
ARMANDO BARREIROS MALHEIRO DA SILVA 

A GENBALOGIA EM PORTUGAL 
E O DESAFIO DO PRESINTE 

LISBOA - 1986 





ARMANDO BARREIROS MALHEIRO DA SILVA 

A GENEALOGIA EM PORTUGAL 
E O DESAFIO DO PRESBNTE 

LISBOA - 1986 



~CQITTW de 
ARMAS E TROFWS 

V SBRIE, T O M O  V - 1984 



A GENEALOGIA EM PORTUGAL E O DESAIFIO DO PNSENTE 

Por 
ArmaUdo Barreiiros Malheiro da Silva 

Qualquer homem como eu tem quatro avós. 
Estes quatro por força dezasseis. 
Sessenta e quatro a estes contareis 
Em só três gerações, que expomos nós. 

Se o cáiculo procede, esperhi vós, 
Que pela proa vêm cinquenta e seis. 
Sobre duzentos mais que lhe dareis, 
Qual ehapeu de cardeal? Que espalha os nós? 

Se uni lionicni s ú  d i  un to  cnbed:il 
Dos ;iscrndentcs seiis, que farirao niil? 
Cinn Provinci-? Todo o Portugal? 

Por esta conta amigo, ou nobre ou vil, 
Sempre és parenbe do Marquês de tal, 
E também do porteiro Afonso Gil. 

1. Em 1981, aderindo abertamente ao apelo Lançado por Asmando 
de Matos uns cinquenta anos antes, afiimamos o seguinte: 

aprosseyindo com clareza, torna-se imperioso sublinhar já a se- 
guinte ideia hhica: só reeorrenùo i divulgação e ao ensino, doia 
planos válidos e complementares onde é viável a aplicação de medidas 
mpecifieas e eficazes, é que se conseguirá tirar definitivamente a 
Heráldica e a Genealogia & situação obscura em que cá se encon- 
tram> 1'). 

O nossa objectivo essencial consistiu em apresentar um progmma 
concyeto capaz de amancacr essas duas ciências ao círculo demasiado 

(') SILVA, Armando Bal~eiros Malheiro da-Da Divulgação e E?wi?w du 
Heráldice e Gmzealogie ent Portugal. <Gil Vieentea, Guimarães, 3." Série, 2 ( 2 )  
Abr.-Jun. 1981, p. 117. 
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i'eskito em que vinham sendo cultivadas, franqueando-lhes a entrada 
na Universidade, bem como nos níveis de ensino preparatório e secun- 
dário, e difundindo-as intensamente através dos «nass-medias. EsU- 
vamos, porém, #bastante obcecados por este objectivo e isto impediu-nos 
de questionar com wdicalidade .a natureza ;da Heráldioa (2)  e da 
Genealogia. 

Um ano ,depois, José Augusto P. Sotto Mayor Pizawo, estudante 
de História na Façuldad'e d:e Letras do Porto e hoje a í  assistente, viria 
a insiestir no mesmo pmto: 

<Deixando estes dois testemunhos como base, não nos parece des- 
propositado relemhrar a importância, a nosso ver evidente, da 
inclusão d a  Genealogia e Heráldica como cadeira opcional do GCW- 

riculumw do curso de História das Faculdades de Letras, tal  como, 
por essa Europa, se vem fazendo desde há muitos anos, (5). 

Lnsistência, contudo, algo diferente, na medida em que ele não 
enveredou pelo campo féitil das sugestões práticas, antes se cingiu à 
caracterização genérica das ditas ciências. Relativamente, por exemplo, 
à Genealogia, e sem pôr claramente em causa o estatuto de «ciência 
auxiliarw, ,definiu-a nestes precisos keimos: 

aSe a Cenealogia é uma ciêneiz auxiliai. de numerosas ciências 
humanas, ela é também uma ciência própria: a da História das 
origens e desenvolvimento dos indivíduos agrupados em famílias. 
A biologia e a genética, B medicina, a demografia, a histbia geral e 
a história social e das famílias em particular, socorrem-se portanto 
da geneaiogia para as suas investigações% c). 

Prwomo-nas, aliás, explorar um pouco aqui a irleia expressa, 
ou seja, a identificação da Genealogia com a História da Família, na 
sequência duma abo~dagem intencion'almente epistemológica. 

A ambos 'passou, porém, despercebida a comunicação do acadé- 
mico de número da Academia Portuguesa de História, Luís de Bívar 

(5) Fizemo-lo mais tarde em: Santos Graça e a Heráldica Poveira. Achegas 
para a Teoria da Heráldica, in aColóquio Santos Graça de Etnografia Marítima. 
ilctasw, 1." vol. Póvoa de Varzim, 1984, pp. 111-204. 

(5) PIZARRO, José Auysto  P. Sotto Mayor-1)nas Ciências Auxi1iave;u. 
A Genealogia e a Heráldica. ~Humanidadesw, Porto (2) Abr. 1982, p. 80. 

f') Id., ibid.., p. 19. 



A GENEALOGIA EM PORTUGAL E O DESAFIO DO PRESENTB 

Guerna (1904-1979),  cem Anos de Genealagia (1877-1977) » (9 ), 
publicada em 1978. Texto importante, que descobrimos há uns meses 
a k á s  e qme nos impeliu a I.evar por diante o propósito antigo de 
rever certos conceitos e de esboçar uma Teo,ria aova e consistente da 
Genealogia, porque n,ele encoùltramos um vinoad'o, s e  bem que inci- 
piente, espírito .de renovação. Abentwe, por ,exempio, no seguinte: 

cA 'genealogia é, incontestavelmente, uma ciência. Muitos historió- 
grafos querem que ela seja apenas ciência auxiliar da História, o 
que considero uni erro. 0s que assim a classifioam são geralmente 
aqueles que pouco trato têm tido com a verdadeira genealogia; limi- 
tam-se ao conhecimento dos Livros <Velho e Livro Antigo de  Linha- 
gensw, do ~Nobiliário do Conde D. Pedm,, da <História Genealógica 
da Casa Real Portuguesas, do Padre Antinio Caetano de Sousa, e 
pouco ou nada mais. (...) 

aP0l1tauto, a genealogia n2o é já apenas w. k l  ciência que a l y n s  
baptizaram de  auxiliar da História; não, ela é uma ciência inteira- 
mente autónoma que em presença de documentos fidedignos, estuda 
a história e a biografia das famílias, sejam elas nobres ou plebeias, 
burguesas ou proletárias, ricas ou pobres, proporcionando elementos 
posiki~os e verídicos aos estudiosos d a  demografia, da .sociologia, da 
wtatística, da biologia, d a  genética e até da medicina. Claro que os 
historiadores kêm sido grandemente auxiliados pela genealogia que 
lhes presta ;preciosas infonnaç8esa (9 ). 

Apesar !do arrojo das afiimaçóes contidas nestes ,extractos, é 
patente uma profunda indefinição teórica sobre a :essênci,a da Genea- 
logia dita científica. Indefinição muito mais nítida no livrinho assaz 
citado de Pi,erre I)urye, «La 'Généalogie» (9, 'porque não 'só não é aí 
fundamentada a afirmação de que «[Ia génbalogie est] une science 
propre, celle !de I'histoire des origines et  du développement id'es indi- 
vidus groupés en familles» como tamb6m não é consistente a base 
sobre a quxl ,surge a pretensa inkerpenetração ,dsa Genealogia .com 
diversas ciências, em especial, a Demogmfiia, a História, a Hitstória 
Social e a História das Famílias. Não obstante isto, a .obra de Duiye é 

(') GUERRA, Luís de  Bívar, Cem Aaoa de Genealogia (1877-1877), in 
aHistoriografia Portuguesa de Herculano a 19503. Lisboa, Academia Portuguasa 
da História, 1978, pp. 157-179. 

(9 Id., ibid., pp. 157-159. 
Y) DURYE, P i e m ,  La GdnOalogie, col. <Que Saie-.Te?). Paris, PUF, 1979. 
(O) Id., ib;d., p. 35. 
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indiscutivelmente útil e testemunha a preocupação dos mgenealogistas 
franceses de formular e resolver questões de carácter epi~stemológico. 

Ao invés, os genealagistas portugueses continuam a .praticar 
muito e a teoriaar pouquíssimo. A impo~%ância ;do texto de Luís de 
Bívar Guerra, advém-lhe, ,precisamente, da postura as~um~d'a,  !que cons- 
titui clara excepção à regra expressa ,e demonstrada adimante. Com 
efeito, a ,retrospectiv.a crítica feita por esse autor permite arrepiar 
caminho no senti'do da renovaç50 profunda da Genealogia produzida 
em Portugal. Não podemos, ,de facto, esquecer que as suas linhas 
actuais têm origem n,a ,primeira metade do período focado por Bívar 
Gueil1.a no seu txabalho: Alexandre Herculano, que foi «quem, incon- 
testavelmente, com a ,pulblicação !dos livros de linhagens medievais no 
volume a,Scriptoresx, deu o amanque para a moderna genealogia em 
Portugal» (9, Anselmo Bi-aamcamp Freire -o grande 'Mestre, autor 
desse importante refe~ene~al,  intitulado aBrasões da  S d a  de Sin- 
trax (I0) -, Afonso de Dornelas e A. ,de Gusmáo Navarro - redactor~s 
do paradigmático *Tombo Histórico Genealógico de Portugal» (1911- 
-1926) -, .o Conselho Nobiliárquico Português, em cujo aArquivoa 
ade 1925 a 1928 se publicaram artigos de valor2 (11) e o Instituto 
P,ortuguês de Heráldica, a que nos orgulhamos de pertencer e onde 
pontificdu a erudição e o talento do IMarquês d,e Bão Payo, são marco's 
fund,amentais e inolvidáveis. A eles devem'os a Genealogia existente; 
cabe ainda ao último contribuir para uma Genealogia remoçada. E 
para. isto convém +er presente as conclusões sahdas do 1.0 Encontro de 
Genealogistas do Alenbejo, ~ealizado sem Rvora a 3/4/1982 (10 folhas 
dactilogi.afad,as e d,e difusão, por certo, restxitia, o que é dve lamentar). 
Emergem dessas conclusáes dois aspectos fulcriais: 

l.o-Sistematização ida componente arquivística, mediante o 
implemento do trabalho d,e equipa, a recolha organimda !de dados 
sobre um leque de documentação e a crítica exaustiva das fontes, 
tendo em vista um discurso pluridisciplinar. 

r) GUERRA, Luís de Bívar, Cem Anos de Genealoaia (1877-1077). in - .  . . 
ob.  cit., p. 167. 

('") FREIRE, Aneelmo Bi~amcmp,  Brasões da Sala de Sintra, 3." ed., 
3 vols. Lisboa, Im~rensa Nacional-Casa da Moeda. 1973. 

(") .GUERRA, Luís de Bívar, Cem anos de Genealogia (1877-1877), iin 
ob. cit., p. 169. 
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2." -'Constituição de uma base sólida para se fazer História 
das Famílias (o mesmo que Geneaaogia) em Portugal. 

Para a prossecução deste projecto tem que se repensar profuuda- 
mente a Genealogia, pondo algumas 'questões básicas: 

a) Trata-se de uma ciência ou de uma utécniciaa? 
b )  Autónoma? Auxiliar da História/Ciêucisas Eociais? 
c) Qual a Genealogia possível em Portugal? 

Respeitando a ordem apresentada ensaiaremos, de imediato, uma 
resposta -razão de ser deste texto-, que 'sem visar de perto a 
exaustividade contribua para uma efectiva claiificação. 

2. Pierre Callely escreveu que hoje «non seulement la généalogre 
est une science i 'part entière mais elle aparait eucore comme un 
jeu à Ia fois esotérique et passionantx (I2)  : 3 «jogo 'os antepas3ados>. 
Por seu turno, Pierre Durye ficou-se por uma definição parcial e... 
comum : 

cLe but de toute gétiéalogie est donc d'éhb1ir ces trois tableaux 
pd'aseendanoe, de descendanre et d.2 parenté] A partir des pièces 
réunies en dossiers, i4çumées sur des fiches, ordonnées selon unp 
classification simple ,et efficace~ 1"). 

Posição bem diversa foi .assumida, .em 1946, por Pedro da Câmara 
Leme, no Prefácio à excelente e precni.sora obna de José de Campos 
e Souza, e0 'Processo Genealógico de Camilo Castelo Bi.anco» (I4): 

%Na verdade, se a geuealogia pretende ser uma ciência suxiliar da 
História e não apenas um passatempo de ociosos ou um modo dit 
explorar o snobismo alheio -não deverão os seus cultores limitar-se a 
compilar nomes, datas e honrarias. 1-. necessário que analisem sob 
vários aspectos, como o histórico, o económico, o social, psicológico 
e o patológico, as familias que lhes sin>am de tema. Só assim 
poderão contribuir para o estudo da vida portuguesa através dos 
tempos* ('I). 

Passados 39 anos sobre a publicação destas palavras polémicas, 

('') CiAiLLERY, Pierre- G4lzdalogie. Cmnmat  claaser vos ancêtrea. uL'J3is- 
toire>, Paris (1) Mai 19'18, p. 109. 

('9 DURYE, Pierre, ob. &t., p. 56. 
Y) SOUZA, José ;Campos e, O Processo Genenl6gico de Can~ilo Castelo 

Brm~co. Lisboa, Edições Gama, 1946. 
r) LEAXE, Pedro d a  Câmara, Prefdcio, ibuE., p..X. 
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inovadoras, que alguns têm vin'o a irefkectir nos seus trab~lhos, veri- 
fica-se suma indesejável confusão 3conceptuail: a pailavra ciência tem 
servido .para distinguir uma técnica (base do jogo menciontado por 
Calleiy), que consiste em recolher, ~ ~ b r e t u d o  no fundo paroquixl, dados 
nominais e em organizar árvores de costados (inteligíveis atrav6s da 
nuinera@o Eyzinger-Stradonitz) .e títu1,os genealógicos (sucessão nu- 
merada de peraçó.es, acrescid'a de 'datas e de :elementos biográficos). 
Repugna à ,mais el-ementar Epistemo10,gia convei-ter um mero método 
qu.antitativo #de busca de nomes .e de  exposição das informações obtidas 
em ciência ! 

O a1,emãoi Rike  dividiu as Ciências Humanas (preferimos desi~gná- 
-Ias por Sociais, porque n50 há actividade humana desinserida d'e um 
contexto social) em dois grandes grup.os: a's nomotéticas e as  I 'd eo- 
gráficas. Aquel'as formulam os seus resulbdos em «lleis~, mediante 
processos quantificadores ou simples enunciados verbais -é o1 caso 
da  Psicologia, da Sociologia, da Economia, d a  Linguística, da  Etno- 
logi8a e .da Demografia. As outras têm por objecto! ,matertal não 
fenómenos, mas factos definidos como únicos, entretecidos no hempo, 
irreversíveis, nítirdos apenas no contexto e resistentes à enunciação 
cte leis - veja-se, par exempllo, a Eistória. 

,O eventual posi,cioaamento da Genealogisa neste qaad~o  exige, natu- 
ralmente, que se descubra a sua suposta cientificidaide. E isto passa, 
pois, por uma clara delimitação de conceitos. 

A 01-igem e reprodução ,da Vida, temátiea crucial e fascinante,. se, 
por um lado, atrai abordagens cadca vez mais sistemáticas e analítioas, 
tais como Ia Biologia, a Genética e a Paleontologia, p m  outro, implica 
a !antiquíssirna tenum'eração asteudente ou descendente de indivíd'uos 
integrados numa mesma cadeia generativa. Luís de Bívar  guerra 
exprimiu isto 'da seguinte foima: 

UA genealogia vem de muito longe e resulta do fenómeno natural 
da sentença divina «crescei e multiplicai-vos,; e do desejo humano, 
não menos natural, de cada um querer saber a sua origem, ("). 

,Este irresistível desejo humano inscreveu-se, desde logo e por 
razões óbvias, no domínio ido social, emprestando uma conveniente 

('9 GUERRA, Luís de Bívar, Cem Anos de Gcnealogia (1877-1D77), in 
ob. cit., p. 158. 
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inteligibilidade ao .discurso mitológico e religioso [atentwe nos seguia- 
tes exemplos: a mitologia grega e a romana «têm uma comp1et;a 
ligação ,genealógica entre os seus !deuses e semi-deuses e destes com 
mortais>, (") ; o ,Génesis, com ,que se inicia o Antigo Testamento, <est 
proprement un immense traité de  généalogi'e deseendantex (lB) ; a 
árvore (de Jessé, «na qual s e  vê a ascendência .da Virgem .Malia» (IQ) ; 
o Islamismo dá, também, especial destaque à descendência do profeta 
Moamé; etc.] e ,possui8mdo um sentido profundo, explorável filosofica- 
mente ( z O ) .  Cita+e, a propósito, um pequeno, mas precioso, texto do 
M.arquês de São Payo, nA Genealogia, ,o Existencialismo e a Litezatura 
Contemporâneaw (%I), que utiliza inteligentemente o testemunho de 
Virgílio Ferreira, em <Aparição»,, para salientar a a&sessão genea- 
Iógicia» da corrente existencialista: 

a, . .  [ma] procura da descoberta da existência individual, do 
pensamento, da sensação da pessoa e da personalidade, do seu reeo- 
nhecimmto não limitado por nada mas presente a si  pruprio, na 
impossibilidade de pensar que o aeu poderia não existir%, reconhe- 
ce-se, curioso é n&á-10, quase como primordial o problema genealú- 
gico do indivíduo» (') . 

Se  dirigiimos a nossa atenção palra. o perí'odo medieval :e, em 
termos geográficos, para o espaço europeu deparamos com uma me- 
ratura genealógica, que exprime (a ideologia de uma classe -;a no- 
breza - empenhadíssima na reforço e defesa do seu poder. O natural 
desejo humano de conhecer as  origens metamorfoseou-se, assim, em 

r') Id., ibid., p. 158. 
(") DURYE, Pierre, ob. cit., ip. 6. 
r") MALTOS, Armando de, Mentia2 de Genselogie Po~hcguesa. Porto, Fer- 

nando 'Machado, 1943, p. 39. 
O A. prossegue: <E penso até. apontar uma ccriosa espécie bibliográfica, 

intitulada PROSAFU D.E CRISPO, publicada em Espanha, na cidade de Beça 
no ano de 16.14, p e 1 ~  Licenciado Peíia, onde se documenta a ascendência terrena 
de Jesus Cristos. 

(") E indiscutível a conveniência em aprofundar a leitura filosófica da 
Genealogia, sugeiida recentemente por Augusto Ferreira do Amara1 num exce- 
lente improviso proferido, na sessão ordinária do 1.P H. de 15-6-1985. Ficamos 
a aguardar deste nosso Confrzde e distinto genealogista um valioso contributo 
nesse sentido. 

(") ((Armas e Trofhw», Lisboa, 2 (2) Jm.-Abr. 1961, p. 229. 
(I') Id., ibki., p. 229. 
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necessidade política de um grupo social, cuja f,orça e influência care- 
ciam da legitimação do passado -)tumba sagrada dos inesquecíveis 
Iieróis. E para legitimar o poder ,dos reis fun'daram as  gene%l~ogi~as res- 
pectivas nos deuses germãnicob ou, noi'ma hzbitual, nos patriarcas 
do Velho Testamento: norma, que ultrapassou 8% época medieval e 
inspirou os fantasiosos genealogistas dos sécs. XVII e XVII'I como, 
por exemplo, João Hubmer, iieiDor do Liceu Principesco de Merseburg 
'e autor das «Gmealogische Tabellen, Nebst denen 'darzu ~ehdrigen 
Genealogisel~en Fragen, Zur Efiuterung Der Politischen Histo?*ien 
(Leipzig, 1708), onde as c.abeças coroadas da Europa descendem direc- 
tamente de Adão .e Eva, ,e estes exibem a idade com que faleceram! 

Uma sondagem, ainda que rápida,, ao interior dessa 1itei.atiu.a 
genealógica, apoiada num exempl'ar estudo de José Mattoso, leva-nos a 
sublinhar o seguinte: 

<As fontes qiie os práprios autores medievais chamam gmealogia.9 
el'am, em geral, obras independentes que se destina&m a dar a 
conhecer a deseen'dência de uma famíiia ou de um conjunto de famílias 
ou individuos. Podem-se definir por contraste com os lib& n~emariales 
e os l i b~ i  vitai que também agrupam os individuos por famílias, mas 
sem indicarem o parentesco e que serviam para recordar os nomes 
que deviam citar-se no cânon da Missa ou nas orações públicas de 
uma comunidade religiosa e clerical. Opõem-se, ainda, i s  listas de 
reis, que pretendem explicar como se transmitiu o poder. Com 
'efeito, as genealogias apresentam cuidadosamente os parentescos, 
citam os nomes e até dos descendentes de ramos colaterais. Final- 
mente, pm contraste com as crónicas, a? genealogias propriamente 
ditas não descrevem acontecimentos -ou então fazemmo em termos 
breves, sobretudo gara caracterizar melboi certos personagens ou 
explicar as suas alcunhas. Isto não quer dizer que não tenha havido 
contaminação destes dois últimos ,géneros, o que 5az com que certas 
obras linhagisticas, sobretudo no fim da Idade Média, se apresentem 
com digressões narrativas, ou entáo que seja dado o nome de 
agenealogias a crónicas de certas casas nobres, de estrutura eviden- 
temente narrativa, mas que concedem especial relevo à sucessão 
familiar e aos laços de parentesco que unem os indivídum a elas 
pertencentes. Outras obras começam como genealogias e acabam como 
crónicas, etc.a (?'). 

('j) MAn'O'SO, José- Os Livros de Lklugens Portugueses e a Literatura 
Genealógica Europeia da Idade: Mddia. <Armas e Trofeus>, Lisboa, 3.' Séri?, 
4 (2) Abr.-Jun. 1976, pp. 133-134. 
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Portugal distinguiu-se no panorama europeu, mediante os céle- 
bres livros de linhagens, que uabrangem menos de um século, no 
máximo de 1270 a 13509 e que o eminente medievalista sup~acitado 
caracterizou ,assim: 

<OS livros de linhagens adquirem assim um significado muito 
precioso. O contexto em que aparecem explica que em Portugal, em 
vez de assistirmos, como no resto da Europa, B decadência da genea- 
logia, vejamos, pelo contrário, o seu desenvolvlimento. Aparecendo na 
mesma época que a poesia trovadoresca, são, juntamente com ela, a 
expressão de uma enorme pujança e vitalidade da classe nobre, que 
se mantém até à época da Peste Negra* v'). 

Este tipo d6 literatura, que teve em Portugal e na Península um 
incremento enriquecedor, deixou duas marcas indeléveis na Genealogm 
ainda em <uso», a saber: predominante sujeição ao princípio nobiliár- 
quico e recurso ao género cronístico (ensombrado por uma desmedida 
fiantasia) a fim de enaltecer o valor e patriotismo das famílimas nobres. 
Podemos, de facto, considerar escassas as excepcóes que só confirmam 
os aspectos referidos: .as duas listas de servos (uns enumerados para 
efeito das partilhas uentre o bispo Nausto de Coimbra e ,os filhos &e 
Ped,ro e .de isarracina no 'princípio ido aéculo Xn), outros, os de Oso- 
sedo T~vtesendes, foram-no, ta,mbém, com o mesmo objectivo, ou seja, 
cpara as ,partilhas dos seus filhos em 930» (9 citaidas por José 
Mattoso surgiram, acidentzlmente, em função .da vida dos senhores, 
desaparece~~do logo como potencial embrião da Genealogia das famílias 
papulares. 

'Finda a Idade Média, Pieme Durye situou o unascimento da 
geneaiogia moderna» entre os sécs. XVI e XVII dizendo: 

sLa révolution des idées, qui produisik l'humanisme, orienta dans 
un sens nouveau le destin de la généalogie. Pensovnt que rien de c7 

('9 Id., iiõid., p. 149. 
O espesso sincretismo destes textos levou M,nuel Artur NORfi'ON a 

proceder ao ordenamento sistem&tico dos seus títulos genealógicos. Veja-se: 
Livro Vellw de LnihagmLs ((Subsidias para a sua ordnwáo). <Armas e Troféu~a, 
Lisboa, 12 (2) Abr.4un. 1971, pp. 145-197 e 12(3) 0ut.iDez. 1971, pp. 238-264. 
Livro Antigo de Linlmgem (Sub8idws pwa a sua ooordmwçáo). damas e Tro- 
féus~ ,  Lisboa, 33.. Série, 1 (I)  Jan.-Mar. 1972, pp. 5493 a 3.' Série, 4 (1) Jan.- 
a a r .  1975, pp. 82-110. 

(=) MkTTOSO, José, wt. &ti, p. 139. 
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qui concernait l'homme ne pouvait leur être étranger, 1% historiens 
de b Renaissance se tournèrent vers des recherches géaéalogiques 
qui n'aivaient plus pour but exrlusif de pronver un droit de suceession 
ou de fiatter l'orgueil d'un souveraina (m). 

E na página seguinte, tendo presente apenas o caso francês, 
acrescenta: 

aCes kravaux contiennent beaucoup de bonnes choses, malheureu- 
sement mêlées 8. quelques fictions. 

el'apparitiou des méthodw critiques en histoire, de d'étude des 
sources et de la paléographie, du latin médiéval et de Ia diploma- 
tique, sous l'impulsion des savants françaiz Mabillon et Du Cange 
f i t  bén6ficier Ia génklogie de moyens d'invewtigaition nouveaux et 
lui donna un pmdigieux essors v). 

Este considerável impulso renovador sofreu,, porém, um sério 
revés no &c. XVIII devido à corrosiva filosofila 'dos En,cicl~eclistw e 
a o  apo~pulismo» da  Revolução Francesa. Por seu turno, em Portugal, 
a .chamada agenealogia moderna» serviu claramente os ajuristas nas 
inúmeras, e por vezes infindáveis, demandas ,que a sucessáo dos mor- 
gadios provocava» ( 2 8 ) , ,  contribuindo não já para o espíiito de solida- 
riedade ,da cclasse dominante -a nobreza -, 'mas sim para a cada vez 
mais difícil manutenção de antigos privilégios e influência sócio-polf- 
ti,ca da'quela, face à inmciável gula de uma burguesia sedenta de 

(3 DURYE, Pierre, ob. c&., p. 10. 
($7 Id., ibs., p, 11. 
(") GUERRA, Luís de Bívar, Cem Anos de Gnzealogia (1877-1077), 1a 

ob. dt., p. 161. E na p. 162 lê-se: 
cora, sucede que a partir do século XVI muitos morgadios, talvez a 

maioria, nas suas instituições tinham uma cláusula que excluía da sucessão 
todos os que tivessem sangue de n e m ,  mulato, judeu, moum e índio. 

 esta estipulação veio tornar ainda mais necessárias as  genealogias, dan- 
do-lhes já um aspecto racista. Também a possibilidade de instituírem morgados 
nas famílias de plebeus veio contribuir para o aumento da elaboração das 
genealogias.. 

<Apareceram então com toda a característica de racismo os tiçóes, livros 
negros ou liwos de reparos genealógicos, nos quais se apontam os defeitos de 
sangue e outros que afectam as famílias da nobreza». 
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poder. Esta orientação n'o implicou, m8as, também, não impediu o 
apuramento gen~ealógico, em teimos de rigor .e veracidade: 

UNO final do século XVI e durante c skulo XVII já tinhamos 
a l y n s  bons genealogistas trabalhando com a segurança que as 
fontes à sua disposição ihes permitiam, entre os qnais destaco: 
D. Ankónio de Lima Pereira, senhor de Castro Daire, de  cujo nobi- 
liário poisno uma cópia acrescentada e anotada ,pelo Licenciado 
Padre %anue1 Adrião em 1698; Cristóvão Alão de Morais que graças 
aos v(ári0s cargos que exerceu na magistl~aituw, sucessivamen~e em 
Torres Vedras, Mira, Porto, Pinhel, Riba Coa, Figueira e 'Coimbra, 
pôde  comp pulsar muitas fontes doeumentais que contribuíram para 
escrever a .sua excelente uPedaWra Lusitanaw publicada há poucos 
anos pelo nosso confrade Dr. Eugénio de fieitas. 

aMão de Morais, na minha opinião, foi um pioneiro d a  genea- 
logia científica em Pai-tugal. (...) 

@Este século XVII e todo o XVIII foram muito «povoMdosw de 
genealogistas, alguns sérios e merecedores da nossa confiança mas, 
uma grande maioria, fantasistas, autores de genealogias .delirantes, 
quando não de falsidades revoltantes ou louvaminhas pouco edifi- 
cantes» ("1. 

Honive ainda o conceituadissimo D. António Caetano ,de Sousa, o 
conhecido Manuel José da!Costa Felgueixas Gaio (malgra~do ais notóilas 
inexactidões do seu Nobiliário), o criterioso 'Manso de Lima, entre 
outros. :Não salvaram, porém, a honra do coinvento -as falsidades 
pesaram, .por isso, muito nos azedos comentários de um Br,aamcamp 
Freire: 

<Alguns chamam-me genealogista: é espbtie a que não pertenço. 
Genealogista é sinónimo de mentiroso e parvo (') . Parvo, os outros 
me chamarão; mentiroso, asseguro que o não sou* ('B) , 

40 que eu não sou 6 genealogista. Renovo e minha afirmação, e 
declaro que muito arrependido estou de no primeiro livro não ter 
pôsto aqueles sujeitos completamente de parte, como o fiz agora 
neste. Eles são mentirosos por índole e ofício, ou por vaidade; são 
parvos, geralmente de nascença. Há excepções, em tudo as há, mas 
de comum só se pode aproveitar a resenhe coeva, ou quási, e essa 
mesma com critérios e cautela. O mais, é refugo. 

<Tudo quanto neste livro vai eçcrito é firmado em documentos> ("L). 

C") Id., ibid., pp. 1621163. 
(") FREIRE, Anselmo Braameamp, Brasões da Sala de. Silttra, 3." ed., 2.' 

vol., ob. ~it. ,  ip. VII. 
(=) Id., ibid., p. VIII. 
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!Mas apesar 'destas amargas afirmações nem se livrou do atributo, 
nem de ser  'apodad'o ,de parcial (9. Inseridas :as afiimaçóes no con- 
textd positivista do séc. XIX, 'deparamos, de imedi'ato, com a crise 
e ressurgimento da 'Geneal'ogia - a secular decadênci,a da- nobreaa, a 
polémica concessão (e  comp~a) de títu'os ao «brasileiro camilianow. 
o advento da  RepfibIic.a,, ideologioamente iadversa ao sistema nubiliár- 
quico (ver Ap&ndi.ce) vali,dai.am as palavras i.enovad'oras de um 
Alexandre Herculano! ou de um Braamcamp Freire, defensores 
veementes d'a ,Genealogia funfdada em dados verídicos, colhidos em 
documentos autênticos. Luis de Bívar Guerra rotulou-a de acientífioax 
-nítido exagero, que nos propomos corrigir aqui. Por sua vez, Natá- 
lia Nunes num interessantíssimo texto, publicadoi inici,almente no 
«Diário de Notíciasx, de 30 de Maio de  1967, e transcrito na revista 
allrmas e 'Troféus» (1968), decidiu traçar o perfil do genealogista 
contempoi.ân,eo, beneficiansdo para isso da sua :activida.de  profissional 
como arquivista: 

<O investigador em genealogia, sómente se os documentos escritw 
existissem já no tempo de Adão e Eva esgotaria e 'acalmaria ia sua 
ansiedade. Lembro-me de certo apreciador das sombras silentes cio 
arvoredo genealógico que, de ramo em rnmo, lá alcançou m tronco 
que viieejava no século XVI, e da sua dor, do desespero que o tomoii 
quando lhe declarei que não se  conhecem livros de registos paroquiais 
anteriores a esse século; não só desenhava aárvoresw como possuía 
certidões dos assentos de baptismo, casamento e óbito de toda n 
pretérita parentela. 

aInvestigar em genealogia é não ter mais um momento de des- 
canso, é viver em estado .permanente da pesquisa e, portanto, de 
xsuspense8. E certo que, ao encontrai. parentescos, ao verificar o 
entrecruzamento dos ramos e dos troncos, o genealogista conhecerá 
grandes momentos de satisfação: mas não para, é compelido a andar 
sempre mais para os lados e para trás, pois os galhos da <árvore;, 
proliferam indefinidamente e o tronco, esse, alonga-se e afunda-se 
cada vez mais em direcção à terra do Paraíso Original, de onde 
brotou a Arvore da Vida. 

«E provável que a investigação genealógica seja m a  das formas 
do espírito de coleccionação. No coleccionar há também a projecção 

(") Veja-se a propósito: ShO PAYO, Marquês d e - E ~ L  desagvavo da 
AnsdLmo B~aam~cantp Fyeieire. Comentários a uns C m e n t d o s  à laia de uma 
recens&o. #Armas e Troféusw, Lisboa, 4 (1) Jan.-Mar. 1963, pp. 9 3 3 .  
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e a $ransferência de uma ansiedade. Mas resta saber porquê tal 
projeeçáo e tal transferência se realizam precisamente nesse sentido, 
isto é, orientando-se para o passado. (...) 

#Ao mundo dos vivos o genealogista prefere o mundo dos mortos. 
C que este é mais fácil construí-10 à medida dos nossos desejos. (...) 
O futuro é esquivo, traiçoeiro, reduz-se a todos os instantes, cerceando 
cada vez mais a nossa mpaeidade de  ilusão. A vida passada, essa 
15 está parada e disposta ao nosso convivioa ("). 

Foima doi %,espírito d e  coleecionaçãox ou um jogo, o que esta 
Genealogia não consegue ser é ciência. 

O conhecimento científico compreende quatro ca~acterísticas 
essenciais: racional, objectivo, )revisível e dialéctico. Sendo raciona,I 
a ciência não se circunscreve ao 'egisto de dados, apostando na sua 
irnterpretaçilo, traduzida pelos seguintes momentos: observação, orde- 
nação e estabelecimento do facto científico. Assumindo-se como objec- 
tiva el'a tem que se impor a todos os sujeitos: torna-se, assim, um 
conhecimento <universal e constantes (note-se que a objectividade 
não é um valor absoluto, vxiando ,consoante o tipo de ciência). Por 
revisibiiiad~a,de entende-se a permanente .correcçjo, melhoria ou substi- 
tuição dos conceitos opeilatóiios empregues a o  trabalho científico, 
tendo em vista uma adequação perfeita à ,realidadme. Ao carácter revi- 
sível liga-se intimamente a dialéctico, que consiste na contínua, supe- 
racçáo de ideiias (tese) pelo confronto com outras (.antitese) em ,busc,a 
,de uma salto qualitativo (síntese) no sentido da tão desejada abimn- 
gência unifioadora dos real. 

À luz do exposto1 verifica-se, que a Genealogia, há muito cultivada,. 
é um método de pesquisa 'de antepassados: regista-os seguidamente 
em $mores de costados e em «títulos genealógico~w, sem os submeter 
a uma interpretação histórica e económicwsocial. Carece, portanto, de 
racionalid'ade. ,Em contrapartida, é Gbjectiva porquanto incide sobre 
matéria .quantificável - passa, aliás, por asqui a convergênci,a da 
Genealogia com a Demografia. Não exibe o carácter revisível, porque 
assenta n,a morosa e algo «mecânica> montagem de gerações e não 
na dinâmica explicação de fenómenos ou factos mediante conceitos 

('') NUNEB, Natfdia-Hnwoh PorQnz Gwou a Irad e Irad Gerou a 
Maviel  e M a ~ ~ i e l  Gerou ... %Armas e Troféus,, Lisboa, IX (1) Jan.-Mar. 1968. 
pp. 74-76. 
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operatórios. Consequentemente, será, no mínim'o, ilógico considerá-la 
dialéctica. 

 rejeitamos, assim, o epíteto <científica», que Luís de Bívar 
Gueri>a utilizou. Significa isto, que estamos perante uma <técnica»? 
Sim, se por tal se enten'der um conjunto de regras simples ,ou sofis- 
ti'cadas, isto é, impostas pela solução infoimátioa oapaz de obter 
a reconstituiçáo nominal ,de £ a d i a s .  Neste ~ e n t ~ d o ,  ela integra-se 
perfeitamente nas xTechniques d'Analyse en Démographie Histori- 
que» (39, sendo justificada, apenas, pela perspectiva demográfica. 
E isto leva-nos a procurar um termo semanticamente mais flexível. 
Pieriia Calleiy, como já atrás referimos, propôs o mais ad'equado: 
jogo. 

<A Ia recherche de ses origines, le gén&alogiste amateur se 
heurte souvent aux exigentes de cette d6marche scientifique alors 
qu'il pensait y trouver un jeu. E n  fait, i1 s'agit d'une science ludique 
qui touche à tout, à l'histoire, E Ia sociologie, à Ia démographie, ete., 
e t  d'un jeu de patience qui demande méthode et  imagination. Le 
gênéa'logis'te doit mener l'enquête comme un d.étective, inDe1'rogt.r 
t h o i n s  et  archives, tout noter, ne r i m  laissw a u  hasard iet orga- 
nker le résuitat de ses ,investigations. (...) 

«La généalogie? Elémentaire, mon cher Watson!~  ("). 

A sombra destas palav~as caracterizamos a Genealogia <jogo», 
como ,a lenta, aliciante ,e mágica composiçá.a de um «puzzle», com 
peças de proveniênci'a diversa, a ,saber: livros do Registo Paroquial/ 
/Civii, xInquiriçóes de Genere», Prazos, Sentenças e o i i t m  documr?ntos 
de ai-quivos de 'Família ou de cartórios monástico-conventuais, Nabi- 
liários impressos e manuscritos (referenciados, por exemplo: através 
da «Bibliographia Nobiliarchica Poi-tuguesaw (9, que deve ser pros- 

(") Ver o importamt.isSimo estudo de mLISSIER,  Jean-Pierre, D6mgm- 
phze. Gdnielogis. Micro-lnfolmetiqne, 2." Cahier des Annales de Démograpnie 
Historique. Paris, Sociébé de Démographie Historique, 1983. 

(8) HENRY, Louis, Tdclbn+ques d'dnalgse e7r Ddmgraplrie Historique. 
Paris, Bditions de L'Institut National d'ktudes Démographiques, 1980. 

1") CALLERY, Pierre, La Gdndalogie. Une sciencc. Un jeu. Guide pratique. 
Paris, kditions du Seuil, 1979, contra-eapa. 

(") SOARES, Eduardo de Campos de Castro de Azevedo, Bibliograplrkz 
Nobilzarchica Portuguesa, 3 vols. Braga, 1916-1923. Vol. 5, 2.' Suplemento. 
Porto, Femando Machado, 1947. 
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seguida e a8mpliada), tM,onognafias locais, Publicações P,eriódicas, etc. 
O objectivo: essencial deste curioso jogo consiste em obter exaustivos 
quadros de ascendência e/ou descendência, baseados na sucessão agná- 
tica e cognática, cobrindo inclusive, e dentro do possível, os ramos 
colatei>ais da «árvore ,da Vida». 'Ele implica um apaixonante desafio: 
vencer o espesso enigma das origens MU, por outras palavras, animar 
(e não apenas col'eccionar) as  sombras silentes ,dos antepassados. 
A su,a grande mgra é: perseguir a verdade dos factos, fugindo a 
toda e qual3quer fantasia. O seu único limite: tinir as peças do 
apuzzle», sem interpretar os dados e analisar os factores subjacentes. 
Pela interpretacão e análise se apei7a o salto qualitativo do jogo para 
a ciência. 

A Genealogia só poderá ser entendida como ciênci'a, s e  consistir na 
descrição rigorosa das sucessivas gerações de urna Família ,e conse- 
quente análise -à luz de eventual l'eitura demográfica- d.as cooxde- 
nadas sócio-económica, pojítica e «sentimental> (9, resultantes do 
devir concreto e contextualizado daquelas. Temos, assim, que a Genea- 
logia «ciência» exibe o mesmo obj'ecto material da História 'da Família, 
confundindo-se com ela. E, neste sentido, posiciona-se claramente no 
campa 'das ciências ideográficas. 

tMas apesar da óbvia semelhanpa do objecto material, existem 
entre a Geneal'ogia e a História da Família (nascida na déc,ada de 50 e 
profundamente marcada pelo :decisivo contributo anglo-americano) 
diferençw de método e de perspectiva. Com .efeiko,, a primeira limi- 
ta-se a ,abordar monograficamente uma Família (incluindo as  outras 
que com ,ela se ligam de forma estreita), seja nobre, burguesa, ptebeia 
ou as  três coisas juntas, explorando ,algumas das fontes supracitadas 
e descobrindo ,outras (testamentos da  Provedoria Eclesiástica e das 
Câmaras ,Municipais, livros dos  julgados de  Paz», das comendas.. .) 
não para enoadear nomes (objectivo fulcral da  Genealogia <jogo>), 
mas para obter com o máximo de rigor a natureza sócio-económica e 
mental da Família estudada. E quanto ao seu método importa salientar 

(=) «Sentimental» significa, em termos gerais, a acção da mentalidade na 
estrutura da Família. Veja-se: ANDERSON, Michael, Elementos para a História 

Ramtlia Ocidental 1500-1914, Entender 1. Lisboa, Editorial Querco, 1989, 
pp. 37-64. 
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o seguinte: os vários moidelos possiveis de fichas para recolha de 
dados (9, bem como os quadros e «esquemas de sinopse» pxopostos 
por Pierre Callery são instrumentos importantes paiya o êxito da 
Genealogia «joga», mas estão longe 'e ser  uma metodologia, porque 
esta implica, do ponto de vista da «ciência», uma dimensão diferente, 
que até agoxa não tem si,do encaxada pelos gneealogistas. De facto, 
estes têm caído no absuxdo: reivindicam papa o seu umétierx o atributo 
«científico», mas nem sequer utilizam um métoda propriamente idito! 
A Genealogia «ciência» 'aqui proposta servir-se-á de um método com- 
posto: histórico (heunstica/hermenêutica/síntese), estatístico e ana- 
lógico. Por se.u turno, a História da  Família náo se esgota, ao contrário 
daquela, na xsinguJar», absorvendo-o com vista à plena afirmação do 
«universal», isto é, abarca várias abordagens ( a  genealógica é uma 
del.as), portadoras de informações, princípios, .teori,as e modelos, que 
tornam inteligível a estrutura d,a !Família, gerada no Ocidente. Michael 
Anderson, rio 'seu excelente livrinho  elementos para a História d,a 
Família ,Ocidental 1500-19142 ( " O ) ,  vai mais longe, 'dizendo: 

aAo longo dos últimos vinte anos a história d a  família constituiu 
um dos principais domínios n a  evolução da história social; na reali- 
dade, poucos ttextos referidos neste trabalho foram escritos antes de 
1960 e na sua maioria foram publicados depois de 1970. Por um lado, 
a novidade que representava fez com que a história d a  família se 
tornasse um tema apaixonante -tanto havia a descobrir e tão ines- 
peradas eram muitas das descobertas. Por outro lado, deparam-se-nos 
dificuldades. (. . .) 

«Em primbiro lugar, há o  problema d a  diversidade-na VW- 

dade, o único facto não ambíguo que se impôs nos últimos vinte 
euos é que não pode hawr  uma única história ,da família ocidental 
desde o s6culo XVI aos nossos dias, porquanto não existe, nem 
nunca existiu, um sistema familiar único. O Ocidente sempre se 
caracterizou pela diversidade das formas da f?mília, das funções da 
família e das atitudes para com a s  relações familiares, não só ao 
longo dos tempos mas em pontos precisos do tempo. Excepto ao nível 
mais trivial, não existe um tipo de família eurapeu. (...) 

(14 Embora proliferem os modelos pessoais de fichas, não são muitos os 
publicados. Veja-se: NORTON, Manuel Artur-Sobre E'iolurs Registadoras para 
Assentos Paropiais.  armas e Troféus,, Lisboa, XI (3) 0ut.-Dez. 1970, pp. 
2&1-286. 

(") ANDERiSON, Michael, ob. cit. 
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cIdcnt ficar c tentar compreender a 'diversidade tem cobstituído 
um pi-oùlema fundamcntal, particularmente em qualquer tentativa de 
genei~alização sobre as tendências a longo prazo que se verificam nu 
mundo ocidental considerado como um todo. Contudo, tem sido esta 
a tendência de muitos autores e dai a necessidade de a presente bro- 
chura abranger uma vasta área geográfica e um período de tempo 
longo. iVas subjadente a estas dificuldades encontra-se um segundo 
conjunto de questões muito mais prementes, que acaba por surgir em 
qualquer domínio da história económica e social -e mesmo em 
qualquer domínio da ciência social- mas que raramente se revela 
com tanta nitidez como no caso da história da família. Nos Últimos 
anos, cada vez se vem toinando mais clnrc que muitas das contro- 
vérsias sobre a história da família surxem pelo facto de diferentes 
grupos de autores, .mesmo quando aparentemente krabalham sobro 
o mesmo tónico. inconscientemente 6entarem escrever tiaos muito 
diferentes de história, adaptando assim abordagens diferentes rela- 
tivamente Zl selecção dos problemas que vão investigar, aos tipos de 
fontes a que recorrem, iao modo como ris provas são e podem ser 
usadas e A relevancia da teoria social c económica para o trabalho 
que se propõem realizar, (") . 

E o mesmo au to r  prossegue, enumerando  qua t ro  dessas diferentes 
abordagens : 

wUma que se designa a si  propria por psico-história e que tem 
mesmo uma publicaçiio, o Journal of Psychohistory, parece já ter 
entrado em problemas insolúIleis no tocante As provas e ter envolvido 
os seus praticantes em tantos julgamentos anacrónicos e em tais 
negligências relativamente aos principias básicos da disciplina da 
história, que considerei n5o valer a pena inclui-la aqui em pormenor; 
no pilineiro número da His tor~  of Clcildhood Quatedy (ver também 
1541 e a análise de Wishy in Jounuil of Fa?nilu Histow, 1978), 
pode-se encontrar um resumo das linhas de abordagem fundamentais 
desta escola, bem como uma valiosa colecção de críticas. As três 
abordagens restantes -que designo aqui por demograica, dos sen- 
timentos e da economia doméstica- continuam a polarizar as 
atenções e, por esse motivo, dediquei um capitulo a cada uma delas. 
Sou ob~.igado a chama' a aknçáo para o facto de cada uma delas 
representa>* uma tradição fundamental na literatura sobre ciências 
sociais, possuindo um significado proprio e tendo dado um conkri- 
buto para a nossa compreensão da vida da família no passado, e ainda 

(") Id., ibid., pp. 9-11. 
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do  nj,  se poder negligenciar nenhuma delas se se desejar obter uma 
peixpectiva global e nítida dos factos> ("1. 

Vish, ,assim, um pouco por dentro, conclui-se que a História da 
Família resulta do contínuo somatório das abordagens viáveis, com os 
seus próprios métodos, ,porque só da síntese .das diversas perspectivas 
consegue extrair uma visão global e dinâmica das facetas e problemas, 
que a Família comporta. 

Do exposto infere-se um aspecto, que convém deixar bem explícito: 
a 'Genealogia «ciência» só o 6 de facto, enqmanto integra$da no campo 
específica da História d a  Família como abordagem monográfica (.dis- 
tinta das enumeradas por 'Mich,ael Anderson, embora receptiva aos 
seus resultados) devidamente individualizada. Com este estatuto não 
ficam margens para a dúvida: Q 'Genealogia é uma componente activa 
e, de certo modo, autónoma ,da História da  Família e não uma sua 
«ciência auxiliarn. 

!Se agora a considerairnos em re1açã.o com a História pode-se pôr, 
também, de lado a expressão tradicionalmente usada de «ciência auxi- 
li,ar», porque a rica e actual noção da interdisciplinariedade ti-aduz 
muitissimo bem o ~el~ciona.mwnto em causa, que abrange, poptanto, 
a História Política, Económica e Socia4. E recomendável a l8eitui.a. do 
excelente artigo «História» ,de J,acques Le Goff, publicado no 1 . O  vol. 
da Enciclopédia Enawli, se se  quiser aprofundar esse ponto. 

A referi,da interdisciplinariedade caracteriza igualmente as rela- 
ções da Genealogia «ciência» com a Heráldica «convencional» (4s), 

com a Demografia, enfim, com ,as Ciências Humanas e Sociais. 
Uma forte tradição nobiliárquica remebeu a Genealogia a um papel 

subsidiário d,a Heráldica, patente em muitos dos inventários das pedras 
de armas e aimas tumulares concelhias já publicados. Completar a 
leitura dos brasões com uma sucessão extensa .e compacta de títulos 
'genealógicos é importante e enriquece bastante a chamada «lição 
herál'dica», mas in~~abi l iza  à partida o pleno desenvolvimento da. 
função analítica da Genealogia «ciência». Pai>& :superar este inconve- 
niente, deve-se descrever em sepuado (de preferênci'a, em trabalhos 

('9 Id., ibid., pp. 11-12. 
('I) Veja-se: SiLVA, Annando Barreiras Malheiro da, Santos G r a p  e a 

Hwbldica Poveim. Achegas pwa a Teorie da  Heráldica, in ob. cdt., pp. 183-186. 



diferentes) o conteúdo estético e semiótico dos brasões e a realidade 
ecmhioo-sooial ?mental d,as 1-esmpectivas famílias. Isto não impede, 
porém, que se incluam nos inventários lheráldicos pequenas, mas densas 
resenhas genealógicas, baseadas não tanto em nomes, antes em tendên- 
cias da evolução familiar. 

Assiste-se hoje a uma acentuada aproximação entre a Genealogia 
e a Demografia, sobretudo, histórica, graças ao valiosíçsimo contributo 
da Infoi'mática. Aproximação- feita de duas maneiras: por um lado, 
temos o crescente interesse ,dos historiadores demógrafos pelas genea- 
logias publicadas, em especial as descendentes (longas listas de nomes, 
datas e informações complementares), porque contribuem para uma 
vi,sã.o muito mais dargada da  Família e, por isso, mais ,fica que a 
noção elementar .de «núcleo» seguida por Louis Henry; por *outro, os 
estudos monogi.áficos da Genealogia «ciência», atrás proposta, piw- 
supõem enquadiiamentos fundamentadores conseguidos através .do con- 
tacto estreito com a Demografia histórica, que segundo André Nouschi: 

c.. preocupa-se não só em fixar os grandes traços da evolução 
demográfica de um grupo ou de uma papuiaçEio, com tudo o que jsso 
implica, mas também se preocupa com toda a história da higiene, 
das epidemias, das crises, das migraçóes locais ou intemntinen- 
tais, &c.» ("1. 

(Mas apesar destas evidentes formas de aproximação os demógra- 
fos portugueses mão têm prestado muita atenção às  genealogkas 
produzidas, manifestando mesmo forte desconfiançi em relação ao seu 
rigor e nítido desprezo pelo seu predominante carácter nobiliárquico. 
Para se ,desfazer este desencontro há que apostar fortemente n a  .Genea- 
logia «ciência» e nos projectos de computação, destinados,. por exemplo, 
0 utilizar genealogias na reconstituição de famíli,as. 

.O discurso epistemológim traçado incita à renovação urgente da 
Genealogia. Renovação, que passa necessariamente pela aplicaçUo 
expeiimentxl do modelo cientifico idealizado a um caso concreto- o 
português. 

(") NOUSCHI, André, Iniciação às Ciências Histórioaa. Coimbra, Livraria 
Aimedina, 1977, p. 55. 
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3. Uma leitura cuidadosa .da já citada xBibliopaphia Nobiliar- 
chica P'ortugueza~, malgrado as suas lacunas e o facto de não cobrir 
o período posterior à década de 40 do presente século, póeqnos pe~ante  
as  linhas de fol.ça da Genealogia praticada em Portugal - a mesma 
de ontem e de hoje! Só nestes últimos 30 anos começou a surgir uma 
tendência clara no sentido de contrariar .o carácter nobiliárquico e 
descritivo dos trabalhos genealógicos, ~onsagrando a consulta exaus- 
tiva de registos ,paroquiais e outras fonks .arquivísticas. Não obstante 
esta positiva tendência tem faltado um modelo científico organizado, 
que eoiporize e oriente o significado tlovo (estrutural.) atribuído à 
reconstituicão de famílias. E isso, deve-se ao facto, atráç afi'mado, de 
os gwnealogistas portugueses teorizarem pouquíssimo sobre a seu ~ r a -  
balho, enredandc-se nas malhas &e uma Genealogia, 'que é «jogo» e 
nunca «ciência» ! Abundam exemplos, ,que demonstram esba evidência. 
 são fáceis 'de encontrar: veja-se, entre outras, a revista *Armas e 
Troféus;, e, no tocante a monografias, a monumental obpa, ainda 
em publicação, «,Caivalhos de Basto. A descendência de Martim Pires 
de Caivalho, Cavaleiro de Bfastox (9). 

O modelo, que aqui propomos assenta nos seguintes pressupostos: 

1.0- Distinção rigoposa entre Genealogia «jogo» e eciênciax. 
2.0 - Consulta obrigatóiSa de uma Bibliogvafiffi Básica (ver 

Apêndice - 11), por ce rb  muito incompleta, mas mesma assim útil, 
e selecciomdfa de acord'o com o sentido inovadoi- ,do modelo. 

3."- Permanente descoberta .de novas e importantes espécies 
documentais, possível através de um relacionamento estreito com 
a Arquiví~t~ca. 

4."-'Conhecimento ,pilofundo e actualizado de todos os tra- 
balhos ,teóricos e pi-áticos i'elativos à I-Iistóiia. da Família. 

Enumerados os pressupostos, vejamos agora o modelo por dentro. 
Atendendo a que a Genealogia «ciência» é uma abordagem mono- 

gráfica, ou seja, incide sobre uma família e suas alianças de cada vez, 
a escolha desta tem de obedecer a critérios justificáveis, que afastem 

( O )  FREITAS, Eugénio de Andrea d a  Cunha e; FERNANDES, Maurícin 
Antonino; CASTRO, Francisco J. de Abreu Maia e; ANDRADE, Nuno M. Ferraz 
de; e CARVALHO, A. Duarte P. P. Rebelo de, Carvalhos de Basto. A desoen- 
dêmia  de M w t h  Pirea de Carvalho, Cavaleiro de  Basto. 4 vels. Porto, 1977-81. 
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o risco do aleatório e :do impasse. O primeiro exige, que a escolha 
recaia sobre uma famíli,a com considerável ou, pel'o menos, suficiente 
suporte documental (reside nisto o principal limite do modelo). 
O segundo consiste em siibo~dinar a escolha ao interesse teórico por 
determinada classe ou grupo social, com vista à determinação dos 
seus mecanismos essenciais. O terceiro 'em a ver com as potencialida- 
des genealógicas do género biográfico (a Biografia pode e deve ser um 
excelente ponto de parti,da para a Genealogia «ciência»). 

Uma vez seleccionada .a família há que proceder, numa primeisa 
fase, à reconstituição nominal em sentid,o ascendente e/ou descendente, 
conforme o objectivo que se pretenda atingir. :Obtisda a ossatura, o 
esqueleto da família, que deverá condituir a segunda parte do estudo, 
sob a forma de títulos genealógicos, entra-se na segunda fase, ou 
seja, no miolo do modelo: análise detathada, 'mediante .o método his- 
kórico-estatístico4analÓgic0, da faceta económica, da social e de aspectos 
subtis e complexos como a p?ivacidade e clo+nestidda.de, a modificação 
nas atitudes para c o h  as  relações inte?-pessoais, a selecçáo do cônjuge, 
as  funções do casamento, a ilegitimidade e a alte~açáo de pos tum 
relativas ao sexo, a educação dos filhos, etc. E no :que respeita aos 
seus resultados, note-se que eles não podem servir para exti'apolações, 
sempre perigosas, mas apenas como co~tributo, ,a somar a outros, para 
.a &eitura ppoblematizadora e globalizante feita -pela História da Fami- 
lia. O estudo ,deve abris com a apresentação da 'análise, devidamente 
enquadrada no meio (aldeia, vila ou cid'ade) em que a famíli'a foca&. 
;se insere, salientando-se as var:ant.es demográficas e a dCmensáo 
política. 

O modelo, no fundo, é simples e, em princípio, viável. Resba 
agora testá-lo. Apelamos, .por isso, aos genealogistas ;portugueses, 
para que se empenhem em demonstrar a sua eventual eficácia, criti- 
cando-o, corrigindo-o, melhorando-o.. . 

O desafio do presente exige -não o esqueçamos- que se faça 
sem demora a Genealogia do futuro. 
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Títulos de nobreza 

)No <Diário de .Notícias» de ontem, 13 de agosto, na 6." página, 
entalado entre o anúncio dum automóvel que se vende no Conde Barão 
e o anúncio duma loja que se trespassa na Rua Garrett - que também 
era visconde - lê-se este: 

'i'ttulos de nobreza 
De barão, visconde, con- 
de, marquês e duque, 
obtemse rapi~damente por 
intemnedio de genealo- 
gista. Carta ao n." 999. 

Não escrevi ao 999. Não ,quei.o ser barão, nem :conde, marquês ou 
daqu'e -ou tudo isso, como aqueles grandes ,de Espanha que ainda 
hoje ostentam todos os títulos ao mesmo 'empo. 

Se eu tivesse um nome celebrizado por merecimentos literarios, 
scientificos, artisticos ou ,patrioticos, nem assim ,queria titulo. 6Se Gar- 
rett  não tivesse tido esse nome no título, ninguém sabia quem era o 
Visconde d'Almeid'a Garrett, embora toda a gente tenha lido o Garnóes, 
Frei Luis e saiba de cór as Axas brancas. 

Dos 'que lêem Canlilo -um ,esc.iitor que se .cita só pe180 nome p ~ o -  
prio, caso rariesimo na h5storia :das literatuixas! - quantos =bem 
que Camilo .Castelo Biyanco ,e Visoonde de ,Correia Botelho, são a 
mesma pessoa? 

Ha dias citou-se neste jommal o Visconde de :SantlAlbano. E m  todo 
o mundo scientifico é conhecido o nome de Bacon, mas por Visconde 
de Sant'Albano ninguém o conhece, ou só pouquíssimos especialistas 
na história da  filosofia. 

Dispenso pois, um título,, ainda que o meu nome nada perdia com 
a adição dum chamadoiro pomposo. 
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O genealogista, -o n.O 999 - ,pouco teria que fazer, porque o 
meu apelido de famíli,a (que modestamente oculto agora) vae por 
essa árvore genealógica acima, ou abaixo, a té  certo lheroi peninsular 
$anterior á fundaçáo desta monailqui.a, .que 'mntos barões, condes, vis- 
condes, marqueses e duques não souberam salvar duma aventura em 
1910. 

Também não acredito na salvaçh da República -chagad'a de 
escândalos tão graves como os que perderam a monai-quia, ou peores - 
por meio ,&estes barões, condes, viscondes, maiyqueses e duques, feitos 
por intemedio do eDiáiia de ,N'otícias>, mesmo sem a colaboração do 
genealogista, do 999. 

,Este anúncio dirige-se à numerosa e poderosa classe dos novos 
ricos, que não contentes com os milhóes amontoados em poucos anos 
à conta das lágrimas )de um povo inteiro, :querem um brazão e uma 
divisa n a  portinhol'a dos seus Rol1 Royces. 

A nobreza antiga, ou emigrou ou desapareceu; não se ouve citar 
senão nas crónicas mundanas de alguns diários do antigo segime,, em 
bailes, festas e aniversáilos, exceptuando alguns ,de que ainda se fal,a, 
porque curvaram toda a nobre espinha tdeante .do sol nascente de 
1910 e aí anndam no enxurro, tendo alguns suprimido os títul'os, e 
persistimdso outros .no descôco &e os usar. Não falemos nêwes, de 
quem dizia ~C.amóes (e naquele tempo!) : 

Deixo aqueles que to- 
mam por escudo de seus 
vicios e vida vergonhosa 
a nobreza de seus ante- 
cessores e não cuidam 
de si que são peores. 

Temos, pois, que dentro de pouco tempo 'erã.0 esquecido esses 
nomes gloriosos do passad'o ,português, &a nobreza antiga e autêntica 
- sepultados sob a aluvião h,ei>aldica dos baróm, condes, visoondes, 
marqueses e duques .do u'Diáilo de Noticias», saídos das filas dos 
novos ricos. 

Esses títul'os andarão no galarim da celebridade, unidos às pessoas 
que pompearã,~ as suas opulências por entre um povo que arruinaram 
com extorsi5es e negociatas - até ao dia em que &se povo dlespertar 
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para um 'tremendo &juste .de confias, á moda russa que fez de gi-an- 
-duquezas ,bailarinas de café de marujos e loureiras. 

E então o ajuste de contas será muito mais fácil. Os novos nobres 
serão os novos ricos; aqueles que não tiveram seus títulos 'de nobreza 
justificados ,por documentos na Tori'e do Tombo, maior lbes será o 
tombo da tor1.e das suas ilusorias grandezas. 

O povo ,ainda '=peita uma nobreza- e nem .sempre! fi a nobreza 
da virtude. Esses títulos de nobreza comprados nunca os respeitará. 
Chacoteia dêles por enquanto, nas comedias ,e revistas do ano, e ha-de 
procurá-l,os no dia da 6rag&dia, para demte dê1,es diuer :com o poeta 
á única nobreza rea.1, á virtu'de: 

se tu não formas os bra- 
zões, são crimes! 

E assim a lista dos novos nobres d'amanhá seivirá para descobrir 
e castigar os ciuilinosos d'ontem.. . 

E é essa uma 'das razões por 'que também não quero título de 
nobreza, nem compi*ado. 

A' #própria nobreza dos antepassados, escreveu não sei quem, é 
uma herança ,de que só o nmso merecimento nos deve dar  a posse. 

Não escrevo ao 999 ... 
(Diá?-io do Minho, de 19-8-1924) Aqua. 
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