 
mais poderosas, ganhando assim prestígio e dando aos descen
dentes a possibilidade de passarem a um estrato superior. Às 
famílias superiores poderia ser útil casar as filhas com ele
mentos de categoria inferior, já que assim poderiam vir a bus
car elementos para a sua clientela vassálica (69). É evidente 
que também o factor económico era importante, sobretudo para 
os filhos segundos, que procurariam unir-se a herdeiras ricas 
ou mesmo suprir a falta de sucessores masculinos de determina 
das linhagens. 

No entanto, nunca deveremos deixar de acentuar a malea
bilidade das regras, muitas vezes «infringidas» pelas políti
cas particulares desta ou daquela linhagem, como já acentuou 
José Mattoso (70). Os exemplos que se seguem servem apenas pa 
ra demonstrar as estratégias, aparentemente, mais comuns. 

Vejamos em primeiro lugar os casos de alianças em que 
parecem estar envolvidos quer o prestígio quer o poder. 

Na árvore III encontramos os casos de Gonçalo Mendes de 
Vasconcelos (III15) e de sua sobrinha (III52) que casam com 
dois Teles (Meneses). Como já tivemos oportunidade de referir 
(Vd. 3.2.), esta família era, pelos seus parentescos e prestj. 
gio, a família mais importante da nobreza portuguesa. Por ou
tro lado, os Vasconcelos seriam uma família de infanções, bem 
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relacionados com a corte e com bastantes bens na zona do Cava 
do, mas longe de se poderem comparar com a anterior. A justi
ficação daquelas uniões deverá passar, por um lado, pela von
tade de ascenção social dos Vasconcelos através do prestígio 
dos Teles e, pelo outro, estes, através de Martim e Maria Afon 
so Telo, irmãos, procurariam a fidelidade/vassalidade de uma 
família com as características dos Vasconcelos. Acrescente-se 
a estas circunstâncias, o facto de Aldonça Anes de Vasconce
los (III52) não ter tido irmãos e ser filha única, o que a co 
locava ainda em situação de herdeira, o que vem, parece-nos, 
completar o quadro. 

Outro exemplo, também na Arvore III, é o de três irmãs 
da família dos Vasconcelos (III6, 7 e 8) que casam com três 
irmãos da família Azevedo, o que, pelo menos, parece dar a 
entender uma forte intenção de estabelecer sólidos laços de 
parentesco entre as duas famílias. Neste caso, que parece en
volver famílias da mesma categoria, estaremos perante um exem 
pio de uma política de aliança com incidência territorial, mas 
que poderá ter, talvez, também ligações de poder. Os Vasconce 
los e Azevedos estavam ligados á casa de Barcelos (Vd. III 4, 
ba e 7a) por laços de vassalidade^e é possível que esses casa 
mentos tenham correspondido a um acto mais de uma cadeia de 
ligações de tipo feudo-vassálico,apoiadas e desenvolvidas atra 
ves das alianças matrimoniais que seriam, assim, um dos seus 
alicerces primordiais (71). 
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Parece-nos, aliás, significativo que, como vimos no exem 
pio anterior, o processo se desenvolva ao longo de várias ge
rações . 

Continuando na mesma Árvore III, colhemos um outro exem 
pio interessante: dois filhos de um dos casais apontados ante_ 
riormente foram casados também com duas irmãs, desta vez da 
família Cunha, do ramo dos senhores de Tábua (III39 e 40). Não 
se verificando, neste caso, uma política de união territorial 
(72), talvez se esteja perante um exemplo de aquisição de pres_ 
tígio, já que os Cunhas seriam uma das famílias mais bem «co
tadas» no século XIV (73). 

Um outro exemplo, agora da Árvore IV, é o de dois ele
mentos da família dos Teles: Martim Afonso Telo (IV10) e seu 
sobrinho Rodrigo Anes Telo (IV12). 0 primeiro casou com a fi
lha de D. João de Aboim e o segundo com a filha de Martim Gil 
de Soverosa. Sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que os seus 
sogros foram das figuras que mais marcaram os meados do sécu
lo XIII. Os Teles, como é sabido, eram uma família castelhana 
poderosa e a sua aliança era importante, atendendo sobretudo 
ã sua posição fronteiriça. Martim Afonso foi rico-homem de D. 
Afonso III e é assim natural, que um casamento com a filha do 
mordomo do monarca fosse bem visto por este. As duas famílias 
satisfaziam também os seus «pergaminhos» e com clara vanta
gem, parece-nos, para os Aboins. Rodrigo Anes, senhor do cas
telo de Albuquerque, casava com a filha do grande valido de 

l 
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Sancho II, e que tantas vezes passou a Castela. Os Soverosas, 
para alem do mais, tinham ascendido ao mais alto nível, quer 
socialmente quer ao nível do relacionamento com a corte. 0 
prestígio era mútuo. 

Também se compreende porque é que D. Dinis casou o seu 
filho predilecto, o bastardo Afonso Sanches, com a filha her
deira do 12 conde de Barcelos (Vd. IV25 e 25a). Assim se pro
va, mais uma vez, a importância que os bastardos régios ti
nham para a coroa, já que, levando simplesmente o prestígio 
do seu sangue, permitiam aquela o controle das grandes casas 
senhoriais que ficavam sem varões. 

Vejamos outros casos idênticos e, parece-nos verdadeira 
mente exemplares, tendo agora como pano de fundo o controle 
da casa de Sousa. Três bastardos régios, Martim Afonso Chi-
chorro (V13a) e Afonso Dinis (V17a), filhos de Afonso III, e 
o Conde D. Pedro de Barcelos (V16a), filho de D. Dinis, casam, 
os dois últimos com duas irmãs, com as herdeiras dos dois ra
mos em que a poderosa Casa de Sousa se dividiu. Mas, mais cu
rioso sera ainda o caso, se acrescentarmos que o sogro de dois 
desses bastardos se chamava Pêro Anes de Portel, e que, dessa 
forma, também estava em jogo a enorme fortuna do já referido 
mordomo de Afonso III, e de que seu filho foi o herdeiro princi 
pai. Parece, assim, que tudo se conjuga para que se veja nes
tas alianças uma estratégia de poder, claramente apoiada nas 
uniões matrimoniais. 
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O mesmo se tinha verificado, aliás, quando o referido 
Pêro Anes casara com Constança Mendes de Sousa (Vd. V7 e 7a). 

Na Árvore VIII recolhem-se dois exemplos demonstrativos 
das estratégias familiares de aquisição de prestígio e de po
der através dos matrimónios. 0 primeiro, e bastante semelhan
te a outros já apontados, é o da aliança dos Chancinhos aos 
Cunhas, por meio de três matrimónios: Gonçalo Fernandes e Se
nhorinha Fernandes Chancinho (VIII 10 e 12), irmãos, casam com 
Teresa Martins e Vasco Martins da Cunha, irmãos também, do se 
nhorio de Tábua, e uma sobrinha daqueles casa com Martim Lou
renço da Cunha (Vd. VIII27 e 27b), do senhorio de Pombeiro. 

O segundo caso, é o dos casamentos dos filhos de Lopo 
Fernandes Pacheco: o filho, Diogo, casa na família Pereira, e 
as filhas, Violante com um Cunha, e Guiomar com o 4° Conde de 
Barcelos (Vd. VIII54, 55 e 56). 0 grande valido de Afonso IV 
viu assim a sua descendência unida a três das principais famí 
lias do reino. 

0 relacionamento entre os vassalos que compunham as ca
sas dos monarcas ou dos infantes favorecia a sua aproximação 
em termos de alianças matrimoniais, o que seria, aliás, bem 
visto pelos seus chefes, já que esses vínculos de parentesco 
concorriam para a solidificação e coesão do grupo que os ser
via directamente. 

Um exemplo: o filho e a filha de Martim Pires de Alvim 
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(VII13), vassalo da casa do futuro Afonso IV, casam com Bran
ca Pires e João Esteves Coelho (Vd. VII 30a e 31a), irmãos, es 
te último também vassalo da mesma casa e, mais tarde, com seus 
irmãos, vassalo da casa do Infante D. Pedro, a que pertencia 
João Pires de Alvim, o referido filho de Martim. Entre estes 
vassalos passavam, assim, a estabelecer-se laços de parentes
co e o serviço a um senhor comum. 

Finalmente, os casos em que a estratégia matrimonial es 
tá voltada para a aquisição de heranças, através de alianças 
com filhas únicas que herdarão o património familiar, e de que 
já tivemos ocasião de referir alguns exemplos significativos 
(74), mas que se poderiam acrescentar (75). 

Uma última referência: João Lourenço Buval era natural 
de Grijó em 1365, no grupo dos infanções. A sua família, po
rém, era da baixa nobreza (Vd. 1X53). Foi por certo através 
do matrimónio, que infelizmente não conseguimos detectar, que 
João Lourenço subiu de categoria. 

O matrimónio era, pois, uma das molas propulsoras dos 
vários estratos da nobreza e que, em várias circunstâncias, a 
dinamizava e renovava. 

As estratégias e intenções podiam ser, e eram, varia
das. A finalidade era quase sempre o poder, fosse envolto em 
prestígio ou em laços de vassalidade. 

A família e o poder. Talvez uma das componentes mais ca 
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Falta-nos referir, antes de terminar esta parte, uma 
questão que tem vindo a marcar profundamente os estudos sobre 
a família, o casamento e as relações de parentesco. Trata-se 
de apurar o grau, ou incidência, de endogamia e exogamia veri 
ficado no seio da nobreza, ao longo da sua evolução (76). 

0 caso português, como é sabido, foi estudado várias ve 
zes por José Mattoso, que detectou uma evolução daqueles dois 
sistemas. Assim, a endogamia teria sido utilizada, durante o 
século X, pela nobreza condal que pretendia, desta forma, «re 
duzir o número dos detentores do poder e acumular os bens ma
teriais, que circulam em âmbitos mais restritos». As práticas 
endogãmicas teriam depois — séculos XI e XII — sido cada 
vez menos frequentes, sobretudo nos graus de parentesco mais 
próximos (77). 0 mesmo autor observou ainda que, curiosamen
te, as famílias de infanções, que a partir do século XI vão 
iniciar uma ascenção que os conduzirá, no século XII, ao topo 
da escala social, adoptaram, pelo contrário, uma prática exo-
gámica (78). 

É evidente que a adopção da endogamia ou da exogamia 
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pelas várias linhagens tem a ver essencialmente com as suas 
estratégias e necessidades (79). 

Toda esta questão circula, também, em volta da evolução 
da própria teoria eclesiástica sobre os graus de impedimento 
de matrimónio entre parentes, e as oscilações que essa teoria 
sofreu ao longo do tempo (80). Deve-se notar, no entanto, que 
a própria noção de parentesco deve ter-se transformado com a 
implantação do sistema linhagístico (81). 

Vejamos de que forma se verificam esses fenómenos no 
conjunto da família patronal ou que outro tipo de situações 
se pode observar. 

A pouca quantidade de elementos recolhidos para o iní
cio da família, não nos permite afirmar que tenha existido 
uma prática endogâmica ou exogãmica durante o final do século 
XI e o século XII. Todavia, será de admitir que tenham segui
do uma prática exogãmica, a exemplo das outras famílias de in 
fanções para a mesma época (82). Para os séculos XIII e XIV a 
situação não parece ter-se alterado. De facto, apenas encon
tramos nove casos seguros de relações de consanguinidade, po
dendo reduzi-los para cinco, se atendermos ao facto de quatro 
deles dizerem respeito a situações extra-matrimoniais (83). 

A maioria desses casos situa-se no século XIII (84). É 
natural que a campanha levada a cabo pela Igreja contra o in
cesto tivesse a pouco e pouco frutificado e que, chegados ao 
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século XIV, as práticas ndogâmicas, sobretudo os graus mais 
próximos de parentesco, tendessem a desaparecer. 

De qualquer forma, essas práticas teriam sido mantidas 
pelos estratos superiores da nobreza (85), o que parece com-
provar-se pela observação desta família patronal, já que 7 dos 
9 casos apontados se verificam nas árvores IV e V que, como 
vimos, englobam os ramos hierarquicamente mais proeminentes. 
Foi também nesses ramos que tínhamos referenciado um maior nú 
mero de bastardias (86). Esta conjugação de factores quase nos 
permite afirmar, como Georges Duby, que muitas situações in
cestuosas seriam consequência de uma promiscuidade familiar 
(87) . 

Pelo menos, o único caso declaradamente incestuoso ve-
rifica-se na Árvore V, entre Gonçalo Mendes de Sousa e sua ir 
mã Maria Mendes (V 4 e 6). Este exemplo, narrado pelo Conde D. 
Pedro, é bem demonstrativo do cuidado e atenção que a Igreja 
tinha em relação à moral e aos costumes: a ligação escandalo
sa entre os dois irmãos mereceu a intervenção do arcebispo de 
Santiago, que tomou Maria Mendes ao seu cuidado e a entregou, 
depois, a Lourenço Soares de Valadares, com quem casou (88). 
Gonçalo Mendes seguiu a via do exílio, na Terra Santa (Vd. A. 
V 4) . 

No segundo grau de consanguinidade (89) temos dois ca
sos de matrimónio e um de relação extra-conjugal. Os dois pri 
meiros referem-se a Leonor Anes de Briteiros e a Martim Anes 
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de Briteiros (153 e 53a), que viram o seu casamento anulado: 
:<e parti-os a Sancta Egreja per sentença, porque eram segun
dos coirmãos e siiam em pecado» (LL23A3). De facto, o avô pa
terno de Leonor e o pai de Martim eram irmãos. 0 segundo diz 
respeito a Martim Afonso de Sousa e a Maria Gonçalves de (Bri 
teiros) Sousa (V 34 e 34a). 0 pai de Martim e a mãe de Maria 
eram irmãos (90). Estes dois exemplos são do século XIV e, cu 
riosamente, envolvem a família Briteiros, que poderia, por ra 
zoes que desconhecemos, ter adoptado uma prática endogâmica. 
Talvez que essa razão fosse a defesa patrimonial já que, ten
do ascendido a ricos-homens e ganho o relacionamento com a 
corte em meados do século XIII, talvez tenham recorrido à en-
dogamia para preservar o património adquirido e acrescentado, 
até porque o segundo exemplo diz respeito a uma situação de 
ausência de herdeiros masculinos (Vd. V25 e 25a). 

0 terceiro exemplo, relativo à relação extra-conjugal, 
refere-se a Pêro Anes de Vasconcelos e a Teresa Gil Feijó (II 
8 e 8b). As suas mães eram irmãs, e o Conde D. Pedro não dei
xou de referir o impedimento de parentesco que entre eles 
existia (91). 

No terceiro grau de consanguinidade temos um único exem 
pio: o da ligação ilegítima de Teresa Mendes de Sousa com Pe
dro Afonso Ribeiro (V8 e 8a). 

Finalmente, e relativos ao quarto grau, recolhemos qua
tro exemplos: o da ligação de Rodrigo Sanches com Constança 
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Afonso de Cambra (IV 2 e 2a), os dos matrimónios de João Gon
çalves Raposo e Teresa Álvares das Astúrias (IV18 e 18a), e do 
62 Conde de Barcelos, João Afonso Telo e seu irmão Gonçalo Te 
les, casados com duas irmãs, Beatriz e Maria Afonso de Albu
querque (IV44 e 44a e 45 e 45a), respectivamente. 

Os exemplos recolhidos e as várias situações apresenta
das levam-nos, assim, a admitir que a sociedade nobre dos sé
culos XIII e XIV levaria a cabo uma prática exogâmica, muito 
embora a alta nobreza possa ter recorrido, com maior ou me
nor frequência, dependendo de várias motivações e de estraté
gias particulares e pontuais, a práticas endogãmicas. Será 
ainda de salientar o papel moralizador da Igreja, que não deî  
xou de intervir directamente no processo de combate ao inces
to (92) . 

Gostaríamos de encerrar esta parte, chamando a atenção 
para um fenómeno que se pode considerar bastante importante e 
que, de certa forma, aglutina os vários elementos que temos 
vindo a tratar neste ponto. 

Quando elaboramos a genealogia da família, fomo-nos aper 
cebendo de um número significativo de alianças matrimoniais 



413 

entre elementos das várias linhagens. 

Sem podermos afirmar, como anteriormente referimos, a 
existência de uma política matrimonial comum a todo o clã, cre 
mos poder afirmar que aquelas uniões se compreendem, se recor 
darmos o papel representado pelo mosteiro de Grijó para com a 
família patronal. Factor de identidade e coerência da famí
lia, é assim natural que as linhagens por ele unidas se vis
sem entre si como grupos preferenciais para as suas estraté
gias matrimoniais (93). 

Os exemplos são demasiado numerosos para que os possa
mos aqui referir. Daremos apenas um, que nos parece modelar: 
Martim Pires Alvim (VII 13a), casou os seus dois filhos (VII 30 
e 31) com dois irmãos da família patronal (VIII kl e 51), dos 
Coelhos. Martim Pires, depois de enviuvar casou com Maria Men 
des Petite (VIII32), viúva de Estevão Pires Coelho. Era, por
tanto, a sogra dos seus filhos ... (94). 

As várias linhagens tinham assim um excelente meio de, 
nao correndo riscos de endogamia, solucionar as exigências 
das suas estratégias matrimoniais, mantendo relativamente uni 
do o património, assegurando a continuidade das tradições fa
miliares e a segurança do seu prestígio. 

0 mosteiro de Grijó reforçava, deste modo, a sua capaci 
dade de factor de coerência e identidade que, de certa forma, 
acabava por se corporizar também como factor de continuidade 
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da própria família patronal. 

5.2.3. O poder terr i tor ia l 

Um dos elementos caracterizadores da nobreza é a expres_ 
são do seu poder territorial. Mesmo quando não intervém direc 
tamente na sua exploração, são as rendas recolhidas nas suas 
propriedades que lhe dão o suporte económico. Por vezes, e 
mais lucrativos ainda, prefere exercer, apenas, os seus pode
res senhoriais, deixando aos seus funcionários as questões 
que se prendem directamente com a administração (95). 

A terra é, assim, num quadro, aliás, tipicamente medie
val, o apoio fundamental para a nobreza (96). Fonte de rendi
mentos e local onde se exercem os seus poderes senhoriais, a 
terra é não só factor de riqueza mas também de prestígio. 

Por isso, também, ela é tão cuidadosamente defendida e 
constantemente cobiçada. Defendida, em primeiro lugar, atra
vés de práticas de transmissão hereditária que, a pouco e pou 
co, vão tendendo a privilegiar um único descendente — o fi
lho mais velho. Na sua falta, e de outros varões, através de 
uma criteriosa política matrimonial para as filhas, de molde 
a atenuar os prejuízos da transferência do património fami
liar para mãos estranhas ou para as de um parente não muito 
próximo. 
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Cobiçada, em segundo lugar, por muitos interessados, no 
bres também, filhos segundos deserdados e que, de várias for
mas procuram adquirir um património que lhes foi negado por im 
perativos de sobrevivência do seu próprio grupo. Pela IgrejaT~\ 

senhora também de inúmeras terras, que aumenta por doações da 
queles que procuram a salvação da alma ou que, não tendo des
cendentes, se vêm levados a doar-lhas. Pelo rei, finalmente, o 
primeiro dos nobres mas que, com a progressiva afirmação do 
Estado e com a identificação deste com a sua pessoa vê, sobre 
tudo naqueles poderes senhoriais, uma incómoda concorrência e 
entrave para efectuar aquela afirmação. Por isso, procura re
duzi-los através de um controle apertado e cíclico (97). 

0 património territorial da família patronal de Grijó 
iniciou-se, como vimos, através de uma longa e paciente poli
tica de compra e troca de terras, levada a cabo por Soeiro 
Fromarigues, sua mulher e filhos. Aquela política era típica 
das famílias da média nobreza, que não eram grandemente dota
das em bens patrimoniais (98). 

Como também já referimos, a falta de descendência mascu 
1ina, fez com que os bens de Nuno Soares de Grijó tenham pas-
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sado, provavelmente, para as mãos de pessoas estranhas à fam_í 
lia. 

A evolução desta e a sua segmentação em várias linha
gens já foi analisada em outro lugar deste ponto. É, assim, 
natural, que aquele património inicial se tenha diluído e que 
o seu rasto se tenha perdido ao longo da história de cada li
nhagem que se foi constituindo e ganhando individualidade pró 
pria ao longo dos séculos. 

A evolução do poder territorial da família patronal so
freu, assim, os altos e baixos e as vicissitudes dos seus vá 
rios rebentos. Como se compreenderá, a análise aprofundada 
dessa evolução iria, não só exceder largamente os propósitos 
deste trabalho mas, também, abordar uma temática que, só por 
si, justificaria uma exposição autónoma e, para a levar a ca
bo, seriam necessários muito mais elementos do que aqueles 
que nos esforçamos por recolher. 

Assim sendo, optámos por analisar esse poder territo
rial num momento preciso — 1365. Ano que, como veremos no fi 
nal do trabalho, é capital para a vida comum da família e do 
mosteiro de Grijó. 
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Quando no ponto 3.2., ensaiamos um conjunto de breves 
notícias sobre as famílias referidas no Livro das Campainhas, 
tivemos oportunidade de apontar o seu local de origem, as suas 
principais características e aqueles dos seus elementos que 
mais se evidenciaram. Chegou agora o momento de verificarmos 
a importância do seu todo em meados do século XIV. 

0 grupo das famílias que é representado pelo ricos-ho-
mens naturais de Grijó, identifica-se, na sua quase totalida
de, com a alta nobreza da época. A casa de Barcelos destaca-
-se de todas as outras quer pelo seu prestígio e influência 
«palatina» quer pelos seus bens que, encabeçados pela minhota 
vila que dá o nome ao condado, se estendem por várias zonas 
do território nacional. As honras e os coutos possuídos pelos 
condes e seus parentes (Vd. Árvore IV) permitem-lhes o exer
cício de vários poderes, que os monarcas confirmam, numa cla
ra demonstração de apreço pela família mas, também, da autori 
dade régia afirmada que, agora, é a verdadeira detentora e 
distribuidora do poder (99). 

A progressiva ocupação de zonas a sul do Mondego e do 
Tejo por parte da alta nobreza marca também, a partir de mea 
dos do século XIV, o final da identificação do Entre-Douro-e-
-Minho com o local privilegiado para a fiação patrimonial da 
quela (100). 

Voltemos, todavia, às famílias. A par dos «de Barce
los», vamos encontrar os representantes da antiga casa de Sou 
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sa. Já vimos como ela passou, no século XIII, para o directo 
controle da coroa. Associada, no século XIV, aos Briteiros e 
Cunhas, representava ainda neste último século um peso consi
derável em termos territoriais, como se poderá calcular pelos 
bens de Gonçalo Anes de Briteiros (Vd. V25a), e em termos de 
relacionamento com a corte (Vd. V33). 0 seu poder exercia-se, 
ainda, a norte do Douro. 

Sem referir os Castros, que nesta altura ainda são, «ape 
nas», senhores galegos aqui momentaneamente instalados, passa 
mos aos Cunhas e Pachecos. A sua zona de influência é marcada 
mente a Beira Alta, região que progressivamente, durante o sé 
culo XIII, se foi senhorializando. 0 conhecido senhorio de 
Pombeiro da Beira era um dos mais prestigiados e poderosos do 
país. Os senhores de Ferreira de Aves, cuja ascenção é meteó
rica, desempenharam importantes papéis nesta centúria. 

Os ricos-homens de Grijó representavam, assim, no seu 
conjunto, um poder territorial e senhorial considerável, a 
que acrescentavam o seu relacionamento com a corte,onde mui
tos deles, desempenhavam importantes funções. 

As famílias de infanções, que pelo seu número seria faŝ  
tidioso enumerar, parecem concentrar os seus bens a norte do 
Douro, quer até às margens do rio Minho quer em algumas zonas 
transmontanas, e a sul daquele rio, em regiões situadas nos 
vales do Vouga e do Paiva. São poucas as que representam as 
zonas centro (Cunhas-Tábua e Goes) e sul (Cogominhos) do país. 
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Os seus representantes em Grijó são os componentes pre
ferenciais das cliertelas vassálicas dos infantes e monarcas. 
A sua importância ne corte, porém, era secundária, ocupando 
postos de segundo plano. 0 seu peso em termos senhoriais era 
também reduzidc, a ver pelo pequeno número de honras e cou
tos que detinhém (101). 

A sua influência, ou mesmo pressão, a nível local se
ria, porventura, bem maior que a dos ricos-homens, geralmente 
fixados na corte e tendo as suas terras administradas por de
pendentes de confiança. 

Finalmente os cavaleiros-escudeiros. Os bens das famí
lias que conseguimos identificar, situavam-se também no En-
tre-Douro-e-Minho, muito embora se verifique uma importância 
considerável da Terra de Santa Maria e de zonas próximas da 
cidade do Porto. Os bens que detinham e que, provavelmente, 
administravam directamente não deviam ser muito extensos. Con 
siderável seria a sua influência a nível local marcada, por 
certo, pela presença constante. 

Alguns deles serviam como vassalos de casas senhoriais 
ou alimentavam os contingentes das ordens militares. 

Quase todos seriam, em suma, e pelas sempre certeiras 
palavras do Conde D. Pedro, «cavaleiros de um escudo e uma lan 
ça», a atestar a pouca riqueza material que possuíam. Para 
eles, mais duramente até, o século XIV, com as suas altera-
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ções sociais e económicas, deve ter representado um momento 
bem difícil e que terá mesmo, em alguns casos, ditado o final 
de algumas famílias. 

0 poder territorial da família estaria assim, em meados 
do século XIV, maioritariamente concentrado na região senho
rial do Entre-Douro-e-Minho e em zonas próximas da margem sul 
daquele rio. A progressiva ocupação das regiões centro e sul 
pelas famílias da alta nobreza inicia um processo que se con
solidará nas centúrias seguintes. 

0 distanciamento daquela, pela sua permanência na cor
te, devia torná-la menos directamente sufocante em termos lo
cais, do que a média e, sobretudo, baixa nobreza que, não ten 
do outros rendimentos senão aqueles que lhe vinham da terra, 
a explorava directamente e exerceria os seus privilégios de 
forma mais violenta. 

5.2.4. Os apoios externos 

Resta-nos abordar a última das quatro partes deste pon
to. Nela, tentaremos descobrir as formas como a família patro 
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nal se relacionou com os que a rodeiam: o Rei, a Igreja e os 
Concelhos. Tentar, sobretudo, compreender se esse relacionamen 
to se concretiza em formas de apoio, de neutralidade ou de con 
flito. 

Comecemos pela Igreja, já que, de certa forma, foi ela 
que provocou o conhecimento desta família patronal e é, desde 
a origem, o grupo a que esta está mais intimamente ligada. 

Recordando o início da família, sabemos que o relaciona \ 
mento com o mosteiro de Grijó foi amistoso: quer Soeiro Froma 
rigues quer os seus descendentes fizeram-lhe inúmeras doa
ções; Nuno Soares de Grijó, que tradicionalmente é tido como 
o «constructor» da igreja (102), obteve a carta de couto para I 
o mosteiro e foi nomeado seu protector pelo bispo de Coimbra. 
Nas gerações seguintes encontramos a mesma atitude: são vá
rios os que exprimem o desejo de serem enterrados no mosteiro 
— o caso de Rodrigo Sanches é quase simbólico —, financiam 
a conservação de capelas, como Dona Constança Sanches, etc. 

Parece, assim, que as relações com o mosteiro foram pe
lo menos de neutralidade. A prová-lo, será também o facto de 
a questão levantada em 1365, e que deu origem ao Livro das 
Campainhas, ter sido a primeira que se conseguiu detectar. 
Ela poderia ter sido mesmo mais uma consequência de uma situa 
çio económica difícil atravessada pelo mosteiro, compreensí
vel na conjuntura do século XIV, do que da violência dos seus 
naturais. 
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Não se pense, porém, que os naturais de Grijó respeita
ram todas as instituições eclesiásticas. Ao longo do ponto 4., 
tivemos oportunidade de ver alguns exemplos de sinal contrá
rio, alguns deles bem demonstrativos da prepotência e violên
cia senhoriais (103). 

Como também já referimos, a família patronal, através 
sobretudo de filhos segundos, contava com numerosos eclesiás
ticos — dois bispos —, quer seculares quer regulares, e frei_ 
res de ordens militares. 

Esta inclusão de membros da família patronal no grupo 
do clero deveria favorecer também um bom relacionamento entre 
os dois grupos. 

Não podemos, no entanto, deixar de repetir a afirmação 
anteriormente feita (Vd. 3.3.), de que o século XIV assistiu 
a inúmeros casos de violências por parte da nobreza em rela
ção, sobretudo, a mosteiros e igrejas. Essa situação seria 
consequência das dificuldades económicas vividas pelos senho
res laicos, e também eclesiásticos, durante o séuclo XIV. Es
sas dificuldades seriam particularmente gravosas para o grupo 
da nobreza, talvez confrontada com excessos demográficos, e 
que se viu obrigada a acentuar a exclusão dos filhos segundos 
que, talvez mesmo por sobrevivência, se excediam violentamen
te. 

Esta situação deve ter sido ainda mais agravada pela 
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consolidação do poder régio que, a partir sobretudo de D. Di
nis e mais firmemente cor o seu filho (104), iniciou uma aper 
tada fiscalização dos poderes senhoriais, que representavam 
uma considerável fonte de rendimentos. As inquirições de Afon 
so IV às jurisdições senhoriais são disso prova irrefutável 
(105). 

Não reunimos, infelizmente, elementos suficientes para 
caracterizar, de uma forma segura, o relacionamento com os 
Concelhos. 

Os dois únicos exemplos recolhidos, todavia, levam-nos 
a afirmar que o relacionamento não seria dos melhores, nem 
mesmo pacífico. Em 1352, os povos de Lamego queixam-se das 
violências perpetradas por Gil Vasques de Resende (Vd. VII 33) 
no termo daquela cidade. Em 1364, o alcaide de Torres Novas, 
Soeiro Esteves Coelho (Vd. VIII48), era acusado de praticar 
abusos contra a população. 

Talvez que, mesmo em número reduzido, estes exemplos se 
jam suficientes para explicar as atitudes da nobreza para com 
o grupo concelhio (106). Já tínhamos visto, também, como os 
casamentos com os seus elementos eram desprestigiantes. 

Finalmente, o Rei. Deixamos propositadamente para o fim 
o relacionamento com o monarca, porque sobre ele temos mais 
elementos que nos permitem, de certa forma, traçar um quadro 
evolutivo dessas relações (107). 
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A visão que a nobreza tem do monarca é de certa forma 
dupla: ou é de fidelidade ou de rivalidade (108). Seja ela 
qual fõr, no entanto, o monarca será sempre o seu interlocu
tor preferencial. 

Já vimos anteriormente que, desde o início, a família 
patronal teve um contacto frequente com o trono. 

Esse contacto foi, aliás, fundamental para a ascenção 
de alguns dos ramos da família. Vejamos, em primeiro lugar, os 
casos de ligação directa com o monarca. As árvores IV e V, dão 
-nos a descendência de Maria Pais Ribeira. Não podemos negar 
a importância que a sua ligação com Sancho I teve no destino 
dessa descendência e mesmo na do seu matrimónio com o antigo 
mordomo do rei, João Fernandes de Lima. 

Vários desses descendentes tiveram tenências de terras 
(109), acusando, assim, o seu prestígio e a confiança régia. 
0 comprometimento de fidelidade que esses cargos exigiam favo 
recia o estreitamento dos laços vassálicos e permitia o exer
cício de poderes senhoriais, tão importantes para a nobreza. 
A vassalidade era assim uma forma de apoio recíproco, num mo
mento em que o monarca ainda não tinha meios suficientes para 
administrar o reino autonomamente. 

Esses laços eram mais firmemente estreitados quando um 
matrimónio os selava. Foi o caso, como já referimos, de João 
Mendes de Briteiros,que casou com Urraca Afonso, bastarda de 
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Afonso III (Vd. 144), ou dos vários bastardos régios que casa 
ram com as herdeiras da casa de Sousa. 

Era também natural que os filhos desses ricos-homens, ou 
daqueles que eram mais próximos do rei, fossem encaminhados 
por este para formar as casas dos infantes, preparando-lhes 
assim, desde o início, um futuro corpo de fiéis servidores 
(110). 

0 poder régio, porém, vai-se afirmando cada vez mais, e 
esses cargos vão sendo paulatinamente ocupados por um corpo 
de funcionários régios. 

0 rei vai, então, preferindo cada vez mais a companhia 
de vassalos menos poderosos e mais submissos. A dificuldade 
em preencher a sua casa e a dos seus filhos é mínima, num mo 
mento em que os numerosos filhos segundos da nobreza vêem, no 
serviço régio, uma das saídas preferenciais para fugirem ao 
seu incerto futuro. Sem bens patrimoniais, a casa do rei pode 
ria assegurar-lhes a sobrevivência e, quem sabe, a sua fideli 
dade não seria um dia bem recompensada. 

A rivalidade entre rei e nobreza, porém, está sempre la 
tente. 0 início do século XIV é bem demonstrativo dessa situa 
ção. Colocados entre um poder ascendente por parte do rei e 
uma crescente dificuldade de rendimentos, a nobreza explode 
violentamente. 

A Afonso III e a seu filho, não sucedeu, porém, como a 
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Afonso II, um fraco. Afonso IV encarregou-se, quanto a nós, de 
fechar o circo. 

A nobreza da segunda metade do século XIV resigna-se, e 
fica, ou distante e recordando um passado altivo nos seus so
lares minhotos, ou definitivamente palaciana. 

5.3. Que destino? 

Poderá parecer estranho, que no final do trabalho se fa 
ça uma pergunta sobre o futuro, quando a nossa intenção foi a 
de desvendar um pouco do passado. 

A pergunta, porém, justifica-se se entendermos o desti
no desta família como um exemplo do que terá sucedido a tan
tas outras. 

Procurámos, ao longo do trabalho, dar uma imagem o mais 
completa possível do que terá sido a história de uma família 
patronal entre os séculos XI e XIV. 

Não podemos, contudo, deixar de ver nos naturais de 1365 
actores de uma peça que em breve aparecerá na cena. A crise 
dos finais do século XIV trará a muitos deles a glória, mas 
também a morte. Algumas destas famílias vão desaparecer ou 
exilar-se em Castela (111). Outras, finalmente, cairão na obs_ 
curidade. 



Mas, não é o destino individual que nos importa neste 
momento. Interessa-nos, sobretudo, o da família no seu conjun 
to. Porque ela é composta por nobres, o seu futuro pode ser a 
imagem de todo um grupo. E pensamos que o é, de facto. 

Já vimos no ponto anterior, como a nobreza da segunda 
metade do século XIV é bem diferente daquela que conhecemos 
quando tentamos retratar os fundadores da família. 

Também os mosteiros, que tanto significaram para o pa
trimónio simbólico dessas famílias, vão iniciar o que se pode 
chamar de «travessia do deserto» e, à qual, muitos não sobrevji 
verão. Os comendatãrios devem ter feito recordar aos monges, 
com nostalgia, os tempos passados das violências dos natu
rais . . . */ 

Finalmente, os direitos de padroado, que uniram a nobre 
za aos mosteiros durante tantos anos e que, ao entrar no sécu 
lo XV, vão lentamente desaparecer. Vestígio arcaico de uma so 
ciedade cognãtica já quase esquecida, deixará em breve de fa
zer sentir as suas características bilineares de trasmissão. 

Quando partimos para uma viagem ao passado, que nos le
vou do século XIV aos primórdios da nacionalidade e daí, acom 
panhando as vidas de centenas de indivíduos, das suas estraté 
gias e alianças, dos seus momentos de auge e de derrota, de 
reis que de uma situação de quase igualdade com os seus ba
rões que, por vezes, exaltavam a prosápia de uma quase supe-
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rioridade, passaram a represenar um Estado cada vez mais for
te e dominador, não nos apercebíamos inteiramente que o re
gresso nos faria encontrar uma sociedade diferente. 

São essas descobertas^ e os caminhos que a elas condu
zem, que recompensam o Historiador das muitas desilusões e fa 
digas que são constantes do seu «métier». 

Nós sentimos essa recompensa. 
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5 . 
5.1. 

(1) José MATTOSO, Le Monachisme ibérique et Cluny (...), pp. 72-73; 
IDEM, A Nobreza Medieval Portuguesa (...), pp. 255-268; IDEM, 
Ricos-Homens,. Infançoes e Cavaleiros (...), pp. 30-35. 

(2) IDEM, Ricos-Homens (...), pp., 37. 
(3) IDEM, ibidem, pp. 39. 
(4) IDEM, Identificação de um pais (...), vol. I, pp. 103; Anita GUER 

REAU-JALABERT, Sur les structures de parenté dans l'Europe médié
vale, in "Annales E.S.C.", 36e année, n2 6, 1981, (Nov. - Dec), 
pp. 1042. 

(5) José MATTOSO, Ricos-Homens (...), pp. 45. 
(6) Vd. nota 14 do ponto 4. 
(7) IDEM, Le Monachisme (...), pp. 79-81; IDEM, A Nobreza (...), pp. 

229-238 e IDEM, Identificação (...), I, pp. 181-183. 
(8) Veja-se o exemplo da ligação das principais linhagens a mosteiros 

como Santo Tirso, Pombeiro, Paço de Sousa ou Cête (Cfr. José MAT 
TOSO, Ricos-Homens (. . . ) pp. 95 e seguintes). 

(9) Pierre DAVID, Études historiques sur la Galice et le Portugal du 
VIe au XIIe siècles, Lisboa, 1947, pp. 301-302. 

(10) José MATTOSO, Identificação (...), I, pp. 205-206. Sobre a impor 
tancia da formação das linhagens, ver Robert FOSSIER, Histoire so
ciale de l'Occident medieval, Paris, Armand Colin, 1970, pp. 124-
-129; Leopold GENICOT, Le XIIIe siècle européen, Paris, P.U.F., 
1968, pp. 67 e Georges DUBY, Hombres y estructuras de la Edad 
Media, Madrid, siglo XXI, 1977, pp. 162-183. 

(11) DR. doc. 49, de 1117. 
(12) José MATTOSO, Le Monachisme (...), pp. 87. 
(13) IDEM, Ricos-Homens (...), pp. 201. 
(14) IDEM, Identificação (...), I, pp. 185-186. 
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(15) A continuidade deste ramo, que e descrito no §1 do ponto 4., será 
analizado no decorrer deste ponto 5. 

5.2. 

5.2.1. 
(16) Robin FOX, Parentesco e Casamento. Uma perspectiva antropológica, 

Lisboa, Editorial Vega, 1986, pp. 55; Jack GOODY, L'Évolution de la 
Famille et du Mariage en Europe, Paris, Armand Colin, 1985, pp. 
232. Como as ligações sao feitas quer por via masculina quer por 
via feminina, o grupo de filiação sera bilateral. 

(17) José MATTOSO, Ricos-Homens (...), pp. 50, 54 e 65; IDEM, Estrutu
ras Familiares e Estratégias do Poder: a nobreza de Entre-Douro-e-
-Minho, in "Cadernos do Noroeste", Braga, 1986, pp. 93; Robin FOX, 
op. cit., pp. 146, e Philippe CONTAMINE, La Noblesse au Moyen Âge 
(XI -XV Siècles). Essais a la mémoire de Robert Boutrouche, Paris, 
P.U.F., 1976, pp. 34. 

(18) José MATTOSO, Ricos-Homens (...), pp. 109-110. No entanto, o caso 
desta família patronal tem uma tendência diferente, como veremos. 

(19) 0 quadro XIII (Vd. Apêndice III) indica a quantidade de homens e de 
mulheres da família patronal que, em cada geração, tiveram fi
lhos. Nas arvores genealógicas ve-se quais, dentro deles, vieram a 
dar os naturais de 1365. 

(20) Parece que situações idênticas se verificaram em outros locais da 
Europa, como em Inglaterra e na Italia, se bem que em relação a fa 
milia camponesa (caso ingles) e no século XV (caso italiano). Essas 
situações, no entanto, seriam também excepcionais (Cfr. Richard M. 
SMITH, Hypotheses sur la nuptialité en Angleterre au XIII -XIV 
siècles, in "Annales E.S.C.", 38e année, n2 1, 1983, (Jan. - Fév.), 
pp. 116, 118, 122 e 124. 

(21) Essas praticas ja vinham a ser utilizadas desde tempos anteriores 
(Cfr. José MATTOSO, A Nobreza (...), pp. 360-361 e IDEM, Identifi
cação (...), I, pp. 207). 

(22) Robin FOX, op. cit., pp. 147. 
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(23) As arvores II e VII entroncam por via masculina e as IV-V e VIII 
por via feminina. Nao consideramos a arvore IX, ja que desconhece
mos por que via entronca na família patronal. 

(24) José MATTOSO, A Nobreza (...), pp. 369. 
(25) Robin FOX, op. cit., pp. 153. 
(26) 85 naturais por via feminina e 75 por via masculina. Alguns deles, 

porem, podiam auferir do direito de padroado por ambas as vias. Não 
damos as percentagens pelo facto de terem ficado por identificar 
alguns naturais o que, desconhecendo-se a via que lhes transmitiu 
esses direi .os, poderia falsear a realidade. 

(27) Nao contando com a ultima geração, já que muitos dos naturais de 
1365 eram, a data, crianças, pelo que os seus casamentos nos leva 
riam para uma época muito posterior, temos 182 homens e 76 mulheres 
que nao casaram. Também aqui nos abstivemos de fazer um gráfico por 
percentagens, do celibato, já que a notória falta de mulheres pode 
ria levar a conclusões, provavelmente, opostas á realidade. 

(28) Georges DUBY, Hombres (...), pp. 140-141; José MATTOSO, A Nobreza 
(...), pp. 354-355. 

(29) José MATTOSO, Identificação (...), I, pp. 189; IDEM, Estruturas 
(•..), pp. 93; Henrique DAVID e José Augusto P. de Sotto Mayor PI 
ZARRO, Nobres Portugueses em Leão e Castela (Século XIII), no 
prelo. 

(30) As soluções típicas são apontadas em José MATTOSO, Identificação 
(...), I, pp. 206-207. 

(31) Vd. 4. §1110 e 15 (bispos); 113 e III5 (cónego da Se de Lisboa e 
arcediago da de Braga). 

(32) José MATTOSO, A Nobreza (...), pp. 354-355. 
(33) Philippe CONTAMINE, La Guerre au Moyen Âge, Paris, P.U.F., 1980, 

pp. 391-392. 
(34) Vd. 4.V4. 
(35) Henrique DAVID e José Augusto P. de Sotto Mayor PIZARRO, op. cit., 

em que se encontram vários elementos da família patronal (115, VII2 
e VIII4c). Sobre a presença dos filhos segundos na reconquista 
peninsular vd. José MATTOSO, A Nobreza (...), pp. 360. 
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(36) Vd. A.VII20. 
(37) Como já referiu Georges DUBY (Cfr. Hombres (...), pp. 136137), em 

torno de iam jovem cavaleiro, filho de um senhor poderoso, formava
se um grupo de jovens cavaleiros, por vezes investidos por aquele, 
e que se mantinham fielmente a seu lado. Pensamos ser o caso de 
IV53, 34b, 57 e 58a. Outros casos de vassalidade são os de 1129, 
IIIA, VI5 e 10, e 1X6. Eram também muito importantes as relações de 
vassalidade entre parentes, sobretudo para com o tio materno (Cfr. 
Robin FOX, op. cit., pp. 12A e José MATTOSO, Identificação (■■■). 
I, pp. 222). 

(38) Vd. 1116 e 20, IIIA, IV7 e VIII36, 37 e 57. Excluamse os bastar 
dos régios, que podiam ter um destino bem diferente. Na família pa 
tronai contamos 22 casos de bastardia, sendo 16 por via masculina e 
6 por via feminina. Estão sobretudo concentrados nas árvores IVV 
(9 casos). Sobre a importância dos bastardos, vejase Georges DUBY, 
Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France 
médiévale, Paris, Hachette, 1981. 

(39) José MATTOSO, A Nobreza (...). pp. 355; IDEM, A nobreza e a revo 
luçào de 1383. 

(A0) IDEM, ibidem, pp. 369. 
(Al) Georges DUBY, Lignage, noblesse et chevalerie au XIIe siècle dans 

la region mâconnaise. Une révision, in "Annales E.S.C.", 28e année, 
1972, pp. 805; José MATTOSO, RicosHomens (...). pp. 110111; Anita 
GUERREAUJALABERT, op. cit., pp. 10A3 e KarlFerdinand WERNER, 
Liens de Parenté et Noms de Personne. Um problème historique et mé
thodologique, in "Famille et Parenté dans l'Occidant Médiévale 
(Actes du Colloque)", pp. 26. 

(A2) Anita GUERREAUJALABERT, op. cit., pp. 10A3. 
(A3) Vd. III57, 60 e 61; V29 e 30; VII21127. 
(AA) Georges DUBY, Lignage (...). pp. 806. 
(A5) Ainda assim, e neste ramo que se encontra o único exemplo de pro 

teção de bens ancestrais: vejase o conflito havido entre EAlAla e 
A2A2a, numa demonstração clara de retracto familiar (Cfr. Gui 
lherme Braga da CRUZ, 0 Direito de Troncalidade e o regime jurídico 
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do património familiar. Tomo I, Braga, Livraria Cruz, 1941, pp. 
144). 

(46) Sem termos bases que a defendam, pensamos que a hipótese de a len 
da de Martim Moniz ter sido "construída" para atenuar a vergonhosa 
covardia do seu neto João Pires de Vasconcelos, "o: Tenreiro", e, 
assim, prestigiar a família Vasconcelos, será, pelo menos, de con 
siderar (ver o enquadramento da lenda em Luís KRUS, Martim Moniz, 
in "Dicionário Ilustrado da História de Portugal", vol. I, Lisboa, 
Publicações Alfa, 1985, pp. 491-492). 

(47) Também aqui se constrói outra lenda de certa forma idêntica à ante 
rior: a do alcaide de Coimbra Martim de Freitas, exemplar, precisa 
mente, pela sua fidelidade aos compromissos vassálicos assumidos. 

(48) José MATTOSO, Portugal (...). pp. 250 e IDEM, Identificação (...). 
I, pp. 128-129. 

(49) LL. Prólogo. 8. 
(50) 0 mosteiro como totem da família patronal poderá pór-se a par do 

totemismo do brasão (Cfr. José MATTOSO, Identificação (...), I, pp. 
129 e Jacques HEERS, Le clan familial au moyen âge, Paris, P.U.F., 
1974, pp. 28-29). 

(51) José MATTOSO, Portugal (...). pp. 253. 
(52) LL. Prólogo. 12. 
(53) Robin FOX, op. cit., pp. 107. 

5.2.2. 

(54) Talvez que uma análise detalhada das compras e vendas de terras, 
feitas pelos primeiros descendentes de Soeiro Fromarigues, recorren 
do a toponímia, nos podesse esclarecer esta questão. 

(55) Não conseguimos saber se Monio Osorez de Cabreira constitui patri 
monio em Portugal, e se sim, e partindo da hipótese que estaria 
aparentado com o Conde de Cabreira, mordomo de D. Afonso Henriques, 
se recebeu doações regias ou comprou terras naquela região. 

(56) LL53A3. 
(57) José MATTOSO, Identificação (...), I, pp. 138-139. 
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(58) Mesmo a ilegítima, continua na mesma região (Vd. 137 e 41). 
(59) Pierre BOURDIEU, Les stratégies matrimoniales dans le système de 

reprodution, in "Annales E.S.C.", 28e année, 1972, pp. 1109 e 1114. 
(60) As informações relativas aos Machados são muito pouco seguras, pe 

lo que nos absteremos de referir a "evolução matrimonial" da 
família. 

(61) Será talvez de colocar a hipótese de, ao casar todas as suas fi 
lhas, não estaria "inconscientemente" a preparar uma fiel clientela 
de sobrinhos para o seu futuro sucessor (Cfr. Georges DUBY, Le 
chevalier (...), pp. 113). 

(62) BSS. I. 340. De facto, o bispo de Lisboa instituiu um morgadio a 
favor do sobrinho, Gonçalo Mendes de Vasconcelos, em 1329. Não sabe 
mos se Dona Constança teve mais irmãos, para além do referido bis 
po, mas e bem possível que, sendo filha "única", tivesse sido bem 
dotada. 

(63) Georges DUBY. Le chevalier (...), pp. 279-280. 
(64) José MATTOSO, Estruturas (...). pp. 96-98. 
(65) Sobre estratégias matrimoniais, veja-se Pierre BOURDIEU, op. cit., 

pp. 1107 e 1124-1125. 
(66) Veja-se, para Inglaterra, Joel T. ROSENTHAL, Aristocratie marria

ge and the English peerage, 1350-1500: social institution and per
sonal bond, in "Journal of Medieval History", vol. X, n23, 1984, 
pp. 182 e, para França, Geneviève LARIBIÈRE, Le mariage a Toulouse 
aux XIV et XV siècles, in "Annales du Midi", tomo LXXIX, fasc. 4 
(1967), pp. 349. 

(67) Joel T. ROSENTHAL, op. cit., pp. 182. 
(68) Este sistema de matrimonio hipogâmico era corrente a partir dos 

séculos XII-XIII, em que a mulher, para além de ver o seu estatuto 
pessoal um pouco deteriorado (Cfr. Marti AURELL I CARDONA, La dete
rioration du statut de la femme aristocratique en Provence (Xe-
-XIIIe siècles), in "Le Moyen Âge", tomo XCI, n2 1, 1985, pp. 9), 
servia como veículo de ascensão dos estratos inferiores da nobreza 
(vd. o caso de Barcelona em J.E. RUIZ DOMENEC, Système de parente 



435 

1240), in "Revue Historique", tomo CCLXII, 1979, pp. 309-311 e 319-
-320). Sobre o coi ceito de hipogamia/hipergamia, vd. Marti AURELL I 
CARDONA, op. cit. , pp. 9 - nota 11. Dois outros exemplos podem ser 
analisados em VII9, ai estando em causa a filha do moedeiro de Coim 
bra, e em VII8, ervolvendo uma cidadã "mui rica do Porto"... 

(69) J.E. RUIZ DOMENEC, op. cit., pp. 319. 
(70) José MATTOSO, Identificação (...), I, pp. 207. 
(71) Anita GUERREAU-JALABERT, op. cit., pp. 1040. 
(72) 0 senhorio de Tábua situa-se nas Beiras e as propriedades dos Vas 

concelos no Minho. 
(73) José MATTOSO, Identificação (...), I, pp. 180-181. 
(74) São os casos da família Sousa, que foram analisados em outra pers 

pectiva, e o exemplo da junção dos senhorios de Albuquerque e de 
Meneses, através do matrimónio de IV41 e 41a. 

(75) Vd. VII38 e VIII32 e 33. 
(76) A título de exemplo, veja-se Jack GOODY, op. cit., pp. 139-153. 
(77) José MATTOSO, A Nobreza (...). pp. 376-377 e 381-385; IDEM, Ricos-

-Homens (...), pp. 25-29 e 107; IDEM, Portugal (...), pp. 248. No 
entanto, em Inglaterra, detectam-se altos índices de endogamia nos 
estratos superiores da nobreza, nos séculos XIV e XV (Cfr. Joel T. 
ROSENTHAL, op. cit., pp. 182). 

(78) José MATTOSO, Portugal (...), pp. 248-249. 
(79) Jack GOODY, op. cit., pp. 56. 
(80) Anita GUERREAU-JALABERT, op. cit., pp. 1033-1034; Jack GOODY, op. 

cit., pp. 139-149; José MATTOSO, A Nobreza (...), pp. 377-380. 
(81) José MATTOSO, A Nobreza (...), pp. 382. 
(82) IDEM, ibidem, pp. 385. 
(83) Talvez se podessem acrescentar mais quatro casos (1132 e 32a, 1113 

e 13a, V32 e 32a e VIII4 e 4c), mas, infelizmente, apenas podemos 
verificar a existência de ascendentes com o mesmo apelido, sem que 
soubéssemos qual o grau de consanguinidade que os unia. 

(84) Referenciam-se 5 casos no século XIII e 4 no XIV. Se acrescentar 
mos os 4 exemplos referidos na nota anterior, a proporção passaria 
para 8 e 5, respectivamente. 
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(85) José MATTOSO, RicosHomens (...). pp. 107. 
(86) Vd. nota 38. 
(87) Georges DUBY, Le chevalier (...), pp. 187. 
(88) LD.5A4; BSS. I. 206. 
(89) Fizemos as contagens dos graus de consanguinidade pelo cômputo 

germânico ou canónico, utilizado pela Igreja a partir do século XI 
(Cfr. Jack GOODY, op. cit., pp. 148). Só consideramos endogámicos 
os parentescos até ao 42 grau de consanguinidade, limite imposto pe 
la Igreja a partir de 1215 (Cfr. IDEM, ibidem, pp. 148). 

(90) Na parte relativa as identificações, tínhamos avançado a hipótese 
de este matrimonio se ter efectuado, o que só agora podemos confir 
mar (Cfr. Humberto Carlos Baquero MORENO, Subsídios para o estudo 
da Sociedade Medieval Portuguesa. Moralidade e Costumes, (Lisboa, 
1961), Tese de LicenciaturaPolicopiada, pp. 182). 

(91) LL36E10. Facilitar aos nobres o conhecimento dos parentescos entre 
si foi, alias, um dos motivos que levou o Conde D. Pedro a compor a 
sua obra (Cfr. LL. Prólogo. 11). 

(92) Sobre o incesto vejase Claude LEVISTRAUSS, Las estructuras ele
mentares dei parentesco, vol. I, Barcelona, PlanetaAgostini, 1985, 
pp. 4559; Robin FOX, op. cit., pp. 6390. Refirase ainda a tese 
de Jack GOODY para explicar o empenhamento da Igreja no combate con 
tra o incesto (Cfr. op. cit., pp. 111160). 

(93) Não podemos verificar a existência de uma prática de "circulação de 
mulheres" nas varias linhagens (Cfr. Claude LEVISTRAUSS, op. cit.. 
vol. I, pp. 8788 e vol. II, pp. 291312; Anita GUERREAUJALABERT, 
OP cit, pp. 1039; José MATTOSO, RicosHomens (...), pp. 105). No 
caso da família patronal, quase nos tentaríamos a afirmar a 
existência de uma verdadeira "circulação de linhagens". 

■94) Podiase ainda acrescentar que Senhorinha Afonso Ribeiro (VII28), 
prima direita dos dois irmãos Alvim referidos, casou com Estevão 
Esteves Coelho (VIII49), irmão dos referidos Coelhos. 
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5 . 2 . 3 . 

(95) José MATTdSd, Riccs-Homens (...), pp. 78-79. 
(96) Georges DUBY, L'Économie Rurale et la Vie des Campagnes dans 1'dé

cidant Médiéval (France, Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles). 
Essai de synthèse et perspectives de recherches, vol. II, Paris, 
Flammarion, 1977, pp. 27-33 e 97. 

(97) José MATTOSG, Identificação (...). II, pp. 137 e 145-151. 
(98) IDEM, Ricos-Homens (...). pp. 75-76. 
(99) IDEM, Identificação (...). II, pp. 150-151 e Estruturas (...). pp. 

96-98. Como vimos no decorrer do ponto 4., são vários os exemplos 
de confirmação de jurisdições de honras e de coutos no tempo de D. 
Afonso IV. Sobre este assunto, veja-se o excelente trabalho de José 
MARQUES, D. Afonso IV e as jurisdições senhoriais (no prelo). 

(100) José MATTdSd, Estruturas (...). pp. 96-98. 
(101) Havia por certo excepções, como os senhores de Tábua ou de Resen 

de. 

5 . 2 . 4 . 

(102) Sobre o prestígio auferido pela fundação ou construção de mostei 
ros, veja-se Anita GUERREAU-JALABERT, op. cit., pp. 1042. 

(103) Vd., por exemplo, 11181a, VII9, 19 e 87 e 1X4 e 5. 
(104) Vd. José MATTGSd, Identificação (...). II, pp. 137. Veja-se para 

França a mesma realidade e as suas consequências, em Guy BdIS, No
blesse et Crise des Revenues Seigneuriaux en France aux XIVe et XVe 

siècles: essai d'interprétation, in "La Noblesse au Moyen Âge: XIe-
e > 

-XV siècles. Essais a la mémoire de Robert Boutrouche" (Vd. 
Philippe CCNTAMINE), pp. 219-233. 

(105) Vd. José MARQUES, op. cit., na nota 99. 
(106) José MATTdSd, Identificação (...), I, pp. 440-443. 
(107) d quadro geral dessa evolução já foi tratado por José MATTdSd em 

Identificação (...). II, pp. 133-151. Tentaremos ver de que forma 
se conjuga com ele, o da família patronal. 

(108) José MATTdSd, Portugal (...). pp. 256. 
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(109) Sobre a importância das tenências e a sua tipologia, veja-se José 
MATTOSO, Ricos-Homens (...). pp. 131-145. 

(110) José MATTOSO, Identificação (...), II, pp. 144. 

5 . 3 . 

(111) Sobre os nobres portugueses exilados em Castela após 1383-1385, ve 
ja-se Emílio MITRE FERNANDEZ, La emigración de nobles portugueses a 
Castilla a fines del siglo XIV. in "Hispânia", tomo XXVI, n2 104, 
Madrid, 1966, pp. 513-525 e Humberto Baquero MORENO, Exilados Por
tugueses em Castela durante a crise dos finais do século XIV (1384-
-1388), in "Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de História Medie 
vai", vol. I, Porto, I.N.I.C, 1987, pp. 69-101. 
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6. CONCLUSÕES 

É difícil apresentar conclusões quando, olhando o cami
nho percorrido, temos consciência de que foram mais numerosas 
as questões que ficaram em aberto do que as que ficaram par
cialmente respondidas. Essas dúvidas, porém, servirão de est_í 
mulo para trabalhos futuros que estamos dispostos a encetar. 

Gostaríamos, no entanto, de referir brevemente alguns 
aspectos que nos parecem mais salientes e que servirão, as
sim, de conclusão. 

Antes de mais, julgamos que o tipo de fonte que serviu 
de base a este trabalho é indiscutivelmente importante, e que 
seria de extrema utilidade um levantamento sistemático de to
das as listas de naturais existentes. 0 seu conjunto permiti
ria estabelecer uma rede bastante densa, quer de parentescos 
quer da própria vida monástica medieval, não falando já da 
possibilidade que ofereceria de situar centenas de indivíduos 
no tempo e de compreender, talvez definitivamente, o sistema 
de transmissão dos direitos de padroado. 

Essas fontes permitiram, recorrendo às reconstituições 
das várias famílias patronais, obter uma imagem da nobreza 
muito mais próxima da realidade e dar definitivamente corpo 
aos nobiliários medievais. Pensamos, por outro lado, que será 
nos fundos monásticos que se encontrarão dados numerosos, pa-
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ra se avançar mais no conhecimento da nobreza medieval. 

Os documentos só por si, porém, não chegam, e por isso 
teremos que recorrer a outras áreas, como a antropologia, fun 
damental para a renovação dos questionários sobre temas como 
a família e o parentesco. 

Parece-nos que o estudo desta família patronal demons
trou, pelo menos, que aquelas fontes e instrumentos de traba
lho são extremamente úteis. 

0 mesmo estudo permitiu também avançar hipóteses sobre 
questões de demografia que, no entanto, só poderão ser compro 
vados por um manuseamento de dados mais volumosos. 

A importância da mulher e da transmissão por via femini 
na, temas tão pouco estudados entre nós, parecem ter sido su
ficientemente demonstrados, assim como a dos filhos segundos 
e bastardos. 

A família apresentou-se, sem dúvida, como o tema mais 
fecundo e complexo, mas também um dos mais frutuosos. 0 cami
nho é ainda longo: as relações da família com o poder, as es
tratégias matrimoniais, o sistema de transmissão dos nomes e 
apelidos, os índices de endogamia e exogamia, de masculinida
de e feminilidade, de esterilidade... 

Perante um número quase infinito de abordagens não pode 
mos fazer muito mais do que focar, apenas, algumas delas. 
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Outra questão que nos interessou bastante, foi a de sa
ber qual a importância do mosteiro relativamente ã coerência 
e identidade da família patronal. Parece-nos que o simbolismo 
do mosteiro é visível. 

A importância do relacionamento com o trono, o clero e 
os concelhos ficou, pelo menos, equacionada. São também pis
tas de trabalho aliciantes. 

0 Entre-Douro-e-Minho, como enquadramento geográfico de 
quase toda a família, será ao mesmo tempo condicionante e con 
dicionado pela sua própria evolução. De alfobre da nobreza 
passará a ser, com o final do século XIV, o repositório das 
suas tradições e longínquas memórias. 

A família patronal, que nos surgiu como um todo até fi
nais do século XII, vai-se decompor em vários ramos. Alguns 
deles, que se mantêm junto do rei e que com ele cruzam inte
resses, vão ascender ao cume da hierarquia social e económi
ca. Outros, um pouco mais distantes, irão de vez em quando so 
bressair. Outros, finalmente, seguirão um percurso mais obscu 
ro que, em certos momentos, ficou mesmo soterrado na memória 
do tempo. 

A memória da família, contudo, manteve-se intacta e, pe 
la mão de direitos arcaicos, surge em meados do século XIV, 
corporizada por um grupo de indivíduos que tentamos identifi
car. Esses naturais representavam uma carga ancestral de três 
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séculos. 0 mosteiro de S. Salvador de Grijó encarregou-se de 
fazer com que essa carga não se perdesse. Era bem o totem da
quele clã. 

Como referimos no início do trabalho, ele está condicio 
nado pela nossa inexperiência. Temos consciência de que as 
descobertas e as verdades adquiridas foram poucas. Que as ques^ 
toes que se levantaram possam, ao menos, servir para incenti
var aqueles que o lerem, como a nós, para tentar conhecer me
lhor a sociedade medieval portuguesa. 

Se assim fôr, o trabalho não foi de todo inútil. 

Maio de 1987 

José Augusto P. de Sotto Mayor Pizarro 
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1. LISTA DOS NATURAIS DO MOSTEIRO DE GRIJÓ 

Estes son os naturaaes fidalgos que ora o moesteiro de 
Igrijoo ha que ora son vyvos. 

Primeiramente ricos homeens. 
0 conde Don Johanne Affonsso natural e três filhos seus. 
Item Dona Maria Tellez que he cassada com Álvaro Diaz de 

Soussa comedura enteira ella. 
Item dous filhos da dieta Maria Tellez que hy ha seus e 

do dicto Álvaro Diaz. 
Item Johanne Affonsso o Moço comedura enteira e Dona Liio 

nor sa hirmaa que he cassada com Joham Lourenço de Cunha. 
Item Dom Fernando de Crasto. 
Item Dona Johana sa hirmaa. 
Item Dom Álvaro Pirez de Crasto per força per carta d' 

El Rey. 
Item Dom Martinho filho que foy de Dom Johanne Affonsso 

d'Alboquerque e Vaasco Martinz de Soussa per graça d'El Rey. 
Item ha dous filhos e huum ha nome Martim Affonso e a fi 

lha ha nome Dona Beatriz. 
Item Dona Margarida de Soussa. 
Item Dona Beatriz sua filha que cassou com Anrique Ma

nuel . 
Item três filhos que ficaram de Martin Lourenço de Couî  

nha. 
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Item Lopo Diaz de Soussa. 
Item Dona Branca sua hirmaa. 
Item Dona Maria de Soussa cassada com Roy Vaasquez e ham 

dous filhos. 
Item Rodrigo Affonsso de Soussa e Dona Viiolante sua mo 

lher per carta d'El Rey. 
Item hua filha de Fernam Lopez que cassou com Fernand' 

Affonsso de Merlloo. 
Item Dona Aldonça molher que foy de Martim Affonsso Tel 

lo hirmaao que foy do dicto conde. 
Soma vinte e oito ricos homeens e son ende os dezoito 

que ham d'aver comeduras enteiras e os dez ham d'aver o terço. 

Item inffançoes. 
Gonçallo Meendez de Vasconcellos e sua molher. 
Item Johane Meendez seu irmaao. 
Item Moor Meendez molher que foy de Joham Coelho o Moço 

da parte de Vasconcellos. 
Item huum seu filho e húa sa filha. 
Item Maria Meendez de Sa irmaa de Gonçallo Meendez de 

Vasconcellos. 
Item Diego Rodriguez de Vasconcellos. 
Item Joham Ferrnandes Cogomynho da parte da molher que 

he dos de Vasconcellos. 
Item dous filhos seus. 
Item Joham Rodriguez filho que foy de Roy Gomeez da par 
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te de padre. 
Item Diego Gomeez seu imaao. 
Item Maria Rodriguez sua irmaa. 
Item Liionor Gomeez de Vasconcellos molher que foy de 

Bartollameu Almirante. 
Item hûa sa filha que a nome Jeneveva. 
Item Joham Lourenço Escolla da parte da molher que foy 

filha de Gonçallo Gomeez. 
Item ha huum filho e duas filhas. 
Item hùa filha que foy de Joham de Coiinha que a nome 

Leonor Eannes que cassou com Fernand' Affomso Correiia. 
Item ha húa filha. 
Item Martin Correiia da parte dos de Vasconcellos. 
Item Stevam Maffaldo da parte da madre Costança Estevez 

de Vasconcellos. 
Item Gonçalle Annes alcaide de Beija da parte da molher 

que he irmaa de Stevam Maffaldo e três seus filhos e filhas. 
Item Diego Gomeez d'Avreu da parte da madre. 
Item ha huum filho. 
Item Vaasco Gomeez seu irmaao. 
Item Diego Gonçallvez de Crasto da parte da molher que 

he filha de Joham Coelho. 
Item huum seu filho. 
Item Joham Rodriguez de Porto Carreiiro da parte de Vas_ 

concellos. 
Item ha dous filhos. 
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Item ha hy quatro filhos de Gil Martinz d'Ataiide que 
son naturaaes da parte da madre que he passada enteiras ham 
d'aver as comeduras. E o dicto Gil Martinz nom fica natural. 

Item Gil Vaasquez de Reesende da parte da madre dos Ri

beiros . 
Item ha quatro antre filhos e filhas. 
Item Vaasco Martinz de Cunha da parte de Micia Rodri

guez sua madre dos de Vasconcellos e ha dous filhos. 

Item Álvaro Vaasquez de Gooes da parte da molher [dos] 

de Vasconcellos. 
E de Vaasco Martinz Leitom da parte da molher que foy 

fylha de Johane Affonsso Piimentel e ha huum filho. 
Item dous filhos e duas filhas que foram do dicto Johan 

ne Affomso e ham d'aver comeduras enteiiras. 
Gonçallo Paaez de Meira da parte de Vasconcellos. 
Item ha três filhos e duas filhas. 
Item Diego Gonçallvez Cerqueira e dous seus filhos. 
Item ha quatro fylhos. 
Item ha dous filhos e huum ha nome Diego Gonçallvez e ou 

tro Vaasco Gonçallvez e nom son liidimos. 
Item Vaasco Gonçallvez Barrosso da parte da molher. 
Item Martin Ferrnandes da Teixeira ha hùa filha. 
Item Joham Coelho o Velho. 
Item Maria Coelha sua filha que foy cassada com Joham 

Pirez de Souto Maiior e casou com Fernam Gomeez da Sylva e ha 
huum filho e hua fylha. 
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Item Gonçallo Pirez Alcofforado. 
Item Maria Ribeira sua hirmaa. 
Item Stevam Coelho ha cinquo filhos. 
Item Sueiiro Coelho. 
Item Tareija Rodriguez filha de Roy Vaasquez que cassou 

com Gonçallo Meendez. 
Item Affonso Rodriguez de Goiim e huum seu filho. 
Item Sancha Martinz sua irmaa. 
Item Álvaro Pereiira. 
Item Gonçalo Pereyra. 
Item Roy Pereiira. 
Item Costança Rodriguez sua irmaa. 
Item Álvaro Fernandez de Carvalho e quatro seus filhos 

e filhas. 
Item Martin Affonsso Botelho. 
Item dous seus filhos. 
Item Joham Lourenço Buval ha três filhos e filhas da ou 

tra molher e desta molher hua filha. 
Soma de todos estes infançoes son cento e seiis e son 

ende os cincoenta e huum que ham d'aver comeduras enteiiras e 
os cincoenta e cinquo son que ham d'aver o terço. 

Item outros cavalleiros e escudeiiros gerrados (?). 
Primeiramente Lourenço Martinz do Avellal filho que foy 

do Mestre d'Avis per ben fazer. 
Item sua hirmaa Branca do Avellal molher de Nuno Martinz 
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de Gooes. 
Item hûa filha e huum fi.ho. 
Item Tareija Lourenço do Avellal. 
Item Gil Martinz do AvelLaal. 
Item Gonçalle Annes do Valle escudeiro. 
Item huum filho que a nome Gonçallo Gommez da Mota escu 

deiro. 
Item Gonçallo Gil Alvello. 
Item Álvaro Gil filho de Gil Veegas do Rego da parte da 

madre. 
Item da parte da madre Fernam Gil. 
Item Nuno Veegas do Rego cavalleiiro. 
Item huum filho e hûa filha. 
Item Affomso Martinz Moreiira da parte da molher de Pê

ro Alvello. 
Item Rodrigue Annes de Fornos da parte da molher hûa f.i 

lha. 
Item Fernam Machado. 
Irmaaos e sobrinhos de Fernam Paaez. 
Item Branca Paaez sa molher. 
Item Vaasco Rodriguez. 
Item Micia Rodriguez. 
Item Fernam Gonçallvez Machados da parte de Miicia Ferr 

nandes saa madre. 
Item Gonçallo Ferrnandes. 
Item Lopo Diaz do Rego da parte de sua molher ha hûa fi 

lha. 
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Item Joham Brandom e duas filhas. 
Item Fernam Martinz sa irmaa (sic). 
Item Biriinguella Diaz sua madre. 
Item Martim Annes d'Alcaro o Moço. 
Item Sueire Eannes. 
Item Gonçallo Pirez Cerqueiira e dous seus filhos nom 

liidimos. 
Item Gonçallo Peixoto cavalleiro. 
Item huum seu filho. 
Item Gil Estevez d'Outiiz. 
Item húa sua filha. 
Item Rodrigue Annes de Saa cavalleiiro e sua molher. 
Item duas suas filhas. 
Item Joham Rodriguez seu filho doutro molher. 
Item Fernam Paaez da Moiia (?) cavalleiiro. 
Item húa saa filha. 
Item Gomeez Paaez seu irmaao e Álvaro Paaez seu irmaaom. 
Item Gonçalle Annes de Pynho. 
Item Lourenço Annes seu irmaaom. 
Item Beatriz Lourenço sua filha. 
Item Joham Pirez Arangoes da parte da molher. 
Item ha húa filha. 
Item Fernam de Liira escudeiiro. 
Item ha huum filho. 
Item Gonçallo Garcia de Fiigueredo cavalleyro. 
Item Airas Gonçallvez seu filho. 
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<Item Fernam Afonso> de Guimieiiro. 
Item Gonçallo da Costa cavalleiiro. 
Item Sancha Martinz do ̂ vellal. 
Item Lourenço Martinz do Avellal o Moço. 
Item Roy Gonçallve s dido Chaziim e duas filhas e hua 

neta. 
Item Nuno Gonçallves e Vaasco Gonçallvez e Diego Gonça_l 

lvez e Gil Gonçallvez filhos de Gonçallo Pirez de Calvos. 
Item Vaasque Estevez e Pêro Estevez e Liionor Estevez 

filhos que foram de Stevam Martinz das Medaas. 
Item Vaasco Gil e Diego Gil e outra sua hirmaa filhos 

de Gil Martinz de Farazom. 
Item Gonçallo Annes Borges. 
Item Stevam Diiaz filho de Diego Alvarez da parte da ma 

dre dos Nogueiiros. 
Item Senhorinha Annes de Saa irmaa de Rodrigue Annes de 

Saa e molher d'Airas do Valle. 
Item huum seu filho que a nome Fernam d'Airas. 
Soma destes fidalgos sobredictos son seteenta e sete e 

son ende os ciincoenta enteiiros e os vinte e sete do terço. 

Soma per todos naturaaez fidalgos duzentos e oito. 

(Livro das Campainhas, p. 64-68) 



452 

2. ARVORES GENEALÓGICAS; ( l - |> ) 
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LECENDA 

Ligação hipotética 
— Bastardia 

Casamento 
Relação ilegítima 

N Nome desconhecido 
• Natural  Ricohomem 
■ Natural  Infanção 
A Natural  CavaleiroEscudeiro 
v Referido em L.C. 



/ y -

tf AAA- AAeSaC- = ^jiJo/^r^ /5feArA4>/A»A-J 

/*'fAfAA?'Ar &AA.AJ • 

I I 1 

V 

VI 
in /fAASù/A 

VI I 

I I 

V4AACA A/AA'J/J / * 

ÍAA/AA i*sfÁr AJ 

VfttW* 

IV 

AtAfTitv />4'j 

.fAt.A /A,J 

i*l4.'*AAj 

= /' 
TiAtfA />4*t J/, 

z--z /■ 
ttAA.'A fiSAS 
Je SAU/AW^A J/i 

4tM ( I V ( / K / Í 

■'£ Baga r'* 

A~.
A
A* 

M A/AJ 

T,*4 

H 

tU 

/"4,'{> ffe*'í 
A^é//A A* 

UCAAfA ffun/íJ 
Já fitAAiAí-A

 J 

? Jí 

&c/t*Aià\ifj *S**ffAA'fvfJ 

JtfiA* StAA/j J 

ASt/As/j ts 

ejcur/i f< 

TtA/JA AA,*JC tf* 

(& AAi/ne/ jrj 

ff A 4,4 rAo*"í Ji 

AfA/.A /AlJ 
A'vArAA Jf 

S.A4v{N*2 Jt + 
(l'A. 4r,..r., ffl 

z:z i ' 
<fv#TJ iit«f*Ct Ai****"*** M 

=S J'' 
^,Ãr * f ^ J W / J í ' <**A

 J
*

e 

M AkvoAJ W) 

ttit/SA 
ff**}"'*' J/ AÍÍAAA 

i* 

*4&>/A ■!'< 

,f4/tfíM/ 

favÃ. JcA// 19*, 

ZfAAtA AWJ 
JA AA/Í4 íí 

-VA,<f ÍAÍA/MJ 

AS &r/rf,A,J f*< 

£Jri4i 

JtAXfS 

JefjA' ff* 

1 
A>MV A4'.' 

.ff 

T~ 
.<c/.A<> riíe/fA*'iéut'J t 

éArtAa A'I'A//. At'iSA / * 

/4>p tT/*'àv 
AAvfat-ó^J tffyAA 

A*t*ATAA j^Aj 

At/f JcAAAj i 
= f 

fit a fé*-*/ f* 

/ / , « i J,44f/ .t 

fAA-A #4gAíA/i .'< 

JfAtíJ 
*4/£ * fiAJt/t ? d. ttpAWA J» AAA</ f 

l áM' /* i i . A\i)l*4<fJ 9*. 
7c.1* JtvtAtV tv jmmJej JíAA/S fi 

tfj»Jf&,ASA J.AAÍJ tt* 

fAM
 /f 

1 / / » 

A4>V- /"4'J 0 

T 

A "SA 
ff *<í.</'/-> 

1 
,*'C.lAf/!< 
&#fi f?*. 

tft.l'S-f * 

trtvr v** 

-te» A't'A'c 
ifêWCAtriJ 

VA*. A J{ 

Jjll,-43°A/S 

At'AAritj.'3/S 

AmrtT'A/é-4 
31 

(IMA , 
.tAtrmj

 9
' 

V I I I 

IX 
<Í'A&>À~I 4.V/J 

M ?4>T?-A.tJ ' 

XI 
,f4e AfMi&féj 

ftAJT.f st/*'*/! 

tfjt/,4 tCi-f-tly/J 

A» f4J/)úfJ 
AíAéjAA &* 

. r4» 
"SÍVAfJ 

Jt*4<"4 AAè*«A 44* 
:::-(" _ _ _ 
? ti í m 

f ?AAfA 
if tt44>4 

jf/tv.'AJ í* 
A'AS'4 4 ff 

Irt.iSU tt A*fJ Sf 

M Hit."*4, .r/ê, 

V £rtt,f41r/S t>7 

Jíf4/*/é>A/AfAYA 
tri.?/ *L'ft 

A"t,fAA 
ATAS SU 

y. SM-çAivfi / / M AKAfe-AtrfJ if 

i t 
M PA'ff.AtJ 

A/. sfAAfiyj to 
Àe SA,rr,A-<sj 

I 
MAA/A A,V/J f4 

/%4*j", ArCt'S'^ 
Ji C4/f<344 - > * * 

TA4/J4 
AtfVâàfS if 

ARVORE I 
/reA\t*¥' 

Af/Af j y 



IV /1A4f'*t /VeM'J (ZJf) = TftleSA Arn»JcfXtt~) 

//4 c /?*jt*/.r 
ft^BJi/AlJ f 

TifA/SA J. A Ai,' 
JA Ji4rA "■ 

*j*A* itA4T,A,J 
■IAIJA 

1/44» d WmA/l* 

,f4AÍÍÍAf /fAAÏf*' . 

VI 

■ * * S,A-Sj 
"4U,46A.J 4 

* "'CAA,<-4S.J 

"■**<-> «:*,£, 
^ ■ i * . » < 

V I I 

/ 

V I M 

■/•A* siifjjj 

///' A*/J Ji 

= /' 
SYA4*AAAJ4 /,AiS 
Ji 4**JÍ anu**** 

-.-.-. -f  
/I44VA éi-t Sé/J-'** 

A*eJ4,~ Aa/fj f 

fÍAfíiA 
fut. -4*i*AÍ M) 

I 

// Ante* /* 
*<" /*A4J Ji 

"*4 /*A41,A,S 

/—**AA,*A HAiJ 4» / 

I 
I 

JAA/CMA /)AÍ-Í f 

ifi*/J. AS»*-/* 
ai JA^AA/SÎT f~< 

-*»■** A*A?/S 

/ci.- AA/iJ 
AiYiia 

(,444CA évA/iALri-
ZAV/ACA ,Yi^Jt4/ 

3A AVA^JÍCA ?*. 

ãAAAir. SJ 

/JIÏvA. TÍ4/JA Abtft ff 
AfA4.A A*AfJ /t 

Ji 4*4/ SJ* 

IX 

ûi W W A U / 
4oJA,*\t/< 

?**> /%otr*A*s 
M J.AO.Ã4J '•** 

J t r 

M AS44,j A . 

S/4ÍA/iA4,A SÏAiJ 4t 

£jre,Ã. /**A-T,Mr) 
(/TAiAWJAAtn) -U* 
M AbrAJ 

Jt4t A/A/s 
A - - JJ 
Se Î-AA, " 

/TAA/A n*/CAlS/J 

c-i /•*»• r-~-
 J i 

#. ,->, WJ jf ijn*4* A**-* 
Ji t/AéS Ji 

Ji * / / W J 

> AAM JI ,fAÍÊA4/JA AWSJ 4» 

,Y44r,/f /*u'A TSA~' A 
Ji S44£i .-'' 0 &Ç* 

AattitA» A\A,/S 

Mut MA4Xr**J 
)i ÂAtSùJA

 f
* 

&**>& 4,4/J 

fcJA/*B AATSJ 

/*A/AÎ\4 AAÎv*Jm /J* 

/VAAbAt /}AiJ H l/AIic f*AAfi*VJ 
té AWH.s

 ff 

ijrr*A> ,rAAr**i AÍ 

: : : f 
fifttfSA AM*' /Í6 

<™°A,*A /?AA-r,*S /J 

7 tr+ 

tlAXntt A/A/J 
■4' ÏAii Jf*-

A)JL}4 A
,
*JAJ**ê

J J i 

AAA/J. S/A£f 

0' fAi£ 2'*-

U+#tA] Í0MrAi,AV J! 
s /* 

?»A* ^e J1A ,+vfS 
Ji JAS/J/1 ■/**■ 

AW evA/fA-t'is 

fi MAAr,A*t 
A4A/A. -If 

Jt 
44 K / W

 UO Jt 

,fA4 r,rt /ju/-v 

C*»4i*
,
?i *' 

AJJfVCÂ AaJA,9tJi~' 

i*JCs 'fA4f^J Ont/s, 
Je vAti Îl M4Ar,*J 

4*HfA /fA4r,»J 
fJiiAjàUSAl *i<-

, i 4a J4,f* /*4W» 
Js *4ii 

J?A, fft»4. 

AAii*YA 

J*4o A*/if 

AVÍJ ** 
frAfAJ-

A*iJ S* 

.744,4 A*ÍJ ft 

emriS AtAZ*A-</4Sf 
Ari J ■>'- A4ÍJ & 

Ãíò»4J* iM +■ 

ACA-TA^, t i t 

A 

CHAfftA MAffJ 
Je eWn4ÍA/7Í S7 

J/ett: icfiij 
Ji •f44t>AA//tf S7-. 

i I 
íSi4ÍA/ÍA4IA 

ecHCf ■">" *-A*iJJo,AU 
^ J. fAii ** 

7 &- AAVÍSJÍ JA~ sy* 

4*4 J»A, j B * * 

XI 
fêA/fAWA —*tÍJ 

k At st.rA if 

A^Jo4f4 

JcJ*'áZ 

ARVORE I I 
V
Ji S4- Í3 



V I I I 

IX 

I 

,y*ë<c4 SSAAÍI/VS J*tî S* 

{t*SF**CA AA»#Jç 

se s*,r. /s 

| JfA. AAASAAJ 

J£ HHJâiJrreítJ 

AXJAeA AIÍMSC 

tt 

AttiríAAi* ff* 

MJcjffA AiVéJ . 

Aí yJJcn/cf&j 

fAsm ju, ' ,*/ . 

XI 

*fff}W tf* 

fr/cttAA 

AtétftéJ tJ, 
■tAATÏst 

■testes
 f

* 

3£ AlsAAfsá* '** 

4Õ#SSu 
tf 

™ *AMSAA 
s f 

,fAA/A AATMJ* 

rejj tf* 

A/&e*if ff* 

JaAA /f£iASJJ SJ ffjAf/f ,j SmrAAe 

je if*jeujieáiíí /fe*je
J Attises 

AM ti 
Xve'j ff 

Sutnng ãt 
/*£Mses 

! 
AfAAfA 

J»' tf 
HAJte A*4*J^if 

&>rr tf* 

tf/"
4 tf 

4»AffAÂ*tJ 

fttwsij n 
, **f* 

SAAteft //& 

Jin* reuses j . ste/t 
fe t*s£.*«rx*j fi^/fuéj " 

/rentes ff 

MAMÃO 
/iSA/tn/J 

tfÚ/A AÃ*/* 
j e tA/fâAA 

ríjt£/A eJ 

ftAAnti if 
ffAtSA*Ôt

J 

jf fAJ£**<:Ai*í 

te. 
Ave.-

ff m M A fit IS 
il 

Ct£^t 

*7<tA* V 
*^A*^Jc frf 

fs*r&2 
****** M *** 

WA*,A 

4&efA6tiAá 

• fA£>A 

A'-AAm 

JevSA 

— f 
?>A~. 

%**<.***/■: A i . 
'A £t/#*A 

V = J ' Z 1 — J ' 
* - ' J.J.*. /ÍJ4 J.JtAM 

XI I 

J.AZAMAMJÍX A*S 

^t>t*SA 

fJJ-

SÉ'AA/A**A* 
f.'f 

V | | /***<** 4#AJ Jf MJ&MSAAAJ fîtJ^fff't/A AltJA'AvfS AM**flf**) 

*tc*e 
*G*iA/?tJA~J 

= f 
Je ÍAAi-cjj. J*. 

,VtJA/C 

£.*M/£/£J 

fÇefZlAÂt 

fevjTAMfA 

Mtftí AtfS 4 

je Ateres» 

X/r*'* J.t 
AS At Jf 

Asj*,*o £f 

6*MfAi° if 
*vej J / 

j , g e . e*#ej 

Sê AMveS* 

y icffti 

AA/JS£ JÍL 

,'/lA ftAlp*. 

e,*es -'■ 

Atei £■/*•*> 
f£ i£JA

 JJK 

I ^AíifsA 
Jf ftlC-A Jf 

A/AA.-A Jf 
e*stéJ 

TfAitA 
éftff 

&TÍSA~. 
ImuAf/íC' Ji* 
ÏA*J* ô£ 
AAiê i 

^*A& 
| £eM'et>A-> ft 

1 tnves * 
| ,fA*rA íi 

*A*JA,^?S 
ftít/A 

f/ AeVtVS" 

e/etíA 

\ 
At Atrtt m 

\ 
i 

A: /.' 
fecií* m /f. twt 

ftf AWej 

1 i 

i 
tex/micA At. £JT(<*-1 *

f 

j 

^lAtt&^Ci* 
/A / *? » ijrtytJ if A A*, it 

#AM*>*Jf{ /A 
= M AsS/'tofs tf. fi 

■M*'^ & ÎJTti'A, ÏJcetA if* /t. 7J 
AtievA' f/. 

M #&***&#*, /fie** te 
j / fAe***** se m'A 

r 
i 

fST fSAt 

i 

TfAfJ* 

SfAffseSe 

fH/CAÀÊ 

t/Ajf^es 
fs 

AlrAt* fit 
ímACAJtfJ 
MAififte 

J4AM „„ 
s "Ai/je,** 

j e gef* 

m 
tu 



V I I Ji-JA/£, AAjfJ J/ rAJ/UA/í-fJAJ/'jTtj^-/<ff//A AÍ,JA/f.'4J 1 V i « ^ / f « / 

SH/JTAWfA 
Atj/r£j4A 

»>nij At// v 
_fc- AJSrfj, 

/fâMA } 
4ejA//v£J 

/4/CA ■'*'■* 
•J Aj£tft# 

4**AJ*\/4?J 

I 

Af*4AJ6\*A J 

Aj.-A Aa*A/àSt£J 
M ff/AA 1*-

= /.' 
, w * f V ^ *JÍ¥JAJ 
j i TAVAAAJ td 

A£J*U AtSf/JJfJ 

j\r,e/f4J 
AAA Jit JJ< 

| AttJA/*\>AJ £1 
ÍA JVi'iifA 

f**eJ
 J) 

/fs4 S/rtifJ 

ffA//A il ,J/!/4 

J/Aëfrf/' 

i/ttiA 

m 
i Í 

ffCmif M"- ' ' ' ' 

I iiCiVçJ 
Jf 

™ ft**/J Sf44/Ajf 
£vAt/J 

TtJf/A 
é**f/J Ji 

JUJA/ACA j t -

4A-/J. à£ 
A* it j 

Í.M/I-" 

7 tf* 

^bAívCe 
A/AAA-AJ^ 

fmWJt M 
AAjft 

A/AUA/A**/^ 
JJ f44?*i** 

A/J >* 
Ce#/mHi-4 

V íjigtfj *f 

ÍJTtvÃ. 
fJfí/JJ {/A 

JTA/AACC 

fé Û/JA 

M /Jlf/f£ *? 

M AelJ/éJJJ 
£Jtíl* (9A 

/J. A. 
A/. / / 

/tf. il 
*■ 7J 

I 

n//j* 
WJjv/Jií 

JfA&J/Jo 

I 
fJTfiAt 

I £fíTr*J M 
AfA/IUth 

g A> tjifre-l/ef 

/yf/4 

I 

£éJ/eAÀ* 
i/AJf*AÍ 

f f » 
A/fi/J* 

AirJft tf, 
ÁAlAJ/fJ 
J£ JÁ/rtJc 

. J. 
/Um 

évJÇ/J" 
: /. i,t* j£ 

AUÍ/ÍJA, ■* 

gCAé^fA/t/A 
*A,J<AÍ/J4 

eu/ut* -
,T

* 

J/Seis 

J í l/AJ Ti 

■ ,tíJe#ç4 

| .J/B .«* . • / / / 

J4AA/A £*/*£/ 

J i * V J y/AJfv£J 
j4 e*wit* ***■ 

ieJ4/éi»tl 17 
}£ JJéftJ' 

Ci /D /f/tftfa 
I 

~V*. 

\//tJêvà J 
Sif 

/Yt*/S**S ifA 

= J' 

VW i/J 
,*t4éK*/J 
JÍ/£J£*âá 

AJe*v* 

fftjl* , - / , 
f£4A. *MJ£J 

j i (4J!V/Urfe 

.1*4/4 fm 

!á 4£J£f/4( 

lÍ'4V4j 44*fJ 
}£ />*. 

/i4ncÀA4t'/4* 

T£A£/À 
l'4J^i'íi / / JcA*S fJ 

/4J4véS 

Tt4éJ4 , 
VAJêitfJ "' 

rt/Ht*"-* 
Ydjiim/**. 
Jà*V£S' 

m *r 
_ ATA/it. , | | 

fjríffj 4J 
Já ^fm£íe 

jtW 44/ÍJ 

J4 Cl/##* ' * 

TÎAt'jJ 
£jTfv£J ' 

Áeu££*fC* 
£*Sf£SJ£ , 
Ats^ev t. 

.'4. V 
.f^M/tv*'^ 
jj £vtr*f* 

yd/e* /( 
/A/c ff, 

Al***" ff 
/A)4'A~*J 

■ rt/ré-J • 
tf f&tfv 

/U/j #j-

tf. i&M*M4£I 
Sué*\iJ/tr KTA. 

rt*/Ç4£* 

/tf/44 

ifojJS* 
,74«T>/rJ . 
uri*. ** 

Tf/fM 

.VlrA/J 

I 
I 
Î 

34 /tétâA 

OCJ///^ 

I ££/*>* t ti 
| £j?fr4r tJ 
I .<£. f* 
1 *-, fr 
**fA*v£s 

Aji^J' ffí. 

| J/*J 
j£4*vfL, 

,^44/tt 

,',44/J M ft 
4~d/4t*4/A 

\ 
.*///* 4f 

V 4***U**>*~4 
J4 ff£t4?4 

it/% JtA/UJ Í/A 
S£ 4Jf£4f4'

t/
'
4 

õfAttXtí 
J.6/ÍJ Tf 

.AJÍff 
M4JI/A/J ÍJJ, 
_U CAW"*, 
fi ti//* 

IfAAsA 
Í33*i*i£J * / 

Jd .VJ///4 

= f 

1 f£jA?A JifJtílA ??+ 

/ÍLY tricotivA'f rrWé'4/* ^ú 6 

•UÁ/4 ff*',; 
.<£ ££//&** " 

6r/**£'£>&' 
j£ A/H/AVJ î* » 

/Afj
 J

~' 

/%/» n 
/,ájtí6if* 

Jé A/AfA/i 

34~M/*tJ £0 
..'jjjjr, ffí 

rí/f/A 4 . 

Aji i/jA/éJ 
í i i f t V 

/f4/n^ 
■ -MJéttf/ \ 

J4 ÛJA///A 

*/*¥£** SA/& &/i 14/ 
.'S44/J ff44IjA*J fti £eA Kf 

j4 &l*W4 JU ÍAW**. At/' *** 
fitf */fme* fftf/A '■>* 

m /AJItiJ 

m Sf4T*>* ,Jft 
m *cffj J* 

J/Jr-A 

■ AI-4A, <Jf 
| &AA/C4JJ ,'.'-' 
■ Au, "J 
/i34,0WJ 
rAA/iAA 

■ « " " " • ,J4 
AAJA/4J4J 

JvA/^A /A> 
^éAAt/A 44 /HA 

fiétféAAmVm 

y. áAAjtAiiAJ m M 

\ 
Jit 

JS êáJ4 ■ - . /+* 
/Sf 

_ /*,£ 4A//J tá /4f M t*jf£f 
m /tA/-tJ*44£.4. g /j£ 

i A', S*4J/4A/J£/ 
OAAf/4 fit 

,4/ASJ 

* Já t*
4 

ARVORE III 



/y**,* /■"■> s,jit/jA l'jjij *■ J. J**"?M*I fxj*~} 

VI 

<f/i J ARCH'S S ' 

JA S**VA /« 

I 
I 
I 

/P*i>A/Ar JA*/rA>SJ 4 

ô£ rA/^AAA A A 

M/A/D (4A/C*tJ J J/JiJA JAACM^J 4 

ÀtmAAJ* TXAAZ/ » « 

{Mt/rtASCA SA*Wf 

6 

VI I rX A**vJ. V 
TÎA. i 

fitulA *mAf<4/MfJ 
r,AA, JA 

,4rvuJ. VU; : 

— t° 

trr/.'A* fa 

fr* rît* " 
,V4/,A A***/* 

ff 

IX 

A*Afj Trie 

"AA77s*J Je 

. V rAjwjA 

ff(ÍAAÍ. s, Aufjí) 

4 — ,-H. /J 

a*A A r* 

}£ */** / - < « 

?*f. fAAtT A ■* =A « • * < • < * * • * * * 

«<5£W. >U f f ^ . 
JAA/CMA S /4J 
M CAJJÏJA 

7)ÇA' S* 

JtfSJA rMAAÀWtí 
rti, -'-

r 

XI 

o ti AYA^É^ * 

----- / * 

X I I 
•tfJtXfftv. 

■ 4'f <•<.>** tJl 

I 
I 
I 

fit*A A r:', 

Ar*A„ 4r Hi 
HZ A M r 
Asiy\ 'jt 

y.-tXAA'M JAA'CA-f.
 J

A 

/fA/!T,At AVi i ( 

Si" 6oA/rA4*'SJ 
*Af, S, >f 

J ACA "* 

SMM4*'* 

"AYÎ* 

Û"&\.AU . , 

Jf 

♦ *■.** ^AtlJ-ArJ 

?PAe Cr^Vl'A+réJ 

TtiArJA 44,4,,'ij 

■Au AU7U*SAS
 ,A

°* 

AlA/*J* * ' 

-.A,.-., >
f 

fit*£AS*A*.A 

ÏAiAiAAiiJ 

^j/tAihfAJÎM/0 
7tU* 1* 
m f 

9 KAJCeVftivS Jt* 

™ mu J' 
M'IA'AA L*AfJ 

rfrO^i. y, 

«*A" AAKT^. / i V . ) A*»*

J* jreriA JZ 

Je? AUJA 

- • » ■ . - < 

A~éJ J* is 

"AIA- .4 

- *
J
l**#M ft 

7*4*U
 W 

■VA A,* 

I 

I 
*f*jf'A 

A«, A t \ 

7 x . -V A***-' •V* A W • 

.'A I*MJA 

{• MA*A** X 

\/*4*fA 
TJfAA ' • / / • ^ Ji- ^> • 

fS\A\.A, À _ 
&Ater.i>J 

StA4T?At 

=1' — 
rtjt*4. 
ARASAI "" 

iitAmJ ■H'A 

XAA/CMA if 

féAvA*A*J 
diAluMA- # » 

A»A"t 
tTAMAAiJ-

i'.-A.A*. Jt 

ÍÍV-/AA 
AA,A»J° M*. 

Je lé"* 

ómA^AÍiréU 

AmMCAAA) 
AWÁS *£ i<-A 
Mkl,AA 

V,ùAAA/>i jA*i>*rS 

te tTAVtfAA ■** 

Ajttjnû 

/U3A'*v
ÎJ -ÍJA. 

34 CAS?** 

AAAA AJ'AJ -Jf 
Of AAtUAA 

ru» J/ 
éAAtfAJmé-J 

/iiCrA, 

-■AA.J.^e-' 

TZA-ÂJA 

A. . AA*. 
j y -

fit/* lifAsMMjH : : - AUA*"fA 

le Mm», i°»4ê*<e» * ' 
, ÍO M SAÍAÍAAI/J 

0 AA .tt.tLl-
= /• /g4JstrJ4*W* *-' 

7ii. 

m A*ay A~S-

S*AÀ>rA4A{,Ac 

~ ±ScA*A 3A 

f/*C (AW£j ■ _ 

JtAm 
AAt- j-> 

3A "»**A 

A *oA£t-

VAJC S*JA <■ J, ^.AAt M. SI 
An~n fi AAAAAAU M St'AWAWJt'-' tí/UAM^íJ 
•V JA^A *Avi* VA,pA if 

AKtAÍ 
.■^*-<^r / JM/CHf j T . 
Ar*... Si JfftwejF 

• tAò/.'t^
J ■** • ***

J 

j£ CAJJltA = I' 
— Í/C0O 

J.AA-A ta . . MÃWAA/Ó*' 

/'/Mo Z J* 

{AAtS) 

J. f*M0Î **' 

ARVORE IV 

fÂJTéíA \ . J 

"1 
• J>AU Aí tf 

A >IAJ ttAAAAj 

<f (9 /• /f 



A/AA^A A*>S *»**'*■* ft-"!- J f c * * » y * ' J < ' i ' ^ « < ■ su**; 

VI 

Je i/ATA ? /TArf AAAfA Jt< Ji^JA 1* 

~l 
AfAA/A AWSJ M A'*A

 J 

: : : f 
AT*-A/A»,.** í i t e*s*e4* J< 

AAtfA Ttits if enfie*" ■?■* 

v u ! 
A*A+~AÍ* srf*/jfj 

Aé Jeu S* V 
J*A4 yf.vtfj J~ /TAAl/A A/AA/A/J f 

f/htAAA/iT* J*AAi**S 
, ft, 

J4 yAAAAAAAJ 

ce*tsTA~e* Aft/ASS f 

/ *<» AA/fJ 4/ A*4TT/ f* /V/e AAA'S* 
A'Af,Af, S* 

J»M/e TftfJ , 

if e*An**A 

&A~>*,r- u 
S*A I t,r 

teJ*'** 
****** f* 

V I M 

fiÂTf 4nMJ. 
e*.C"e44' "* 

^oA* AASJ 
JÁ ***J4 f* 

= /• 
JA+>SAA 

" " ' * ' f*A 
SAAAfK 

ss /' 
~ " " w A*/ 

/ AJ'/ ,A ip 

J,A, /'Afs 
M AiAAft. 

&04ATA /)Af.r 
i£ Jt>v*A * 

■> f'AAe 

et*f,j S/*/-' 

4,éf,*A 

AftAJ. A,*"/ f/» 

tieMTAl. f*AfJ 
*,/3f<*?c * 

(**S7XA/e* 

f/C*t A 

IX 

émet/ait* 

MMAY* AMfJ pt 

M ear*,*'-' 

,14 A/A AÀA/S* AS 

MA/rAU AMÍJ 
if* 

if &t/rr>Aes 

file A*i*V<, 
if JeuSA U 

f4t>44 Aj/fJ 
t* AV**4

 2i
" 

1 
,*je* *A/ir*K/ 

• M Atum si 

*"£-■ J,AS 
U* 

0 MMv*> >— » . j-

f*AA-A **AteA*tfj 
U '•~SA ■*** 

~4/.A n*r'*'** 
» «y JeuAA JS • C V <", /« . ft» 

X I 

f4J1 f •*%-*/• 

■ . * * * * * ' " 

41/1 *4Jlt>r-' 
i.di-fc

 J
"

J
* 

A^*V* j/i*'S* 
A/ se*S4 4r 

! 

/teM'te 
%An*/J. ** 

\ 
■ i 

fUAe'A /f*A>r*f 
SteWitS 

nf-nXAWir 
% /W*n */ *** 

*/nAj*ye 
jte/TJ Í/A 

*f J-

âs,/r,A*s /*c*fe> 

CflA/s/nA/a 
AVj , Jfi 

r - - ~j 

i 

~j4.**t, -*"
J 

* J/ Jri.S* 
% iVr jaz a 

1 
^ JUtA/teA 
W 4,4 S 

V SmoSA 4{ *J ff/l7*>* ++<■ ■ir 
+ ' ^ 

0 rJAI/A Tfigj 
tin. 

/éA/X/J 
9AAA<S. 

SfAtX't 
%fn**Ceef)ji 

If JÙVJA 

"tA/Alti/4 
V ■IAVI'4'. S» 4. 
;V Wltil/4 

Sf4.nl it 
0 , fAAT,**)SI 

if JnU4 

MiA/4,404 
V "41V4U. S'* 

*f v/±MéJ*A 

J* CW/A
 J

~ 
- 9 4/..(/. ti/Ac^Ce'i Jr 

♦ •■ - . TtifJii* 

*'/>4jA>AutV) A/fJ.iA.Sufj) 
• J'CÎ/A* <& % $4 

» if JlHJ~'4 W 
ft 

St 

J-/ 4X*/S> 

TT4/ 'A 
A'1*4 44 J S 
AUK'AIA; 

ft 

M A/M^A-4
 J

' 

/T44.4 AAAÍ/. 
I'M 4k4T*e4U ) il A 

7SAFS/ Xfif_, 
■V v , , „A *4 

•"'A' - * « * - • . 4f 
V A/S. f>SA.f,,S 

e <£ AA\.„„ *•* 

**Asr,*i*c 
% A*fj .te ,f? 

4\('m/ef4^e 

/VeA AÁA/jt ff 

*/-CA*.fl^r , . , „ 
^T J ' 

A» '■ AAlrj, y y 

6* Ai**Ac ff< 

yTA-fjA 
AA-z/Se ft 

SfS' 
A,A/17'~S'-l* 
A4 t.Af 

Afei/A/A 

.l4A/i-*e gr 
Jé r4JTfx4 

y.AA AAi~/S. 
if AII/AA, 

If 

*H/r*f *4/S 
)A V/tt ** 

7 24*. 

jAMr//A _ 
p,/lt-< *■ 

ft eeJ/^-'e 

J/AereA** 
AvA't^ M 
óeJfA'04 

JJ 

4%t AAJerA 
if AK/yA JXA 

,fAA.-A *.4A'Aur.> 
M AH't'A 

AS 

ARVORE V 

http://Sf4.nl


IV .fait,* .fo*'í J* jfróAAA £ Zt&t£"<A(TZfJ** ?fj-J.**) 

\ 

V 
I 
1 

7 /« 

V I 
ST* 4,* r)#*f-t 

V I I 
,fJ4JZl* .w*f7J*s ,f*MfJ*> J 

V I M 
/fut A Í / J V / J 7oA, #<t*K""r * 

7 fé. 

ti£jtj$e* /*****"* * 

M Sftww. títogi* f*. 

— 3> / " 

/•* 

Sf4AT>*r 

/3 
JM û/*W4 

M.AV&SJC.Vit- / » ' 

Jtí-sJi, At/s 

/?4C#*Jo ft 

~ ff* 

/ / S W / 

,l4l MltAOLueéLf 

t*4 

I&JM4A/JJS -ff 

fttlpM 

X I 

ARVORE VI 

f£;\f* ^ , w y / / 
Al**4*f 

l i 
Cf 

sfr*»Sa *c£tf<fl/fs 
fMfftJJo A f*til* J' 

. rt/ía 

Cf 
ff Zf £m*uá**t ~ Jí 

&&IMC* /it^f JfA 

ff*U* •jH*éf At*'*' 

Jí. 



A*#e S4iJ /f.áf/Ao/jiSJs/foA /**/ AítVtf/ZJjA.) 

VI 

AtAA/A J.4A4%S «fá#e / < 

V I I 

/fAJ'A A~4'//í»/JáJ JA 

Jé4ut '"f* *< 

f£M» AJfJ A/*U//i* S Jcf/At f/AáJ *'€*'■** * 
cJ/AACA JrATáV l//£A~/*'e J~ 

Atf.A'J- Artj £f f*AK6*A J~+ 

ftf AÁl/tAf EB) 

6*/**-s / V / / / ^ d * 

~ f^ 

JívAAr /títáf AW&l*o ■? 

V I M 
/<ÉJAo A/**\<"> S/d^'Ao f 

— f 

/Vae * /.A/.AÍ. fJ 

fcJA/ã +6#* &■&£'■*• * 

MtM CA MJ/MJ 9* 

ftMt* />/*£/j£ rj*4t& tf 

TÎA4JA /•£*&£/ JA~ StHVA /* 

I X 
jtÍA/S, //*£/ 

/e/JAVAl* ** 

/UA/A AAfj 
JU AitAASê */*■ 

ft44) -V 
f/Aá, " 

/fAA,aiA'JA 
//AéJ /J 

Já A/r/sy -W» 

/TA á/A /H 

//AA r,/t 4mi*Vo 

r£AfjA 4*j4/t\*áJ 
A/Oá/4. U 

= /' 
íf&nit AMá/Já 

JAtAAáS fá* 

2*>éJ ff 
yfáJA/ful!/ 

/■A/J~JcAAfJ, 
Já S4«A "* 

CáA^A AA//fJ 
Já WA "

J 

~l 

tfAStm á/AAZ*v 
JA AAS£*>J*

 fi 4 

Xfoáá»A „ 
A^jA'ác/á " 

=/' 
/A.CÍ AWáS j[t 

Já J.AJHÂ/, 
--.: f 

■Jé*- A?cjA/tWJ 

AláJmMjc f/J 

sf/»A/Jc ff 

AUJgWfA 

Já Tttrt 

AejArktás ' 

//"A srSAfov.' 
Já áá'4/A *

f 

= /" 
//AAT/// éJK^/j 

feltiA-c / ■ / » 
— 2' 

ftAVAá» 
A.jÁ>é«á.-jVJ 
/fcAáiAA 

f/A+ífr 
*AAr.*/ ' 

»AAT,MS ' 

fAsr** 
/,/ifj-

j j -

mi 

áM*CAl*& 
A/A^AA 

4UA AnM/, MM* 
A*~</.

J U J~éA/#eS*wA
 J:

*'
éJ tf 

é~rA^Ajx«, x****'*. x***s*tmsixS.*M*i 
Já nsAAáS ■&+ 

J f - « * r r f i t » »á£Z*4» "W> OáiM, 1/*. 

JeAo rU/J 

j4IS/Sf J' 

&AMA /UáJ 

J*A*/A 
Jt 

CfáUAe J<* 

J*'A mrA+«£J 

f/i /AJIrfJj, 1MJ H t'/ïfvAé /iit/.- A*t'' 'A/J Ji Ai"*' 
tf fiJit/f* vu+'t-f lé /ÂsrA JS ar /*>■> 

—: *z= = JAJAOM AdfJ Jf 
"■L"*

J ) j * .tAAX/t MUJMU **f**TA4 áAAf"
4 

CA Mm Ji , 
Jf 

/UCAáC' &4A&A Jr.i A i-ASAÍ JS~ 

X I 

- =: /' 
StAAlA fMfmlAlt^ 

' . -£iA, 

Jf 

| MAV. . 
fUA»t CfAATiM/ S'* 

+4 /*A4T?M/ 
MAá&rrM ieyíJL*' 

ZA/A tsyt^áJ 
Há #o,A **+ 

ÍCte/iAA fetrtUjv*/ 

MrAAAA <■■' 

fáAJ á^/CA*r*J 

HAár**,!* 6,*fAi*éj 
' Jf JUÍ/A JtJ 

JiÃt, m *YAá>A Si 

Ceá-itc HtAKtf 
ri itAÇAU"*" 

34 JUJAIAMA 

M éJtft'a-' S* 
#. á/ífrásSi 

J.ÍJMÍIA' 

AMc'j Jf. 

= /' \ 
mue* Sy^ 

^SOA* A*S-'r V A**»/?» 
4*<fS fí 

■ C-^.:A*A.,A-\ 

A/VA-* 
At.AAjjS" 
/ÍA£,A1A 

_ ,1A*"I 
■ AVá. 

= /• 
y ï M 4/oáv 

•S»L>7e AU/O A 

^évfá^M 
SutA fita 

iKA/eAi* HAAiA 
| r,4fl M'"tí-T & 
AiccnJtAic t/OtiAA 

&4V//A 

ffifAAl-,» (/£A*A, /»'. fi 
I VA/MJJ 1 - Í . J . A *: tj 
****** tf a B 

*•» í-, l/AJC AfArx/f 
»AAi„ »">"■'MAAf,^ 
~u,. í> áf OAJJA 

ZA'A 
.VAJ»AS . 

A*4* i . " 

Já i-A-.A 

*U*AA^ f/+ 

Jtá&A/j 

VAA-A 
léájAsAá'/ 

C4IXA/#A 

&Íé/AH ft 

fcAiiHA. 
V**A>SS S?* 

/'Af/rfco 

AûjA/aùeJ 

fWfAít At 
\*á#JfJAf 

YAJCÏA'iKa*/ 

W . 
JA 6*SSOI 

4ÍMát /ÍStAVUJtJ 
MAlA.i, W 

P MZiJA/áuf/tf 
fA/ *»JAs*sáj ál IJ'A/.Aé 

?J 

VASA; 
| ÍKA/CAárAJ jf 

SAfAoJo ' 

JiUvWA ácc/Aá-ye- / / A 0 ^ /fé,, y 

zx/ej je 
é*A/rAí vá-J 

VAJCe 
iMAtgtáC**'* 
M ÁtUáCA 

AiieA/rA fs 
é**/rAi"*J 

Si/' SfAAT,»rS 
Jf /fJAA'S í<* 

4Gf* /f4/tr,#s 
Jf á£'A*r* -rf 

/*.A 
ffAAT,A>S 

4/ 

**ai<rf, *r 
J* HW/UCA 

~'A. 
#400 Jé 

Já Aá y/s* frm 

f* SáÚrrfA 
4j/áS T\A 

ff tfjx X?< ***. rft 
á¥/á*r. 

A»A rr 
A, fA'axrfJ 

ffAWÃ. x'^ 
fráfá; Já '" 
rsAYAt#c 

M A.Wfuf/ jfcA/eA Jf/HfarvMU áíA <e4<° ff AM/f* j-Mf, ft 

nA74ic = A****** //- Sá »*AA/J 

f AáfiAA /-//v&srf/ V j 

COt/áJXSfA áj/f/*A* jy 
ZcjA/ávA/ ff ScJA/AiC.' 
fá ~/AA>; —. 

tUs** ™**f "* 

X I I t~í 
sfA' //.AM£S ^. é*/*á/ fíAftff i''f' 

\fA>.A/J f„ M S,<tft *,M£S fá )/A/Já fj 

y y ^ VASCZ> = 
/tAtt*/ JeA/áA 

JA í W / * < * " X/iáJSA 
á/%c f*A* *>'* 

/fA*'A 
/toJJ'^a.' 

4AA/ÏA ** 

TfJfHtfk Jf /y+ 
AúiifvfAilf. 

O 4. A " * 

' /I-.» **J>-' *■ áíCtfAJjVS"' 
f4C#£fo 9f ffAMAMJ* 

ff y AámMj* Jf 
ftftm 

/?4/,-A*/Jf/ ff J,£ 
Sff/* 

'"g" 9f íáJA/fufá 
rÁácA/stM 9* 

fui 
f&áJtS 

*. a^X/WCc ft/' &! 
JAAMááCA f'AaJjA 

fef A/ájfáA 

AcJA/íftfáá 
Já A/erfAf/ 

#■ -»i£.< V . ' 
JA KYJáCA 

Af 

A'VAAc 

I 

#*MMtti AfM^gf-

Jf CAAt/A/Me = 
f,4 ? /»r -

A: ffJtn/AWJfj 
f.á 

áKfA-AA/JfV 
tkf 

íllA£A/t!> 
V4AT,*/J«AMJ. 

Já AAfAá /tte. 

ft&fMtVJA-/ fj 

J'e te Af^vSt. 
AcTfXá/c á.f* 

■ AoSt/f* 
\A. 4/érác +.A*4.*±: M 4fi,VJt, ffi MAVi.*/./. 

"•- M f/f = ■ / » 
An///r fit \/A,'Cf ^ 

f/á/ÍA/fáí ■ ttAAfïfftt , 
— fé/TA» 

.♦ ' ÍUXá~*'(c £f^ 
A4 fr^/.VCA 

X I I I 

AtUMMètt J-Ã. -

m *%? Vá" "" 

| *' JÍMtA// 
Jf CtArAátr, 

r/j 

f j S.SiVAtí' t/f 
^/r. AáSAAyj /ff 
! < • < . . " . - fie 

> 

I 
< 

| rAjçuf/ 
tf'**, 
t/tt 



V I I i/AAACA //A/J f/àé/A* ('& JO'«> AniM/* A*4£s JV <**"£** fiEs«) 

V I I I 

&*XÀXJb , *< ,»« . ^ - sUsséXA f 

■JAWCMA S4/S /TeAAe'S /A 

/fA/tn» AÁA/X ** M & C - t 

7^ &VXA* XM/A/ACf /~*>AA/<:/AAVA J*-

IX 
/fat/SAT A/4A/AWJ4S 

J£ s*/*gAfA J" 

Jé ÀIA/XA* f* 

fX/4 /ÍZ///AXJ// í 

>ÍAA/4Í A»JA/X*S 

feSTX's /SOMMAT / 
JCMO XUAftAf 2tf// HtoZMf ? 
JÍ es/Yàt* 

ft/' X"/}A/A/i/ôfy 
xm ?A 

it/rYCA/c ÁFArVAAXtif 

CttA//CtXXo f' 

JA CVAXrA *"■ 

,f4A////tA XA*/4A/J/S tf 

Á»t/A£*tCm XAAPA/S 
áAA/A te AtAtés *** 

Qfitmtf-s? AU JA'AU/S 
M AJASYJSSA S/ 

r£*M#Je A**S. 4n*/A /YAAXA/S " MAA/uX 
Jé fA/fSAA

 /f ftAAf'A // /f 

/TAAsA At/£S*f /T44/A S"*'*-',/* 
&c#,4*s **■ &íet** 

! I 
TSAXXI 4cte/A//s ^ ^ . ^ M R y 
-V w / a v - c / w ^ ^ ^ z A?*&t/-+*s 

A 4f AJ 

JfSAtofM&à AYAA'AZ/X/ U 
= / ■ 

Ai// XA/pÊ/trá-f 
ï/AtAjk*

 fí
* 

wASCo SfAA7~W-' 

<2aVS7ZA/ÇA AnWX Jé SA/ftíAA < 

ê~jJ*,'A), /tò/jíj srxjx y„ 

ré/i#4, fejj/Ms /Mtr**ti> v<-

rtr,rt ti 

i 
I 

Xf. AAÍAVO 
4*ÍA<&*AÍS 

/■* 

/XA4/A AWé~S 
õeCXAAJ.

 /J
* 

MAAC* AXéS 
fyfX/é M

J 

-/cAi A£A*A/«*£r 

3 = / ' 

j £ xt/r-A XÃ 

/MAT* /íiATXJA X~<f 
-.1: J' 

XoA /QAAS /fe 

/7AA7i/!f X*A/AA/teS 
AJAÍA/L X 

-7eA, AÁfAAAS 
s(SJi//4e X' JJ 

Xf^f/AA 
A/SAA/S 

ârMSCAAA 
l/ASfi/AS Jy* 

Jé /fei/AA 

= /' 

= -?• 
''/'o At&MSe 
MOe^íjf^-iB JSJ 

/1t/l /QÍI/£*'(' 
Jé /Hté/ -tf 

= /* 
; , v / i ^ C /H/A/ 

— ^ • 
/M4J7/* *.**£*{' 

M Ci/* "■* JSJ 

JÍA///ot/yV>VA 

/e»*t'tt>6r Ji 

/(l// /fA AT/MJ _ 
3/* 

à4 (fM/VA /ri 

<//*^4n/7r /*/VS 
/Ce/ i/ASfuéS-** KtSfJÍS

 J
' 

4*fSéJ* 3'* 
&A/CA/.0 
VA<sfiiAt\/M 

CUi//ii4 >#*-

X I 

/T44/Â /*/*//>£•/ 
fCW*/?AAÇ4 

/ÈJXte S/4*-/ 

J£.444*>*' JJ* 

/.o/k /STS/SAA/ÍJS 
/Mf/Míí J<-

— /" 
/^44/A JrStfS 

«tu?/*:*
 J

'* 
— /t' 

/fA4'4 AbM/MfS 

/t4//A~> 4»J4/**S AMAXA slA/AS 

? JSa 

J/.44C 
/B*fAl*4J Jf 

O* 
t/A4AfA 

■VAASAA/M-J- JS* 
à£ AJAsrStlJX 

SASf 
0ttfAA0£S 

J9 
SArAAs+KA 
4BJA>,AUÍS , 

y Á£AU/A,A*/VS 

■ re'A£jA 
4'JA'á*l£S ■fif 

OtusfA^e 

JcAMA 

4cJ4'*\J£J 4* /toAttéUTi 

**VS%1£J 

/¥4„ AHS A( ** ****?** 
4s ,AAS~/.A *** 

*J* 

{/AJÍe 
W/TA4//M/ & 

ja ew/sA 

teA/x/J 
J,/VJM &* 

AV36t*4A/4 

Á£OA/'4 
/i>J4/ft/í-/ yf 

4/4Aé>/£4e 

. JsA~e &f* 
*/VAji/A*/âJJ 

Stér/f/t/A/e 

g ftttfm/uitf ■(/ 
J£ 6VASto 

MSo*/c* 
V AW** y/A 

fe£V/0 

Íií/Mo 

JAAA/A WA. 
//A4SJ* 
Au+m 

tstfi/*/''' 

Jé j/t/A* Hm. 

I /JXÉSA'* ^ /Y/i. & S4AA/tTA 
/"/44V f* 

j£//li'i4/*'A/A 

JAMS. jf/AT&A, H* 

X I I 

/lltWéfa — 
SJ /?A*/A*'*e 

ff 

JíA» 
#M&i4 
/A/âAA/C/iJS 

/rtie 

/Vfrr 
4K)A/A,£S 

ék/' 

<rA*r,/* s/x VA/e* , v 

lmíf<*ts #A*b*v "*tf«*s 
M CéM/fA — íf 

. g/Am-f 
. 6***VJ4 " ' ' , 

. éjnsA, M t S t «A HUjfW/ 
i S**44J <f/ 

s-r 

ne/fc^ 

/*£r/A 
MJ/t**-/ 

Coivrt/A'A/o 
A/. AA/£J 

/c/e 
m/I/A y té ft 

A4tv£*t 

J,A*A | 
SI*/*/ /Jm. 

JA J/J^A 

H4A/4 
I Me/ » 

= f 
J'A. | 

WJI/ZTA 

J^JcA-t'A 
V AMtj' X ~CA. 

//A4/A ,v. Sj/fyS-r ft 
^Jtt)*/ // 

\,foA/f/WMJ VA, 

"f/iUiAXK/tj JevXtsrA/** 
— -t' 

/Ï4^A'. 
yj*rAr*A 

J//t'A 

J/**t> 
14»ArpU4t t 
Je MAwfi X» 

CotUA/t, /Y44j//f 
émrptuét/VA 
JA ÁAtif/A/AlA 

M. fjJ&A/ #p 
*. £jr*rA/ ff 

ié*A/a4 
AWA/M 
44V//Ï / t 

= /' 
VAsec 

I é*A/CA./'*S 

X I I I 

J34AA*/. 

4 . * ^ AU'AA// 
/>S*&AA /* / 

A/.s/rw 
Si &**/<»£ S J 

AWAAÍ, 

//4/t/M j^Ut/fs 

tî**rWMHK&» 

ú/t/, /*/£/ 
/t*C//4ít ■** 

JlAWA 
VAAftAfS &«. 

/Z4ÍS4A 

■ 

r'/ZJ4e 

AAA&ir S/ 

/Ï£A*A/A*&* StMitr**pA 
A**J. & A*ÍAV. //■ 

~?/4A *~f*** 
AWA-y /SA 

atA'ÇAX' 
*¥~J/-/ +* 
SAse**'*'*'-'. 

1 . î 
iÍA.iAi -ClVi 

V /<>/>// /f /ifA#AA/4tS 
/A<r//fto // 

CA7AA/A-A / Í 6 6 » * 
AAJÂ/Î**-/ /''t-t 
4,A/'4i> &*■ S* 

m 

JJAA/fA 
4AS fa 

éf/. SAVAV*-/ 
i£A>êVéW*é 

V/0/4//t£ 
/c/es -ff 

— akp 
/fA4V" 
SAJ/vâ~S JXA 

JA Cv//itA 

J/t>/» AXA/S-

j//ii*s4 /r/ 

6&/OX44 
UAU J

1 

JoAt A6A<JÏ 
I T/-C •ft* 

fy? t£~S</ •* 
guet/if 

ysAe 
AA>A*SeJT 

/UC*é~<?<> 

A -

«y^£"» ff 
^ MH4J7/VJ 

4A CM/Z/A 

SAA>*'-f pA 

XufeV 4* 
AUt/<4AAS/A 

4Sv44e 
V J/4S ÔA . 

Joo/A 

,VAA/A 

ft 

'1* 

k te/* 
*J/AS % 

S/}AA/>TA 
) / / * ■ ! 

f* 

MMX 
wnstm JS 

SHfAHMV 

/ira*** 
fr 

JkAe Z/cA/eA 7Z/o 

u 
J£ #A 

1 
CIAAWO _ . . S<u*A X4 **HW*m 

ff = ~ 
■ vAset Ml A XAA/A 

MAAKA-/ *fAf4f/J4 
JA Cvr///A .,.,* XJ+ 

A-^AAo J»Ai 
étA/ÇAAfAJ / A l * * / / 
/AfàrJXi * / " 

Xy J**>~*4 
XA/fASvA-J 

X4 

At- /ÏAA-AWAt*/ **■ *VAA/A*/J*J 
/ACj-Afe, X/ 

SSfAAtWt 
i r 

AS.VASfAXt f t „ÂAT,# W Ari 4ur Áe/C MJ'AS 

JA/-T4A. XfA
 m

»»4éi-»J MéhéUét *£%«X*. I**** ***t*** 
#t / W * / f*» 

ARVORE VIII 



VI 

V I I 

J>/4fo /fá*<j/J f = £&/*** J/A S (~J£ i/AWeJC/a) 

/jZtvAe >-*•/ M ■toi,'/'* M JcuJ-4 ■*■ 

YAA>/A fja^rsvsje AtitUAM!* 

= -;" 
iJtéSAi/st/A sé i1M*H&*f*

 J
* 

V I I I | 

J**J/A *?/»*" J* m*f*M / * 
Jk Ari^AA -' 

J4-v<~/rA ér, *CAJ. i^J y 

/i" J/ASJ 

fs)AAr,sr r*£'AfJ 

IX 

Je 4tf£AA* 

/■/>A.A AW*J' 
A-ti**'(A A**S 

JAA/SASA >-<r //• 

/■3-Vi A*fJ 

rJ7£r4ê 
J/AJ-J* 11 

AtriiAA 

■fi»WaA/MA>A 

Û/AT ■& 

3*A, A*iM/. 
M JAM//4 11J 

X I I 

X 1 

JoA* £. 
A /^AA7,AM 

SAAA/JÂ' 

^■//Mr's/S 
4f 

Atiffv 
4*j si 

'&9 
ÍJ *>« 

r~ A ~ f l 

SlAA/ifÃeJ d; 
Si 

W***?'A 
*f 

Af.fAj&j) 

SI 

óvA/fA-íc 

/Af/A» 

6l*ûSfAl ISA 
ifrS/CA-tSSJ 

JÏAc, /YAATvSS 

JA-^V /St**-f
 J

' 
VAJS fl* 

ffi-YMAA 
-**&■/ Je 1+ 
ArfsAA 

■f** £OZvA, 
SfAAr/jSS 

(AA/VA/SV'A. 

//Aie, SfAAT/^S 

/fA*>~'Sf 
//A^ if 

Jer£J*l 

ttsï0/*A''£ 

S # A f 

JiAe fi,/ *t 

1* ?"* 

/JïtVAi 
/sAfJ 11 

ô/AW/c 

JAi/Cf/A 
//A£j tí 
fctÍJlAÍ 

if 

tít^tA í/í 4j 
£f)tr£J & A ,fAA^>AA/ 

CAJr,*>í/Jo í>£ **■*£*» 

= ■ 
? *J< 

IVA/fí-C" 
SAAf'* >- i t 

j 
ámeA.fscj 

A 

r~ ! 
i 

Sf 

1 
*■ iz 

áf/VCAÍa /if*. 

é* 

M£/4t" JA 

AU4**tfA SSXtrSj 
Si Te» ri *** 

S**4SA. /fAAJÏMS AT 

SfAA/* fi\J/jArfA>*S 
3S •fAJTSAA&Ar JKt 

foM/riUiSfA ATAAJHÏJ // 

-***£S AvsrsSJX MWA*A ss. 

6t//0/*AA STAAr<#S /? /!UA r//Vf/YAAJ7/^jJ 
V ■** Jr£*A>Al // 

SVfe jf JA-CJ j t 

ôt> S****** 
Jo A'tsAA ?J4* ?J4* 

ffj/iri/* c**srn#cA 
MA/fA.ii'fJjéA /■ÏAA/AMJJJ Jf^ 
Sé SA"» f>*j0A/**SO 

éÊMfAX* 

0VA-A4A 

SfAA/A Jit 
/tASfrAf\M 
JAMMAfAf 

C*A. /&tt/?*fS 
/f 

STAAifJ 

^ /VAAJ/^S Si'* 

± TÍAtJ* 
/ii/AfsSÇ* 

Jí 
A <*'<-

/YAAT'A/S 

M St*-f 

/£fa/l£v£4* - A'-vCf A J/A?Zt/f 
Atot&M/ J* ,YAAJ?AAf A f/ifttvéJ) 4f 
JtéxsA 4t J£ óo*V ▲ 
û /fee» ttrsCA/o 

4* 

/i'AAAm 

jtA-O*'-*' 

KA/TA 
,t/AX*S/ Jí 
Jb Ar*'*AAl 

^ r / • 

A?A//ri^*/si£'r 
=rl" 

/^AAr^yjij 
£vSAt 

JéeA/AS 
/YAA/SAV 

Jf 

/r. i/AJ<ev*S 

r 

J*A. 

7 r.u 

sfAAr>* s?/ 

f4 yr 
/YAfrA/s 

JV 

J. SAlé 

ÓvfAí A/.AMAJ-ÍJ 

^ ■ ■ 

.V. AA/fS Sf 

X I I I 
Jo4ù 

\ APJA.CKSJ 

ARVORE IX 



-

463 

3. QUADROS ( l -XI I I ) 



> ^ tSlo J 

édACat //ovnt/nj /$&<4&6 rem*iZn, 

f*?f-//zs T f — / 

//oa - //So ~J7~ S S 4 *z 
//xV- f//f JáT ? g Z / 

/'Jo- /Zs>0 /Z J z ■Z / 

///IT- UZJ
j / z z> -e / 

tzts ?-e7s _vF z J / / 

/JJo  /J* o v^ — £ — / 

/J7S/31S \/r*/ z S / — 

?Joo - /JSo 7? J J / / 

/J-2f- ?3?S .5" J £ —• / 

/JS~o- /Joo _xV z f ? ? 

. 3^ — • — — — 

. x777 
— 

~ " 
. — 

/o /**» t'4 $ ÏW Je S3 /9 f 

/l"i s# 4 e/sj) - _/ 



465 

><e </Ai // 

/.l't+lt'rta 

OL±Vo /oft V<->í 
J //OTtK^fJ //u/ítfiUt //*Jtu/ rcmùn. 

~T • ~T • 

27 — ■ 

~77> ■ ~77> ■ 

//So  /£ec 2Z ■ 

~ 
///f^JJ

: jZ* J — -e 
/US /J?J Jvf J / J 

/■ZSo - ?Joo ^g7 / 3 s Z 

/JJS/3ZS \fo/ * •T J S" 

/Joo /Js~o 77 / / ? J J 

/3JS/J/S ~7 z 4 / / 

/JSo  /Soo _*? / ■Ô ? ? 

~7» —' — ■ — 

X'// ; —- — 

/0/^t'4 i^H -

/7?VO 4 e/jj - _V_ 



■>.< </lo /'/ 

//Vu «'/«so 
Citant, 'o'q* Vítf éeiACat /707n</MJ Sfu/(t4.rj 

_2f — 

7/_ — 

. 
jar — 

■ 2Z — 

X — 

H — ■ 

/■ZSo - /s?0O JS" — ■ 

feZr* /3SJ ys// s f J <T 

/Jfc ' fSSo 77 ff S<Z f 9 
/SZS'/J/s j[ 2? Zc J <p 

A?J o  /yoo if 2? 6 f Í 

/jfr?4jj x > ■/ J P> ? 

.. 
X/// -— ■ 

~r«" 1 1 1 
■isai </4 J - /// 



^ c * 4 * 77" 

HOTIM/MJ s/w faa 

T — — ■ — ■ 

j / ~ — — ■ — 

. 7*T — 

//So - /Zoo 22 — — ■ • 

/lue /£&> 2. 3 — Z — 

MU"/47s 32 3 / 3 — 

fZSo  f3o o & ? 3 S Z 

/l?S/3*es Xfo? / • /c S /* 

/Jûû ~/3J~o 22 33 3/ /z /Z 

/JtS'/Jfj j ? 3/ 24 6 7 
/JSO/ÍO0 1 Z Zf # / J 
/J?S'/4JS 7» ? 3 ? ? 

X/t/ —• — — • 

707^'V wm 



468 

> * oho ^ 

/./■yrtt'/co 
/707*</>»J /Yu/(/4.fj 

Ji&ns. Vit 

- • ~7~ — 

77 ' ■ , 

■ 777 — ■ 

■ M • — ■ 

f/?S /Z<l3 
~V 

-

Uõõ  /ZJh JF 3 3 / / 

/JZJ~/17S~ V» 4 / z 
MSo/3oo V/// J f 3 / 

/JJJ732S IE 4 3 4 4 
/3ÛO/JS0 J? 3 ? 4 4 

/JZS/37S ZI f4 f Z z 
^JSoZ^eo ZF 6 4 ? ? 

Y/// - — — • — . 

77A<'< 43 tf / / A 2 

//ísaí* e/j) _ / V 



469 

£<* Mo V/ 

6e\a.Cat /707t*<^»J /Yu/farj 
7-ix-nj.^. 
Mts<u/. 

^ JÍAS*/.\//A 

■ ■ T - ■ ■ 

7£ ■ 
■ 

777 — • 

- — 
2£ ■ ■ 

/Mr- /es
teou  /ZSb ~v . 

H / Jl — ^ 

/£So /So o x» • S — S 
At So  /Jo o 

7/// à S / s 
/J**' /JSo J? ? z S~ £ 

/JIS /J7S y ? J 3 s 
/JSc /tea ~Z / 4 ? ? 

loi — ■ — ■ — 

— *"/ — — ■ — -

/of<x<'<i ÉI1Í 3S J s f /é 

/ 7 - / • *? ' 4 <{<4J - J / 



~'^t*. 4/4.0 I/" 

c-i&Ho So'q* tod * //iTTiKsnJ //u/frttj /UttSta/ 

T —• -—• ■ 

j[ — . 

7v ' — ■ ■ 

. 77 —• ■ ■ 

//?f/4tf 
/Joe /<ZSo X —. ■ • 

U4r fjjj xT í S / S 
/ZZf /£?j

US'* - /3e0 & <? é Z S 
/y2J~o  /Se>a 

\//// 9 / t s 
H / / / f s 

/Joe  /Jfo 
/JJS /JJS J? / / /J / ? 
V4J~ /37S 
/JJo  Stoo Xi zz u z z 
/J"S*/Soo HI é 4 ? ? 

xTT/ — ■ 
— ■ —, — 

Zo/^i'4 Wm to /y £S <zf 

//■Ísa-íe^j - A/ é j£ 



$ 
4*x <&o V^ 

&-*Vo/o4*S0j I 6&.AC4U f707*<Au ' //u/K/it, ' A/meu/ /crni^t. 
■ 

j _ — — -

j£ ■ 

. 7^7 , 

//So  /Zao 77 — — — . 

faoo'/es? Y / — / — 

fozs-/j?s) & — / — / 

(/ZJo - /Joe) W z — / — 

/UJ/JJS ~7Z/ z s z — 

/Jcc  /JSo J
7 s — J — 

/S4S/JÏS y 7 — s- — 

/Jforteo 71 / * z ? ? 

— • ~W/ — —. — ■ — ■ 

y"/// — ■ —- — ■ — • 

/o/^t'4 Í m , 

/ilxatcftj - \// 



472 

'M* <áo L* 

fa&yi» /oft 'foi /70TH/MJ Mt/CfUi 

I — — 

77 — —. ■ 77 — —. ■ 

"777 . 

— 77 — ■ — ■ . 

///«r- sz*s y — 

/£/> a  AZfo 5£ / —- / • 

/J3ZJ'A2/S & s / z / 

AZfr  A3o» S z A z / 

Az/S A3Z3' 2/ / é 3 3 

/Jeo A3<Sb y A4 Ao é 3 

/3JZJ~~ A3 AS j2 AS Z* S * 

A3 S» A4 oc J?" A/ A Z A 

A3/S'A3&~ //// 3 Z ? 3 

wk ÏZ f? Zf ZA 

//■isaJtfj) - y^ 



473 

$ 
'M* <&° J£ 

c-\^rt0 Jog* 'toi f707»<'»J 

• 2 — 

3Z • —- — 3Z • —- — 

• JJ ■ ■ - — — ■ 

JZ — — — ■ 

jT • — ■ 

j ? — ■ 

tizsMfS' JJ. ■ - — 

/Zfo  /Je e \/w/ z i 
<; Z ^ 

/Z?f SMS JE ? t j T 

/Joo /JJo Z / / u 3 / 

/jzs /JSJ
% /o /ù à é 

/JS*~/4oo ZJ Jo // j 1 
/s/sz^y ~x77> /f s ? ? 

x** mm 79 4J /? Z* 

fawie/jj  _ ^ / 



474 

> * <ão S* 

C-ÍAsrto 'o'g< 'Sert atlACaà 
* 

J7o7m</Mj S?u/(ti.ej 

_7 — ■ 1 — 

Jî ■ 
■ — . 

Jiï - — ■ ■ — . 

■ JZ — — ■ • 

/Zoo  teSc JT — ■ — - - — 

/Zûû  /zjb 3E / — / 

tezsuïf j5" f / ^ / 

/2&/S00 jgF 4 3 • J 
/ZÏS/3SS 2? /S // / // 

/Joo  /SSo X *s 2o f /3 

/JJfZjfr xï ^ 36 / / /<ô 

/JSo'/ïoo ïï' 4f / / / S 

/S?S'/tes y/// ^f / ? ? 

/o/*<'* ; m /s/ fz Se 4f 

//■isaty e
(4J - S& e S"' 



'^A otic &1 

* /foUM nj S/u/tt-ifj 
Tit^nj. tf. 

T •— T •— 

■ 17 ■ 

HL ■ — ■ ■ 

■ 77 • 

* 
■ ' ■ 

* 
■ ' ■ 

/Zoo  /SJl HE / — / 

tUS/l7S VZ <? / 

/■JSo /Joo >//// 
3 4 3 

#?f~/s&r 7x 9 3 ? z 
/Joo  /J& y /o f 3 4 
/<?es/j/s m / / / s — 

/JS*  /too 777 é é — / 

/3?s/iter Jõ7/ / — ? — 
5 

4* 26 Jo ? 

fosatefij- /y 



''M* <Ú.O y^L 

* /70?m<sMj /%/4afj 

/o?S- /US _7 / - - / — 

//»o- //Sa w S %• 4 £ 

fus- //?s Jû ? f 2 ' 

//So - Uoe a J Z J. / 
/US- U*S 
Me o - Ufo x é l S / 

Ut>o - USÛ 
/US- /1?S w // u> ? S 

U2S- u?s 
USo - /j£>0 

vx *4 u // f 
Uft> - /Soo 
tt?s- /us 

//// Jfi 19 *to /J> 

/w- /us 
Uoo - /S So 

7g ?6 ss S? Jz 
Uoo - /JSo 
/tes-urs j 7 " f< s? Je 3* 
/&s- /j-zs 
US*- /?oo J£ /ci t'f /f /f 

US*-/too 
sj/s-/izr 

]Ô7 <f? s/ é j 

tï?S-/tes 1&77 Je ? / ? 

TTfat'* | Wk 4*0 1 S?o /té /J? 

fllsattfjj - j. A ./jf 



477 

4. GRÁFICOS ( l - l l ) 



478 

6*/'"
 J 

:: I i :' 'û \ :::',' ' 

-i-VjT.i ; 
1 t ' ■■:': ; E ■ " : . : . : ' 

: : ' 

! ■ ; I .; i:-:
:
::il,.ll::\ ; ; : : ■ -i-VjT.i ; . i . . : j :.': . p ■:.

:
: .: ":::.'. 

Ht . - ; . : ; . . : :, : .:.::: - : ik É==Éf :" :; IT:: ■ 

I ' : : ■-; ] • ; ' : 1 ,
: 

:::.:; n. 
t  .'. . .: Hrppf :.:.!.::; 

" ■ ■ ' '■ - ! :
 :

'
: ' - ' ■ ' - . .... 

::: 

.... 

!■ : ' : "jr . : '!:.:;':::; : : . : 1 : . : ' 
;--.:!:•: 

i - "■ ; ■ : ■ ■ ; ■ ■ - \ ' \ - ■'-

.... 
::: 

.... 

: : I ■■■. :
 i:
: ' ' . !.. •.;::-: ■ ^ : - . - ' l 

: : . : 1 : . : ' 
;--.:!:•: 

i '.':'■] . . . i 
::.: 

; : ! : : !; -
: .' l~I-irt:':" ■ ■ ' • ' " ■ > :. ' 1 

■ • . . : j 
■ 

::.: 
: ! :' ' .;. ; ■ . ; ' . , ,'.'.'.','.'.' 

■ ; :- i i - i - : ■ ■ : ; ' ! ■ : ; ~ . :::::": ; \ • :\ y.'\
1
:::.:: :.:n\:.: : ■ 

: ;:
r:

:[gife \ j ■ ■
 1 / " . \ _ . [ " * . . C-P-— ." :.-:

;
-
:
-. : 

': I :: ! : l : - .> / :.:l :. ; . -: .. : .. 

. . .k-;; ;... i: :. • / \ * ikfs :::
:-

;
':: • : : 

4» 
I "I ' ■ 

- - \k .;:! . . - ■ 

:. : : 
f! \: ! ■ : ■■ \Í^H::

:
:
1 

T-! '- ^ .: 
:. : 

T E7T - : : : ■" : ! . : : : . . . 
' • . ' ■ 77 / ' v : . . : : : "V ":::.:.. : 

; : !
 :

' :":;}■ :
: / 

■ '■';/■ 

■ - >x -
■ : : : ! : ■ : : . - : 

—4H 

; ■ : : 

' : ■ ■ : ; . : : ' ~: ; i : . : ! / : - " - : srffe : ; : : :.;;;
:
; . 

; ■ : : |; :; ':-kn I ;\ \ "-
-1
"" V '.. :::.'-:. ■ - ; ; , . , . 

— — * ■ 

: ' i ' - ' ! ; . : ^ 
" . ' : : ' ! ■ : . . -1 ;

: \ . ■ ; :::....;. ..: 

■
:
. " ' frz 'f '

 : |7 / ■'■[' ! --'-
.... A : 

v : 
^ _ 4 - ^ _ _ : 

: "~
: 

- ■ ' -

! ■ j ' : : : : ' ] : : : ' 
. . . . . .:/ / 

■ . : . . V . i V: :.::r. : . : :: : ' ' 
- ■ ' -

;
 : 

lLi_^t/
:
^ :-■- \ 

: : \ ': \ 
:::.. : : : - ■ 

■ ' \: :r:.:
 !

"-. : :
i ■[. ::' '.::..' ^m^m\ \ . : :. :.::.. : : 

. . ; ,.:.. ;
: ' : . ■; r ; [; ■ ::: .;j/L f:::\: :. .. - : ' : ■ . 

" '..- 3 p : : : ' - : : : p.. : ': . 
■—ah V7Í ' ■ : ' : : ■ ' - - . 

V • :;:_: ':: :T' ' : 

: • ' ■ ; . : ' 

:':V : - - ■ 

. Líè^liMO^i* ": Líè^liMO^i* 
> Í: .:i . :. ; ■ i ' 

mut us» t iir n»» n i / I t * . «IK 1 H~ i) * r u f» OW « •• : Ant 1" mut us» t H~ i) 

■:-'. ; 

: " ■ ■ í : ;: ;::::]■ : 1 | .!
 ;

'.: :.
; ; 

■ : ! ; \r'
r » 



479 

<fu^'f 2 



480 

8. SIGLAS, FONTES E BIBLIOGRAFIA 

a ) S i g l a s 

DP 

DE 

BF BaioFerrado, ed. por Robert DURAND, 1971. 

§SS Brasões da Sala de Sintra, de Anselmo Braamcamp FREIRE, 

1977. 
C C L Corpus Codicum Latinorum (...), ed. pela Câmara Municipal do 

Porto, 1891 e segs. 

CCSP Censual do Cabido da Se do Porto, Porto, 1924. 

ÇP Chancelaria de D. Pedro I (13571367), Lisboa, 1984. 

DJA D. João de Aboim, de Anselmo Braamcamp FREIRE, 1906. 

Documentos Medievais Portugueses. Documentos Particulares, 
1940/1980. 

Documentos Medievais Portugueses. Documentos Régios, 1958

1961. 

DS Documentos da Chancelaria de D. Sancho I (11741211), 1979. 

Elucidário Elucidário das Palavras (■■■), de Fr. Joaquim de Santa Rosa 

de VITERBO, 19651966. 
FG Felgueiras GAYO, Nobiliário das Famílias de Portugal, 1938

1941. 

FGV Frei Gonçalo Velho, de Ayres de SÁ, 18991900. 

HGCRP Historia Genealógica da Casa Real Portuguesa, de D. Antonio 

Caetano de SOUSA, 19461954. 

LC Livro das Campainhas, 1986. 

LP Livro de Linhagens do Deão, 1980. 



481 

LL Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, 1980. 

LLP Livro das Leis e Posturas, 1971. 

LV Livro Velho de Linhagens, 1980. 

ML Monarquia Lusitana, de Fr. Bernardo de BRITO, Fr. Antonio 

BRANDÃO e Fr. Francisco BRANDÃO, 1973-1980. 

PHGCRP Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, de 

D.António Caetano de SOUSA, 1946-1954. 

PMH-Inq Portugaliae Monumenta Histórica. Inquisitiones, 1888-1977. 

PMH-Leges Portugaliae Monumenta Histórica. Leges et Consuetudines , 

1856-1868. 

VMH Vimarana Monumenta Histórica (...), 1929-1931 

b ) F o n t e s m a n u s c r i t s s 

ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO (ADP): 

Cartório do Cabido da Se do Porto - Livros IX, XXV e XXX dos 
Originais. 

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO (ANTT): 

Chancelaria de D. Afonso III: Livro 1. 
Chancelaria de D. Afonso IV: Livros 3 e 4. 
Chancelaria de D. Dinis: Livros 1, 2, 3 e 4. 
Chancelaria de D. Fernando: Livro 1. 
Inquirições de D. Dinis: Livro 4. 
Leitura Nova: Alem Douro - Livros 1 e 2. 

Beira - Livro 2. 
Direitos Reais - Livros 1 e 2. 
Extras - Livro 1. 



482 

Inquirições - Livro 1. 
Reis - Livro 2. 

ARQUIVO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (AUC): 

Pergaminhos do Século XIV: Mosteiro de Pedroso - Documentos 
82, 101, 109, 188, 203, 209 e 266. 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO (BPMP): 

Manuscrito 72 (Cristóvão Alão de MORAES, Miscelânea). 

c ) F o n t e s i m p r e s s a s e b i b l i o g r a f i a 

ABRANTES, Marquês de - 0 Estudo da Sigilografia Medieval Portuguesa, Lis 
boa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1983. 

Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, Vol. I, Por 
to, I.N.I.C, 1987. 

ALARCÃO, Jorge - A Propriedade Rural do Mosteiro de Gri.jó, Tese de Licen 
ciatura, policopiada, Coimbra, 1957. 

ALMEIDA, Fortunato de - Historia da Igreja em Portugal, nova edição por 
Damião Peres, 4 vols., Porto, Portucalense Editora, 1967-1971. 

ALVES, Francisco Manuel (Abade de Baçal) e Adrião Martins AMADO - Vimio
so. Notas Monográficas, Coimbra, Junta Distrital de Bragança, 
1968. 

AMADO, Adrião Martins - Vd. Francisco Manuel ALVES e ... 
AMARAL, Antonio Caetano do - Memórias. V. Para a história da Legislação e 

costumes de Portugal, ed. de M. Lopes de Almeida e César Pe 
gado, Porto, Livraria Civilização-Editora, 1945. 

ANTUNES, José, António Resende de OLIVEIRA e João Gouveia MONTEIRO, Con
flitos Políticos no Reino de Portugal entre a Reconquista e a 
Expansão. Estado da Questão, in "Revista de História das 
Ideias", vol. VI, 1984, pp. 26-160. 

ARNAUT, Salvador Dias - A Batalha de Trancoso, Coimbra, Universidade, 
1947. 



483 

IDEM, A crise nacional dos fins do século XIV, in "Biblos", vol. XXXV, 
1959, pp. 9-597. 

AURELL I CARDONA, Marti, Les Cisterciennes et leurs protecteurs en Pro
vence rhodanienne, in "Cahiers de Faujeaux", n2 21, s/d., pp. 
235-267. 

IDEM, La deterioration du statut de la femme aristocratique en Provence 
(Xe-XIIle siècles), in "Le Moyen Âge", tomo XCI, n2 1, 1985, 
pp. 5-32. 

AZEVEDO, Alfredo G., e Domingos A. MOREIRA - Fermedo. Aspectos da sua 
historia, Porto, 1973. 

AZEVEDO, Pedro A. de - Os de Vasconcellos, in "Archivo Histórico Portu 
guez", vol. II, n9 10, 1904, pp. 363-380. 

IDEM, Urraca Machado, dona de Chellas, in "Archivo Histórico Portuguez", 
vol. Ill, no 1-2, 1905, pp. 1-33. 

BARROS, Henrique da Gama - História da Administração Pública em Portugal 
nos Séculos XII a XIV, ed. por T. de Sousa Soares, 11 vols., 
Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1945-19542. 

BEIRANTE, Maria Ângela V. da Rocha - 0 Alentejo na 2§ Metade do Século 
XIV - Évora na crise de 1383-1385, in "Estudos Medievais", n9 
7, 1986, pp. 119-154. 

IDEM - Santarém Medieval, Lisboa, Universidade Nova, 1980. 
BELMARTINO, Susana M. - Estructura de la familia y "edades sociales" en 

la aristocracia de León y Castilla según las fuentes literárias 
y historiográficas (siglos X-XIII), in "Cuadernos de Historia 
de Espana", tomo 47-48, 1968, pp. 256-328. 

BOIS, Guy - Noblesse et Crise des Revenues Seigneuriaux en France aux 
e e XIV et XV siècles: essai d'interprétation, in "La Noblesse au 

Moyen Âge: XIe-XVe siècles" (dir. de Philippe CONTAMINE), 
Paris, P.U.F., 1976, pp. 219-233. 

BOUCHARD, Constance B. - The structure of a twelfth-century family: the 
Lords of Seignelay, in "Viator-Medieval and Renaissance Stu 
dies", vol. 10, 1979, pp. 39-56. 

BOURDIEU, Pierre - Strategies matrimoniales dans le système de reprodu-
tion, in "Annales, E.S.C.", 27e année, 1972, pp. 1105-1127. 



U8U 

BRANDÃO, Fr. Antonio - Vd. Monarquia Lusitana. 
BRANDÃO, Fr. Francisco - Vd. Monarquia Lusitana. 
BRITO, Fr. Bernardo de - Vd. Monarquia Lusitana. 
BUR, Michel - L'image de parente chez les Comtes de Champagne, in "Anna 

les, E.S.C.", 38 année, n2 5, 1983, pp. 1016-1039. 
CACEGAS, Fr. Luis - Primeira Parte da História de S. Domingos. Particu

lar do Reino e Conquistas de Portugal. Por ..., da mesma Ordem 
e Província, e Chronista d'ella. Reformada em estilo e ordem, a 
amplificada em sucessos e particularidades por Fr. Luís de 
SOUSA, filho do Convento de Benfica, vol. II, Lisboa, Tip. do 
Panorama, 18663. 

CAETANO, Marcelo - As Cortes de Leiria de 1254, Lisboa, Academia Portu 
guesa da Historia, 1954. 

IDEM, Historia do Direito Português. I-Fontes. Direito Publico (1140-
-1495), Lisboa, Editorial Verbo, 1981. 

Cartulaire (Le) Baio-Ferrado du Monastère de Grijo (XI -XIII siècles), 
int. et notes de Robert DURAND, Paris, Centre Culturel Portu 
gais, 1971. 

CARVALHO, Abílio Pacheco de - Pachecos. Subsídios para a sua genealo
gia, Lisboa, 1985. 

Censual do Cabido da Se do Porto. Códice membranáceo existente na Bi
blioteca do Porto, Porto, Imprensa Portuguesa, 1924. 

Chancelaria de D. Pedro I (1357-1367), ed. preparada por A.H. de Oliveí 
ra Marques, Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova - I.N.I.C., 
1984. 

COELHO, Maria Helena da Cruz - 0 Mosteiro de Arouca do século X ao sé
culo XIII, Coimbra, Universidade, 1977. 

IDEM e Leontina VENTURA - A Mulher como um bem e os bens da mulher (Sep. 
de "A Mulher na Sociedade Portuguesa", Actas, vol. I, Coimbra, 
1985). 

CONTAMINE, Philippe - La Guerre au Moyen Âge, Paris, P.U.F., 1980. 
IDEM, La Noblesse au Moyen Âge (XI -XV siècles). Essais a la mémoire de 

Robert Boutrouche, reunis par..., Paris, P.U.F., 1976. 



485 

Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium eorum qui in Archivo Munici-
pali Portucalensi aservantur antiquissimorum - Diplomata, Char-
tae et Inquisitiones, 6 vols., Porto, Câmara Municipal, 1891 e 
seguintes. 

Cortes Portuguesas. Reinado de D. Afonso IV (1325-1357), ed. do Centro de 
Estudos Históricos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, dir. por A.H. de Oliveira Mar 
quês, Lisboa, I.N.I.C, 1982. 

Cortes Portuguesas. Reinado de D. Pedro I (1357-1367), ed. do Centro 
(...), Lisboa, I.N.I.C, 1986. 

COSTA, Antonio Domingos de Sousa - Mestre Silvestre e Mestre Vicente, 
.juristas da contenda entre D. Afonso II e suas irmãs, Braga, 
1963. 

COSTA, Avelino de Jesus da - A Biblioteca e o Tesouro da Se de Coimbra 
nos Séculos XI a XVI. (Sep. de "Boletim da Biblioteca da 
Universidade de Coimbra", vol. 38, 1983). 

IDEM, " 0 Bispo D. Pedro e a Organização da Diocese de Braga, 2 vols., 
Coimbra, Universidade, 1959. 

IDEM - Documentos da Colegiada de Guimarães, in "Revista Portuguesa de 
Historia", vol. Ill, 1947, pp. 561-589. 

IDEM " Documentos medievais inéditos do mosteiro de Souto (Homenagem ao 
Abade de Tagilde), in "Revista de Guimarães", vol. LXIV, 1954. 

COSTA, M. Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego. I-Ida-
de Média: a mitra e o município; II-Idade Média; paróquias e 
conventos, Lamego, 1977-1979. 

Crónica de Cinco Reis de Portugal. Inédito quatrocentista reproduzido do 
Cód. 886 da Biblioteca Públ. Municipal do Porto; seguido de 
capítulos inéditos da versão portuguesa da Crónica Geral de 
Espanha e outros textos, ed. diplomática e prólogo de A. de 
Magalhães Basto, vol. I, Porto, Livraria Civilização-Editora, 
1945. 

CRUZ, Guilherme Braga da - 0 Direito de Troncalidade e o regime jurídico 
do património familiar, 2 vols., Braga, Livraria Cruz, 1941-
-1947. 



486 

DAVID, Henrique, e José Augusto P. de Sotto Mayor PIZARRO - Nobres Portu
gueses em Leão e Castela (Século XIII), no prelo. 

DAVID, Marcel - Le mariage dans la société médiévale, in "Annales, E.S. 
C", 36e année, n9 6, 1981, pp. 1050-1055. 

DAVID, Pierre - Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au e XII siècles, Lisboa, 1947. 
Dicionário de Historia de Portugal, dir. de Joel Serrão, 4 vols., Lis 

boa, Iniciativas Editoriais, 1961-1971. 
Dicionário Ilustrado da História de Portugal, 2 vols., Lisboa, Publica 

ções Alfa, 1985. 
Documentos da Chancelaria de D. Sancho I (1174-1211), ed. por Rui de Aze 

vedo, Avelino J. da Costa e Marcelino Pereira, vol. I, Coimbra, 
Universidade, 1979. 

Documentos Medievais Portugueses. Documentos Particulares, ed. por Rui 
de Azevedo, vol. Ill, Lisboa, Academia Portuguesa da Historia, 
1940; vol. IV, ed. por Rui de Azevedo e A. de J. da Costa, 
Lisboa, Academia Portuguesa da Historia, 1980. 

Documentos Medievais Portugueses. Documentos Régios, ed. por Rui de Aze 
vedo, vol. I, Tomos I-II, Lisboa, Academia Portuguesa da His 
toria, 1958-1961. 

Documentos para a história da Cidade de Lisboa. Cabido da Sé. Sumários de 
Lousada. Apontamentos dos Brandões. Livro dos bens próprios dos 
Reis e Rainhas, Lisboa, Câmara Municipal, 1954. 

DUBY, Georges - Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la 
France médiévale, Paris, Hachette, 1981. 

IDEM - L'Économie Rurale et la Vie des Campagnes dans l'Occident Médiéval 
(France, Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles). Essai de 
synthèse et perspectives de recherches, 2 vols. Paris, 
Flammarion, 1977. 

IDEM - Hombres y estructuras de la Edad Media, Madrid, Siglo XXI, 1977. 
I D E M _ Lignage, noblesse et chevalerie au XIIe siècle dans la région mâ-

connaise, in "Annales, E.S.C.", 27e année, 1972, pp. 803-823. 
IDEM - Presantation de l'enquête sur "Famille et Sexualité au Moyen Âge',' 

in "Famille et Parente dans l'Occident Médiévale", (Actes du 
Colloque), pp. 9-11. 



487 

Famille et Parente dans l'Occident Médiévale (Actes do Colloque), Paris, 
École Française de Rome, 1977. 

FERNANDES, A. de Almeida - Acção das linhagens no Repovoamento e na Fun-
~ a 

dação da Nacionalidade, in "Douro Litoral" IX serie, vol. 3, 
Porto, 1960. 

IDEM - Guimarães, 24 de Junho de 1128. Nos 850 anos da Batalha de S. Ma
mede, in "Revista de Guimarães", vol. LXXXVIII, 1978. 

IDEM - A Honra de Gouviaes e a sua Estirpe (Séculos XII-XV), in "Armas e 
Trofeus", (Sep., Braga, 1971). 

IDEM - A Nobreza na Época Vimarano-Portugalense. Parte I, Problemata, in 
"Revista de Guimarães", vol. LXXXVII, 1977. 

FIGUEIREDO, José Anastasio de - Nova Historia da Militar Ordem de Malta, 
e dos Senhores Grao-Priores delia, em Portugal, 3 vols., 
Lisboa, 1800. 

FOSSIER, Robert - Histoire sociale de l'occident medieval, Paris, P.U.F., 
1970. 

FOX, Robin - Parentesco e Casamento. Uma perspectiva antropológica, Lis 
boa, Editorial Vega, 1986. 

FREIRE, Anselmo Braamcamp - Brasões da Sala de Sintra, int. de Luís de 
Bivar Guerra, 3 vols. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
19733. 

IDEM - A Honra de Resende, in "Archivo Histórico Portuguez", vol. 
IV, 1906, pp. 10-71. 

IDEM - Inventários e Contas da Casa de D. Dinis (1278-1282), in "Archivo 
Histórico Portuguez", vol. X, 1916, pp. 41-59. 

IDEM - D. João de Aboim, in "Archivo Histórico Portuguez", vol. IV, 1906, 
pp. 106-170. 

FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, e outros - Carvalhos de Basto. A 
descendência de Martim Pires de Carvalho, cavaleiro de Basto, 
Porto, 1977 e seguintes. 

As Gavetas da Torre do Tombo, ed. de A. da Silva Rego, 12 vols. Lisboa, 
Centro de Estudos Históricos e Ultramarinos, 1960-1977. 

GAYO, Felgueiras - Nobiliário das Famílias de Portugal, (Barcelos), Agos 
tinho de Azevedo Meireles e Domingos de Araújo Afonso, 
1938-1941. 



488 

GENICOT, Leopold - Les Genealogies, in "Typologie des Sources du Moyen 
Âge", fase. 15, Brepols, 1975. 

IDEM - La noblesse dans l'Occident médiéval, Londres, Variorum Reprints, 
1982. 

IDEM - Le XIIIe siècle européen, Paris, P.U.F., 1968. 
GOODY, Jack - L'Évolution de la Famille et du Mariage en Europe, Paris, 

Armand Colin, 1985. 
GUENÉE, Bernard - Les généalogies entre l'histoire et la politique: la 

fierté d'etre capétien, en France, au Moyen Âge, in "Annales, 
E.S.C.1,' 33e année, n2 3, 1978, pp. 450-477. 

GUERREAU-JALABERT, Anita - Sur les structures de parenté dans l'Europe 
médiévale, in "Annales, E.S.C.", 36e année, n2 6, 1981, pp. 
1028-1043. 

HEERS, Jacques - Le clan familial au moyen âge, Paris, P.U.F., 1974, 
HEINZELMANN, Martin - Les Changements de la Dénomination Latine à la fin 

de l'Antiquité, in "Famille et Parenté dans l'Occident 
Médiévale" (Actes du Colloque), Paris, 1977, pp. 19-24. 

HENNEBIQUE, R. - Structures familiales et politiques au neuvième siècle: 
un groupe familial de l'aristocratie franque, in "Revue Histo 
rique", tomo 266, 1981, pp. 289-333. 

HERCULANO, Alexandre - Historia de Portugal. Desde o começo da monarquia 
ate o fim do reinado de D. Afonso III, ed. crítica e notas de 
José Mattoso, 4 vols. Lisboa, Livraria Bertrand, 1980. 

HIGOUNET-NADAL, Ariette - Familles patriciennes de Périgueax à la fin du 
moyen âge, Paris, C.N.R.S., 1983. 

Historia Florestal, Aquicola e Cinegética. Colectânea de Documentos exis
tentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Chancelarias 
Reais. Volume I (1208-1483), ed. por CM. Baeta NEVES, Lisboa, 
Ministério da Agricultura e Pescas, 1980. 

HOMEM, Armando Luís de Carvalho - 0 Desembargo Régio. 1320-1433, Tese de 
Doutoramento em Historia Medieval apresentada a Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, policopiada, 2 vols., Porto, 
1985. 

IRIA, Alberto - 0 Algarve nas cortes medievais portuguesas do século XIV 



489 

(Subsídios para a sua historia), Lisboa, Academia Portuguesa da 
História, 1982. 

KRUS, Luís - Martim Moniz, in "Dicionário Ilustrado da História de Portu 
gal", vol. I, Lisboa, Publicações Alfa, 1985, pp. 491-492. 

LAPA, Manuel Rodrigues - Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa Me
dieval, Coimbra, Universidade, 1982. 

LARIBIÈRE, Genevieve - Le mariage à Toulouse aux XIVe et XVe siècles, in 
"Annales du Midi", tomo 79, fase. 4, 1967, pp. 335-361. 

LE ROY LADURIE, Emmanuel - Système de la coutume; structures familiales 
et coutumes d'héritage en France au XIV siècle, in "Annales, 
E.S.C.", 27e année, 1972, pp. 825-846. 

LEVI-STRAUSS, Claude - Las estructuras elementales dei parentesco, 2 
vols., Barcelona, Planeta-Agostini, 1985. 

Liber Anniversariorum Ecclesiae Cathedralis Colimbriensis (Livro das 
Kalendas), ed. por Pierre David e T. de Sousa Soares, 2 vols., 
Coimbra, Instituto de Estudos Históricos, 1947-1948. 

Livro das Campainhas (códice da segunda metade do século XIV). Mosteiro 
de Sao Salvador de Grijo, ed. por Jorge de Alarcão e Luis Car 
los Amaral, Vila Nova de Gaia, Gabinete de História e Arqueo 
logia e Camará Municipal, 1986. 

Livro das Leis e Posturas, ed. por Nuno Espinosa Gomes da Silva e Maria 
Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, Faculdade de Direito, 1971. 

Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, ed. por José Mattoso, in "Portuga 
liae Monumenta Histórica. Nova Série", vol. II em 2 tomos, 
Lisboa, Academia das Ciências, 1980. 

Livro de Linhagens do Deão, ed. por J. Piei e J. Mattoso, in "Portugaliae 
Monumenta Histórica. Nova Série", vol, I, Lisboa, Academia das 
Ciências, 1980. 

Livro de Linhagens do Século XVI, int. de António Machado de Faria, Lis
boa, Academia Portuguesa de Historia, 1956. 

Livro dos bens de D. João de Portel (Cartulario do século XIII), ed. por 
Pedro A. de Azevedo e Anselmo Braamcamp Freire, in "Archivo 
Histórico Portuguez", vol. IV-VII, 1906-1910. 

Livro Preto da Se de Coimbra, ed. critica por Leontina Ventura e M. Tere 



490 

sa Veloso, dir. por Avelino de J. da Costa, 3 vols, publicados, 
Coimbra, Arquivo da Universidade, 1977-1979. 

Livro Velho de Linhagens, ed. por J. Piei e J. Mattoso, in "Portugaliae 
Monumenta Histórica. Nova Serie", vol. I, Lisboa, Academia das 
Ciências, 1980. 

LOPES, Fernão - Crónica de D. Fernando, ed. por Salvador Dias Arnaut, Por 
to, Livraria Civilização-Editora, 1986. 

IDEM - Crónica de D. Pedro, ed. por Damião Peres, Porto, Livraria Civ_i 
lizaçao-Editora, 1979. 

MARQUES, José - A Administração de Mós de Moncorvo, em 1439, in "Brigan 
tia-Revista de Cultura", vol. V, n2 2-4, 1985, pp. 510-560. 

IDEM - D. Afonso IV e as jurisdições senhoriais, no prelo. 
Matosinhos em Textos Medievais (ate D. Afonso III), Matosinhos, Bibliote 

ca Municipal, 1978. 
MATTOSO, José - L'abbaye de Pendorada des origines à 1160, Coimbra, 1962. 
IDEM - Estruturas Familiares e Estratégias do Poder: a nobreza de Entre-

-Douro-e-Minho, in "Cadernos do Noroeste", Braga, 1986 (Abril), 
pp. 80-99. 

IDEM - Identificação de um pais. Ensaio sobre as origens de Portugal. 
1096-1325. Volume I - oposição; Volume II • composição, Lisboa, 
Editorial Estampa, 1985. 

IDEM - Le monachisme ibérique et Cluny. Les abbayes du diocese de Porto 
de l'an mil à 1200, Louvain, Publications Universitaires, 1968. 

IDEM - Narrativas dos Livros de Linhagens. Selecção, introd. e comenta 
rios por ..., Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1983. 

IDEM, A nobreza e a revolução de 1383, in "1383-1385 e a Crise Geral dos 
Séculos XIV-XV. Jornadas de História Medieval. Lisboa, 20 a 22 
de Junho de 1985. ACTAS", Lisboa, História e Crítica, 1985, pp. 
391-402. 

IDEM - A Nobreza Medieval Portuguesa. A Família e o Poder, Lisboa, Edito 
rial Estampa, 1981. 

IDEM - Portugal Medieval - novas interpretações, Lisboa, Imprensa Nacio 
nal-Casa da Moeda, 1985. 

IDEM - Religião e Cultura na Idade Media Portuguesa, Lisboa, Imprensa Na 



491 

cional-Casa da Moeda, 1982. 
IDEM - Ricos-Horoens, Infanções e Cavaleiros. A Nobreza Medieval Por. 

tuguesa nos Séculos XI e XII, Lisboa, Guimarães Ed., 1982. 
MEIRELES, Fr. Antonio da Assunção - Memórias do Mosteiro de Paço de Sousa 

& Index dos Documentos do Arquivo, ed. por Alfredo Pimenta, 
Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1942. 

Milenário de Aveiro. Colectânea de Documentos Históricos. I. 959-1516, 
ed. por António Gomes da Rocha Madahil, Aveiro, Câmara 
Municipal, 1959. 

MITRE FERNANDEZ, Emilio - La emigración de nobles portugueses a Castilla 
a fines dei siglo XIV, in "Hispânia", tomo XXVI, n° 104, 1966, 
pp. 513-525. 

Monarquia Lusitana, por Fr. Bernardo de BRITO, Fr. António BRANDÃO e Fr. 
Francisco BRANDÃO, ed. por A. da Silva Rego, vols. I-VI, 
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1973-1980. 

MONTEIRO, Fernando M. Moreira de Sã - Os Sas e as suas origens, in "Armas 
e Troféus", Vê série, tomo I, n2 1-3, 1980, pp. 205-227. 

MONTEIRO, João Gouveia - Vd. José ANTUNES ... 
MORAES, Cristóvão Alão de - Vd. FONTES MANUSCRITAS (BPMP). 
MOREIRA, Domingos A. - Vd. Alfredo G. AZEVEDO... 
MOREIRA, Manuel António Fernandes - 0 Antigo Mosteiro de S. Salvador da 

Torre e os Pergaminhos da Biblioteca Municipal de Viana do 
Castelo (Sees. XI-XIV), Viana do Castelo, 1986. 

MORENO, Humberto Baquero - Exilados portugueses em Castela durante a cri
se dos finais do século XIV (1384-1388), in "Actas das II 
Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval", vol. I, Porto, 
1987, pp. 69-101. 

IDEM - Subsídios para o estudo da Sociedade Medieval Portuguesa. Morali
dade e Costumes, Tese de Licenciatura, policopiada, Lisboa, 
1961. 

NEVES, CM. Baeta - Vd. Historia Florestal (...), ed. por... 
NOGUEIRA, Pedro Álvares - Livro das Vidas dos Bispos da Sé de Coimbra. 

Escrito no século XVI pelo Cónego..., leitura, prefácio e publ. 
de Antonio Gomes da Rocha Madahil, Coimbra, 1942. 



192 

OLIVEIRA, Antonio Resende de - Vd. Jose ANTUNES... 
OLIVEIRA, Miguel de - As Paroquias Rurais Portuguesas. Sua origem e for

mação, Lisboa, União Gráfica, 1950. 
IDEM - Ovar na Idade Media, Ovar, Câmara Municipal, 1967. 
Ordenações do Senhor Rey D. Affonso V, 5 vols., ed. fac-similada da de 

1786, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. 
PARDO DE GUEVARA Y VALDÊS, Eduardo - Los Castros Gallegos dei siglo XIV. 

Apuntes para un analisis de su proyeccion en la historia 
politica de Castilla, in "Hispânia", tomo XLV, n° 161, 198^, 
pp. 477-511. 

PASTOR DE TOGNERI, Reyna - Historia de las familias en Castilla y Leon 
(siglos X-XIV) y su relación con la formacion de los grandes 
dominios Eclesiásticos, in "Cuadernos de Historia de .Espana' . 
tomo 43-44, 1967, pp. 88-118. 

PEREIRA, Gabriel V.M. - Catalogo dos Pergaminhos do Cartório da Universi 
dade de Coimbra, Coimbra, Universidade, 1880. 

PIZARRO, José Augusto P. de Sotto Mayor - Vd. Henrique DAVID... 
Portugaliae Monumenta Histórica - Inquisitiones, 9 fase. publicados, LIS 

boa, Academia das Ciências, 1888-1977. 
Portugaliae Monumenta Histórica - Leges et Consuetudines, 1 vol. e 1 

fase. do vol. II publ., Lisboa, Academia das Ciências, 1856-
-1868. 

RAU, Virgínia - Feiras Medievais Portuguesas. Subsídios para o seu estu
do, Lisboa, Editorial Presença, 19822. 

TDEM - Sesmarias Medievais Portuguesas, Lisboa, Editorial Presença, 
19822. 

REAL, Manuel Luís - A Igreja de S. Pedro de Ferreira. Um invulgar exemplo 
de convergência de estilos, sep., Paços de Ferreira, 1986. 

RIBEIRO, João Pedro - Dissertações chronologicas e criticas sobre a His
toria e Jurisprudência Ecclesiastica e Civil de Portugal, 5 
vols, em 7 tomos, Lisboa, Academia das Sciencias, 1860-18962. 

ROSENTHAL, Joel T. - Aristocratic marriage and the English peerage, 1350-
-1500: social institution and personal bond, in "Journal of 
Medieval History", vol. 10, n2 3, 1984, pp. 181-194. 



493 

RUAS, Henrique Barrilaro - A data do desastre de Vatalandi, in "Revista 
Portuguesa de História", tomo IV, vol. I, Coimbra, 1949, pp. 
361-373. 

RUIZ DOMENEC, J.E. - Las estructuras familiares catalanas en la Alta Edad 
Media, in "Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad", 
n° 16, Barcelona, 1975, pp. 69-123. 

I D E M " Système de parenté et théorie de l'alliance dans la société cata
lane (env. 1000-env. 1240), in "Revue Historique", tomo 262, 
1979, pp. 305-326. 

SÁ, Ayres de - Frei Gonçalo Velho, 2 vols., Lisboa, Imprensa Nacional, 
1899-1900. 

I D E M " Frei Gonçalo Velho (Commentarios). 1416-1916. in "Revue Hispani
que", tomo XXXVIII, 1916. (Sep. Vaduz, Kraus Reprint Lda., 
1964). 

SAÉZ, Emilio - Los ascendientes de San Rosendo (Notas para el estúdio de 
la Monarquia astur-leonesa durante los siglos IX y X). in "His 
pania", tomo VIII, 1948, pp. 3-76 e 179-233. 

I D E M " Notas al episcopologio minduniense del siglo X, in "Hispânia", 
tomo VI, 1946, pp. 3-79. 

SANTOS, Cândido Augusto Dias dos - 0 Censual da Mitra do Porto. Subsídios 
para o estudo da diocese nas vésperas do Concílio de Trento, 
vol. XXXIX de "Documentos e Memorias para a História do Porto", 
Porto, Câmara Municipal, 1973. 

SÃO-PAIO, Marqués de - Um Português do século XIV que durante anos go-
vernou Castela - D. Joào de Albuquerque. - e de como ganhámos e 
perdemos a vila de Albuquerque, in "Anais" (da Academia Por 
tuguesa da História), 115 serie, vol. 24, tomo II, 1977, pp. 9-
-38. 

SMITH, Richard M. - Hypothèses sur la nuptialité en Angleterre au XIIIe-
-XIVe siècles, in "Annales, E.S.C.", 38e année, n°l,1983, pp. 
107-136. 

SOUSA, D. Antonio Caetano de - Historia Genealógica da Casa Real Portu
guesa, ed. de M. Lopes de Almeida e César Pegado, 12 tomos em 
13 vols., Coimbra, Livraria Atlântida-Editora, 1946-19542. 



494 

I D E M " Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, ed. de M. 
Lopes de Almeida e César Pegado, 6 tomos em 12 vols. Coimbra, 
Livraria Atlântida-Editora, 1946-19542. 

SOUSA, J. M. Cordeiro de - Inscrições Portuguesas de Lisboa (Séculos XII 
a__XIX), Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1940. 

SOUSA, Fr. Luís de - Vd. Fr. Luis CACEGAS... 
TAROUCA, Carlos da Silva - 0 Cartulário do Mosteiro de Santa Clara de 

Vila do Conde. Edição de 37 cartas régias de D. Sancho I (a. 
1200) a D. Manuel I (a. 1521). in "Arqueologia e História", 8§ 
serie, vol. IV, 1947, pp. 12-119. 

TAVARES, Maria José Pimenta Ferro - A Nobreza no reinado de D. Fernando e 
a sua actuação em 1383-1385. in "Revista de História . Económica 
e Social", n2 12, 1983, pp. 47-89. 

TOMÁS, Fr. Leão de Santo - Benedictina Lusitana, ed. crítica por José 
Mattoso, 2 vols. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
19742. 

VASCONCELLOS, Carolina Michaelis de - Cancioneiro da Ajuda. 2 vols., Hal 
le, Max Niemeyer, 1904 (ed. crítica e comentada por...). 

VEIGA, Augusto Botelho da Costa - Estudos de Historia Militar Portugue
sa. Volume I. Corografia Militar do Noroeste de Portugal, em 
1220-1258; Analise da Tradição e da Polémica de Ourique, parte 
I, 2 vols., Lisboa, 1936. 

VENTURA, Leontina - 0 Cavaleiro João Gondesendes - sua trajectória poli
tico-social e económica (1083-1116). in "Revista de História 
Económica e Social", n° 15, 1985, pp. 31-69. 

1DEM> João Peres de Aboim - da terra da Nóbrega a corte de Afonso 111. ,n 
"Revista de Historia Económica e Social", n2 18, 1986, pp. 57-
-73. 

IDEM - Vd. Maria Helena da Cruz COELHO... 
VIANA, Abel - Notas históricas, arqueológicas e etnogrãficas do Alto-Mi-

nho. Pedra tumular e marco funerário provenientes da freguesia 
de Campos, concelho de Cerveira. Viana do Castelo, 1930. 

VIEGAS, Valentino Subsídios para o estudo das legitimações Joaninas 
(1383-1412). Lisboa, Heuris, 1984. 



495 

Vimaranis Monumenta Histórica a saeculo nono post Christum usque vicesi-
raum, 2 vols., Guimarães, Sociedade Martins Sarmento, 1929-1931. 

VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa de - Elucidário das Palavras, Termos e 
Frases que em PortuRal antiRamente se usaram e que hoje re
gularmente se ignoram, ed. crítica de Mário Fiúza, 2 vols., 
Porto, Livraria Civilização-Editora, 1965-1966. 

WERNER, Karl-Ferdinand - Liens de Parenté et Noms de Personne. Un problè
me historique et méthodologique, in "Famille et Parenté dans 
l'Occident Médiévale" (Actes du Colloque), Paris, 1977, pp. 13-
-18 e 25-40. 

WOLLASCH, J. - Parente noble et monachisme réformateur. Observations sur 
les "conversions" à la vie monastique aux onzième et douzième 
siècles, in "Revue Historique", tomo 264, 1980, pp. 3-24. 



I'N D I C E 

Pag . 

1 . INTRODUÇÃO 4 

NOTAS 9 

2. METODOLOGIA E FONTES 1 0 

NOTAS 7 n 

3. OS NATURAIS DE GRUO EM 1365 . 

3 . 1 . Ident i f icação 

3 .2 . As Famílias 

3 .3 . Os Di re i tos 

NOTAS  

4 . RECONSTITUIÇÕES GENEALÓGICAS 

NOTAS  

5. A FAMÍL IA PATRONAL  

5 . 1 . Or igens 

5 .2 . Evolução 

5 . 2 . 1 . A Sucessão 

5 . 2 . 2 . As Al ianças 

5 . 2 . 3 . O Poder T e r r i t o r i a l . . . 

5 . 2 . 4 . Os Apoios Ex ternos . . . 

22 

23 

105 

126 

137 

156 

329 

372 

373 

378 

379 

394 

414 

420 



497 

Pag. 

5.3. Que Destino? 426 

NOTAS 4 2 9 

í 6. CONCLUSÕES 439 

7. APÊNDICES U 4 3 

7 .1 . Lista dos Naturais do Mosteiro de Grijó 444 

7.2. Arvores Genealógicas ( l - IX ) 452 

f 7.3. Quadros ( l - X I I I ) . . . . , , 4 6 3 

7.4. Gráficos ( I -11 ) 477 

8. BIBLIOGRAFIA 4 8 0 

! 


	Página de rosto
	1. INTRODUÇÃO
	Notas
	2. METODOLOGIA E FONTES
	Notas
	3. OS NATURAIS DE GRIJÓ EM 1365
	3.1. Identificação
	3.2. As Famílias
	3.3. Os Direitos
	Notas
	4. RECONSTITUIÇÕES GENEALÓGICAS
	Notas
	5. A FAMÍLIA PATRONAL
	5.1. Origens
	5.2. Evolução
	5.3. Que Destino?
	Notas
	6. CONCLUSÕES
	7. APÊNDICES
	7.1. Lista dos Naturais do Mosteiro de Grijó 
	7.2. Arvores Genealógicas (I-IX)
	7.3. Quadros (l-XIII)
	7.4. Gráficos ( I -II )
	8. SIGLAS, FONTES E BIBLIOGRAFIA
	a) Siglas
	b) Fontes manuscritas
	c) Fontes impressas e bibliografia
	ÍNDICE



