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RESUMO
Satirizados nos versos decassílabos brancos do ouvidor de Vila de Rica, Tomás Antônio
Gonzaga, em Minas Gerais no século XVIII, os indivíduos da família Cunha Meneses –
sobretudo Luís da Cunha Meneses, o Fanfarrão Minésio – tornaram-se ícones de um
governo insolente e despótico nos domínios ultramarinos. Certa ou errada, essa
representação da família atravessou, no decorrer dos anos, o campo da história e da
literatura. No entanto, enquanto se enaltece, de um lado, as informações contidas na
narrativa gonzaguiana, de outro, pouco se sabe sobre as origens sociais dos membros
desta família em Portugal. Em decorrência disso, o exercício de pesquisa que realizamos
teve como objetivo primordial lançar-se no encalço da família Cunha Meneses entre os
séculos XVII e XVIII. Desse modo, o ponto de partida circunscreveu-se,
principalmente, na análise das linhas de sucessão dos primogênitos – especialmente os
filhos varões –, as alianças matrimoniais, os vetores de estratificação, os serviços
prestados ao rei, os títulos e privilégios. Observamos que o núcleo central da dinâmica
familiar estava localizado num aspecto específico: a reprodução social e/ou biológica.
Como pano de fundo, foi possível identificar as características da nobreza no contexto
do Antigo Regime e, sobretudo, do Império português.
Palavras-chaves: Família. Império português. Nobreza. Antigo Regime português.

ABSTRACT

Satirized in white decasyllable verses of Vila Rica’s ouvidor, Tomás António Gonzaga,
in Minas Gerais in the eighteenth century, individuals of the family Cunha Meneses especially Luis da Cunha Meneses, the Fanfarrão Minésio - have become icons of an
insolent and despotic government in the overseas domains. Right or wrong, this family
representation crossed, over the years, the field of history and literature. However, as it
is praised, on one hand, the information contained in gonzaguiana narrative, on the
other, little is known about the social origins of the members of this family in Portugal.
As a result, the exercise of our research had as main objective to dig into the Cunha
Meneses’ family history between the seventeenth and eighteenth centuries. Thus, the
starting point was limited, mainly to the analysis of lines of succession of the firstborn especially sons - the matrimonial alliances, stratification vectors, of the services
provided to the king, and titles and privileges. We note that the core of family dynamics
was located in a specific aspect: social reproduction and / or biological. As a
background, it was possible to identify characteristics of nobility in the context of
the Ancien Régime and especially in the Portuguese Empire.
Keywords: Family. Portuguese empire. Nobility. Old Portuguese Regime.
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(...) seres humanos não nascem para sempre no dia em
que as mães os dão à luz, e sim que a vida os obriga outra
vez e muitas vezes a se parirem a sim mesmos”.
(Amor nos tempos de cólera, Gabriel Garcia Marquez)

INTRODUÇÃO
Num clássico poema intitulado Perguntas de um operário letrado, o alemão
Bertolt Brecht o escreveu com objetivo de provocar o questionamento do operário em
relação as coisas que foram construídas por ele ao longo da história, no entanto,
atribuída aos reis, césares, principies e impérios. Afinal, “Quem construiu Tebas de setes
postas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? (...) A
grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? (...)”. (BRECHT, 1982,
p.31)2. Do ponto de vista histórico, as perguntas colocadas por Brecht sintetizam uma
preocupação que, nas últimas décadas, despertou o interesse dos historiadores: a
importância dos fatos e acontecimentos do “cotidiano” ou, na expressão de Sharpe
(1991), a “história vista de baixo”3.
Assim, ao passo que no século XIX a preocupação dos historiadores voltou-se
para a política dos grandes Estados e a biografia de reis e dinastias como os condutores
únicos da história, na centúria seguinte – após as críticas e sugestões formuladas no
âmago da Escola dos Annales e posteriormente pela movimento chamado de microhistória –, os livros buscaram retratar uma outra faceta da história: as massas anônimas,
os indivíduos comuns, os micropoderes, os mendigos, as classes populares. Desse
modo, em decorrência das novas abordagens que sugiram no campo historiográfico, os
indivíduos que não apareciam nos anais da história ganharam, a partir de então,
centralidade. Na esteira das perguntas de Brecht, os pedreiros de Tebas, os construtores
da Babilônia, os operários da muralha da China, do Império romano, Bizâncio, aqueles
que lutaram na guerra dos Setes Anos ou nas campanhas militares de Alexandre (O
Grande) adentraram, como nunca antes, o cenário histórico. Conforme sublinhou Barros
(2013, p.155), o historiador procurou enxergar algo do oceano inteiro através de uma
simples gota d’água4.
Observando que nosso objeto de estudo refere-se à família de nobres, os Cunha
Meneses, no Antigo Regime português podemos indagar: se o operário letrado de
Brecht fosse ler nosso trabalho perguntaria, certamente, sobre os indivíduos que
construíram o Império português. Onde estão? Quem foram? O que fizeram para
2

BRECHT, Bertolt. Antologia poética. São Paulo: Elo, 1982.
SHARPE, Jim. A História vista de baixo. IN: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas
perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992.
4
BARROS, José D’Assunção. O campo da história: especialidades e abordagens. Petrópolis: Vozes,
2013.
3
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sustentar um dos maiores impérios coloniais da Época Moderna? Como o estudo
monográfico de uma família pode lançar luz sobre a sociedade portuguesa? O que está
família tem de especial? Frente à esse emaranhado de questões, talvez, apenas
sugerissem “Tantas históricas. Tantas perguntas”.
Para tanto, é certo que a Expansão Ultramarina em Portugal utilizou de material
humano para consolidar, em regiões distantes, seu projeto colonizador. Navegadores,
capitães, governadores, bacharéis, eclesiásticos, burocratas, escravos, nobres e demais
indivíduos se lançaram, em dado momento, no empreendimento da Coroa portuguesa.
Entre aqueles que serviram ao rei português, seja no Reino ou Ultramar, os nobres se
constituíram nos principais sujeitos vinculados, em maior ou menor grau, aos postos
cimeiros no contexto da Expansão Ultramarina. Embora até o século XVI a procura
pelos cargos de maior nobilitação fossem localizados no Reino (isto é, em Portugal),
nos séculos seguintes o serviço no Ultramar (América portuguesa, África, Ilhas
Atlânticas, Estado da Índia), registrou um aumento substancial no que diz respeito à
remuneração e status social. As casas aristocráticas não só buscavam esses cargos
nobilitantes, mas passaram, progressivamente, a monopolizá-los.
Reconhecer tal dinâmica do Império português nos impele a considerar que os
nobres também foram aqueles que construíram, por assim dizer, os “arcos do triunfo” da
história portuguesa na Época Moderna. Portanto, se os reis da dinastia de Avis e
Bragança conseguiram êxito na conquista de outros territórios, não se pode esquecer,
por outro lado, que os nobres foram a espinha dorsal deste império. O pacto que unia os
nobres e o rei estava circunstanciada pelos paradigmas políticos daquela período –
especialmente o modelo corporativista que concebia a sociedade como um corpo, tendo
o rei como a cabeça e as outras partes que desempenhavam suas funções. O rei era
considerado o arbítrio nas relações sociais, uma vez que, ao recompensar “a cada um
segundo o que lhe é devido”, a justiça se constituía sua área por excelência. Portanto, se
podemos eleger um grupo que marcou, do começo ao fim, o Império Portugal
certamente a nobreza aparece nos horizontes de nossas escolhas.
De maneira geral, se o alargamento do campo da história passou a incluir as
classes populares e os marginalizados, observamos que, atualmente, (re)floresceu um
novo interesse pelos “grandes” – ou, segundos alguns, “a elite”5. Conforme assinalou Le

5

Vale sublinhar que não somos receptivos ao conceito de elite em razão de seu caráter sociológico e
anacrônico para caracterizar a sociedade de Antigo Regime. Em contraposição, sempre que referimos aos
nobres utilizados os termos coevos, como, por exemplo, “grandes” ou “nobiliárquico”.
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Goff, mais ou menos a partir da década de 70, o campo da política tem registrado, aqui
ou ali, a passagem da antiga História política para a chamada Nova História Política6.
No século XXI é possível perceber, cada vez mais, o renascimento no campo histórico
pelo estudo “das elites” compreendendo, segundo Heinz (2006, p. 09-10), no estudo de
propriedades e características de maior destaque num determinado grupo, seus atributos
sociais e econômicos, estratégias empregadas para se alicerçar socialmente. Mais
exatamente,
A perspectiva (...) situa-se, portanto, antípoda à de uma velha
história das elites, heroica e heroicizante, fixada em
personagens e ato excepcionais. A outra história das elites (...)
se orienta, ao contrário, pela busca das regularidades, dos sinais
comuns, dos condicionamentos sociais e culturais na história de
homens e coletividades. A opção pelas elites é, aqui, antes de
tudo, uma solução de escala, uma chave metodológica para
perscrutar a complexidade do social a partir do enfoque em
universos de análise ao mesmo tempo reduzidos e abundantes
em informações sociais. (HEINZ, 2006, p.09-10, grifo nosso)7.

Nesse sentido, o movimento que se tem realizado nos últimos anos em relação
aos estudos da nobreza portuguesa insere-se, na maioria dos casos, em ligação estreita
com a conjuntura do Império português. O campo aberto para a prestação de serviços
sob a égide da dinastia de Bragança foi, pois, sem precedentes. Consequentemente, os
grupos que se nobilitaram naquela altura foram diversos: desde plebeus a mercadores
registraram, em algum momento da sua trajetória, o recebimento de mercês e privilégios
do rei em decorrência dos serviços prestados. Alargou-se, assim, o próprio grupo
nobiliárquico que, além de chegar ao final do Antigo Regime no século XIX suprimido
pela burguesia, achava-se extremamente banalizado.
Autores portugueses como António Manuel Hespanha (1997;2007), Nuno
Gonçalo Monteiro (1993;2003), Mafalda Soares da Cunha (1990; 2000), Diogo Ramada
Curto (1988), Fernanda Olival (2001) e Pedro Cardim (1998) desenvolveram
investigações com o fulcro de compreender, no Antigo Regime português, a nobreza em
seus diversos aspectos. Semelhantemente, na histografia brasileira sugiram estudos
preocupados com a “nobreza colonial” no contexto da América portuguesa. O estudo
pioneiro de Evaldo Cabral de Mello (1989) O nome e o sangue – que, aliás, nos inspirou
com o título da dissertação – inaugurou refinadas reflexões sobre o que poderíamos
6

LE GOFF, Jacques. A política: será ainda a ossatura da História? In:_____. O Maravilho e o Cotidiano
no Ocidente Medieval. Lisboa: Edições 70, 1975.
7
HEINZ, Flávio M. O historiador e as elites. In:_____ (org). Por outra história das elites. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006.
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considerar por nobreza no Novo Mundo.
Trata-se, em síntese, do enredo tecido em torno da fraude genealógica realizada
por Filipe Pais Barreto na capitania de Pernambuco com objetivo de conseguir o título
de cavaleiro da Ordem de Cristo. Nesse contexto, o estudo de Mello (1989) aventou a
hipótese que, naquele período, surgiu um grupo específico: a nobreza da terra. Na
compreensão do respectivo historiador, este grupo foi caracterizado pelos descendentes
dos “primeiros conquistadores” que prestaram serviços ao rei português nas guerras
contra holandeses e franceses e pleitearam, no final, uma miríade de mercês. Assim,
além dos privilégios conseguidos pelos antepassados, a nobreza da terra no nordeste
açucareiro circunscreveu, na esmagadora maioria dos casos, aos senhores de engenhos,
donos de terras e escravos. Portanto, o cruzamento de pesquisas de historiadores
portugueses e brasileiros8 demonstraram, nos últimos anos, a dinâmica social da
nobreza em Portugal e, sobretudo, nos domínios ultramarinos.
Para tanto, a escolha desta família de nobres, os Cunha Meneses, como objeto de
pesquisa nasceu, inicialmente, quando nos deparamos, em meados de 2013 na cidade de
Lisboa, com a dissertação de mestrado de João Paulo da Silva Aparício intitulada
Governar no Brasil Colonial: a administração de Luís da Cunha de Meneses nas
capitanias de Goiás (1778-1783) e de Minas Gerais (1783-1788)9 escrita no final da
década de 90. Observamos, à primeira vista, que a família Cunha Meneses atuou nos
principais postos ultramarinos (especificamente, o governo das capitanias na América
portuguesa e no Oriente) e, dentro do Reino, ocupou, aqui ou ali, cargos cimeiros que
iam desde funções administrativas à carreira militar.
Assim, a leitura desta dissertação de mestrado conjugada, por sua vez, com

8

Apesar da extensa bibliografia, podemos citar fundamentalmente: ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de.
Uma nobreza da terra com projeto imperial: Maximiliano de Oliveira Leite e seus aparentados In:
Conquistadores e negociantes: histórias de elites no Antigo Regime nos Trópicos. América Lusa, séculos
XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, v.1, p. 129-202. SOUZA, Laura de Mello e. O
sol e a sombra: política e administração na América Portuguesa do século XVIII. São Paulo: Companhia
das Letras, 2006. FRAGOSO, João. Fidalgos e parentes de pretos: notas sobre a nobreza principal da terra
do Rio de Janeiro (1600-1750); in: FRAGOSO, João; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de; ALMEIDA,
Carla M. C.Conquistadores e negociantes. Histórias de elites no Antigo Regime nos trópicos. América
lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. RAMINELLI, Ronald
José. Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2015. RICUPERO, Rodrigo. A formação da elite colonial. São Paulo: Alameda, 2009.
SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser nobre na colônia. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
9 A dissertação foi defendida em 1998 na Universidade de Lisboa sob a orientação de Caio César Boschi.
Curiosamente, em julho de 2015 no XXVIII Simpósio Nacional da História na cidade de
Florianópolis/SC foi lançado, pela editora Hucitec, o trabalho de João Paulo em formato de livro. Ver:
APARÍCIO, João Paulo da Silva. Governar no Brasil Colonial: a administração de Luís da Cunha de
Meneses nas capitanias de Goiás (1778-1783) e de Minas Gerais (1783-1788). São Paulo: Hucitec, 2015.
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outros trabalhos – como o clássico livro de Laura de Mello e Souza O Sol e a Sombra:
política e administração na América portuguesa do século XVIII10 – e os manuscritos
do século XVIII em Goiás levaram-nos, por fim, a se interessar pela temática da
administração na capitania de Goiás. Mais recentemente, a historiografia brasileira temse de dedicado, em maior ou menor grau, com estudo das trajetórias administrativas no
Império português11. Destacamos, em linhas gerais, os trabalhos encabeçados por
autores portugueses, como Nuno Gonçalo Monteiro e Mafalda Soares da Cunha, que
propõem modelos de análise (por exemplo, de Casa, aristocracia da Corte, vocabulário
social, modelo vincular, critérios de escolha, origem família, entre outros) a partir de
trajetórias administrativas de governadores coloniais no Oriente, América portuguesa ou
em África12.
As investigações desenvolvidas por estes historiadores no âmbito do projeto
Optima Pars – As Elites na Sociedade Portuguesa do Antigo Regime13 traduzem, em
10

SOUZA, Laura de Mello e. O Sol e Sombra: política e administração na América portuguesa do século
XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
11
Em termos gerais, pode-se citar BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil
colonial: o governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1755). São Paulo: Alameda, 2007.
SANTOS, Fabiano Vilaça dos. O governo das conquistas do norte: trajetórias administrativas no Estado
do Grão-Pará e Maranhão (1751-1780). São Paulo: Annablume, 2011.GONÇALVES, Izabela Gomes. A
Sombra e a Penumbra: o vice-reinado do Conde da Cunha e as relações entre centro e periferia no
Império português (1763-1767). Dissertação (mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói,
2010. LEITE, Lorena. Déspota, tirano e arbitrário: o governo de Martim Lopes Lobo e Saldanha na
capitania de São Paulo (1775-1782). Dissertação (mestrado) – Universidade de São Paulo, 2013. SILVA,
Augusto da. A Ilha de Santa Catarina e sua terra firme: estudo sobre o governo de uma capitania
subalterna (1738-1807). Tese (doutorado) –Universidade de São Paulo, 2007.
12
Por exemplo, MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CUNHA, Mafalda Soares da. Governadores e capitãesmores do império atlântico português nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo.
CARDIM, Pedro. CUNHA, Mafalda Soares da (orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo
Regime. Lisboa: ICS, 2005, p.191-252. _____. Trajetórias sociais e governo nas conquistas. Notas
preliminares sobre os vice-reis e governadores-gerais do Brasil e da Índia nos século XVII e XVIII. In:
FRAGOSO, João Luís Ribeiro. BICALHO, Maria Fernanda Baptista. GOUVÊA, Maria de Fátima Silva
(orgs). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p.249-283._____. Governadores e capitães-mores do império
atlântico português no século XVIII. In: BICALHO, Maria Fernanda. FERLINI, Vera Lúcia Amaral
(orgs). Modos de governar: ideias e práticas políticas no império português (séculos XVI-XIX). São
Paulo: Alameda, 2005, p. 93-115. _____. O governo da monarquia e do império: o provimento de ofícios
principais durante o período pombalino: algumas notas breves. In: SOUZA, Laura de Mello e.
FURTADO, Júnia Ferreira. BICALHO, Maria Fernanda (orgs). O governo dos povos. São Paulo:
Alameda, 2009, p.507-517. _____. O crepúsculo dos grandes. A Casa e o patrimônio da aristocracia em
Portugal (1750-1832). Lisboa: Imprensa Nacional, 2003.
13
O projeto de investigação Optima Pars – As Elites na Sociedade Portuguesa do Antigo Regime foi
coordenado inicialmente por António Manuel Hespanha e, posteriormente, ficou a cargo de Nuno
Gonçalo Monteiro do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, respectivamente, com a
colaboração de Mafalda Soares da Cunha (CIDEHUS-EU), Pedro Cardim (CHAM/FCSH-UNL) e
Fernando Dores Costa (ISH/FCSH-UNL/. Assim, o projeto incidiu na identificação social dos
governantes e, paralelamente, as trajetórias administrativas daquelas que serviam ao rei português no
ultramar. Basicamente, as fontes do projeto foram documentos da Torre do Tombo, Arquivo Histórico
Ultramarino, Chancelarias Régias, Habilitações das Ordens Militares, familiares do Santo Ofício,
Decretos e Decretamentos dos serviços no Ministério do Reino, Registro Geral das Mercês, Livros de
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linhas gerais, o universo do Império português e os serviços prestados pelas casas
aristocráticas. Desse modo, o projeto esclarece, a partir de dados prosopográficos, os
titulares dos governos do Império português nas conquistas. Trata-se, pois, de uma
amplo projeto pautado, sobretudo, no estudos das elites em Portugal e nos domínios
ultramarinos. O banco de dados do respectivo projeto alimentou-se, de início, das
informações fornecidas pelo trabalho de David Henige14 e, após excessivas pesquisas,
os participantes do projeto introduziram novos dados que, de uma forma ou de outra,
suplantaram lacunas estruturais, mas que, ao mesmo tempo, ampliaram o universo de
análise. Assim, o projeto incidiu na identificação social dos governantes e,
paralelamente, as trajetórias administrativas daquelas que serviam ao rei português no
ultramar.
Para tanto, além dos conceitos e categorias fornecidas pelo projeto Optima Pars,
utilizamos, por sua vez, o “método prosopográfico” também chamado, vulgarmente, de
“biografia coletiva”. Em termos metodológicos, na pesquisa histórica a prosopografia
permite estudar características comuns e, ao mesmo tempo, específicas de determinados
grupos sociais. Trata-se, portanto, de apreender a dinâmica de certos grupos sociais a
partir da origem social, posição econômica, experiência de ofício, casamento e família,
alianças políticas, promoção social, entre outros aspectos. De acordo com Lawrence
Stone (2011, p.115)15, a prosopografia procura
“(...) estabelecer um universo a ser estudado e então investigar
um conjunto de questões uniformes –a respeito de nascimento e
morte, casamento e família, origens sociais e posição
econômica herdada, lugar de residência, educação, tamanho e
origem da riqueza pessoal, ocupação, religião, experiência em
cargos (...). Os vários tipos de informações sobre os indivíduos
no universo são então justapostos, combinados e examinados
em busca de variáveis significativas. Eles são testados com o
objetivo de encontrar tanto correlações internas quanto
correlações com outras formas de comportamento ou ação16.

Ofícios, Conselho Ultramarino, entre outros. Ao lado da pesquisa documental, os pesquisadores
ancoraram-se, por sua vez, numa ampla bibliografia sobre a temática, como dissertações, monografias e
teses e, também, tratados e genealogias coevas. Os resultados do projeto foram divulgados, originalmente,
no CD-Rom e depois na coletânea de textos no livro Optima Pars – Elites Ibero-Americanas do Antigo
Regime.
14
HENIGE, David. Colonial Governors from the fifeteenth century to the presente. A comprehensive Lis.
Madison: University of Wisconsin Press, 1970.
15
STONE, Lawrence. Prosopografia. Revista de Sociologia e Política. Curitiba, v.19, n.39, p.115-137,
jun,2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v19n39/a09v19n39.pdf. Acesso em :08/20/2015.
16
Aliás, o próprio autor estudou os grupos nobiliárquicos na Inglaterra utilizando do método
prosopográfico Ver: STONE, Lawrence. Social mobility in England, 1500-1700. Past and Present, nº33,
1966.
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De igual modo, o conceito de trajetória é, fundamentalmente, esclarecedor para
o estudo do grupo nobiliárquico em Portugal. Segundo Pierre Bourdieu (1966, p.183191)17, a ideia de trajetória encerra dois aspectos: primeiramente, com relação a
“história de vida” do indivíduo que contempla, a um só tempo, características
essencialmente regionais (por exemplo, origem familiar, local de nascimento, nome,
entre outros). No entanto, o elemento individual é, por si só, insuficiente para
perspectivar a trajetória. Assim, o segundo aspecto do conceito de trajetória incide na
atuação social do indivíduo materializada, por sua vez, no “campo”. Em outras palavras,
o “campo” construído por este indivíduos comporta, por conseguinte, os valores sociais,
rede de relações, forças políticas que, de uma forma ou de outra, relaciona-se com a
“história de vida”. Portanto, os dois aspectos conjugavam-se com o conceito de
trajetória utilizado no presente estudo.
Em relação a figura de Luís da Cunha Meneses e de outros indivíduos da
família, é preciso destacar que, no âmbito da historiografia, ficaram conhecidos –
especialmente Luís da Cunha Meneses – através de um documento escrito no século
XVIII: as Cartas Chilenas18. Esse documento foi escrito pelo ouvidor de Vila Rica,
Tomás António Gonzaga, e tratou de metaforizar, através da figura do Fanfarrão
Minésio, a administração de Luís da Cunha Meneses na capitania de Minas Gerais. Em
resumo, o texto é escrito por Critilo (representando Tomás António de Gonzaga) de
Santiago no Chile (Minas Gerais) e enviado a Doroteu na Espanha. Assim, o principal
assunto do texto era o governo de um déspota local chamado Fanfarrão Minesio. Os
dois interlocutores comentavam de seus passados em Vila Rica na Capitania de Minas
Gerais frente ao governo de Luís da Cunha Meneses.
A imagem construída deste governo nas Cartas Chilenas cristalizou, em síntese,
uma imagem demasiadamente tirânica, despótica e autoritária do governo de Luís da
Cunha Meneses. Não somente isso, essa visão atingiu, em larga medida, os demais
indivíduos da família Cunha Meneses. Ou seja, quando se referia a administração destes
governadores em alguma parte do Império português, o rito de passagem era,
frequentemente, as Cartas Chilenas. De tal maneira que para muitos19 este documento
17

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes. AMADO, Janaína
(orgs). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 1996, p.183-191.
18
GONZAGA, Tomás Antonio. Cartas Chilenas. São Paulo: Cia das Letras, 1996.
19
Especificamente obras como LAPA, Manuel Rodrigues. As Cartas Chilenas, um problema histórico e
filológico. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1958. _____. Obras Completas de Tomás António
Gonzaga. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1957. FERREIRA, Delson Gonçalves Ferreira.
Cartas Chilenas: retrato de uma época. Belo Horizonte: Lemi, 1982. BERTRAN, Paulo. Os fanfarrões
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é/foi, precisamente, o ponto de partida e chegada para se referir à família Cunha
Meneses e outros indivíduos da família.
Aliás, mesmo não se tratando especificamente da historiografia, é possível
perceber a influência das Cartas Chilenas nas demais esferas, tais como o exemplo
anedótico ocorrido em 2014 nas eleições presidenciais. Num determinado blog, o autor
chegou a afirmar categoricamente que “(...) Aécio Neves Cunha é descendente direito
do ex-governador Luís da Cunha Meneses (o Fanfarrão Minésio), que prendeu
Tiradentes, que lutava por uma MG [sic] livre”20. De qualquer forma, embora este
documento escrito no final do século XVIII constitua, sem dúvida, uma obra
fundamental e expresse, simultaneamente, convenções literárias – sobretudo do
Arcadismo e do Barroco – e a retratação de uma época, não podemos ser aliciados
(somente) pela imagem descrita acerca de Luís da Cunha Meneses. Na verdade, trata-se,
fundamentalmente, de não estudar a figura do governador através de um único
documento, mas coadunar, através do cruzamento de fontes diversificadas, informações
que permitem perspectivá-lo em distintas variáveis.
No que diz respeito à família Cunha Meneses pretendemos problematizar o
seguinte aspecto: quais foram os vetores de estratificação que confeririam, ao longo dos
séculos XVII e XVIII, distinção para esse grupo nobiliárquico? Paralelamente a essa
questão primária surgem, por sua vez, outras: quem era essa família e por que eram
consideradas de “ilustre sangue” em Portugal? O que a associação com a figura de
governos proeminentes nas possessões ultramarinas significou no mundo das
classificações sociais em Portugal? O que o nome e, especialmente, o serviço à
monarquia significava, naquela altura, em Portugal? Com o objetivo de responder tais
perguntas – e, evidentemente, outras da mesma natureza – o presente trabalho busca
analisar, precipuamente, a família Cunha Meneses no Antigo Regime português entre os
séculos XVII e XVIII.
A documentação escolhida para o estudo da família Cunha Meneses foi
diversificada, pois, em geral, os dados que retratam a descendência da família Cunha e
Meneses estão disponíveis, de maneira esparsa e com muitas lacunas, em alguns
tratados genealógicos21, inventários22, comendas as ordens militares23 além de uma
goianos, o inconfidente extraviado e a insurreição dos camaristas. In: IX Anuário do Museu da
Inconfidência Mineira. Ouro Preto: Ministério da Cultura, 1993, p.208-218.
20
Disponível em: http://estadominimotucano.blogspot.com.br/2013/04/aecio-neves-cunha-e-descendentedireto.html. Acesso em: 25/09/2015.
21
Nesse ínterim, destacam-se três obras genealógicas: de D. Caetano de Sousa História genealógica da
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bibliografia especializada sobre o tema24. Não se trata de escrutinar, excessivamente, a
origem desta família em períodos longínquos, mas, antes, de enfatizar os indivíduos
desta família no século XVII e, sobretudo, no auspício do século XVIII. Como alertou
Cunha (2009, p.03)25, estudar um grupo familiar a partir da linhagem é, tão somente, um
enfoque privilegiado, pois com esse procedimento é possível, a um só tempo,
desenvolver uma análise significativa na história social da nobreza, uma vez que “(...)
existem elementos de identificação comum, partilha de objectivos e níveis importantes
de interacção entre os diferentes membros do grupo familiar”.
Em face disso, os três capítulos que foram escritos correspondem,
resumidamente, a tentativa de entender este grupo em Portugal. Refere-se, portanto, a
família Cunha Meneses e os vectores de estratificação social – entre os quais, o serviço
no ultramar – usados por este grupo nobiliárquico. Para consubstanciar tal proposta de
investigação, os capítulos que foram escritos incidem, de maneira mais elementar, em
três eixos fundamentais: primeiro, o “ethos nobiliárquico” em Portugal circunstanciado,
por conseguinte, com a dinastia de Bragança; segundo, o contexto da Expansão
Ultramarina e a carreira militar neste período. Por fim, mas não menos importante, o
mapeamento – isto é, as mercês régias, títulos nobiliárquicos, alianças matrimoniais,
cargos ocupados, entre outros aspectos – da família Cunha Meneses no século XVII e,
sobretudo, durante o século XVIII.
Desse modo, o primeiro capítulo intitulado A genealogia na constituição da
tradição nobiliárquica em Portugal: um saber vital

propõe considerações sobre o

Casa Real Portuguesa, de José Barbosa Canais Costados das famílias Illustres de Portugal, Algarves,
Ilhas, Índia e Afonso Henrique Martins Nobreza de Portugal e do Brasil.
22
O inventário dos bens de José Felix da Cunha e Meneses é rico em informações da família Cunha
Meneses
23
Especialmente a habilitação de Luís da Cunha Meneses a qual informa, pormenorizadamente, sua
descendência para provar seu sangue nobre.
24
Por exemplo, a coletânea organizada por João Paulo de Oliveira e Costa A Nobreza e a Expansão.
Estudos biográficos, a ampla produção de Nuno Gonçalo Monteiro sobre a nobreza na período moderno,
designadamente Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime, O crepúsculo dos grandes. A
Casa e o patrimônio da aristocracia em Portugal (1750-1832), Elites e Poder: entre o Antigo Regime e o
Liberalismo e, especialmente, os trabalhos de Mafalda Soares da Cunha como A Casa de Bragança
(1560-1640): práticas senhoriais e redes clientelares, Linhagem, Parentesco e Poder. A Casa de
Bragança (1384-1483), o esclarecedor artigo sobre os Cunha e Meneses Nobreza, alianças matrimoniais
e reprodução social. Análise comparada dos grupos familiares dos Meneses e Cunha (séc. XV0 1640).
Além desses trabalhos, do autor português, João Paulo da Silva Aparício com a seminal dissertação de
mestrado concernente a administração de Luís da Cunha Meneses Governar no Brasil Colonial: a
administração de Luís da Cunha Meneses nas capitanias de Goiás (1778-1783) e de Minas Gerais (17831788).
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“ethos nobiliárquico” – ou, em outras palavras, o “viver a lei da nobreza – no Antigo
Regime português. De fato, escasseiam fontes coevas que descrevam, de maneira
sistemática, os nobres em Portugal. Em razão disso, para desenvolver uma discussão
dos grupos nobiliárquicos neste período detivemo-nos, portanto, na tradição
genealógica, em especial, as obras José Barbosa Canais Castelo Branco Costados das
famílias ilustres de Portugal, Algarves, Ilhas, e Índia e D. Caetano de Sousa de
Memórias históricas e genealógica dos Grandes de Portugal.
Com efeito, há uma variedade de formas de estudar, no Antigo Regime em
Portugal, a nobreza. Destacam-se, nesse ínterim, o estudo das câmaras (nomeadamente
da “elite local” ou de grupos fidalgos em ascensão), das ordenanças e milícias, histórias
de casas ou, por outro lado, lista das principais famílias das províncias. Por outro lado,
as obras genealógicas geralmente incidem sobre o último aspecto, isto é, o estudo das
principais famílias das províncias ou até mesmo da corte. Ressalta-se que as obras
genealógicas foram frequentes até o Setecentos e, a partir deste período, rarearam
gradativamente. A obra de José Barbosa Canais Castelo Branco é, pois, uma das últimas
expressões da tradição genealógicas de famílias em pleno século XIX. Assim, nessa
primeira parte de nosso estudo concernente a nobreza em Portugal usaremos as obras
genealógicas para demonstrar, em termos mais concretos, a ascendência da família
Cunha Meneses e, igualmente, sua nobiliarquia.
Nesse contexto, para se entender o grupo nobiliárquico em Portugal é
imprescindível, antes de qualquer coisa, atentar-se ao processo desencadeado, após
1640, pela dinastia de Bragança. Ademais, não se trata de inferir, a partir da dinastia de
Bragança, um processo fechado e concluído. Ao contrário, o que se pode observar, na
concepção de Monteiro (2005)26, é um processo de característica descontínua, mas que
mostra, de fato, as mudanças engendradas pela monarquia no controle das hierarquias
sociais e, por conseguinte, do vocabulário social. Assim, para nosso estudo o aspecto
mais importante na dinastia de Bragança é, sem dúvida, os serviços prestados à Coroa
portuguesa – e, consequentemente, o sistema de mercês distribuídos, em maior ou
menor grau, por ElRey.
Reconhecemos neste estudo que a distribuição de mercês, em decorrência dos
serviços prestado ao monarca, foi, sem embargo, o núcleo fundamental na constituição
26

MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O “Ethos” Nobiliárquico no final do Antigo Regime: poder simbólico,
império e imaginário social. Revista Almanack, nº 03, novembro, 2005. Disponível
em : http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11615/13384 . Acesso em: 15/07/2015

29

da nobiliárquica em Portugal a partir deste período. Desse modo, encontramos na
remuneração dos serviços – também conhecida, juridicamente, por “justiça distributiva”
ou simplesmente “mercês régias” – um elemento privilegiado. De tal maneira que,
desde a ascensão da dinastia de Bragança até a Revolução Liberal em 1832-1834, o que
averiguamos, como tendência geral na nobiliarquia foi, precisamente, o despoletar de
um duplo processo: na base da pirâmide uma abertura gradual – grosso modo, pode-se
falar, em alguns casos, de banalização – caracterizada, designadamente, pela fluidez e,
de outro lado, a contração do topo restringindo, quase de maneira absoluta, os
Grandes27.
Com bases nestas questões sobre a nobreza na dinastia de Bragança escrevemos,
por seu turno, o segundo capítulo intitulado O serviço militar e a nobreza em Portugal:
perspectivas e dinâmicas no Império português. Nesta parte do estudo preocupamos em
desenvolver uma discussão apoiada, em certa medida, na carreira militar em Portugal e
o contexto da Expansão Ultramarina. Num primeiro momento, voltamos a discussão
para a carreira militar em Portugal, pois, genericamente, foi a partir das funções
militares que a família Cunha Meneses se destacou dentro do grupo nobiliárquico. Para
tanto, devemos sublinhar que o aspecto militar ganhou centralidade na dinastia de
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dessa dupla dimensão da nobreza sob a dinastia de Bragança. Ver: OLIVAL, Fernanda. As Ordens
Militares e o Estado Moderno, Honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa, Estar, 2001.
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Portugal (1750-1832). Lisboa: Imprensa Nacional, 2003. ____. Elites e Poder: entre o Antigo Regime e o
Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012. _____. Governadores e capitães-mores do império atlântico português no
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Bragança. Tal questão está relacionada com a guerra da Restauração (1640-1668) que,
ao final deste processo, a casa de Bragança consagrou-se. A chamada “guerra viva”
atuou na constituição da primeira nobreza neste período. Ao mesmo tempo que muitas
casas conseguiram, ao lutarem em favor da dinastia de Bragança, remuneração dos
serviços prestados continuaram, após a guerra, a firmar o pacto político com a nova
monarquia entronizada.
Por conseguinte, identificamos que, em Portugal, a hierarquia militar coincidia,
paralelamente, com a hierarquia nobiliárquica. Quer dizer, nos quadros do exército, a
primeira nobreza e aqueles que detinham títulos participavam, ativamente, na carreira
militar – seja como tenentes-generais, marechais-de-campo, sargentos-mores,
brigadeiros, entre outros. Notamos que, apesar da nobreza se destacar no serviço militar,
não pressupõe, necessariamente, que ser nobre era, tão somente, ser militar. Se a
primeira nobreza tendeu, pelo menos em Portugal no decorrer do século XVI e XVIII a
monopolizar, globalmente, os principais cargos no exército (e outras funções), a base da
pirâmide enobreceu, por sua vez, a partir de outros serviços.
Assim, destacamos que parte integrante da carreira militar foi, em Portugal, a
atuação como governador ou vice-rei nas “conquistas”. Os indivíduos que serviram ao
rei português no ultramar, quer seja na África, Índia ou no Brasil foram, em algum
momento, militares. Nesse mesmo sentido, para compreender o serviço no ultramar
utilizados, nesta segunda parte do estudo, do banco de dados fornecidos pelo projeto
Optima Pars. Encabeçado por investigadores portugueses o respectivo estudo
possibilita, ao se tratar do governo no ultramar, uma dimensão profícua de quatro
elementos fundamentais para se compreender a Expansão Ultramarina em Portugal:
primeiro, a titulação do governador e capitão-mor; segundo, a remuneração do serviço
prestado como governador; terceiro, circulação de indivíduos pelo império e mandatos
repetidos e, por último, a origem social dos governadores no Império português.
Desse modo, observamos que, no início da Expansão Ultramarina em Portugal,
isto é, início do século XVI, os cargos como governo ultramarino – ou até mesmo a
atuação como desembargador, juiz, camarista, entre outros – não atraia, de forma
absoluta, a maioria dos indivíduos da primeira nobreza da corte. Na verdade, a
tendência de servir à coroa portuguesa circunscrevia, até o início do século XVI, aos
cargos localizados no centro, ou seja, em Portugal (respectivamente na corte e/ou na
administração). Assim, observamos a prevalência dos ofícios em Portugal em
detrimento do serviço no ultramar.
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Por outro lado, após o século XVI, a América portuguesa foi ganhando, cada vez
mais, importância na política de hierarquia dos territórios no além-mar. Não por acaso
que, conforme registrou em seu estudo, Olival (2001, p.458-459)28, a relevância da
América portuguesa não se mostrou simplesmente na origem social dos governadores,
mas, de igual modo, na quantidade de hábitos e comendas das ordens militares
concedidas aos vassalos da América portuguesa. Assim, segundo a autora, entre 1641 e
1699, na América portuguesa foram lançados cerca de 4,6 % dos hábitos da Ordem de
Cristo e, do outro lado do império, no Estado Índia 8,9% e na praça do Norte da África,
em Mazagão, 5,5%. Ademais, esses dados alteraram-se vertiginosamente quando
observado o século XVIII: no Estado da Índia foram concedidas cerca de 5,4 % das
comendas da Ordem de Cristo e em Mazagão 2,7 %. Neste mesmo período –
especialmente para o período entre 1720 e 1729 –, na América portuguesa, registrou-se
a concessão de 8,8% das comendas. Sem embargo, esse crescimento abrupto
corresponde, genericamente, ao emaranhado de razões que vai desde o descobrimento
do ouro ao comércio de escravos. Sobressai, no entanto, a importância da América
portuguesa para o império lusitano.
Com efeito, verificamos que, primeiramente, a origem social dos governadores
refletia, ao final e ao cabo, a hierarquia dos espaços ultramarinos. Em segundo, o
recrutamento realizado pela Coroa portuguesa foi sofrendo, no decorrer dos séculos,
alterações e observamos, em certa medida, a necessidade de uniformização dos
procedimentos de escolha. Tal aspecto é importante, pois mostra, de fato, a interferência
da monarquia portuguesa como instância reguladora do serviço no ultramar. Com efeito,
o recrutamento dos governadores fazia-se, em primeiro lugar, a partir da “qualidade de
nascimento” e, de outro lado, pela experiência militar. Nota-se, nesse sentido, que os
indivíduos da família Cunha Meneses detinham estes dois aspectos e, em razão disso,
foram enviados para as principais regiões do Império português.
Por último, mas não menos importante, é o terceiro capítulo de nosso estudo
intitulado O nome e o sangue: a família Cunha Meneses no Antigo Regime português
que se pauta, em especial, na família Cunha Meneses. Trata-se, essencialmente, do
mapeamento – isto é, as mercês régias, títulos nobiliárquicos, alianças matrimoniais,
cargos ocupados, entre outros aspectos – da família Cunha Meneses no século XVII e,
sobretudo, durante o século XVIII. Tendo em vista disso utilizamos, no decorrer deste
28
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capítulo, de gráficos, quadros e genealogia para compreender, de forma profícua, a
trajetória desta família em Portugal. Assim, dois elementos foram selecionados: os
títulos e o serviço ao rei. A partir destes aspectos cotejamos o desenvolvimento deste
grupo nobiliárquico no Antigo Regime português.
O resultado desta gota d’água no oceano foi, em linhas gerais, a constatação da
diversificação de meios usados, especialmente no século XVIII, para engradecer, cada
vez mais, a casa. Desde alianças matrimoniais com casas aristocráticas em Portugal até
o governo em capitanias da América portuguesa constituiu, por sua vez, as vias de
estratificação e nobilitação do respectivo grupo. Portanto, com base no estudo da família
Cunha Meneses em Portugal verificamos, de maneira meticulosa, que o grupo
nobiliárquico chegou ao final do Antigo Regime com relativa estabilidade no que diz
respeito à reprodução social e/ou biológica. Esgrimido no campo das classificações
sociais e no “viver a lei da nobreza”, a família Cunha Meneses substituiu os vectores de
estratificação utilizados em períodos anteriores – especialmente o fato de escolherem,
na maioria dos casos e durante os séculos XV e XVI, cargos no Reino e alianças
matrimoniais com casas aristocráticas – para adotar, sob a dinastia de Bragança,
medidas que permitissem consolidar seu capital simbólico e angariar privilégios e
mercês da Coroa portuguesa – materializado nos serviços no Ultramar e no
agraciamento de títulos nobiliárquicos, como de Conde de Ericeira, Marquês de
Louriçal e Conde de Lumiares.
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PRIMEIRO CAPÍTULO
A GENEALOGIA NA CONSTITUIÇÃO DA TRADIÇÃO NOBILIÁRQUICA EM
PORTUGAL: UM SABER VITAL

1.1. A escrita genealógica e a limpeza de sangue em Portugal
Era o ano de 1829 quando foi publicado o trabalho de genealogia de José
Barbosa Canais de Figueiredo Castello Branco29 pela impressa régia. Seu estudo versou,
de acordo com o próprio título da obra, sobre os Costados das famílias ilustres de
Portugal, Algarves, Ilhas, e Índia30. Para tanto, Branco (1829) dedicava sua obra à D.
Miguel I (1828-1834) e, para justificar a razão de elaboração da respetiva genealogia –
e, sobretudo, a funcionalidade de sua pesquisa – admitia, em tom persuasivo, que Vossa
Majestade não a poderia rejeitar, resumidamente, por três motivos.
O primeiro motivo era com respeito à D. Miguel I. Segundo Branco (1829),
Vossa Majestade era, por natureza, “Chefe de toda a Nobreza” e, em segundo lugar,
porque uma vez sendo chefe também era, respectivamente, protetor dela. No entanto, o
terceiro motivo é o mais interessante. Nele, o genealogista afirmava, categoricamente,
que Vossa Majestade não poderia aviltar o “(...) Segundo Estado de seus Reinos, que
sempre contribuiu para sustentar as mais sólidas bases do Throno Augusto dos Avós de
Vossa Magestade (...)”. Desse modo, ao defender a legitimidade de seu estudo, o
genealogista insistia no caráter pedagógico ao publicar sua obra: ensinar a importância
da nobreza para o Reino português. Mais do que isso, tal como a concepção da história
como magistral vitae na Antiguidade Clássica, o genealogista escreveu sua obra
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Quando for citado o trabalho de José Barbosa Canais F. C. utilizaremos somente “Branco (1829)”.
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parte do presente estudo concernente a nobreza em Portugal, usaremos as obras genealógicas para
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pensando, fundamentalmente, que poderia, ao contrário de outros estudos do mesmo
gênero, “(...) inspirar o decoro de sua [D. Miguel I] dignidade (...). (BRANCO, 1829,
p.02)”.
Não sabemos se a obra inspirou D. Miguel, mas se fosse publicada no século
XVIII ou antes, certamente, iria movimentar os ânimos da nobreza reinol. Entretanto,
ainda na explicação sobre a razão da sua obra31, o mais motivado foi, sem sombra de
dúvida, o próprio Branco. Aos vinte cinco anos de idade, o genealogista explicava que
“sempre foi possuído” de certas ideias e, enquanto tal, sua obra dedicada à Vossa
Majestade concretizava, portanto, aspirações que nutria há muito tempo. Não por acaso
que dizia, enfaticamente, que não conseguia resistir o desejo de escrever uma obra sobre
as famílias ilustres de Portugal porque, ao escrevê-la, poderia, concomitantemente,
colocar em práticas os valores que, desde cedo, influenciaram sua vida: “consiste elle no
amor, que consagrei desde o berço à Religião única, em que tive a superior ventura de
ser educado, sustentado (..).
Acima disso, o genealogista também pontuava que “(...) he porque vi que a Deos
d’ Affoson o colocou legitimamente no Alto, e Sublime Throno Portuguez”. Em outras
palavras, Branco (1829) dizia que, como resultado do êxito na literatura e o amor pela
Vossa Majestade, a obra que escrevia era, no fundo e principalmente, uma retribuição
por tudo aquilo que “por graça do Ceo a ser a conclusão, e fim de minhas vigílias”. Do
mesmo modo esclarecia que, embora se achando com vinte e cinco anos e admitindo
que ainda “(...) resta tempo para mostrar as ideias”, sua obra era, igualmente, uma ação
de gratidão.
Ao olhar mais de perto as palavras de Branco (1829) percebemos, por outro
lado, que, a despeito de suas motivações pessoais, encontramos, embora de maneira
subliminar, outras razões para a escrita dos Costados das famílias ilustres de Portugal,
Algarves, Ilhas, e Índia. No último parágrafo de sua nota de esclarecimento, Branco
(1829, p.03) acrescentava que genealogia era (...) fructo da tendencia, e paixão que
professo a esta Sciencia, que de tão ludibriada he daqueles, que, alevantando-se há
pouco de entre a plebe, são capitalíssimos inimigos dos que com ella nascerão”.
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Para tanto, se no início de seu esclarecimento dizia para Vossa Majestade que
sua obra poderia inspirá-lo como também a outras pessoas – especialmente as “famílias
Illustres de Portugal” – por outro lado, era uma tentativa de combater, mesmo no limiar
do século XIX, a plebe que ascendia, cada vez mais, ao status de nobre 32. Escrito de um
literato que, naquele período, ainda alimentava a perspectiva de outrora – ou seja, o
esplendor da nobreza portuguesa do final do século XVIII – não escondia o fato que,
apesar da sua obra inspirar a virtude ao mostrar através da genealogia, “entes gloriosos
[famílias de nobres]”, havia uma exceção: a plebe.
Portanto, fica visível que a motivação da obra de Branco (1829) era, além de
outros fatores, o eminente crescimento de plebeus que, de uma forma ou de outra,
apagava – mais exatamente, ludibriava – a genealogia dos nobres. Consequentemente,
os plebeus ao se constituírem com “huma educação grosseira, e de hum nascimento sem
esplendor” não poderiam, por conseguinte, tirar virtude da obra de José Barbosa Canais
de Figueiredo Castello Branco. Afinal, segundo o próprio genealogista, eram a exceção.
Portanto, diferente dos nobres, a obra sobre os costados da famílias ilustres de Portugal
não tinha nenhum interesse para a plebe.
Tal motivação de Branco (1829) entrelaçava-se, visceralmente, com a tradição
de genealogistas e memorialistas na sociedade portuguesa do século XVIII e XIX. Vale
lembrar, nesse contexto, que a genealogia constituía, indubitavelmente, como “terreno
aberto a luta e conflito”33. Em geral, tais conflitos poderiam advir, em alguns casos, do
próprio monarca quando a obra genealógica sobrepunha (ou pretendia suplantar) à sua
autoridade. Com efeito, o embate da Coroa portuguesa para manter, no plano das
classificações sociais, o monopólio era, frequentemente, reiterado. Assim, mesmo que
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indiretamente, o saber genealógico e régio entrava, por vezes, em conflito. Não por
acaso que, no período pombalino (1768-1773), D José I afirmava, categoricamente, que
“(...) sendo Eu (...) a única fonte da qual somente é que podem emanar as honras, as
graduações, e as qualificações civis para os meus vassalos (MONTEIRO, 2000,
p.104)”34.
Além disso, embora não constituísse regra geral, os genealogistas envolviam-se,
certamente, em redes de clientelismos, cumplicidade e até má-fé (FIGUEIROA REGO,
2005, p.02)35. Não é estranho o fato que, aqui ou ali, muitas obras genealógicas foram
encomendadas diretamente por indivíduos que buscavam, de todo as formas, provar sua
nobreza e, com isso, receber títulos nobiliárquicos do monarca. Nesse contexto, a
genealogia tratava-se, em outras palavras, como “(...) tábua redentora para gerações em
ascensão”36. O caráter probatório do requerente à nobre – quer seja para entrar no Santo
Ofício, casa real, ordens militares, morgadios ou na carreia eclesiástica – passava, uma
hora ou outra, pelo crivo dos órgãos régios37.
Para tanto, as obras genealógicas eram usadas, em geral, pelos nobres nas
“justificações de nobreza”. Assim, a tradição genealógica-nobiliárquica inseria-se na
lógica de manutenção de casas nobres e um instrumento para angariar, quando
precisasse, mais títulos honoríficos.
Decorre, em razão disso, que num período – nomeadamente no século XVII e
XVIII – em que a limpeza de sangue era, de fato, imprescindível para aqueles que
desejavam o status de nobre em Portugal (e para quem residia nos domínio
ultramarinos), as obras genealógicas, ao lado das testemunhas e outros documentos,
34
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tornaram-se, consequentemente, fundamentais. Com efeito, a concessão de hábitos
militares tinha a capacidade de destacar, entre outros aspectos, a pureza de sangue.
Portanto, a distribuição de hábitos aos vassalos era mais interessante para a Coroa do
que foros de fidalgos. Em outras palavras, quando o requerente solicitava o
agraciamento dos hábitos, era necessário, antes, provar a sua nobreza. Além das obras
genealógicas constituírem, nesse momento, papel fulcral na demonstração de sangue
nobre, importava averiguar, a partir do processo de hábito militares, a veracidade do
próprio saber genealógico e, igualmente, do requerente.
Ao lado da limpeza de sangue, o conhecimento dos ascendentes era importante
para averiguar a ausência de “mecânica”. Por conseguinte, não é estranho o fato que nos
tratados genealógicos e, especialmente, na legislação portuguesa, a distinção entre
“cristãos-novos” e “cristãos-velhos”38 como também a busca pela “pureza de sangue”
fosse, ao final e ao cabo, onipresente. Tal divisão “(...) percorria todos os níveis de
realidade social portuguesa, incluindo a alta nobreza e quase todas as instituições
(...)”39. (MONTEIRO, 2012, p.73)40. Portanto, tendo como base essa miríade de
situações, o papel dos genealogistas e memorialistas numa sociedade de Antiga Regime
era, pois, essencial na manutenção de privilégios. Com efeito,
Cada família com pretensões nobiliárquicas elaborava suas
próprias genealogias, de grande utilidade no momento de algum
dos seus membros pedir uma mercê ao rei, ou de requerer carta
de brasão de amar. Nas chamadas “justificações de nobreza”,
essas genealogias são cuidadosamente elaboradas. O cartório da
nobreza, contudo, ardeu no terremoto de 1755 e só recorrendo
aos genealogias podemos ter notícias dos naturais do Brasil [e
também em Portugal] que receberam a insígnia da nobreza o
brasão de armar. (SILVA, 2005, p. 31).

Na obra seminal sobre as ordens militares em Portugal, a historiadora Fernanda
Olival (2001, p. 308- 320) narra, a partir dos pedidos de hábitos, os processos
envolvendo os requerentes. Neles, é possível perceber, notoriamente e em diversos
momentos, como os habilitantes recorriam às obras genealógicas para provar,
38
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primordialmente, a ausência de mecânica e a limpeza no sangue. Nesse sentido,
podemos encontrar, à título de exemplo, um processo analisado por Fernanda Olival.
Trata-se do processo de habilitação D. João da Silva levado ao Tribunal das Ordens
quando, na oportunidade, foi reprovado e tentou reverter a sentença recorrendo aos
genealogistas e testemunhas. O parecer acusava-o de cristão-velho.
Após a primeira reprovação, D. João da Silva entrou, uma vez mais, com o
pedido para revisar seu processo. Entre 1695 e 1698 amealhou documentos com o fito
de comprovar sua limpeza de sangue frente ao argumentos usados pela Mesa da
Consciência e Ordens. No entanto, em 1700 a apreciação pela maioria dos deputados da
Mesa da Consciência foi extremamente negativa ao afirmar que os papéis reunidos e as
testemunhas do solicitante careciam de credibilidade – somente dois avaliadores
mantiveram uma avaliação favorável. Segundo Olival (2001) esse caso merece atenção
especial, uma vez que, naquela época, teve impacto dentro dos órgãos régios – como no
Tribunal das Ordens – e na sociedade portuguesa. Para o grupo nobiliárquico e aqueles
que serviam, no Reino ou no Ultramar, ao rei português ficaram impressionados com a
reprovação de D. João da Silva. Afinal, era conhecido por todos pelo seu notável
“curriculum militar” e os inúmeros serviços prestados à Coroa portuguesa.
O processo de D. Joao da Silva recebeu uma guinada a partir de 1704. Dessa
vez, a solicitação de revisão foi encabeçada por um parente distante, Luís José de
Vasconcelos. Das 13 testemunhas inquiridas, destacaram-se homens como António do
Couto Castelo Branco, D. António e D. Manuel Caetano de Sousa, Henrique Henriques
de Noronha, Diogo de Mendonça Corte Real, Secretário do Estado e, sobretudo, o IV
Conde de Ericeira, D. Franciso Xavier de Meneses.
As cinco primeiras testemunhas terão sido abordadas,
fundamentalmente pela sua ciência genealógicas. Todas
depunham com um surpreendente conhecimento de pormenores
documentais e dos processos de habilitação envolvendo os
Coronéis. Ora apelavam aos seus “livros de famílias” e
respectivo saber, ora a diversos trâmites processuais tendentes
a limpar esta parentela (...). No relatório final, que redigiu em 6
de Dezembro de 1715, destacou o quando os genealogistas
pareciam estar concertados para “livrar aos justificantes desta
nota” dos Coronéis (...). De facto, muitos destes depoimentos
pouco tinham de imediata espontaneidade. D. Manuel Caetano
de Sousa, por exemplo, dizia saber do assunto não só pelos
livros de Genealogia, mas “também pela prática que tem tido
sobre estas matereas com os genealógicos de melhor Reputação
por ser esta huã materea muito discutida neste Reino nestes
últimos vinve annos”. Neste e noutros depoimentos ficavam,
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também expressos os vínculos dos genealogistas à família em
causa. Seria sobretudo esta a movimentar-lhes o interesse. D.
António confessou que mandara pedir ao cronista-mor de
Espanha, com quem se correspondia, uma certidão para o
habilitando. Até 1715, Luís José de Vascondelos fizera, talvez
acompanhado do irmão, um importante papel de bastidores,
sobretudo em Espanha. Procurava coligir o máximo possível de
provas no sentido de ilibar a sua bisavó, D. Britas Coronel (...)
pelo menos os genealogistas ter-se-ão empenhado nesta tarefa
legitimadora. Para além disso, terão emitido pareceres da sua
especialidade (...). Eis por que razão os depoimentos geram
suspeitas: eram pormenorizadamente documentados, de modo a
limpar o candidato (...). (OLIVAL, 2001, p. 308- 320, grifo

nosso).
Mesmo com todas as testemunhas e provas apresentadas por D. João da Silva,
em 1720 a Mesa ordenou, uma vez mais, que fosse ouvida novas testemunhas e
genealogistas. Defendiam que dessa vez as testemunhas fossem escolhidas entre aqueles
que “ (...) tenhão notícias de famílias, e de antiguidade do Reino”. Semelhantemente, a
Mesa indicava que, entre os genealogistas, era preciso escolher aqueles reconhecidos
pelos órgãos régios. O mais interessante nesta nova fase do processo foi, em resumo, o
refinamento das informações dos genealogistas que, além de fornecer dados
pormenorizadas, buscavam suprimir as principais dúvidas levantas pelos membros da
Mesa da Consciência. Assim,
Os genealogistas foram, de novo, os primeiros abordados.
Tinham, porém, um discurso ainda mais refinado; ajustava-se,
com grandes precisão, aos problemas debatidos na altura na
Mesa da Consciência. D. Manuel Caetano de Sousa foi o
primeiro depoimento registado. Garantiu que se houvesse
defeito nos casamentos desta parentela ele teria detectato, ou
nos seus livros de Genealogia, ou “nas Conferencias que sobre
Esta matéria teve com três geenealogicos oz mais acreditados
que teve este Reino quais forão Joseph de Faria que morreo
Secretario de Esado, Manuel Alvarez Pedroza com quem teve
muito trato; e Luis Vieira da Sylva, com quem tem grande
amizade, e tem conferido muito sobre estas matérias em muitos
annos, não falando e em seu pay D. Francisco de Sousa com
quem também discorreo sobre Ellas, e em que achou sempre
muito boas noticias”. (Idem, Ibidem).

Terminado a avaliação das testemunhas e o minucioso processo de comprovação
dos papéis do requerente, em 1721 a Mesa finalmente aprovou o candidato. Todo este
emaranhado de informações que o respectivo processo reuniu durante quase 30 anos
mostra, em linhas gerais, a relação imbricada entre o solicitante e os genealogistas. Não
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há dúvidas que, naquela altura, a escolha dos genealogistas era imprescindível para que
o processo se revestisse de credibilidade. O caso de D. João da Silva também ilustra
como no Antigo Regime português as relações clientelares eram, portanto, o manto
sagrado que consagrava, no âmbito das classificações sociais, determinada família.
Saber genealógico e relações clientelares somavam-se, em uníssono, no jogo simbólico
do grupo nobiliárquico.
Nos séculos XVI e XVII, a escrita genealógica ganhou centralidade justamente
porque, após o fim da União Ibérica (1580-1640), buscou-se, entre as linhagens
portuguesas e espanholas, a distinção de nobiliarquia entre as duas monarquias. Nesse
sentido, no afã de demonstrar, a partir da genealogia, a superioridade de uma linhagem
em contraposição a outra, tornou-se, naquele período, o tema presente nas principais
obras genealógicas. É, por exemplo, o caso da obra impressa em Madrid em 1657 do
genealogista D. Alonso de Carrilho La Origen y Dignidade de los Grande. Na
respectiva obra, o autor defendia, em termos claros, a grandeza da nobreza castelhana
em detrimento da nobreza portuguesa.
Assim, na transição da dinastia filipina para a dinastia bragantina, conforme
observou Álvarez (2000)41, as genealogias portuguesas traziam, quase sempre, a
apresentação de casas nobres com o fito de provar a impureza de sangue derivada de
suspeitas de judaísmo. Por conseguinte, as genealogias elaboradas neste período eram,
por assim dizer, “(...) a forma possível de compensar um certo sentimento de
inferioridade (...). (FIGUEIROA REGO, 2005, p.02)42”.
Notamos que, após o fim da União Ibérica e até as vésperas da Revolução
Francesa em 1789, a concessão de títulos nobiliárquicos em Portugal mostrou-se, em
certo sentido, estável. Tal fato contrasta, consequentemente, com outros países na
Europa nos quais o crescimento de títulos nobiliárquicos cresceu vertiginosamente após
a metade do século XVIII.
Com a Guerra da Restauração (1640-1688) houve, de fato, a concessão de títulos
aos indivíduos que se mantiveram fiéis a monarquia portuguesa e, em contrapartida,
aqueles que ficaram do lado Espanhol perderam, em algum momento, seus títulos.
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Segundo a observação de Monteiro (2003)43, ao comparar a quantidade de títulos
distribuídos em Portugal até a Revolução Francesa em 1789 com outros países, a
realidade portuguesa destoa, quase por completo, com o restante da Europa. No entanto,
isto não esconde o fato que o rei português concedeu títulos após a independência, mas
comparada a outras regiões, a quantidade de títulos concedidos foi, em rigor, ínfima.
Assim, diferente das obras genealógicas do século XVII que, de uma forma ou
outra, encerravam o conflito após o fim da União Ibérica, a preocupação dos
genealogistas do século XVIII e XIX voltava-se, ademais, para outro aspecto: a plebe.
De fato, a preocupação com a “limpeza de sangue” ainda era onipresente – sobretudo
para aqueles que solicitavam o hábito das ordens militares –, entretanto, como
demonstra a obra Branco (1829), o crescimento da plebe ao estatuto de nobre era,
naquela altura, central. Portanto, ao observar este cenário da nobreza, é de considerar
que “Na Altura [século XVIII], a Genealogia era um saber vital, dele dependia a honra
de muitos e, em consequência, a posição de cada um no sistema hierárquico e simbólico
vigente. (OLIVAL, 2001, p.317)”44.
Para tanto, além da necessidade de combater a plebe surge, nesse mesmo
sentido, outra preocupação: o esquecimento. Branco (1829) deixava transparecer, em
todo o momento, as dificuldades na elaboração da obras sobre os “costados”.
Acrescenta, nesse mesmo sentido, que na sua época, a genealogia era uma das mais
difíceis ciências de se fazer. Aos vinte e cinco de idade, Branco, teve que abdicar de
muitas coisas, inclusive, “(...) desprezando sem rebuço os prazeres de minha idade (...)”.
Não se contentando com as lacunas da sua obra, se comprometeu, posteriormente, em
“(...) ressarcir este mal [ausência de algumas casas nobres] no futuro, quando o Ceo
queira conservar-me a vida (...)”.
Além disso, não escamoteia o fato que, para escrever a genealogia dos principais
nobres de Portugal, baseou-se, essencialmente, em documentos e, quando possível, em
memórias de homens. Esse último elemento, entretanto, ganhou uma ressalva do
próprio Branco (1829), pois segundo ele, as memórias foram buscadas entre indivíduos
de “público conceito, e o tem pelo seu saber, e natural probidade merecido”. Mesmo
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assim, o genealogista não esquece de dizer que poderia ter se enganado, gerando,
consequentemente, equívocos na genealogia das famílias. Frente a esse fato, afirma,
peremptoriamente, que sua obra constituía como uma tentativa de “conservar a
verdadeira Hereditaria Nobreza no lustre que lhe pertence” e que poderia ser
aperfeiçoada futuramente. Com efeito, Branco (1829) advoga que, embora o seu estudo
carecesse de fontes mais confiáveis, outros genealogistas – “gênios mais brilhantes” –
teriam o trabalho glorioso de dar seguimento aos “costados”.
1.2. Genealogistas do outro lado do Atlântico: a América portuguesa
Do outro lado do atlântico, na América portuguesa, também os genealogistas
tiveram, sem embargo, uma participação fulcral no processo de nobilitação. Embora se
tratasse de uma nobreza distinta dos titulados em Portugal – grosso modo, a nobreza de
toga –, segundo Silva (2005, p.3), a concessão de mercês e títulos honoríficos no
ultramar foi utilizada, em linhas gerais, pela Coroa portuguesa para “(...) incentivar a
busca e a extração do ouro, para solidificar o corpo mercantil e aumentar as transações
comerciais (...)”.
Mais do que isso, a mercê – seja a concessão do foro de fidalgo da Casa Real,
comenda das ordens militares, designadamente de Cristo, Santigo e Avis, familiares do
Santo Ofício ou, simplesmente, na oficialidade de auxiliares, tropa paga, ordenanças ou
membros da câmara, entre outros – correspondia, na sociedade de Antigo Regime, como
a “moeda de troca” para que os vassalos, ao prestarem serviço ao El Rey em lugares
longínquos, pudessem, por sua vez, ser agraciados. Para tanto, a lógica de serviços e
recompensas
“(...) foi utilizada pela Monarquia desde a reconquista no
próprio Reino e depois por todas as latitudes e longitudes de seu
Império, porém, graças às especificidades de cada local, esta
lógica contribuiu para moldar sociedades diferentes (...). Por
outro lado, os vassalos portugueses, ao desembarcarem na
América, não abandonavam seus quadros mentais, oriundos de
uma sociedade estamental: se nobre, buscavam garantir seus
privilégios, se plebeus procuravam se enobrecer (...). Os
exemplos podem ser multiplicados para todas as áreas e para
todo o período colonial e mostram como a Coroa se utilizou da
distribuição de: terras, títulos nobiliárquicos, cargos, tenças e
outras mercês, como instrumentos para vincular os vassalos aos
seus projetos (RICUPERO, 2009, p.14-20)45.
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Tratando-se de genealogistas na América portuguesa, podemos encontrar, por
exemplo, a de Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão. O respectivo frei foi membro da
chamada Academia Brasília dos Renascidos e escreveu, em 1768, o Catálogo
genealógico das principais famílias que procederam de Albuquerques e Cavalcantis em
Pernambuco e Caramurus na Bahia46. Sua obra foi baseada, sobretudo, em
manuscritos, em memórias, livros de batismos, enterros e casamentos da Câmara
Eclesiástica da Bahia. Por outro lado, o frade para elaborar sua obra usou, por sua vez,
de outras genealogias (SILVA, 2005, p.38). É o caso da História genealógica da Casa
Real portuguesa de Dom Antônio Caetano de Sousa, outra de Duarte de Albuquerque
Coelho, Memorias diária de la guerra del Brasil, também a obra de Francisco de Brito
Freire Nova Lusitânia, história da guerra brasílica e Castrioto lusitano do frei Rafael de
Jesus.
Nesse contexto, destaca-se a obra de Antonio José Victoriano Borges da Fonseca
intitulada Nobiliarquia pernambucana47. Conforme deixa claro na introdução, Borges
da Fonseca diz que sua obra foi escrita à pedido do governador de Pernambuco entre
1746 e 1749, o 6º conde dos Arcos, Dom Marcos de Noronha. Esclarece que,
(...) em uma ocasião me disse [Dom Marcos de Noronha],
estimaria muito que eu lhe desse por escripto noticias de
algumas das famílias nobres desta Capitania, suponho que para
juntar aos muitos escriptos curiosos que tem mandado fazer de
tudo quando poude haver noticia desta Capitania, desde o seu
descobrimento. Eu que assim desejo dar gosto a este Fidalgo,
que pela sua benevolência e virtudes se faz amável, como
elogiar aos meus patrícios, aceitei logo a incumbência (...).
(FONSECA, 1935, p.07).

Assim, iniciando em 1748 e finalizando os trabalhos somente em 1778, Borges
da Fonseca deparou-se com “(...) sujeitos dos mais nobres da terra que nem me sabiam
dar noticia da naturalidade de seus avós”. Por outro lado, embora tenha pesquisado
demasiadamente por mais de trinta anos, não deixou de avisar que, ao investigar sobre a
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Embora escrita em 1768, a obra de Frei Jaboatão foi publicada pela primeira pela Revista do IHGB em
1889. Reimpressa em 1943 pelo Instituto Genealógica da Babia e com reeditado, respectivamente, em
1945 e 1950. Ver: CALMON, Pedro. Introdução e notas ao Catálogo genealógico dos principais
famílias, de Frei Jaboatão. Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, 1985.
47
Além dessa obra, conforme o prefácio da edição dos Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
Rodolfo Garcia informa que Borges da Fonseca elaborou outras duas obras, Estatística em 1768 e
Chronologia da Capitania do Ceará em 1778 que, no entanto, se perderam. Ver: FONSECA, Antonio
José Victoriano. Nobiliarquia pernambucana. In: Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Biblioteca
Nacional, vol.01, 1935.
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nobiliarquia pernambucana, escrevia “(...) das famílias de que pude haver noticias e não
de todas e assim não duvido que me fiquem por escrever muitas famílias ainda das mais
principaes (...)”.
Baseou-se, substancialmente, nos Livros de Vereações da Câmara de Olinda,
como também arquivos notariais, judiciários, eclesiásticos e “em tradições e memórias
avulsas”. Ademais, ao se basear em opiniões dos conterrâneos (“memórias avulsas”),
Borges da Fonseca adverte, por conseguinte, que não pode assegurar a plena verdade.
No entanto, procurou inquirir, àquela altura, as “opiniões mais bem fundadas”. Mesmo
que seu trabalho envolvesse, em grande medida, relatos de pessoas da época, Borges da
Fonseca assegurava, portanto, que seu estudo não era baseado na mera tradição. Ao
contrário, a base de sua pesquisa foi, do começo ao fim, os “documentos jurídicos e de
inviolável fé (...)”. Não por acaso que a utilização de memórias foi realizada para
suprimir, quando possível, a falta de informações porque, segundo o genealogista, “(...)
não pude achar nem encontrar todos quantos documentos desejava e me necessários
(...). (Ibidem, 1935, p.8)”.
Com efeito, o objetivo principal de Borges da Fonseca, ao escrever a genealogia
foi, sem dúvida, sistematizar informações dos primeiros nobres que chegaram à
Pernambuco e, semelhantemente, a hierarquização das famílias entre “antigas” e
“modernas”. Entretanto, conforme observou Silva (2005, p.42), o que distingui Borges
da Fonseca de outros genealogias da América portuguesa foi, precisamente, a não
ocultação de filhos naturais e ascendentes indígenas.
Nesse sentido, o caso de Fernão Martins Pessoa presente na genealogia de
Borges da Fonseca é exemplar: casou-se com Isabel Gonçalves Raposa, a qual para
alguns era neta de uma indígena. Embora fosse mentira, na concepção de Borges da
Fonseca, não importava que
(...) Isabel Gonçalves Raposo tivesse ou deixado de ter origem
em alguma índia de nosso país, porque é bem sabido que no
Brasil muitas famílias tão autorizadas como esta, e algumas de
ilustríssima ascendência, tiveram alianças na terra, e nem por
isso perderam o esplendor com as que as veneramos, porque
nada tem de impura a qualidade dos índios do país.
(FONSECA, 1935, p.64-65).

Ao lado da obra de Borges da Fonseca, sobressai, tratando da região sudeste da
América portuguesa, a pesquisa de Pedro Taques de Almeida Paes Leme que resultou,
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posteriormente, na História da capitania de São Vicente48. Diferente das demais obras,
o trabalho de Pedro Taques tinha como objetivo fulcral escrever uma obra histórica
utilizando, para tanto, da genealogia. Importante acrescentar que para escrever a
respectiva obra, Pedro Taques teve ajuda do conde de Vimieiro. Na verdade, a região da
capitania de São Vicente foi concedida ao conde de Vimieiro como donataria. Em razão
disso, o conde auxiliou Pedro Taques na elaboração da genealogia para que, ao regressar
à Portugal, pudesse, então, solicitar à Coroa portuguesa o ressarcimento das despesas na
defesa e administração da região que fora concedida.
Nesse sentido, é interessante observar que, ao invés de basear somente em
documentos presentes na capitania de São Vicente, o genealogista, Pedro Taques, foi a
Portugal duas vezes. Na oportunidade, coletou informações nos livros de moradias da
Casa Real, brasões e, especialmente, nas chancelarias. Mesmo assim, Pedro Taques
usou excessivamente a documentação presente na Câmara de São Paulo e, por outro
lado, cartas de sesmarias e testamentos. Inclusive, como observou Silva (2005, p.46), os
testamentos utilizados na genealogia de Pedro Taques constituem, pois, uma fonte
privilegiada para o estudo da História da Família, especialmente por causa da difícil
localização dos testamentos nos arquivos.
Para tanto, ao versar sobre os nobres paulistanos, a ideia de prestação de serviços
à Coroa portuguesa em troca de mercês – e, portanto, de enobrecimento – indicava que,
em contraposição a visão pejorativa que os paulistanos eram insubmissos, na capitania
de São Paulo, os vassalos mantinham sua fidelidade ao rei português. Não por acaso
que, na obra de Pedro Taques, o genealogista transcreveu, em muitos casos, as cartas do
monarca. É, por exemplo, o caso da carta de Dom Pedro II a Antônio de Godoy
Moreira. Convocado para auxiliar, em 1697, o governador do Rio de Janeiro, Artur de
Sá de Meneses, numa viagem até a capitania de São Paulo, o monarca português
prometia à Antônio de Godoy Moreira, em 20 de outubro de 1698, “(...) fazer toda a
mercê quando trareis de vossos requerimentos. (LEME, 1953, p.120)”. Por conseguinte,
demonstra que os nobres paulistanos – nomeadamente titulares e, por outro lado,
indivíduos que, através das hábitos das ordens, cargos administrativos ou familiares do
Santo Ofícios buscaram títulos honoríficos – desejavam, pois, manter a tradição
nobiliárquica no ultramar e, com isso, servir ao El Rey português.
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LEMES, Pedro Taques de Almeida Paes. História da capitania de São Vicente. São Paulo: Martins,
1953.
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Analisando tais obras genealógicas na América portuguesa49, podemos perceber,
em consonância com as demais obras produzidas em Portugal, que possuíam, como
pano de fundo, um objetivo prático: no contexto da Expansão Ultramarina (século XVXVIII) serviam, precipuamente, para compor o mosaico de estratégias de casas nobres
no afã de conseguir, cada vez mais, junto ao monarca mercês e fomentar a tradição
nobiliárquica50. Tratava-se, em síntese, da manutenção da preeminência social ao serem
dotados de títulos e, consequentemente, de ganhos pecuniários. Portanto, a genealogia
tanto na América portuguesa como em Portugal era, na verdade, “(...) um saber vital,
pois classificava ou desclassificava o indivíduo e a sua parentela aos olhos dos seus
iguais e dos seus desiguais, garantindo assim a reprodução dos sistemas de dominação.
(MELLO, 1989, p.11, grifo nosso)”.
Nesse contexto, a obra de Branco (1829), Costados das famílias ilustres de
Portugal, Algarves, Ilhas, e Índia, representava, embora num contexto diferente – isto é,
o início do século XIX – o costume de enaltecer as grandes famílias e, a partir disto,
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Evidentemente que há, nesse sentido, uma variedade de obras genealógicas produzidas na América
portuguesa. Mas, seguindo os passos trilhados pela historiadora Maria Beatriz Nizza da Silva na obra Ser
nobre na colônia, destacam-se, em linhas gerais, três: a obra Pedro Taques de Almeida Paes Leme
História da capitania de São Vicente e, não obstante, de Antonio José Victoriano Borges da Fonseca
Nobiliarquia pernambucana e, por fim, mas não menos importante, a genealogia de Frei Antônio de Santa
Maria Jaboatã Catálogo genealógico das principais famílias que procederam de Albuquerques e
Cavalcantis em Pernambuco e Caramurus na Bahia. Tratando historiografia brasileira, a obra seminal de
Evaldo Cabral de Mello, O nome e o sangue: uma fraude genealógica no Pernambuco colonial, é
exemplar. Nela, o historiador analisa, pormenorizadamente, uma manipulação genealógica, na segunda
metade do século XVII e XVIII, de uma família colonial. Trata-se, mais especificamente, da reconstrução
do processo de habilitação de Filipe Pais Branco a Cavaleiro da Ordem de Cristo. Nesse sentido, lembra
da centralidade das obras genealógicas na legitimação de casas nobres e também de indivíduos que
tentavam, por outro lado, limpar qualquer influência de sangue judeu ou ascendência mecânica. Portanto,
esclarece “Genealogia e genealogistas são atualmente palavras que fazem sorrir complacentemente o
leitor, sujeito de um ordenamento jurídico de mercado teoricamente competitiva e influenciado pelas
motivações de uma escala de estima social que o currículo profissional à carta de brasão (...). Numa
sociedade como a do Brasil colonial, para onde, como se não bastasse o pecado original da escravidão,
se haviam transplantado os valores comuns às sociedades europeias do Antigo Regime, como a
agravante da sua versão peninsular, caracterizada pela fenda étnica, social e religiosa entre cristãosvelhos e cristãos-novos, a genealogia não podia constituir o passatempo inofensivo que é hoje. Ela era,
na realidade um saber vital, pois classificava ou desclassificava o indivíduo e a sua parentela aos olhos
dos seus iguais e dos seus desiguais, garantindo assim a reprodução dos sistemas de dominação.
(MELLO, 1989, p.11, grifo nosso)”. VER:MELLO, Evaldo Cabral de. O nome e o sangue: uma fraude
genealógica no Pernambuco colonial. São Paulo: Companhias das letras, 1989
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Nesse ínterim, Silva (2005, p. 21) chama atenção dos historiadores para a contribuição dos
genealogistas e memorialistas do século XVIII para o estudo da nobreza colonial. Em outras palavras,
“Eles tiveram oportunidade de compulsar muita documentação hoje em mau estado ou mesmo
desaparecida, por exemplo as atas da Câmara de São Vicente. Os historiadores não têm tido a paciência
suficiente para consultar de forma profícua esses autores, ou então não os levam a sério, pensando que
eles inventaram todos esses nobres de quem e que o Brasil foi no início apenas terra de degredados.
Também, por outro lado, ignoram que o conceito de nobreza é muito amplo, não se circunscrevendo aos
titulares, aos grandes do Reino. A nobreza assumiu na Colônia múltiplas formas (...)”.
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combater os grupos social, especialmente a plebe que, gradativamente, usurpava seu
lugar no mundo das classificações sociais.
1.3.Várias obras e uma família: os Cunha Meneses nas obras genealógicas
Para tanto, após essa digressão e voltando a discussão sobre a obra de Branco
(1829), percebemos que, para fins de melhor compreensão, a obra foi dividida,
esquematicamente, em quatro volumes. O respectivo genealogista incluía, assim, até
cinco gerações e abarcava uma miríade de nobres – inclusive os próprios inimigos “(...)
porque não tenho qualquer indisposição a seu respeito, e a alguns faço apparecer
brilhantes pelo decurso da minha Obra”. Não por acaso que o título da obra – Costados
das famílias ilustres de Portugal, Algarves, Ilhas, e Índia – evocava, visivelmente, a
nobreza no contexto da Expansão Ultramarina. Isto é, não se tratava de enaltecer e
rememorar somente a nobreza oriunda exclusivamente de Portugal, mas aqueles que,
porventura, tivessem servido ao rei português no ultramar e, com isso, se enobrecido.
Assim, o primeiro volume da obra de Branco (1829) era dedicado ao Príncipe, e sua
corte; no segundo volume, as Casas da região do Minho, e Trás os Montes; em terceiro,
do Alentejo e Algarve e, por último, a “Estremadura, Ilhas e Índia”.
Nesse sentido, o mais interessante é que, ainda no primeiro volume que
abordava sobre a família do Príncipe e nobres da sua corte, Branco (1829) incluía uma
família: dos Cunha Meneses. Tratava-se, então, de um família de nobres titulados ou,
mais especificamente, chamados – como alguns de seus conterrâneos – de “Grandes”51.
Iniciando a genealogia com José Felis da Cunha e finalizando com Carlos Carneiro de
Sousa, Conde 1º de Lumiares e Condessa D. Ana de Rohan, Dona do Paço, o
genealogista incluía, ao total, trinta e um membros da família Cunha Meneses. Embora
não estabelecesse a data de nascimento e falecimento – e deixando de fora outros
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Ademais, o termo “Grande”, conforme mostra Monteiro (2001, p.254) era usado, genericamente, para
os eclesiásticos e aquelas que, de uma forma ou de outra, ostentavam, pois, título pessoal – “honras de
Grandeza” – além dos considerados condes, marqueses, duques, visconde, barões. Ver: MONTEIRO,
Nuno Gonçalo F. Trajetórias sociais e governo das conquistas: notas preliminares sobre os vice-reis e
governadores-gerais do Brasil e da Índia nos séculos XVII e XVIII. In: FRAGOSO, João. BICALHO,
Maria Fernanda. GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial
portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.BOURDIEU, Pierre. A
propôs de la famille comme catégorie réalisée. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 100,
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1993.
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272_001. Acesso em: 11/05/2015.
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membros, como os filhos de D. Constança Xavier de Meneses, isto é, Luís da Cunha
Meneses e Tristão da Cunha Meneses, respectivamente – a genealogia de José Barbosa
Canais de Figueiredo Castello Branco evidenciava, em termos gerais, figuras
importantes que atuaram diretamente na corte portuguesa e, sobretudo, na Expansão
Ultramarina.
Ademais, esta mesma família é lembrada, por sinal, em outras genealogias em
Portugal. Noventa anos antes da publicação da obra de José Barbosa Canais, era
lançado, em 1739, Memórias históricas e genealógica dos Grandes de Portugal.
Tratava-se, então, da genealogia de D. António Caetano de Sousa (1674-1759). Membro
da Academia Real de História Portuguesa criada em 1720, D. Antônio Caetano
participou, ativamente, como um dos primeiros membros. Inicialmente, os estudos de
D. Antônio Caetano eram relacionados a história eclesiástica – tanto que, por volta de
1691 ingressou o convento de São Caetano de Lisboa. Tentou dar continuidade a obra
incompleta de Jorge Cardoso, Agiologio Lustiano, no entanto, em razão da falta de
fontes e a dispersão de muitas resolveu, posteriormente, abandonar os estudos de cunho
hagiológico e dedicar, então, aos trabalhos sobre a história eclesiástica e, acima de tudo,
os temas genealógicas (INOCÊNCIO, 1858, p.101-103)52.
Na verdade, ao observar a produção do genealogista, depreende que a respectiva
obra, Memórias históricas e genealógica dos Grandes de Portugal53 foi, antes, uma
extensão de outro estudo de D. António Caetano publicado em 1735 chamado História
Genealógica da Casa Real Portuguesa54. Tratava-se, portanto, de um aprimoramento
do primeiro estudo sobre os “Grandes de Portugal” ou, nas suas palavras, “(...) faltando
na continuação da História Genealógica da sua Real Casa. (SOUSA, 1739, p.3)”. Desse
modo, a segunda obra tinha, entre outros aspectos, o objetivo de suprimir as lacunas e
presentear ao rei com um estudo meticuloso dos nobres de Portugal.
Assim, durante o reinado de D. João V em Portugal, D. António Caetano de
Sousa foi encarregado de escrever sobre os bispados portugueses nos domínios
ultramarinos55. Por outro lado, tratando das obras genealógicas56 publicado em 1739,
52

Ver: INOCÊNCIO, Francisco da Silva. D. António Caetano de Sousa. In: Dicionário bibliográfico
português. Lisboa: Imprensa Nacional, 1858, p.101-103.
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SOUSA, António de. Memorias históricas e genealógicas dos grandes de Portugal. Lisboa: Academia
Real, 1739.
54
_____. História genealógica da Casa Real Portuguesa. Lisboa: Academia Real, 1735.
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Por exemplo: SOUSA, António Caetano de. Catálogo dos bispos da igreja do Funchal. In: Colecção
dos documentos, estatutos e memórias da Academia Real da História Portuguesa. [tomo I]: Lisboa
ocidental, Na Oficina de Pascoal da Silva, 1721._____. Catálogo dos arcebispos da Bahia e mais bispos
seus sufragâneos. In: Colecção dos documentos, estatutos e memórias da Academia Real da História
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Memórias históricas e genealógica dos Grandes de Portugal ganhou popularidade e foi
lançada novamente em 1742 e 1755. Nela, o genealogista explicava que se tratava,
fundamentalmente, “(...) aquelles Vassalos Seculares de V. Magestade, que actualmente
logrão as prerrogativas da Grandeza, pelas Dignidades, que lhes forão conferidas
(SOUSA, 1739, p. 3-4”).
Em consonância com a tradição genealógica da época, D. António Caetano
insistia, constantemente, que sua obra era livre de “fabulosas origens” ou “conjecturas
inverossímeis”. Assim, o termo “Grandes de Portugal” adotado como título da sua obra
evocava, visivelmente, as casas com maior proeminência em Portugal. Em outras
palavras, para o genealogista “(...) Dey a este Livro o título de Grandes de Portugal (...)
porque nos nossos títulos se verificão todas as preeminências, e prerrogativas, que
constituem a Grandeza (...). (SOUSA, 1739, p.05)”. Não obstante, ao mesmo momento
que o termo “Grande” estava inscrito nas leis reais, o genealogista lembrava, em última
instância, que as prerrogativas de grandeza para um vassalo ou casa obre era assentado,
fundamentalmente, “ao seu Rey a de se cobrir, e assentar diante da sua Real Pessoa”57.
Dedicando sua obra à D. João V, o genealogista expressava o desejo de não
somente elaborar obras de grandes famílias. Mas, acima de tudo, o objetivo primordial e
final de seus trabalhos era, em resumo, o mapeamento de todos os títulos em Portugal.
Se isto fosse realmente efetivado, D. António Caetano poderia, ao mesmo tempo,
Portuguesa. [tomo I], Lisboa ocidental, Na Oficina de Pascoal da Silva, 1721. _____. Catálogo dos
arcebispos de Goa, primaz do Oriente, dos bispos de Cochim, Meliapor, China, Japão, Macau, Nanquim,
Malaca, patriarcas da Etiópia, arcebispos de Cranganor e Serra. In: Colecção dos documentos, estatutos e
memórias da Academia Real da História Portuguesa. [tomo II], Lisboa ocidental, Na Oficina de Pascoal
da Silva, 1722._____Catálogo dos bispos das igrejas de Cabo Verde, S. Tomé e Angola. In: Colecção dos
documentos, estatutos e memórias da Academia Real da História Portuguesa. [tomo II], Lisboa ocidental,
Na Oficina de Pascoal da Silva, 1722. _____. Catálogo dos bispos da igreja de São Salvador da cidade de
Angra. In: Colecção dos documentos, estatutos e memórias da Academia Real da História
Portuguesa.[tomo II], Lisboa ocidental, Na Oficina de Pascoal da Silva, 1722. Além dessas outras,
destacam-se, por outro lado: _____ Agiológio Lusitano dos santos e varões ilustres em virtude do Reino
de Portugal e suas conquistas, tomo IV, que compreende os meses de Julho e Agosto, com seus
comentários. Lisboa, na Régia Oficina Silviana, 1744. _____. Índice geral dos apelidos, nomes próprios,
e cousas notáveis que se compreendem nos treze tomos da Historia Genealógica, e dos documentos
compreendidos nos seis volumes das Provas com que se acha autorizada a mesma História, Lisboa
ocidental, Oficina Silviana, 1749.
56 Após deixar de lados o estudo acerca das dioceses ultramarinas, enveredou-se, assim, pelo
investigação genealógica. Para tanto, dedicada exclusivamente à D. João V, a História Genealógica da
Casa Real Portuguesa não se refere somente da ascendência de D. João V. Ao contrário, o estudo de D.
António Caetano é, ao mesmo tempo, um estudo da família real e de outras casas nobres de Portugal.
Nesse sentido, o genealogista explica que “(…) porque nenhuma outra História lhe pode pertencer [D.
João V] tanto como a presente, que principia com a Real origem da sua Augusta Casa (...). (SOUSA,
1749, p.3-4)”.
57
D. António Caetano de Sousa ainda discute, no início da sua obra, as distinções no seio da nobreza.
Quando voltarmos ao assunto da nobreza em Portugal e a Expansão Ultramarina iremos discutir, embora
não exaustivamente, tais diferenciações.
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conhecer as principais famílias que eram detentoras de grande cabedal em Portugal.
Mais exatamente, a pretensão do genealogista era escrever, caso “a vida não for breve”,
um tratado genealógico. Nesse sentido, ao situar, pormenorizadamente, os títulos
poderia dar a conhecer, por conseguinte “(...) cada hum na Família, de que descente, os
lugares Políticos, Militares e as Armas”. O mais interessante, no entanto, que além de
dar a conhecer estas famílias e trazer à memória a nobiliarquia portuguesa, D. António
Caetano observava, nesse sentido, que sua obra “(...) será de utilidade para os
Professores da História”. (SOUSA, 1739, p.08)”.
Mesmo que não tenha consumado seu desejo de escrever um tratado – porque,
de fato, “a vida foi breve” – suas obras genealógicas legaram, por outro lado, uma
importante contribuição para o estudo de nobres em Portugal (DORNELAS, 1918,
p.53)58. Com efeito, não se restringindo somente a casa real, isto é, de D. João V, a obra
de D. António Caetano assinalou, sem embargo, a nobreza no contexto da Expansão
Ultramarina. Dito de outra forma, as casas nobres descritas no estudo de D. António
Caetano são, em grande medida, de indivíduos que foram para as possessões
ultramarinas, seja na Ásia, África ou, simplesmente, na América portuguesa e
conseguiram, antes de irem ou quando retornaram para o reino, de mercês e títulos.
Inclusive, o próprio D. António Caetano foi agraciado com mercês: D. João V o fez
deputado da Junta da Bula de Santa Cruzada, como também foi recompensando por
uma pensão de 100$000 (INOCÊNCIO, 1858, p.13).
Para tanto, tratando de uma família específica na obra de D. António Caetano
nos deparamos, em particular, com a família Cunha Meneses. No entanto, diferente da
genealogia de Branco (1829), nomeadamente Costados das famílias ilustres de
Portugal, Algarves, Ilhas, e Índia, a obra de D. António Caetano avança, com efeito, em
dois aspectos. Primeiramente, a obra de D. António Caetano não se restringe somente à
árvore genealógica. Ao contrário, o que se vê é, pois, uma descrição pormenorizada dos
indivíduas da família – e, em alguns casos, dos serviços prestados à Coroa portuguesa –
data de nascimento e falecimento e, somente depois, a árvore genealógica. Em segundo
e, talvez, o mais importante na genealogia de D. António Caetano seja a divisão dos
nobres a partir dos títulos. Ou seja, a classificação de nobres e casas é feita partindo, por
conseguinte, da titulação de duques, marqueses e condes.

58 DORNELAS, Afonso de. D. António Caetano de Sousa. A sua vida, a sua obra e a sua família.
Lisboa: Tipografia da Casa Portuguesa , 1918.
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Com efeito, a separação dos “Grandes de Portugal” conforme a titulação mostra,
por outro lado, a diversificação ocorrida no seio da nobreza. De tal maneira que, para
caracterizar esse grupo social, não era suficiente citar, genericamente, nome das famílias
ou descendentes. Mais do que isso, urgia, especialmente no século XVIII, a necessidade
de citar os serviços prestados. Por conseguinte, uma obra que preocupava em mensurar
a genealogia de uma casa e, respectivamente, os serviços prestados constituía, dentro da
tradição genealógica em Portugal, de valor incomensurável. Nesse sentido, a obra de D.
António Caetano é sintomática, pois foi reeditada, não por acaso, por duas vezes no
decorrer do século XVIIII – isto é, em 1742 e 1755.
Em particular, tratando da América portuguesa e relacionado com a história de
uma família, os Cunha Meneses, a obra de D. António Caetano entrelaça-os,
concomitantemente, com os Condes de Ericeira e os Marqueses de Louriçal. Desse
modo, situando a família Cunha Meneses com a titulação de conde – não obstante,
também incluir os Condes de Lumiares – observamos, de antemão, a nobiliarquia desta
família59.
Assim, ao escreverem suas obras sobre os “Grandes de Portugal”, D. António
Caetano e José Barbosa não esqueceram de registrar, embora com diferenças
substanciais e limitações, a história desta família. Consequentemente, é de considerar
que ambas as genealogias consagravam figuras importantes em Portugal e, por outro
lado, que atuaram na Expansão Ultramarina. Este último aspecto torna-se fundamental
na medida que, ao mesmo tempo que é mostrado a titulação de condes e marqueses,
permite visualizar, por sua vez, como os nobres, durante no século XVIII, interessaram
pelos serviços no ultramar e, especificamente, pela América portuguesa. É, portanto, o
caso dos filhos de D. Constança Xavier de Meneses e José Félix da Cunha Meneses 60
que serviram à Coroa portuguesa no ultramar – seja na África, Ásia ou na América
portuguesa.
Nesse ínterim, a obra contemporânea de Afonso Eduardo Martins Zúquete,
Nobreza de Portugal e do Brasil61, publicada em meados de 1960, além de descrever a
família Cunha Meneses desde os primórdios acrescentava, por sua vez, outros membros.
Tal fato, evidentemente, decorre porque tanto a obra de José Barbosa Canais de
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Posteriormente será detalhado, a partir das respectivas genealogias, os membros dessa família.
Isto é, Manuel Inácio da Cunha e Meneses servindo na capitania de Pernambuco e Bahia, Francisco da
Cunha e Meneses na capitania de São Paulo e vice-rei da Índia. Relacionado com a capitania de Goiás,
respectivamente, Luís da Cunha Meneses, Tristão da Cunha Meneses e o primo João Manuel de Meneses.
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ZÚQUETE, Afonso Henrique Martins. Nobreza de Portugal e do Brasil. Lisboa: Enciclopédia, 1960,
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Figueiredo publicada em 182962 como a genealogia de D. António Caetano de 1739,
não contemplaram, como o estudioso Afonso Eduardo, os indivíduos que nasceram após
1752. Mais especificamente, a obra de D. António encerra-se com D. Francisco Xavier
Rafael de Menezes – 6º Conde da Ericeira e 2º Marques do Louriçal – e Dona Anna
Josefa Maria da Graça de Menezes e Castro em 1744, além de citar, brevemente, a filha
do irmão de D. Francisco Xavier, isto é, Dona Anna Josefa Maria da Graça de Menezes
e Castro que nasceu a 12 de Abril de 1752. Por outro lado, a obra de José Barbosa,
embora não situe o nascimento nem o falecimento dos indivíduos, termina, por
conseguinte, com Miguel Carlos da Cunha, Conde de São Vicente nascido em 1749.
Com efeito, alargando a genealogia da família Cunha Meneses para os membros
nascido na metade do século XVIII, deparamo-nos, de maneira mais flagrante, com
indivíduos que se aventuraram a servir El Rey nos domínios ultramarinos. Em especial,
o que se observou, após a década de 50 do Setecentos é, simultaneamente, um maior
número de indivíduos indo para a Ásia e, sobretudo, para a América portuguesa. Nesse
sentido, destacam-se cinco membros da família Cunha Meneses que serviram à Coroa
portuguesa no ultramar: Manuel Inácio da Cunha e Meneses, Francisco da Cunha e
Meneses, Luís da Cunha Meneses, Tristão da Cunha Meneses e João Manuel de
Meneses63.
Ademais, é necessário analisar a nobreza em Portugal e, especialmente, no
contexto da Expansão Ultramarina quando, além da nobreza da toga, cresce nos
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De fato, não se sabe o motivo por José Barbosa incluir somente um membro do casal, D. Constança
Xavier de Meneses e José Félix da Cunha Meneses, isto é, Luís da Cunha Meneses e excluir os outros
membros da respectiva família.
63 Em linhas gerais, esses indivíduos tiveram muitas características em comum. Primeiramente, a maioria
nasceu no século XVIII e outros no limitar no século XIX; segundo, serviram como governadores na
América portuguesa (outros, como Francisco da Cunha e Meneses foi governador em São Paulo, Bahia,
mas também vice-rei em Goa na Índia); receberam comendas, hábito das ordens militares (Avis, Cristo e
Santiago), herdeiro de morgados (como Manuel Inácio da Cunha e Meneses), deputado de junta, entre
outros aspectos. Com efeito, dentro da família Cunha Meneses alguns iriam se cruzar, ocasionalmente ou
não, com a história administrativa de uma capitania na América portuguesa no final do século XVIII e
início do XIX: a capitania de Goiás. Estes membros foram, respectivamente, Luís da Cunha Meneses,
Tristão da Cunha Meneses e, por último, João Manuel de Meneses. Não somente isso, para recrudescer a
massa de aspectos comuns destes três indivíduos na América portuguesa e, sobretudo, na capitania de
Goiás, outros elementos sobressaíram: foram nomeados para uma mesma capitania em governos
subsequentes. Assim, Luís da Cunha Meneses governou a capitania de Goiás de 1778 a1783, Tristão da
Cunha Meneses de 1783 a 1800 e João Manuel de Meneses de 1800 à 1802. Para além disso, os aspectos
comuns ganham vez ao constatar que, dos três indivíduos da família Cunha Meneses que foram enviado
para a capitania de Goiás, dois eram irmãos: Luís da Cunha Meneses e Tristão da Cunha Meneses. Assim,
mesmo que separados temporalmente, mas unidos espacialmente na capitania de Goiás, esses indivíduos
atuaram como governadores e capitães-generais. Trajetórias administrativas que se entrecruzaram num
mesmo espaço, e que, no entanto, foram marcadas, invariavelmente, por atuações diferentes.
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domínios ultramarinos, a nobreza civil ou de funções – além, é claro, de fidalgos64. Para
tanto, identificar o perfil dos nobres que foram enviados para os domínios ultramarinos
– com atenção para o século XVIII – fornecerá, por conseguinte, subsídios para
compreender as mudanças ocorridas na nobreza no Pós-Restauração – portanto, sob a
égide da Dinastia de Bragança – e, enquanto tal, a razão da família Cunha Meneses se
interessar por servir à Vossa Majestade no ultramar.

1.4. O “ethos nobiliárquico” no Antigo Regime português: considerações sobre a
nobreza
Antes da publicação de Memórias históricas e genealógica dos Grandes de
Portugal lançado pela primeira vez em 1739 (e relançado posteriormente em 1742 e
175565), a obra do genealogista D. Caetano de Sousa passou pelo crivo de quatro
instâncias: Santo Ofício, Paço e Licença da Ordem e Ordinário. Como se observa da
obra de D. Caetano de Sousa, antes de descrever os “Grandes de Portugal, os
depoimentos dessas instâncias foram arrolados.
Referente a “Licença da Ordem” consta que, em 27 de Abril de 1737, a
aprovação da Ordem foi dada pelo clérigo regular, Caetano de Gouveia. O clérigo
sublinhava o cargo de D. Caetano de Sousa: padre e teólogo da ordem dos teatinos no
convento de São Caetano. Além disso, informava que a obra tinha sido aprovada por ele
e, respectivamente e em uníssono, pelos “Padres doutos desta Casa [os teatinos]”66.
Do outro lado, a opinião do “Ordinário” provinha também de um religioso: Fr.
Joseph de Oliveira que se autointitulava de “Religioso da Santíssima Trindade, Mestre
na Sagrada Theologia”67. Joseph de Oliveira esclarecia, sucintamente, que já tinha
conhecido outra obra de D. Caetano de Sousa. Assim, concluía que, da mesma forma
que a primeira obra, o estudo de D. Caetano de Sousa era de “(...) admira o incansável
trabalho dos seus mais que mayores, na averiguação das verdades (..)”. Embora conciso
no seu comentário, Fr. Joseph de Oliveira concedia licença, pois, de maneira geral, a
genealogia não feria os bons costumes e os “preceitos da Fé Divina”.
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O comentário mais interessante provinha, no entanto, do Santo Ofício e do Paço.
Em relação ao primeiro, o Santo Ofício, foram arrolados dois examinadores. O
primeiro, o Fr. Pedro Alvares ficou responsável por escrutinar a obra de D. Caetano de
Sousa e emitiu, em 5 de Janeiro de 1738, um parecer. Nas primeiras linhas de seu
comentário asseverava o tendão de Aquiles das obras genealógicas: as fábulas. O
examinador do Santo Ofício pontuava que os escritos genealógicos costumavam
admitir, acriticamente, certas “fabulas” ou, mais exatamente, ficavam “perigando em
todas as verdades”. Entretanto, mesmo que as genealogias daquele período cultivam
inverdades, o examinador louvava a obra de D. Caetano de Sousa. Em síntese, o
trabalho do genealogista estava “(...) muy longe de todo o perigo” e, por causa disso,
constituía uma referência para curiosos e interessados. Mais do que isso, o examinador
deixava claro que a obra era importante para os Grandes do Reino, pois o trabalho de D.
Caetano de Sousa mostrava, em todas as cores, que eram “(...) e quem devem ser, pelas
grandes obrigações, que com o sangue lhes vierão de seus esclarecidos ascendentes”.
Em 29 de janeiro do mesmo ano, outro examinador opinava. Dessa vez tratava
do Fr. Henrique de Santo Antônio, religioso da ordem de São Paulo Primeiro Eremita,
qualificador do Santo Oficio, mestre na Sagrada Teologia. Diferente do comentário do
primeiro examinador que sublinhava, em tom ríspido, o problema das obras
genealógicas – “as fábulas” –, o segundo qualificador, no entanto, destacava,
primeiramente, o perfil de D. Caetano de Sousa.
Para tanto, o religioso não economizava elogios e, dentre muitos adjetivos, dizia
que o genealogista era “benemérito filho, ornamento, esplendor da ilustre, e sagrada
Família da Divina Providencia”. Nesse sentido, após enaltecer as virtudes de D. Caetano
de Sousa, o examinador acrescentava, por sua vez, a erudição do genealogista. Assim, a
erudição do respectivo genealogista estava baseada, entre outros aspectos, na retratação
das “esclarecidas famílias”, a exatidão na cronologia, a especificação de nomes, estados,
alianças, árvores de costados e escudo de armas68.
Nesse contexto, o mais interessante é a comparação feita por Fr. Henrique de
Santo Antônio. Tratava da comparação com um genealogista espanhol, D. Luiz de
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O examinador, ainda, acrescentava que esses aspectos constituíam, ao final e ao cabo, os elementos que
enobreciam, pelo menos em Portugal e outros lugares, os “Grandes destes Reynos”. Em outras palavras, o
examinador estava caracterizando, na sua concepção, as bases da nobreza. Não somente isso, o
examinador do Santo Ofício sublinhava, pois, que o puro sangue, heróicas façanhas e altos empregos
formavam, essencialmente, os nobres.
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Salazar de Castro69. Segundo o examinador, a obra de D. Caetano de Souza tinha o
potencial de se tornar, em Portugal, um exemplo fidedigno de como foi o genealogista
da corte espanhola, Luiz de Salazar Castro. Considerado nas palavras de Fr. Henrique de
Santo Antônio, como o “Príncipe de todas os Genealogicos deste século”, o espanhol,
Luiz de Salazar de Castro se destacava entre os demais. Com efeito, a mesma
envergadura na investigação genealógica era apontada, segundo o examinador do Santo
Ofício, como característica da obra de D. Caetano de Sousa.
Em face disso, podemos observar, embora implicitamente, que o argumento
principal do examinador era fundamentalmente: a ligação entre virtude e erudição. Em
outra palavras, para que uma obra genealógica fosse elaborada e se distanciasse de
“fábulas” era imprescindível que o genealogista fosse, antes de qualquer coisa, virtuoso.
Escrevendo sobre famílias ilustres e pessoas virtuosas, o genealogista precisava, de
igual forma, cultivar os valores que caracterizavam os nobres. Com base nesses aspectos
– as virtudes e a erudição – segundo a opinião Fr. Henrique de Santo Antônio, os
estudos do genealogista constituía de um “respeito tão singular, que o devem sem
controvérsia reconhecer (...)”.
Por último, mas não menos importante, era a opinião do “Paço”. Não por acaso
que o último examinador era o Conde de Ericeira, D. Luiz de Menezes, da Academia
Real. Mesmo que seu comentário fosse sucinto deixava claro, como fez Fr. Henrique de
Santo Antônio, a erudição do genealogista. Segundo ele, era evidente a erudição
histórica e genealógica de D. Caetano de Sousa. A prova inconteste disto, segundo o
conde de Ericeira, era as outras obras de D. Caetano de Sousa, especialmente História
Genealógica da Real Casa Portuguesa. Entre as características da obra de D. Caetano
de Sousa, evocado pelo último examinador, estava a “(...) fidelidade, e clareza, que
todas [obras] deste Author”. Assim, em 22 de Outubro de 1738, o Conde Luiz de
Menezes recomendava a licença para a ilustre obra de D. Caetano de Sousa.
A necessidade de determinadas autoridades examinarem a obra de D. Caetano de
Sousa coincide, em certo sentido, com o emaranhado de leis que foram elaboradas, com
o passar do tempo, para controlar as obras genealógicas e os títulos nobiliárquicos.
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Conforme alertou Silva (2005, p.06)70, desde o século XVII, a coroa portuguesa emitia,
diuturnamente, alvarás e leis para ordenar a confusão de títulos nobiliárquicos e, com
isso, de obras genealógicas. Por exemplo, em 8 de abril de 1602 foi proibido as “árvores
de geração” que não passassem, antecipadamente, pelo rei das Armas; por outro lado,
em 11 de maio de 1608, um alvará proibia a impressão de livros de armas e famílias que
não fossem revistos, antes, pelo rei de Armas.
Ademais, tais comentários representavam, naquele período, uma ligação entre
determinadas instituições – como o Santo Ofício, Academia Real e o Paço – e o saber
genealógico. O elemento-comum de todos os examinadores era, sem sombras de
dúvida, o fato que a obra genealógica não feria “os bons costumes e a Fé Sagrada”.
Embora este aspecto fosse reiterado continuamente, podemos entender, mais
especificamente, que a opinião dos examinadores tinha o objetivo de mostrar que, além
do conteúdo válido para lembrar as famílias mais ilustres de Portugal, constituía,
igualmente, como aceitável pelas principais autoridades. Chancelavam o saber
genealógico e, consequentemente, o ethos nobiliárquico.
Por um lado, se os examinadores aprovavam a obra de D. Caetano de Sousa e
ficaram deslumbrados com a erudição do genealogista, como o Conde de Ericeira e Fr.
Henrique de Santo Antônio, por outro, esqueceram de comentar, mesmo que
brevemente, a percepção aguçada de D. Caetano de Sousa sobre a nobreza em Portugal.
Isto é, o conteúdo fundamental da obra era a genealogia dos “Grandes de Portugal”, mas
antes de descrever, de maneira meticulosa, os títulos, brasões, nomes de indivíduos
ilustres e condição de nobre – seja marquês, conde ou duque – D. Caetano de Sousa
tratou de pontuar, embora não de maneira específica, a nobreza em Portugal e sua
evolução até o momento que tinha escrito a obra, isto é, início do século XVIII.
Na parte “A quem ler” D. Caetano de Sousa imiscui-se pela descrição da
nobreza e pelas inspirações atrás da sua obra. Sem dúvida, ao lado da genealogia das
famílias é, de fato, o ponto nodal de sua obra. No primeiro parágrafo, é enfático ao dizer
que a ideia de publicar uma obra sobre os “Grandes em Portugal” nasceu, em primeiro
lugar, com a leitura da obra do espanhol Infigne Jacobo Guilhemo Imhoff. Publicado em
1707 em Amsterdã com o título Recherches Historiques, e Genealogiques des Grand. d’
Espagne, a obra do espanhol tratava, basicamente, a origem das famílias e “Casas dos
Grandes” pertencentes à Coroa de Castela.
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De fato, embora o estudo de D. Caetano de Sousa tivesse como inspiração o
genealogista espanhol, não se trava de mera cópia das técnicas utilizadas. Ao contrário,
segundo D. Caetano de Sousa, a justificava para escrever uma obra densa e com a
especificação das famílias em Portugal baseava-se, ademais, em dois pressupostos:
“(…) porque nos nossos títulos se verificão todas as preeminências, e prerrogativas, que
constituem Grandeza; e também, porque os nossos Reys em diversas Leys os dão a
conhecer pela denominação de Grandes”. (SOUSA, 1755, p.08)71.
Para tanto, a inscrição de “Grandes de Portugal” no título da sua obra refletia, na
concepção de D. Caetano de Sousa, a grandiosidade da nobreza portuguesa. Tal
grandiosidade, afinal, não era inferior a outras cortes, como de Castela. Com efeito, para
embasar seu argumento que a nobreza portuguesa equiparava com outras e, portanto,
carregava o mesmo nível de grandeza, D Caetano de Sousa fez referência à obra de D.
Alonso de Garilho no tratado Origen y Dignidad de los Grandes de 1657. Para esse
genealogista, os “Grandes de Castela” se distanciavam dos nobres portugueses e chegou
a afirmar que, fora do Reino de Castela, “não houvesse [havia nobreza] em outra
alguma”. Entretanto, para rebater essa ideia, D. Caetano de Sousa evocava outro
genealogista espanhol, o cronista oficial da corte do rei Charles II, D. Luiz de Salazar
Castro. Nos principais trabalhos de D. Luiz de Salazar Castro – nomeadamente História
da Casa de Lara, Memorial do Conde de Salvaterra, Marquez de Villa-Franca – era
possível encontrar, nas palavras de D. Caetano de Sousa, “(...) que logrão os nossos
Títulos de Portugal a mesma Grandeza, que os de Castelha”.
Não obstante, na explicação acerca da nobreza portuguesa, D. Caetano de Sousa
comparava-a, frequentemente, com os nobres castelhanos. Evidentemente, como se
percebe da citação do genealogista e cronista D. Luiz de Salazar Castro, o objetivo da
comparação correspondia, resumidamente, com um velho problema que, desde o final
da União Ibéria, atravessava, direta e/ou indiretamente, as genealogias e tratados: o
questionamento sobre superioridade da nobreza espanhola em contraposição a nobreza
portuguesa.
Assim, muitos do genealogistas de Castela advogavam, sem embargo, a
superioridade da nobreza castelhana em detrimento da nobreza portuguesa. No entanto,
como podemos inferir a partir da obra de D. Caetano de Sousa, muitos genealogistas
castelhanos deixavam de lado esse conflito e, no afã de retratar os “Grandes”,
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conseguiam identificar, após um meticuloso estudo, que os títulos de nobreza – ora de
marquês, ora de conde ou mesmo duque – possuíam gradações diferentes.
Tal constatação da proeminência de alguns títulos de nobreza em relação aos
demais permitia concluir, ao realizar uma comparação, que um marquês em Castela
poderia ser, de maneira inversa, um título de pouco prestígio social em Portugal. Aliás, é
o caso do próprio D. Luiz de Salazar Castro que, a despeito de ter escrito genealogias
sobre as famílias castelhanas – como da Casa de Lara, Conde de Salvaterra, entre outros
– não escondia, por sinal, a equivalências de alguns títulos nas duas monarquias e, por
outro lado, a superioridade de outros títulos.
Assim, mais do que estabelecer, rigorosamente, uma hierarquia entre os títulos
que conferem nobreza em Portugal e em Castela, o genealogista, D. Caetano de Sousa,
procurou, na sua obra, enaltecer a igualdade de títulos entre das duas monarquias e, da
mesma forma, as diferenças. De forma concisa asseverava, ao comparar a nobreza nas
duas coroas, que os portugueses recebiam “(...) na mesma forma, que os Castelhanos,
com a divisão da primeira, segunda e terceira classe (...)”. Quer dizer, a distinção entre
duque, marqueses e condes – chamado de “classes” por ele – era presente nos dois
reinos. A diferença, na concepção do respectivo genealogista, residia, por vezes, nas
prerrogativas para ascender a estes títulos. Por exemplo, conforme D. Caetano de Sousa,
os espanhóis não logravam, em alguns casos, o recebimento, por parte da Coroa, de
certa quantidade de dinheiro da Fazenda Real chamados de “assentamentos”.
Nesse sentido, é esclarecedor quando demonstra que os reis portugueses “(...)
tiveram sempre dificuldade na creação dos Títulos (...)”, o que, segundo D. Caetano de
Sousa gerava, por conseguinte, o número pequeno de títulos e gradações de nobres.
Mesmo assim, a variação de nobres em Portugal era expressiva não constituindo,
portanto, como um grupo estritamente homogêneo.
O genealogista na tentativa de escrutinar a “Grandeza” dos nobres em Portugal
citou, resumidamente, a evolução dos títulos. Primeiramente, depara-se com o termo
“Rico Homem” que, na prática, era sinônimo de Poderoso ou Grande. Como não fosse o
bastante, D. Caetano de Sousa, no exercício de um exemplar genealogista, explicava a
origem do termo: durante o tempo dos reis Godos72. Para tanto, o genealogista situava,
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historicamente, esse período ao dizer que, no reinado dos reis Godos derivou, por
conseguinte, os reinos de Portugal, Castela e Aragão.
Logo se percebe, nesse sentido, o refinamento do trabalho de D. Caetano de
Sousa que o distinguia dos demais genealogistas de sua época: o cruzamento de
informações históricas com os dados encontrados nos arquivos. Para o genealogista,
durante o reinado dos reis Godos, a titulação de “Rico Homem” se classificava, por um
lado, os indivíduos que descendiam de sangue real e, de outro lado, para os nobres que
“(...) que na paz, e na guerra se destinguirão”. Além disso, anexo a dignidade de “Rico
Homem” estava as mulheres intituladas, naquela época, de “Ricas Donas”. Mais do que
isso, não somente as mulheres – nomeadamente as mães – recebiam uma titulação de
dignidade, mas também as filhas chamadas, de igual forma, de “Rica Dona”. Nota-se,
conforme assinalou D. Caetano de Sousa, que durante sua época – isto é, no Setecentos
– “(...) se pratica nas herdeiras das Casas Titulares (...)”.
Nesse contexto, havia outras titulações que conferiam dignidade. É o caso do
título de “Infanção”. Não se sabe ao certo a origem desse termo ou a hierarquia no
mundo das classificações sociais. Mesmo assim, D. Caetano de Sousa esclarece, no
entanto, que alguns autores entenderam esse título como o mais alto, pois era restrito
aos netos dos reis e, portanto, filho de Infantes. Apesar de não citar o nome dos autores
que sustentavam essa ideia, o genealogista, D. Caetano de Sousa, diz que a base do
argumento desse grupo residia numa sentença proferida na Casa de Suplicação que os
“Infançoens” eram filhos de Infantes. Evocando a tradição e documentos, o genealogista
argumenta, entretanto, que “(...) essa decisão me parece que não tem lugar, porque a
contradizem as Escrituras, e as Memórias antigas (...), dizendo expressamente o
contrário (...)”.
Para rebater essa incongruência na superioridade ou não do título de “Infanção”,
D. Caetano de Sousa explorou, sem embargo, uma variedade de constatações. Em
primeiro lugar, chamava atenção para o fato que, nas “Escrituras”73, os filhos dos
Infantes eram tratados como “Ricos Homens”. Em outras palavras, longe de ser uma
distinção alta, o filho do Infante era classificado como integrante dos “Ricos Homens”.
Assim, não haveria nessa perspectiva diferença para os filhos dos Infantes, uma
vez que, desde o nascimento nobre, já era conferido o título de “Rico Homem”. Mais
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Pela amplitude do termo, não é possível dizer ao certo se “Escrituras” referia-se ao texto sagrado (a
Bíblia), obras genealógicas ou tratados escritos sobre os Grandes. Por certo, observando a valorização de
D. Caetano de Sousa pelas “memórias antigas” podemos, no entanto, aventar tratar-se de obras
genealógicas.
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especificamente, há outras evidências, segundo D. Caetano de Sousa, para acreditar que
“Infanção” era, na verdade, uma ramificação de “Rico Homem”, e que,
consequentemente, equivaliam-se na mesma dignidade. Para dar concretude ao seu
argumento, D. Caetano de Sousa citava que
(...) como foy Ruy Gomes de Briteiros, de quem trata o Conde
D. Pedro no Titutlo 25, como advertio com a sua costumada
erudição o Doutor Fr. Antonio de Brandão no livro. 9, cap. 13
da terceira parte da Monarquia Lusitana, onde faz menção das
Cortes, que ElRey D. Afonso III, celebrou em Guimaraens na
Era de 1294, que he anno de 1256, onde relugando o modo,
com que a Nobreza havia de andar na Corte, se vê o excesso dos
Ricos Homens aos Infançoens, pois concede ao Rico Homem
ande acompanhado com gente de Cavallo, sem permitir ao
Infanção mais que três Lacayos, sem Escudeiro algum de cavalo
(...). (SOUSA, 1755, p.21).

Como se vê, os exemplos elencados pelo genealogista mostram, em detalhes, as
pequenas diferenças entre “Rico Homens” e “Infançoens” inferindo, com isso, que a
ideia de superioridade dos “Infaçoens” era, antes, um equívoco. Por outro lado,
baseando na lista das “Comedorías do Mosteriro de Grijó” escritas a mandado do rei D.
Pedro I em 1403, D. Caetano de Sousa assevera que a distinção, naquele período,
circunscrevia: em primeiro lugar aos “Ricos Homens”, no segundo aos “Infançoens”,
em terceiro “Cavaleiros, e Escudeiros de Sangue”74. Portanto, para concluir a
problemática em torno da grandeza do título de “Infanção” ser maior que de “Ricos
Homens”, o genealogista opina, ao final, que “(...) quando a mim esta opinião acho mais
verossmilidade, do que serem filhos dos Infantes, e serem preferidos dos Ricos Homens
em tudo”.
Observando a processualidade da evolução dos títulos em Portugal, D. Caetano
de Sousa explicava que, durante o reinado de D. Afonso V, o título de “Rico Homem”
foi substituído por outros, isto é, de duques, marqueses e condes. Com efeito, declara
que essa informação era verdadeira, pois nas pesquisas realizadas na Torre do Tombo no
“livro 3 dos Myticos fol.263” encontrou a informação que o último indivíduo a ser
chamado de “Rico Homem” foi, precisamente, Nuno Martins da Silveira em 1451
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Interessante observar que os argumento de D. Caetano de Sousa não estavam desprovidos de
embasamento. Percebe-se, de maneira clara, a necessidade dele de, hora ou outra, citar autores, tratadistas
e genealogista de grandes envergadura para corroborar suas ideias. Por exemplo, o caso de citar a obra de
Gaspar Alvares de Lousada Machado, a Ilustração da Casa de Sousa, assinalando que “ (...) ser este
Livros (do qual tenho copia) a mais notável antiguidade, por nelle se incluir toda a Nobreza, que havia no
Reyno, em tempo de ELRey D. Pedro, e que não encontrará nos Cartorios, e Archivos de todo o Reyno
cousa mais estimável”. (SOUSA, 1755, p.21)
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quando ocupava o cargo de Escrivão da Puridade. Por conseguinte, após ele, não achou,
segundo D. Caetano de Sousa, o título de “Rico Homem” entre os titulados em Portugal.
Desse modo, para D. Caetano de Sousa, a mudança realizada por D. Afonso V
provocou, no meio social, ramificações dentro dos títulos de nobreza. Não por caso que
surgiu, neste período, a “Fidalguia Civil dos Portugueses”. Em geral, essa fidalguia que,
cada vez mais, crescia era, tão somente, os moradores da Casa Real. Nasce, portanto, a
nobreza cortesã75 que, segundo D. Caetano de Sousa (1755, p.22-23), tratava de “(...)
todos os Nobres [que] fossem moradores da sua Casa [rei D. Afonso V], dividindo-a em
duas ordens, e cada huma em três grãos sucessivos”.
Assim, o primeiro grão de Nobreza era chamado de “Moço fidalgo” que tinha
um salário – “tenue para esse tempo”; o segundo, intitulado “Fidalgo Escudeiro que, em
comparação com o primeiro grão, tinha pouca vantagem. Por último, encontrava-se o
“Fidalgo Cavaleiro”. Não obstante, segundo D. Caetano de Sousa, o terceiro grão tinha
maior “acrescentamento” e, portanto, maior foro. Diferente dos demais grãos, o terceiro
se destacava. Em resumo, para angariar este título era necessário “algum famoso acto
militar” e a nomeação era conferida diretamente pelas mãos de ElRey. Para tanto, esses
três grãos formavam a primeira ordem de nobreza.
A segunda ordem de nobreza, por sua vez, correspondia, de maneira mais
simplificada, aos “Escudeiros Fidalgos, passa a Moço da Camara, e este a Cavalleiro
Fidalgo com moradias”. Nesse sentido, o genealogista D. Caetano de Sousa explicitava
que a segunda ordem tinha, pois, “pouca variedade”. No entanto, o que distinguia,
naquele período, a primeira ordem de nobreza e a segunda?
Sem deixar de lado a distinção existente no próprio seio da nobreza, D. Caetano
de Sousa assinalava que o primeira ordem da nobreza era concedida pelo rei aos
“Fidalgos de sangue ilustre”. Desse modo, para gozar desta mercê era necessário, antes
de qualquer coisa, remeter aos descendentes ou, na expressão de D. Caetano de Sousa,
“a legitimidade dos Pays”. Notamos, portanto, que essa ordem de nobreza não se fazia
com “mister serviços”. Tal constatação é fundamental, pois mesmo que o requerente
pedisse ao rei a mercê de fidalgo e demonstrasse, através dos serviços prestados, que era
digno, de outro lado, era insuficiente para conceder a titulação. Portanto, o sangue e o
nome eram, em uníssono, a essência da primeira ordem de nobreza.
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No caso francês, a nobreza cortesã foi estudada, meticulosamente, pelo francês Nobert Elias. Ver:
ELIAS, Nobert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de
corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
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Além disso, conforme observou D. Caetano de Sousa, era comum a prática do
chamado “Filhamento” nesta categoria de nobreza. Consistia, pois, no fato dos reis
mandaram escrever nos livros os indivíduos agraciados com essa titulação e chamados,
posteriormente, de “Fidalgos nos Livros de ElRey”. O genealogista ainda acrescentava
que, em Castela, esse tipo de nobreza era chamado de “Fidalgos de privilegio”.
Referente à primeira ordem de nobreza encontrava-se, ao lado dos nobres de sangue ou
de nascimento, os ministros. Tratava-se, ademais, dos ministros do Desembargo do Paço
que possuíam o foro de “Fidalgo Cavaleiro” e seus filhos de “Moço Fidalgo”76.
Para tanto, a segunda ordem de nobreza trazia, em seu bojo, diferenças
substancias. Tratava-se, em discrepância com a primeira ordem, de uma nobreza
comum, que era “possível a qualquer pessoa”. Nesse sentido, a maioria dos indivíduos
desta ordem eram chamados, genericamente, de “Homem bom da República” e, mais
tarde, de “Homem nobre”. A característica básica deste grupo residia, por conseguinte,
nos serviços prestados ao ElRey. Embora o nascimento figurava como elemento
importante não determinava, em última instância, a dignidade deste ramo da nobreza.
Destacamos, pois, que para D. Caetano de Sousa esta categoria de nobreza não se
guardava nos “Archivos Reaes”, mas, sim, nos Alvarás. Assim, ao passar de um para o
outro, os Alvarás guardavam esta classificação de nobreza e, posteriormente, foram
anexadas aos Livros de Matrícula.
Nesse ínterim, como douto em história eclesiástica, D. Caetano de Sousa, não
furtou de tecer comentários sobre os títulos na Igreja Católica. Resumidamente, explica
que os arcebispos, bispos – do reino e das conquistas – nomeados diretamente pelo
ElRey, lograram, por conseguinte, de prerrogativas honoríficas. Assim, no tempo do
reinado de D. João V, foi concedido ao “Patriarca de Lisboa” as honras e prerrogativas
que, em Roma, era distribuída aos cardeais da igreja. Essa equivalência de títulos foi
ratifica em Portugal, segundo D. Caetano de Sousa, por decreto de 17 de Fevereiro de
1717 no Desembargo do Paço. Não somente isso, em 1739 foi estabelecido a maneira de
tratamento dos “Grandes Eclesiásticos, e Seculares” com o objetivo de distingui-lo dos
demais.
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Sobre o título de Fidalgo Cavaleiro e Moço Fidalgo, D. Caetano de Sousa (1755, p.24) esclarece que
“(...) porém quanto à nobreza, que conseguem, e privilégios, não se alcança mais por hum, que por outro:
com tudo, odos desejão o de Moço Fidalgo, talvez pela semelhança, que tem com os filhos dos Senhores,
e Fidalgos, que servem no Paço por avizo do Mordomo Mór, com o nome de Moços Fidalgos, e se lhes
passa Alvará; porém estes depois tem accrescentamento, se o podem, e os outros permanecem naquele
mesmo, tirando os seus sucessores sempre o dito foro”.
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Se os títulos eclesiásticos foram mencionados por D. Caetano de Sousa, cuja
retratação mostrou, por seu turno, prerrogativas e distinções sociais, o mesmo aconteceu
com o título de Conde-Duque. Conforme o genealogista observou, durante o reinado de
D. Afonso V, o título de “Rico Homem” foi substituído por outros, isto é, de duques,
marqueses e condes. Esclarece, portanto, que nos “tempos antigos” não havia maior
título do que o Conde de Espanha.
Evocando a realidade portuguesa e a historicidade dos títulos indicava que, em
Portugal, a primeira notícia formalizada – isto é, escrita em papel – que se teve sobre o
título de conde-duque foi de uma carta de doação passada, ademais, no tempo de D.
Diniz para D. João Afonso Telles de Menezes. Por outro lado, durante do reinado de D.
João I, os filhos do monarca – nomeadamente D. Pedro e D. Henrique Duques – criaram
os títulos de conde, primeiro de Coimbra e depois de Vizeu em 1412.
No mesmo sentido, com o passar do tempo foram criados, gradativamente,
outros títulos de condes. É o que D. Caetano de Sousa mostra: Duque de Bragança em
1442, Duque de Béja em 1452, entre outros. Segundo o genealogista, os duques não
eram “Grandes” somente pelos títulos que ostentavam, mas que sua grandeza era
seguida, não obstante, pela dignidade. Portanto, “(...) todos os filhos dos Duque deste
Reyno [Portugal] se cobrem diante de ElRey por especial mercê sua, e tem
assentamento. As filhas dos Duques também, ainda que não tenhão Título, gozão da
Grandeza, e tem almofada no Paço”. (SOUSA, 1755, p.28).
Com os olhos atentos para as transformações ocorridas em Portugal no decorrer
do Setecentos – período que D. Caetano de Sousa viveu e, portanto, como testemunha
de Portugal no século XVIII –, o genealogista preocupou-se em situar, temporal e
espacialmente, os títulos dos Grandes sem descuidar, no entanto, para as permanências e
descontinuadas. Desse modo, fica visível que a parte da sua obra, “A quem ler” era, ao
final e ao cabo, uma forma de desenhar a nobreza portuguesa e sua evolução no decorrer
dos séculos. Embora não fizesse referência direta à Expansão Ultramarina e como tal
fato reordenou, substancialmente, a política nobiliárquica em Portugal 77 após o século
XVI, podemos observar, por outro lado, marcos fundamentais da nobreza citado por D.
Caetano de Sousa. Como exemplo disso destaca-se, em certo sentido, duas situações
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Em certo sentido, a única referência a Expansão Ultramarina incide quando o genealogista usa, de
maneira lacônica, o termo “conquistas”. No entanto, não chegar a escrutinar, pelo menos na introdução da
sua obra, as inflexões causadas na nobreza no contexto da expansão portuguesa. Por outro lado, na
descrição das árvores genealógicas das famílias, D. Caetano de Sousa lista, de maneira mais detalhada, os
serviços prestados no ultramar pelos nobres. Mesmo assim, não relaciona com o crescimento dos títulos
nobiliárquico.
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sintomáticas: a criação de secretarias para organizar os assuntos de ElRey e o “ethos
nobiliárquico” sob a dinastia de Bragança.
Ademais, D. Caetano de Sousa explica que no ano de 1736, por intermédio de
um Alvará, foram criados três “Secretários de Estado” para dividir os negócios em
Portugal. O “Secretário do Estado do Reyno” ficou a cargo de Pedro da Mota e Silva
que, anteriormente, foi “enviado extraordinário” em Roma; para “Secretário de Estado
da Marinha e Conquistas” ordenou-se Antonio Guedes Pereira que ocupada o cargo de
enviado na Corte de Madrid. Com sua morte ordenou-se, em 1750, Diogo de Mendonça
que, da mesma forma que os demais, tinha experiência na administração dos assuntos de
ElRey no exterior, isto e, tinha servido como enviado na Corte de Hay; por fim, como
“Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, e da Guerra” foi empossado Marco
Antonio de Azevedo Coutinho que havia servido na Inglaterra e na França. No entanto,
em razão da sua morte, foi concedido a Sebastião José de Carvalho e Mello o respectivo
cargo. Tinha servido nas Cortes de Londres e Viena.
Era o ano de 1750 quando Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido
posteriormente como Marquês de Pombal, foi agraciado pelo rei, D. José I (1750-177),
ao cargo de secretário. Consagrado pela historiografia78, em termos gerais, como
78 Há inúmeros trabalhos sobre Sebastião José de Carvalho e Mello, o marquês de Pombal. Em termos
historiográficos destacam-se: AZEVEDO, J. L. de. O Marquês de Pombal e a Sua Época. Lisboa:
Livraria Clássica, 1990. AVELLAR, Hélio de Alcântara. História administrativa do Brasil: administração
pombalina. Brasília: Editora UnB, 1983. ABRANTES, Verneck de Sousa. A Trajetória Política de
Pombal. João Pessoa: Editora Imprell,1999. ANDRADE, António Alberto Banha de. A Reforma
Pombalina dos Estudos Secundários no Brasil. São Paulo, Ed. Universidade de São Paulo, 1978.
CARVALHO, R. Como interpretar Pombal?. Lisboa: Edições Brotéria, 1983. CARVALHO, Laerte
Ramos de. As reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: EDUSP/Saraiva, 1978. CASTELO
BRANCO, Camilo, Perfil do Marquês de Pombal. Porto, Porto Editora, 1962. CIDADE, Hernâni. O
marquês de Pombal. O Homem e a Obra na Metrópole e no Ultramar. Lisboa: Agência Geral do
Ultramar, 1963. CORREIA, Maria Alcina Ribeiro. Sebastião José de Carvalho e Mello na Corte de Viena
de Áustria. Elementos para o Estudo da sua Vida Pública (1744-1749). Lisboa, [s.n.], 1965. CHANTAL,
Suzanne, A Vida Quotidiana de Portugal ao tempo do Terramoto de 1755. Lisboa, Livros do Brasil, 1965.
FALCON, F. J. C. A Época Pombalina: política econômica e monarquia ilustrada. São Paulo: Ática,
1993. _____. As práticas do reformismo ilustrado pombalino no campo jurídico. In: Revista de História
das Ideias, 18, p. 511-527, Coimbra, 1996._____. RODRIGUES, Claudia (org). A Época pombalina no
mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: FGV, 2015. DIAS, José Silva. Pombalismo e teoria política.
Lisboa, INIC, 1982. DIAS, Clara, Marquês de Pombal, Porto, Asa, 1993. GOMES, Joaquim Ferreira. O
Marquês de Pombal e as Reformas do Ensino. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica e
Tropical, 1989. LARA, Sousa. A Política económica do Marquês de Pombal: Apontamento ensaístico:
Lisboa, Resistência, 1981. MENDONÇA, Marcos Carneiro de. O Marquês de Pombal e o Brasil. São
Paulo, Companhia Editora Nacional, 1960. MARTINS, F. J. da R. O Marquês de Pombal Desterrado,
1777-1782. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1939. MACEDO, Jorge Borges
de. A situação económica no tempo de Pombal. Lisboa, 1982. MAXWELL, Kenneth. Marquês de
Pombal: paradoxo do iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. MACEDO, Jorge Borges de. O
Marquês de Pombal. 1699-1782. Lisboa, Biblioteca Nacional, Série Pombalina, 1982. ____ A Situação
Económica no Tempo de Pombal. Alguns Aspectos.Lisboa: Gradiva, 1989. _____. A Dialéctica da
Sociedade Portuguesa no Tempo de Pombal. Lisboa, [s.n], 1982. MONCADA, L. Cabral de. O Século
XVIII na Legislação de Pombal. Coimbra, [s.n.], 1929. SANTOS, Maria Helena Carvalho dos. Pombal
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representante do Iluminismo e do despotismo esclarecido introduziu, pois, mudanças
significativas em Portugal e nos domínios ultramarinos. Figura emblemática, presenciou
uma conjuntura específica em Portugal quando, em 1755, aconteceu o terremoto em
Lisboa cabendo-lhe, posteriormente, a função de reestruturar a cidade. Mais do que isso,
realizou, durante o cargo de secretário no governo de D. José I, um emaranhado de
reformas – “as reformas pombalinas” – que, ao final, foram marcas indeléveis do
centralismo monárquico e acabou por desenhar, em Portugal, traços fulcrais da
Ilustração: a secularização da administração pública, dinamização da economia colonial,
a tentativa de recuperar Portugal do atraso econômico e político, dentro outros aspectos
(FALCON, 1993)79. Sem dúvida, durante o reinado de D. José os Secretários de Estado
passaram, como nunca antes, a ter efetiva autoridade sobre os órgãos da administração
central. Como deixou claro Monteiro (2009, p.516) “Foi então que o “governo”
verdadeiramente se constituiu como centro da decisão política, com uma autoridade
própria quase indiscutível”80.
Com efeito, a criação de secretarias e o período pombalino – do qual D. Caetano
de Sousa era, afinal, contemporâneo – não passou despercebido pelo genealogista ao
escrever, mesmo que de maneira sucinta, a introdução de sua obra. Mais interessante
foi, entretanto, outro fato. Tratava-se, pois, da dinastia de Bragança (1640-1832).
Desse modo, o genealogista português referia-se ao período brigantino dizendo
que, a partir de Jaime I, quarto Duque de Bragança, “A primeira prerrogativa de
constituir Nobres, e de conferir a Nobreza, foy somente attributo da regalia, depois se
derivou em privilegio concedido aos Principes herdeiros, e aos Infantes (...)”. (SOUSA,
1755, p. 25). Mais exatamente, D. Caetano de Sousa explicava que, uma vez que podiase se criar os “Fidalgos da sua Casa”, para ter efetividade era necessário, portanto, a
confirmação de ElRey. Tal prerrogativa, conforme observou o genealogista, foi da Casa

Revisitado, 2 vols., Lisboa, Ed. Estampa, 1984. SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O Marquês de Pombal: O
Homem, o Diplomata e o Estadista, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa/ Oeiras/ Pombal, 1982.
SANTOS, J. J. Carvalhão. Literatura e Política. Pombalismo e Anti-Pombalismo. Porto, Minerva, 1991.
SILVA, M. B. N. da. A Legislação Pombalina e a Estrutura da Família no Antigo Regime Português. In:
SANTOS, M. H. C. dos. (Coord.) Pombal Revisitado, v.1. Lisboa: Estampa, 1984, p.403-14. SUBTIL,
José. O Terramoto Político (1755-1759): memória e poder. Lisboa: UAL, 2007. TEIXEIRA SOARES,
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de Bragança que, ao subir no trono, introduziu, em maior ou menor grau, mudanças no
seio da titulação nobiliárquica.
Dito de outra forma, mesmo que o privilégio fosse estendido aos “Principes
herdeiros, e Infantes” permanecia, no entanto, atributo específico da regalia.
Consequentemente, o rei, como a cabeça do corpo social, detinha, por seu turno, tal
prerrogativa. Não obstante, se o título fosse conferido por outros indivíduos, a última
palavra, porém, era oriunda do rei. Assim, percebemos que, no decorrer do século
XVIII, a coroa portuguesa atuava diretamente nas classificações sociais.
Por

conseguinte,

D.

Caetano

de

Sousa,

embora

não

mensurasse,

pormenorizadamente, as mudanças da nobreza, mas apena citando, aqui ou ali, certas
características deste período – como a criação de secretarias, a divisão entre condes,
duques e marqueses, a primeira ordem e segunda ordem da nobreza, os “grãos de
nobreza”, entre outros aspectos – sinalizou, mesmo que não tivesse consciência, para
dois eventos que marcaram, definitivamente, o século XVIII e, sobretudo, o sentido de
“ser nobre” no Antigo Regime português: o período pombalino e, por outro lado, a
dinastia de Bragança. Cabe perguntar, nesse sentido, o que se pode dizer, de maneira
mais específica, do “ethos nobiliárquico” sob a dinastia de Bragança? Eis o objetivo do
próximo tópico.
1.5.O “ethos nobiliárquico” sob a dinastia de Bragança
A nobreza para conquistar posições e cargos honoríficos foi necessário, de
acordo com cada período histórico, assentar seu poder em atividades religiosas,
militares ou comerciais. Em termos gerais, a nobreza clássica se dividia em dois grupos:
a clássica “nobreza de sangue e espada” e, de outro lado, a “nobreza togada”. A
primeira, nobreza de espada ou de sangue, se vincula a titulares reinóis, como duques,
condes e marqueses. Diferente disso, a nobreza togada era, por assim dizer, uma
“nobreza de funções” que ganhou proporções colossais no período moderno. No
entanto, longe de constituir um grupo homogêneo e de fácil classificação, durante o
século XVIII, a nobreza passou por metamorfoses e, diferente de períodos anteriores, se
ramificou.
Analisando as monarquias ibéricas, Portugal e Espanha, os contornos gerais da
nobreza ganham, no entanto, especificidades. Ser nobre na Espanha distanciava-se, em
certo sentido, de ser nobre em Portugal. Basta observar que, após a Reconquista na
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Península Ibérica, houve, por um lado, diminuição da vinculação entre nobreza e a
função militar e, de outro lado, aumentou consideravelmente a dimensão cortesã da
nobreza.
Nesse contexto, a nobreza medieval que assentava, sobretudo, seu poder em
atividades militares foi, durante o período moderno, se esfacelando. No caso francês,
por exemplo, a distinção de nobres em “noblesse d’épée” e “noblese de robe”
caracterizava, segundo Ladurie (2004)81, a velha nobreza de caráter militar – típica do
período medieval – e a nova nobreza marcada, especialmente, pelo serviço à monarquia.
Em geral, conforme assinalou Schalk (1986, p. 91-94)82 para a realidade francesa, a
concepção medieval da nobreza militar e sua transformação coincidiu, por conseguinte,
com o contexto da Expansão Ultramarina. Igualmente, esse processo é observável nas
monarquias ibérias, especialmente para o caso português.
Para Anderson (1984, p.31-32)83 o exército constitua, durante o período
medieval e no limiar da modernidade, a função intrínseca da nobreza84. Tal autor
argumentava, afinal, que a guerra não era somente um esporte, mas a sina da nobreza e,
por isso, razão da sua existência. Tratava-se, naquele período, como uma “(...)
necessidade social da sua condição”. Assim, se as chamadas “guerras de religião”, como
as Cruzadas, fortaleceram a monopolização da guerra pela nobreza, por outro lado, o
processo de centralização monárquica tratou de cercear, cada vez mais, o poder bélico
dos nobres. Ocorreu, por consequência, uma crise na nobreza levando, portanto, a uma
redefinição no estatuto de nobre.
A partir deste momento – nomeadamente no século XV – o nascimento tornou-
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se fundamental para alcançar os títulos de nobre. Mesmo assim, a vinculação da virtude
e a função militar ainda continuava engrossando as redes de ascensão social, mas neste
período a hereditariedade, o nome e o sangue consubstanciaram o “viver nobre”. Em
outras palavras “Com a difusão da crença no sangue, considerava-se como norma, quase
naturalizada, a nobreza hereditárias”. (RAMINELLI, 2015, p.28)85.
Interessante perceber, nesse contexto, uma distinção esclarecedora entre a
nobreza lusitana e castelhana: para o tratadista português, Antonio de VillasBoas (1676,
p.148)86, a nobreza em Portugal destacava-se, sobretudo, pela espada. Conforme suas
palavras, “(...) nossos Portugueses como sempre averiguaram as matérias da nobreza
mais com a espada, do que com a pena”. Em contraposição, o mesmo tratadista referese a nobreza castelhana afirmando, por conseguinte, que “(...) herdados dos
antepassados com a notícia de sua origem”. Desse modo, as especificidades entre a
nobreza portuguesa e castelhana emergem e mostram que, embora fossem monarquias
da Península Ibérica e com traços comuns, havia, no entanto, diferenças substanciais.
Com efeito, na percepção do tratadista Antonio de VillasBoas, a nobreza
castelhana se baseava, em maior ou menor grau, na "origem “. Em outras palavras,
significava dizer que o sangue e os antepassados constituíam, mais do que a espada,
fatores determinantes para se tornar um nobre. De fato, entre os castelhanos notamos
que a virtude e o sangue herdados dos antepassados particularizava, como uma marca
indelével, os nobres. Destacamos, nesse sentido, que a nobreza castelhana estava
dividida, genericamente, em dois grupos: os “hidalgos” (nobres de sangue ou de
privilégios”) e, de outro lado, os “caballeros” (conhecidos como hidalgos urbanos) e,
por fim, os titulados. Observa-se, portanto, que mesmo dentro da nobreza castelhana
havia diferenças.
Diferente da nobreza castelhana, em Portugal verificamos, segundo Antônio de
VillasBoas, a preponderância dos feitos militares. Se na Europa a nobreza vinculava-se,
desde a época medieval, com a função militar, em Portugal houve, em certo medida, a
permanência deste ideário. Embora não fosse uma regra impenetrável, o sangue podia,
ao lado dos serviços militares, endossar as estratégias de ascensão social. Basta
observar, aliás, como o saber genealógico se tornou, sem sombra de dúvida, um
mecanismo responsável por apagar, de um lado, qualquer influência de sangue infecto –
85 RAMINELLI, Ronald José. Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramar brasileiro, séculos XVII e
XVIII. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.
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política. Lisboa: Oficina Francisco Vilella, 1676.
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mouro, mecânico, entre outros aspectos –, mas também por legitimar, ao utilizar a
árvores genealógica e retratar certas linguagens, o “ethos nobiliárquicos” dos Grandes.
Em geral, em Portugal os fidalgos e nobres faziam parte do primeiro estrato e,
em segundo, os juízes, licenciados, vereadores oficiais de tropas, entre outros. O
elemento-comum para o caso português era, na compreensão do tratadista Antonio de
VillasBoas (1676), a nobreza que constituía através – mas não unicamente – da vontade
régia. Mais especificamente, existia, em primeiro lugar, a nobreza feita pela linhagem e,
em segundo, a nobreza feita pela vontade do soberano. Portanto, de um lado a nobreza
hereditária e, de outro, a nobreza civil e/ou política.
Como declarou outro tratadista, Luís da Silva Pereira Oliveira (1806, p.10)87,
podia-se dizer que, em Portugal, “(...) a nobreza no estado atual, podemos dizer que é
uma certa dignidade derivada dos pais, ou da concessão do Príncipe”. Com efeito, a
ideia “pai” remetia, de maneira direta, a linhagem (ou descendência) em que o sangue
ratificava a nobreza do indivíduo88. Com efeito, a “qualidade” era, ao lado de outros
aspectos, fundamental na cultura política dos Grandes.
Em síntese, poderia se tratar, respectivamente, da “qualidade de nascimento” em
que os pais, por natureza, herdavam aos filhos e da “qualidade” alcançada através das
mercês concedidas pelo Príncipe. Embora a “qualidade de nascimento” fosse acentuada
e o elemento-comum da nobreza castelhana também fazia parte, não obstante, dos
nobres e fidalgos lusitanos. No entanto, para Portugal a concepção que o rei podia, por
conta própria, nobilitar um indivíduo através dos serviços prestados – especialmente os
feitos militares – era, na maioria dos casos, preponderante.
Nesse sentido, mesmo que o sangue e a virtude – grosso modo, linhagem e feitos
militares ou, na compreensão de Antonio de VillasBoas, a pena e a espada –
assumissem, nas duas monarquias ibérias, significados diferentes, é certo que não
excluíam-se mutuamente. Ao contrário, o que se verificou foi, tendencialmente, uma
combinação destas duas características na definição de nobre. Aliás, conforme deixou
claro Jerônimo Osório em 154289, a “(...) nobreza não é mais que a superioridade do
mérito vinculada a uma estirpe”. (OSÓRIO, 1996, 113-114).
Para tanto, a nobreza não se encerrava apenas aos bons costumes e virtudes, mas
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que, para constituir-se como um nobre, era importante, pois, a descendência. Na
verdade, os virtudes e mérito, na visão do autor, eram passados pelo sangue, e que,
consequentemente, a estirpe desempenhava papel crucial. Em síntese, se em meados do
século X, os nobres – que não se intitulavam assim – eram classificados,
fundamentalmente, pelas funções que desempenhavam no serviço ao ElRey, a partir do
século XV ganharam, embora não rigorosamente, taxionomias mais claras. Portanto, a
tradição medieval de classificação social – nomeadamente ricos-homens, cavaleiros,
infanções, entre outros – cedeu espaço a novas distinções como cavaleiros, escudeiros e
fidalgo. Por conseguinte, espelhava “(...) a difusão do ideário cavalheiresco e acentuava
já a dimensão de hereditariedade (...) a nobreza corresponderá cada vez menos a uma
função, para passar a ser (...) uma qualidade. (MONEIRO, 2005, p.06)90. Sem embargo,
é lícito dizer que o sangue e virtude coadunavam, apesar das contradições, no Antigo
Regime ibérico.
Com efeito, vale lembrar a distinção entre nobres e fidalgos. Sem dúvida, não há
como negar que muitos tratadistas e genealogistas utilizavam, frequentemente, esses
termos como sinônimo, isto é, tratando nobre como fidalgo e fidalgo como nobre.
Entretanto, D. Caetano de Sousa no meticuloso estudo sobre os Grandes de Portugal,
Memórias históricas e genealógica dos Grandes de Portugal, comenta que das
categorias medievais de “Rico Homem” e Infanções” sugiram, com o passar do tempo,
os chamados fidalgos. Em resumo, os fidalgos “(...) não se destacavam somente pela
lealdade à monarquia, mas também pelos feitos e recursos empregados nas batalhas.
Tais méritos individuais somavam-se à linhagem, aos serviços de seus antepassados”.
(RAMINELLI, 2015, p.34).
Por conseguinte, os fidalgos estavam divididos em dois grandes grupos. Na
perspectiva de D. Caetano de Sousa tratava, em primeiro lugar, do fidalgo cavaleiro,
fidalgo escudeiro e moço fidalgo91. Em segunda instância encontrava-se o cavaleiro
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fidalgo, escudeiro fidalgo e moço de câmara. Desse modo, se o moço da câmara
ocupava o títulos menos honroso, em contrapartida, o fidalgo cavaleiro destacava-se,
pois geralmente, este título era concedido aos indivíduos que serviam ElRey nos
momentos de guerra e, sobretudo, por comprovar tais feitos militares. Não obstante, os
dados disponíveis para mapear os fidalgos92 é, sem dúvida, as matrículas dos moradores
da casa real93.
A diferença entre fidalgo e nobreza hereditária carregava, em seu âmago, as
várias estratégias usadas pelos indivíduos para pleitearem perante a Vossa Majestade
títulos honoríficos. De tal maneira que, mesmo que fidalguia e nobreza titular não
coincidissem rigorosamente, o importante no reino das classificações sociais era, ao
final e ao cabo, a palavra do monarca. Como observou Monteiro (1987, p.19), o rei
poderia fazer alguém fidalgo e, por outro lado, era possível “(...) possível herdar durante
várias gerações a condição de nobre sem por isso se ser fidalgo”. Notamos, por
conseguinte, que os direitos e privilégio dos dois grupos variaram continuamente
dependendo, em última instância, da vontade de régia. Por exemplo, um fidalgo, em
contraste com um nobre titular, poderia ter privilégios como isenção de impostos, cargos
na câmara, não ser preso quando ocorresse uma devassa, ostentar o título de Dom, entre
outros aspectos.
Assim, o papel desempenhado pelo monarca na concessão e, também,
reconhecimento dos nobres era, no Antigo Regime português, central, pois conforme
assinalou um tratadista do início do século XIX, Luiz da Silva Pereira Oliveira (1806,
p.34)94, o rei tornou-se “(...) a fonte originária da nobreza civil (...), o centro onde ela
mora, e de quem dimana, como a luz do sol, o rio do mar”.
De fato, cabia ao rei controlar os títulos, cuja tarefa provinha do Criador e foi
de VillasBoas. Nobiliarchia portuguesa: tratado de nobreza hereditária e política. Lisboa: Oficina
Francisco Vilella, 1676. VERA, Álvaro Ferreira de. Origem da nobreza política. Brasões de armas,
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a mudança axial foi estabelecida no reinado de Dom Manuel I quando os três grupos (ricos-homens,
infanções e plebeus) conseguiram, gradativamente, lugares na Casa Real. Assim, os fidalgos, segundo o
tratadista, recebiam em torno de 1$000 réis de foro mensalmente; os fidalgos cavaleiros até 4$000 réis; os
moços da câmara com $406 réis. Os plebeus também eram admitidos na Casa Real como moços de
estribeira. Fica claro, desse modo, que ser morador da Casa Real implicava, portanto, receber “moradia”
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depositada em suas mãos, e também estabelecer limitares entre seus vassalos e legitimar
os feitos militares. Para tanto, se os estatutos e lugares sociais eram definidos pela
natureza, por outro lado, a partir das mercês régias podia-se redefinir, dependendo do
serviço prestado ao monarca, a hierarquia social. Mesmo que o rei pudesse, em certo
sentido, influenciar tal processo e subverter, em determinados casos, as “desigualdades
naturais”, é importante sublinhar que a ideia de rápida mobilidade não era, na cultura
política de Antigo Regime, constante. Na verdade, a ideia rápida mobilidade era adversa
à cultura do Antigo Regime. Para tanto, se compreendermos que a matriz corporativa e a
concepção trinitária da sociedade definia, antes de qualquer coisa, a ordem natural das
coisas, é certo, portanto, que mais do que redefini-la ou subvertê-la tratava-se, em
última instância, de conservá-la. Observa-se, em decorrência disso, que não se tratava
de bloquear, rigidamente, qualquer possibilidade de mobilidade e ascensão de grupos
sociais, mas exigia-se, ao incidir sobre a nobilitação ou concessão de mercês régias, a
invocação de antigo ritos. Mesclava-se, ao mesmo tempo, antigas denominações e
novas práticas que, embora não se excluíam mutuamente, constituíam, simbólica e
materialmente, parte integrantes no mundo das hierarquias sociais de Antigo Regime.
Segundo Monteiro (2003, p.24)95 embora o monarca desejasse o monopólio das
classificação social oficial, não significava, tal qual a crítica dos liberais do século
XIX96, que o rei baseava seu governo em vontades excessivamente arbitrárias e detinha,
por conseguinte, extrema autônoma ao gozar o poder absoluto. Sujeito às leis de Deus e
ao direito, o monarca era, antes, o juiz que deveria cumprir a legislação e aplicá-la. Ou
seja, norteando pela justiça precisava, de igual modo, reparti-la aos vassalos.
Desse modo, como cabeça da sociedade era lhe atribuído a autonomia para
governar e, respaldado pelo direito cujo ideário fundamentava-se, ademais, nas
“desigualdades naturalizadas”, deveria cumprir a vontade do Criador (XAVIER &
HESPANHA,1998 p.131)97. Trata-se, pois, da concepção jurisdicionalista do poder em
que o direito e o poder ratificavam, na prática, a ordenação superior. Para tanto, um
monarca arbitrário que “(...) desrespeitando os limites constitutivos impostos a seu
poder, dava motivos para que os súditos o tomassem por tirano e questionassem a
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legitimidade de seu poder”. (STUMPF, 2009, p.21)98.
Percebemos, então, que a autonomia do monarca não se confundia
rigorosamente com tirania e absolutismo. Respaldando suas ações no direito e
conversando o bem comum, o rei detinha, em maior ou menor grau, autonomia. O
próprio aspecto casuísmo do direito português permitia, em certa medida, fluidez na
tomada de decisões do monarca. Afinal, seus atos eram considerados uma expressão
materializada da vontade de Deus e, enquanto tal, para além de basear-se somente nas
leis criadas pelo homem, guiava-se, acima de tudo, pelas leis espirituais.
Nesse contexto, tratando-se fundamentalmente da concessão de mercês e os
serviços à monarquia portuguesa importa, ao analisar o século XVIII, destacar o papel
desempenhado pela dinastia de Bragança99. Por conseguinte, a conjuntura do Império
português no contexto da dinastia de Bragança é, sem dúvida, esclarecedor para
compreender a dinâmica das mercês régias nos auspício do Setecentos. Ademais, não se
trata de inferir, a partir da dinastia de Bragança, um processo fechado e concluído. Ao
contrário, o que se pode observar, na concepção de Monteiro (2005)100, é um processo
de característica descontínua, mas que mostra, de fato, as mudanças engendradas pela
monarquia no controle das hierarquias sociais e, por conseguinte, do vocabulário social.
Afinal, “(...) a tendência de imposição de velhas classificações para as mudanças de
estatuto, cada vez mais institucionalizadas e reguladas pelo direito ao longo da época
moderna, tanto em Portugal como nas suas conquistas. (MONTEIRO, 2005, p.14)101
Em termos gerais, notamos algumas tentativas triviais como, por exemplo, a Lei
Mental102 que, ao definir os bens da Coroa e a reversão de senhorios, marcava o
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estritas na sucessão dos bens e distinções concedidos pela coroa, exigindo a sua periódica confirmação,
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fortalecimento do poder régio; além disso, a criação das matrículas na Casa Real e,
durante a dinastia de Avis (1385-1580), o controle dos senhorios jurisdicionais. Destacase, no entanto, administração por parte da Coroa em 1555 das três ordens militares, isto
é, Ordem de Avis, Santiago e Cristo. Desse modo, foi se desenhando, paulatinamente, os
dispositivos da Coroa na regulação das classificações sociais e, portanto, se
transformando, efetivamente, como instância principal na hierarquização nobiliárquica.
Tratando das casas titulares existentes em Portugal no final do Antigo Regime, a
partir dos dados recolhidos por Nuno Gonçalo, o que se percebeu de forma geral, em
maior ou menor grau, foi a constituição da elite titular no final da União Ibérica e,
posteriormente, a estabilidade deste grupo. Como se verifica no Quadro nº 01, embora
muitas casas tenham desparecido com a Restauração – aproximadamente cerca de 40%
–mantiveram, pois, certa tendência. Mesmo o período josefino (1750-1777) – e, nesse
sentido, as chamadas “reformas pombalinas” – não introduziram mudanças abruptas.
Vale dizer, por seu turno, que a estabilidade verificada sob a dinastia de Bragança foi,
sem dúvida, singular na história de Portugal e, diferente de outros períodos, não teve
precedentes. Nesse sentido, até 1790 a quantidade de títulos que possuíam “Grandeza”
era alargado, no entanto, no período subsequente ocorreu, de maneira genérica, um
encerramento que se prolongou até o final do Antigo Regime.
Casas titulares103 existentes em Portugal (1611-1862)
QUADRO nº: 01
Intervalos

Criadas

Extintas ou unidas

de 30 anos

Número total
no fim de cada
período

Número
Antes

de 30

Média Anual

Números Média anual

_

_

_

_

1611........

conferindo-lhes uma natureza jurídica específica e permitindo a sua reversão para a coroa em certos
casos”. (MONTEIRO, 2012, p.145). Ver: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Nobreza, revolução e liberalismo:
Portugal no contexto da península Ibérica. In:_____ Elites e Poder: entre o Antigo Regime e o
Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012.
103
Observa-se que os critérios usados não se referiam aos indivíduos, mas, antes, as casas tituladas. Esse
mesmo critérios de classificação foi usado, afinal, na obra de D. Caetano de Sousa e outros genealogistas.
Assim, quando uma casa recebia o título de marquês, reconhecia, no mundo das hierarquias sociais, que
não se trava do indivíduo, mas da sua casa.
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1611-1640

28

0,9

2

0,2

56

1641-1670

18

0,6

24

0,8

50

1671-1700

8

0,3

7

0,2

51

1701-1730

5

0,2

5

0,2

51

1731-1760

7

0,2

10

0,3

48

1761-1790

8

0,3

2

0,1

54

1791-1820

63

2,1

14

0,5

103

1821-1832

38

3,2

14

1,2

127

Fonte: Nuno Gonçalo. O crepúsculo dos grandes. A Casa e o patrimônio da aristocracia em Portugal
(1750-1832). Lisboa: Imprensa Nacional, 2003, p.35.

Nesse sentido, se os Grandes foram se estabilizando sob a dinastia de Bragança,
o mesmo não é observado, por outro lado, com os títulos nobiliárquicos criados em
Portugal. Contrastando o Quadro de nº 01 com o Quadro nº 02 reparamos, mais
exatamente, que o nível de crescimento dos títulos foi, em certa medida, inferior ao
estatuto de Grandeza. A partir de 1790 em Portugal o número de títulos inflacionou e
cresceu rapidamente, no entanto, enquanto os títulos duplicaram, não houve, por seu
turno, generalização na Grandeza dos títulos.
Em face disso, podemos argumentar, com efeito, que o descompasso entre
titulação e grandeza ocorreu, por um lado, em razão do crescimento de serviços
prestados ao ElRey por vassalos no reino ou nas possessões ultramarinas –
designadamente destaca-se os ofícios de licenciados, bacharéis, oficiais do exército de
primeira linha, ordenanças, milícias, vereadores, juízes, negociantes de grosso trato –
que, embora possuíssem, rigorosamente, a qualidade de Grandeza “viviam à lei da
nobreza”.
Portanto, ainda que ostentassem, não detinham as qualidades de Grandeza.
Nesse sentido, tratava-se, essencialmente, de uma grupo fluído que invocava, para
conseguir distinções sociais, os serviços prestados à coroa e, quando possível, os
antepassados que tinham servido ao monarca e conseguido, de alguma forma, brasão de
arma, hábito das ordens militares ou simplesmente enriquecido com o negócio de grosso
trato. Notamos, afinal, os títulos de visconde e barões cresceram, a partir de 1790,
vertiginosamente. Entretanto, mesmo que tenham aumentado não foi acompanhado, por
sua vez, pela respectiva Grandeza. Com a Lei dos Tratamentos de 1739, os títulos de
varão e visconde foram desqualificados.
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De resto, “a primeira nobreza da Corte” ou os “Grandes” monopolizavam os
principais cargos, como senhorios, comendadores e, sobretudo, os cargos palatinos.
Com efeito, deter um título não era, pelo menos em Portugal no final do Antigo Regime,
equiparar-se, na prática, aos Grandes. Se o aumento de títulos foi, como se observa no
Quadro nº2, constante no final do século XVIII, não correspondia, por sua vez, ao
crescimento da nobreza. Na verdade, tratava-se de um processo que se desenhava desde
o terceiro quartel do século XVII, isto é, as transformações no seio da nobreza durante a
dinastia de Bragança. Assim, em Portugal, cada vez mais, a nobreza se abria na base e,
por outro lado, atrofiava-se no topo da pirâmide nobiliárquica.
Títulos nobiliárquicos em Portugal (1761-1832)
QUADRO Nº02
Períodos

Com Grandeza

cronológicos Criados
Antes

de

Sem Grandeza
Extintos

Total

Criados

Extintos

Total

46

_

_

2

_

_

4

2

48

4

1761
1761-1790

0

1791-1820

(a) 29+3

11

69

34

1821-1832

(a) 14+3

8

78

24

(a) 6+3

49

21

_

62

(a) 9+6

-

Total

(a) 47+6

(a) 3+3

6
34

(a) Casas de barões e viscondes elevadas à Grandeza
Fonte: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Nobreza, revolução e liberalismo: Portugal no contexto da península
Ibérica. In:_____ Elites e Poder: entre o Antigo Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012, p.147.
_____. MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O crepúsculo dos grandes. A Casa e o patrimônio da aristocracia
em Portugal (1750-1832). Lisboa: Imprensa Nacional, 2003.

Atrelado a estabilidade dos Grandes sob a dinastia de Bragança está, como pano
de fundo, a interferência da coroa no mundo das classificações sociais. Tal aspecto
ganha centralidade ao observar que, para ingressar aos graus de nobreza era necessário,
a partir do processo verificado desde o século XVI, submeter, cada vez mais, as regras e
provanças estabelecidas pela Coroa portuguesa. O aspecto mais sublinhado foi, sem
sombra de dúvida, a “pureza de sangue”. No entanto, mesmo que o processo das
provanças fosse, em muitos casos, rigoroso houve, certamente, formas de burlar os
mecanismos criados pela Coroa. Não por caso que, nesse contexto, as genealogias
assumiam, pois, um papel vital para esconder as impurezas de sangue.
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Como dido anteriormente, ao analisar a dinastia de Bragança importa perceber,
ao lado de outros fatores, os serviços prestados à Coroa portuguesa – e,
consequentemente, o sistema de mercês distribuídos, em maior ou menor grau, por
ElRey – e como tal sistema foi, sem embargo, o núcleo fundamental na constituição da
nobiliárquica em Portugal a partir deste período. Desse modo, encontramos na
remuneração dos serviços – também conhecida, juridicamente, por “justiça distributiva”
ou simplesmente “mercês régias” – um elemento privilegiado. Vale lembrar que, no
caso português de Antigo Regime, o serviço prestado ao rei não se confundia, por sinal,
com a ética do “mérito individual” consagrada, posteriormente, pelo liberalismo104. Na
verdade, ao enfatizar o “mérito individual” no ethos nobiliárquico no Antigo Regime
recai-se, no entanto, numa leitura que acentua, em maior ou menor grau, a
modernização dos valores nobiliárquicos105.
O Regimento das Mercês de 1671 sublinhava, naquela altura, a regulamentação
das mercês e, sobretudo, as normas de transmissão. Com efeito, estabelecendo uma
tabela de remuneração e a hierarquia de cada função, o que se observou foi,
basicamente, a margem de arbítrio da coroa no controle dos serviços prestados e, por
conseguinte, das hierarquias sociais. Para tanto, a entronização dos Bragança,
nomeadamente com a aclamação de D. João, repercutiu diretamente no “ethos”
nobiliárquico no século XVII e, especialmente, no século XVIII.
De tal maneira que, desde a ascensão da dinastia de Bragança até a Revolução
Liberal em 1832-1834, o que observamos, como tendência geral na nobiliarquia foi,
precisamente, o despertar de um duplo processo: na base da pirâmide uma abertura
gradual – grosso modo, pode-se falar, em alguns casos, de banalização – caracterizada,
designadamente, pela fluidez e, de outro lado, a contração do topo restringindo, quase
de maneira absoluta, os Grandes. Em outras palavras, tal processo foi marcado pela
(...) abertura na base do grupo (acompanhado da restrição
progressiva dos seus privilégios gerais), quase até à
banalização, e a constituição de uma primeira nobreza do reino,
restrita e claramente separada das restantes categorias
104

Como podemos observar num decreto de 23 de Julho em 1779, as mercês régias eram, antes de tudo,
resultado da vontade do monarca, pois, segundo o respectivo decreto, “(...) que as honras e Mercês feita
em satisfação de grandes serviços obrados em guerra viva se continuem nas casas em que entrarão para
conservação da memória dos que as mereceram e estimulo para a imitação”. (ANTT, Ministério do Reino,
1779).
105
Destaca-se, nesse sentido, os trabalhos de Jonathan Dewald e Jay M. Smith que, ao estudar o caso
francês e tomando-o como referência analítica, conclui, por conseguinte, a precoce modernização dos
valores nobiliárquicos. Ver: DEWALD, Jonathan. Aristocratic Experience and the Origins of Modern
Culture. France 1570-1715. Los Angeles: Berkeley, 1993. SMITH, Jay M. The Culture of Merit. Nobility,
Royal Service, and the Waking of Absolute Monarchy in France, 1600-1789. Michigan, 1996.
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nobiliárquicas, encimada pela casas da nobreza titular. A
clivagem entre a principal nobreza da corte, encimada pelos
Grandes, e as restantes nobrezas, revela-se decisiva para a
análise de todos os processos sociais. A hierarquia social da
monarquia percorria todo o seu espaço institucional e não se
confundia linearmente com a das distâncias geográficas (...).
Para quase todos, porém, o acesso à primeira elite da monarquia
tornar-se-ia pouco menos do que impossível. Com poucas
excepções conhecidas, não houve riqueza nem ficção
genealógica que chegasse, durante mais de uma centena de
anos, para abrir as portas do topo da pirâmide nobiliárquica, que
monopolizava os mais destacados ofícios da monarquia. Ao
mesmo tempo, os destinos individuais, praticamente definidos à
nascença, adquiriram dentro da primeira nobreza do reino uma
rigidez inusitada imposta pela disciplina da casa e pela
obrigação de servir a monarquia entre meados de seiscentos e o
último terço de setecentos. (MONTEIRO, 2005, p.07)106.

Em face disso, a concessão de mercês régias foi, sem sombra de dúvida, fulcral
na constituição – e, ao mesmo na distinção – dos nobres em Portugal. De um lado, o
hábitos das ordens militares foi elementar para regular a base da pirâmide nobiliárquica
de característica fluída. Em contraposição, a distribuição de comendas foi essencial para
redefinir, como nunca antes, o topo. O cristalização do topo foi resultado, em certa
medida, dos critérios de escolha para ofícios que, cada vez mais, pesavam na “qualidade

106 Os trabalhos de Fernanda Olival e, sobretudo, de Nuno Gonçalo Monteiro são, em resumo, expoentes
dessa dupla dimensão da nobreza sob a dinastia de Bragança. Ver: OLIVAL, Fernanda. As Ordens
Militares e o Estado Moderno, Honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa, Estar, 2001.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O crepúsculo dos grandes. A Casa e o patrimônio da aristocracia em
Portugal (1750-1832). Lisboa: Imprensa Nacional, 2003. ____. Elites e Poder: entre o Antigo Regime e o
Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012. _____. Governadores e capitães-mores do império atlântico português no
século XVIII. In: BICALHO, Maria Fernanda. FERLINI, Vera Lúcia Amaral (orgs). Modos de governar:
ideias e práticas políticas no império português (séculos XVI-XIX). São Paulo: Alameda, 2005, p. 93115._____. O governo da monarquia e do império: o provimento de ofícios principais durante o período
pombalino: algumas notas breves. In: SOUZA, Laura de Mello e. FURTADO, Júnia Ferreira. BICALHO,
Maria Fernanda (orgs). O governo dos povos. São Paulo: Alameda, 2009, p.507-517. _____. A “tragédia
dos Távoras”. Parentesco, redes de poder e facções políticas na monarquia portuguesa em meados do
século XVIII. In: FRAGOSO, João. GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs). Na trama das redes: política e
negócios no império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p.317342. ____. e Mafalda Soares da Cunha. Governadores e capitães-mores do império atlântico português
nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CARDIM, Pedro. CUNHA, Mafalda Soares
da (orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime. Lisboa: ICS, 2005, p.191-252. _____.
Poder senhorial, estatuto nobiliárquico e aristocracia. In: HESPANHA, Antônio Manuel (coord). História
de Portugal. O Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p.297-338. ____. Trajetórias sociais e
governo nas conquistas. Notas preliminares sobre os vice-reis e governadores-gerais do Brasil e da Índia
nos século XVII e XVIII. In: FRAGOSO, João Luís Ribeiro. BICALHO, Maria Fernanda Baptista.
GOUVÊA, Maria de Fátima Silva (orgs). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa
(séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p.249-283. _____. MONTEIRO, Nuno
Gonçalo. 17th and 18th century Portuguese Nobilities in the European Context: A historiographical
overview.
E-JPH,
vol.
01,
number
1,
Summer
2003.
Disponível
em
:
http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue1/pdf/monteiro.pdf.
Acesso em : 11/05/2015.
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de nascimento”107.
Até o final do Antigo Regime em Portugal, a dinastia de Bragança detinha
recursos disponíveis – vindos, especialmente, dos domínios ultramarinos como o Brasil
e a África – para remunerar, aqui ou ali, seus vassalos nos serviços prestados ao ElRey.
A remuneração passava, quase sempre, pela distribuição de títulos, comendas, tenças,
senhorios, entre outros. Nesse sentido, ao observar o processo desencadeado pela
dinastia de Bragança, compreendemos, por conseguinte, que o instrumento de atração e
característica desta dinastia não era somente a sociedade de corte, mas que, em seu
ulterior, desenvolvia, ao deparar com as “conquistas” no ultramar, uma condição
necessária para ascender aos estratos nobiliárquicos: o serviços ao ElRey. Portanto,
tratava-se de “(...) condição para se alcançarem [os nobres] os ofícios principais e a
respectiva remuneração”. (MONTEIRO, 2012, p.111.)108. Evidentemente que as vias de
ascensão na hierarquia nobiliárquica poderiam passar, em geral, pelo acúmulo de
riqueza, alianças matrimoniais e pelo estilo de vida, mas, indubitavelmente, o serviço ao
rei era, no final do Antigo Regime, crucial para angariar mercês.
Para tanto, a primeira nobreza – que, cada vez mais, se cristalizava e encerrava o
topo social – monopolizava os principais títulos palatinos, como, por exemplo, a
presidência dos tribunais, os governos coloniais (seja na África, Ilhas Atlânticas, Brasil
ou Índia), bispados importantes e os cargos militares (ordenanças, milícias, etc). Assim,
a tendência, pelo menos até o início do século XIX, foi a crescente polarização no seio
da nobreza. Ou seja, cada vez mais um pequeno grupo – a primeira nobreza –
concentrava as mercês régias mais importantes e, ao acumularem, podiam, ao mesmo
tempo, aumentar sua receita. Como consequência, desde o último quartel dos
Seiscentos, os “Grandes” eram identificados, em razão deste processo, como o exemplo
paradigmático da nobreza na sua acepção mais clássica.

107

Resumidamente, tal processo “(...) tendeu, pelo menos ao nível do topo, para funcionar em circuito
fechado, contribuindo a remuneração dos serviços mais destacados, tendencialmente a partir de meados
de seiscentos, para reforçar as hierarquias e as casas estabelecidas. Apesar do abalo sofrido durante o
pombalismo, o essencial manteve-se em pleno século XIX. Na base da hierarquia social, as coisas terão
sido algo diversas, como se disse. A legislação da monarquia favoreceu o “alargamento da nobreza”, a
definitiva compatibilização de muitas funções (designadamente, actividades mercantis de grosso trato)
com esse estatuto, e a inserção de novos grupos nas teias do sistema remuneratório da monarquia.
(MONTEIRO, 2005 p.08.). Ver: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O “Ethos” Nobiliárquico no final do
Antigo Regime: poder simbólico, império e imaginário social. Revista Almanack, nº 03, novembro, 2005.
Disponível em: http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11615/13384 . Acesso em: 15/07/2015.
108
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Poderes e circulação das elites em Portugal: 1640-1820. In:_____. Elites
e Poder: entre o Antigo Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012.

80

Segundo mostra Monteiro (2015)109, o fenômeno de acumulação das mercês
régias mostrava-se, efetivamente, crucial quando averiguamos, de perto, o rendimento
das comendas das ordens militares. De fato, as implicações deste processo provocaram,
por seu turno, uma restruturação do topo da pirâmide nobiliárquica ao cristalizar, até
meados do século XIX, um pequeno grupo, isto é, os Grandes.
Como pode ser visto no Quadro nº03, no início do século XVII as comendas
militares eram distribuídas por uma variedade de casas e indivíduos. Em outras
palavras, os comendadores eram, naquela altura, um grupo social em destaque. No
entanto, a partir de 1755, a quantidade de comendadores diminui-se vertiginosamente
resultando, consequentemente, numa concentração às casas tituladas. Quer dizer, os
titulares – mais ou menos 50 casas – absorviam dois terços dos rendimentos. Tal
tendência permaneceu, com ligeira modificações, até a Revolução Liberal de 18321834.
QUADRO Nº03
Distribuição dos rendimentos das comendas das ordens militares atribuídas a
comendadores leigos (1611-1755-1832).

Número de comendadores
1611

1755

1832

Titulares

19

50

88

Não titulares

390

120

96

Total

409

170

184

Distribuição do rendimento
1611

1755

1832

Tilares

18,4

66,4

82,2

Não titulares

81,6

33,6

18,8

Total

100,0

100,0

100,0

Fonte: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O crepúsculo dos grandes. A Casa e o patrimônio da aristocracia
em Portugal (1750-1832). Lisboa: Imprensa Nacional, 2003110.
109
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Idem, Ibidem.
Os dados levantados por Nuno Gonçalo Monteiro basearam-se, em grande medida, em duas fontes.
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Ao lado das comendas militares deparamo-nos, por sua vez, com o rendimento
de casas por categorias de bens. Sem embargo, os dados permitem inferir que os bens da
coroa eram fundamentais na composição dos Grandes, pois, com base no quadro nº04,
tratava-se de mais de 54% dos rendimentos de 40 casas. Do mesmo modo, alcançava
cerca de 40% das casas de primeira nobreza. Para tanto, isso indicava que a coroa
atuava, cada vez mais, como a principal instância na composição dos rendimentos da
nobreza e, igualmente, desempenhava papel importante na classificação social.

QUADRO Nº04
Distribuição dos rendimentos de casas por categorias de bens
1
Média

de

casas

titulares

antigas

3

4

5

6

7

30,8

8,4

54,8

40,5

4,8

45,3

28,2

5,7

40,2

50,7

9,1

59,8

2

40

(1743- 15,6

1832)
Média
casas

de

13
da
6,3

primeira
nobreza

(1766-

1830)
1 – Percentagem do rendimento dos bens da coroa; 2 –Percentagem do rendimento das comendas; 3Percentagem do rendimento das tenças; 4 – Percentagem do rendimento total das colunas 1,2 e 3; 5 –
Percentagem do rendimento dos bens patrimoniais; 6 – Percentagem do rendimento dos juros públicos e
privados; 7 – Percentagem do rendimento total das colunas 5 e 6.
Fonte: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Nobreza, revolução e liberalismo: Portugal no contexto da península
ibérica. In:_____. Elites e poder: entre o antigo regime e o liberalismo. Lisboa: ICS, 2012.

Primeiro, as informações contidas no livro de Luís Figuereido Falcão editado em 1856 “Livro em que se
contém toda a fazenda e real patrimônio dos reinos de Portugal”. Nesta obra percebe-se, ademais,
oscilações aos anos e problemas na identificação de indivíduos. A segunda fonte é proveniente do
“Relatóio e Contas da Comissão Interina do Crédito Público” de 1834 em que se encontra, por sua vez,
uma parte dedicada às ordens militares intitulada “Relação dos Commendadores e Pensionarios das três
ordens Militares”. Por sua vez, essa fonte apresenta problemas quando não descrimina as rendas de outras
ordens militares, como de Avis e Santiago. Portanto, embora tal quadro apresente dados importantes,
deve-se, no entanto, lê-lo como acuidade.
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O processo verificado sob a dinastia de Bragança foi, pois, (re)estruturante na
nobiliarquia no Antigo Regime em Portugal. Ao apontar este momento fundamental – e,
de fato, singular na história portuguesa – na nobiliarquia em Portugal podemos ter, de
modo flagrante, uma visão panorâmica que, de fato, tornou-se perceptível para aqueles
que não fizeram parte daquele período, é certo que, através da legislação e de
conjunturas específicas, a evolução da nobiliarquia foi, pouco a pouco, se evidenciando.
Não estranha o fato que, no final do Antigo Regime, designadamente, o século
XVIII, rareiam-se, aqui ou ali, descrições sistemáticas coevas sobre a hierarquia
nobiliárquica. Mesmo que o Antigo Regime fosse contrário à ideia de mobilidade rápida
– e, por causa disso, muitos foram aliciados por uma visão simplista de sociedade e na
tentativa de caracterizá-la caíram, no entanto, em erros conceituais e factuais – não
bloqueava, em determinadas zonas sociais, a fluidez. Tais zonas, como o processo
verificado no alargamento da nobreza na base da pirâmide social, carregavam, por sua
vez, singularidades e complexidades que poderiam ocorrer do outro lado do Atlântico,
como a América portuguesa, e influenciar, decisivamente, o centro político do império.
Definir certos grupos sociais foi, sem dúvida, tarefa difícil. Se os genealogistas e
tratadistas ao escreverem suas obras tentaram, a partir de uma variedade de fontes,
classificar a grandeza de grupos e detectar, socialmente, sua posição no mundo das
classificações sociais, não foram raros, por sinal, os casos de erros. Muitos eram taxados
por elaborarem “fábulas” ou uma imagem distorcida dos fatos, mas, a despeito das
motivações pessoais, não se pode escamotear, do ponto de vista histórico, a importância
destas obras.
O final do século XVIII, além de ser palco de grandes acontecimentos, como a
Revolução Francesa de 1789, assistiu, semelhantemente, ondas de continuidade e
rupturas. O caso da nobiliarquia em Portugal sob a dinastia de Bragança foi, em certo
sentido, carregada de inflexões presenciadas no contexto europeu, mas guardou, por sua
vez, uma dinâmica própria. Diferente da Espanha e da França, que o grupo aristocrático
modernizava-se e ganhava contornos diferentes, em Portugal observou-se, por outro
lado, certa estabilidade na constituição dos Grandes.
A polarização entre o topo da pirâmide e uma zona fluída na base coincidiu, por
sua vez, com o contexto da Expansão Ultramarina. Tal constatação sugere, afinal, que
os rendimentos da coroa estiveram ligados, em maior ou menor grau, com suas
“conquistas”. Em outras palavras, em Portugal o rei e a primeira nobreza não viviam
somente com recursos vindos dos camponeses, mas, especialmente, do ultramar. Os
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indígenas e depois os escravos que trabalhavam nas plantações, os indivíduos que se
aventuravam na procura de ouro no sertão ou atravessando o oceano Atlântico e o
Índico para comercializarem e, por outro lado, os oficiais régios que serviam ao rei no
ultramar tratavam, ao final e ao cabo, de fornecer rendimentos para o reino. Portanto, é
lícito dizer que tratava-se, grosso modo, de “(...) uma monarquia e de uma nobreza que
tinham na periferia a sua centralidade e o seu sustento (...)”. (FRAGOSO; GUEDES;
KRAUSE, 2013, p.35)111.

111

FRAGOSO, João. GUEDES, Roberto. KRAUSE, Thiago (orgs). A América portuguesa e os sistemas
atlânticos na Época Moderna. Monarquia pluricontinental e Antigo Regime. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

84

SEGUNDO CAPÍTULO

O SERVIÇO MILITAR E A NOBREZA EM PORTUGAL: PERSPECTIVAS E
DINÂMICAS NO IMPÉRIO PORTUGUÊS
2.1. O Antigo Regime português: sociedade e poder entre os séculos XV e XVIII
Na época da Expansão Ultramarina a sociedade portuguesa estava marcada, em
linhas gerais, por determinados paradigmas – ou concepções políticas – que regulavam
as relações sociais.

Embora não seja nosso objetivo debater demasiadamente as

matrizes do pensamento político que permeou, durante a Época Moderna, a sociedade
portuguesa, faz-se necessário introduzir alguns elementos que influenciaram a relação
entre o rei e seus súditos. Portanto, neste tópico buscamos refletir o caráter político da
sociedade portuguesa de maneira panorâmica e, ao mesmo tempo, o comportamento do
rei em relação ao grupo nobiliárquico.
Tentando responder a complexa questão acerca de qual seria, em termos
históricos, o resultado da sociedade europeia após o longo período da crise entre os
séculos XIV e XV, o autor inglês, Anderson (1984, p.13-18)112 sinaliza que o produto
daquela conjuntura foi, em resumo, o Estado absolutista. Entretanto, para se chegar a
essa constatação foi necessário, na compreensão do respectivo autor, identificar as
características do Estado absolutista gestadas na passagem do feudalismo para o
capitalismo. Assim, esse momento de convulsão política permitiu que o Estado
absolutista, quer seja na França, Inglaterra e Espanha ganhasse especificidades.
O autor inglês não se esquece de pontuar, de forma pormenorizada, as
concepções sobre o Estado absolutista dentro da tradição marxista. Podemos dizer que
duas linhas de compreensão sobressaem: primeiramente, a corrente que defende o
Estado absolutista como o equilíbrio entre a nobreza feudal – que, cada vez mais, estava
em declínio – e a burguesia urbana. Desse modo, nesta primeira corrente o Estado
absolutista – ancorada, em certa medida, na visão de Engels e Marx – é concebido,
fundamentalmente, como um momento de equilíbrio entra a burguesia e a nobreza.
Consequentemente, o Estado absolutista teve a função de organizar e equilibrar as
forças sociais para que, com o advento do capitalismo, a burguesia pudesse se tornar a
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principal classe. Ou seja, o Estado absolutista foi, nessa perspectiva, a antecâmara do
Estado burguês.
De outro lado, há a tendência de classificar o Estado absolutista como o regime
político que já apresentava, mesmo diante de relações feudais, caraterísticas burguesas.
Aqui, não o considera uma preparação ou responsável por equilibrar determinadas
classes. Ao contrário, o Estado absolutista configura o resultado deste equilíbrio e,
portanto, assume o devido papel da classe burguesa na dominação da sociedade. De tal
maneira que, nessa concepção, as características capitalista de uma sociedade foram
materializadas na introdução do exército permanente, mercado unificado, direito e o
sistema fiscal aplicado a todas as classes. O ponto fundamental dessa abordagem
consiste em alertar que, uma vez consolidado, o Estado absolutista foi responsável pelo
desaparecimento da servidão.
Para tanto, buscando relativizar a concepção que enaltece o Estado absolutismo
como um período de equilíbrio ou o controle assumido, mesmo que indiretamente, pela
classe burguesa, Anderson (1984, p.16) pontua que, na verdade, o fenômeno conhecido
pelo “absolutismo” na sociedades europeias foi “(...) um aparelho de dominação feudal
alargado e reforçado, destinado a fixar as massas camponesas na sua posição social
tradicional (...). O mais importante do Estado absolutista recaiu, portanto, no
fortalecimento da nobreza com o objetivo de sujeitar os camponeses. Desse modo, o
que estaria em jogo não era o equilíbrio de forças das classes sociais e tampouco o
esfacelamento do sistema feudal. Na prática, o fim do sistema de servidão em alguns
lugares na Europa não implicou, por sua vez, a ausência completa de relações feudais.
Citando Hill e Althusser, o historiador sustenta que o Estado absolutista foi, ao mesmo
tempo, a “(...) nova carapaça política de uma nobreza atemorizada (...)” – portanto,
tratava-se de uma monarquia feudal – como também refuta, de todas as formas, o
caráter burguês do sistema político que emergiu como resultado da longa crise na
Europa.
Diante de tal fenômeno verificado nas monarquias europeias da Época Moderna
qual seria, no âmbito político, as características do Estado português? Deve-se lembrar
que em seu estudo Anderson (1984) se debruça, ao longo de toda sua obra, pelo
absolutismo nas monarquias ocidentais – Espanha, França, Inglaterra, Itália e Suécia – e
orientais – Prússia, Polônia, Áustria, Rússia. No entanto, não há um capítulo reversado
ao estudo do caso português, mas apenas breves apontamentos. Em termos gerais,
enquanto o absolutismo inglês sobreviveu até o século XVIII, o espanhol foi derrubado
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no século XVI, o francês no século XVIII – e o prussiano até meados do século XIX e o
russo entrou em derrocada somente em pleno século XX –, por outro lado, o caso
português destoou essa tendência de outras monarquias ocidentais e orientais. Na
realidade, segundo Anderson (1984) o absolutismo português aparece, de fato, no século
XVIII com Pombal.
Afinal, o termo “Estado absolutista” caracterizou a monarquia portuguesa do
século XVIII? A duração das possessões no além-mar – leia-se, o Estado da Índia,
África, Ilhas atlânticas e a América portuguesa – refletiriam a luzes do absolutismo
português que, apesar das distância, conseguiu administrar longos territórios? Em
primeiro lugar, para orquestrar tais questionamentos é fundamental compreender que, na
Época Moderna, a aplicação do conceito de “absolutismo” carrega imprecisões. Como
esclarecia Anderson (1984), nas monarquias ocidentais os monarcas nunca chegaram a
gozar de poder absoluto sobre seus súditos, pois, de uma forma ou de outra, os entraves
sociais e econômicos obstruíam o despotismo. A limitação imposta ao “absolutismo”
dos reis ficou a cargo do direito divino ou natural que, em sua essência, continha
elementos que limitava o poder régio.
Com efeito, determinados historiadores portugueses sustentam a monarquia
absolutista para Portugal – especialmente o período joanino113. De acordo com
Monteiro (2001, p.965), duas dimensões contribuíram para a defesa do absolutismo
português. Em primeiro lugar, o fato que as Cortes foram reunidas pela última vez em
1697-1698114, o que implicou, de resto, num estilo de governação que tendeu a
113
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concentrar o poder. Em segundo lugar, é preciso acrescentar as especificardes da
monarquia portuguesa que, além da cristalização da elite aristocrática no fim da
Restauração, inexistia instituições ou grupos intermediários. Quer dizer, pode-se
considerar que “(...) onde não só não existia qualquer herança de poderes e instituições
regionais, mas ainda onde se verificava uma notória atrofia de todos os hipotéticos
“corpos intermédios (...). (MONTEIRO, 2001, p.966)115.
Não dá dúvidas que estas duas dimensões contribuíram largamente para que
centralizasse, cada vez mais, o poder nas mãos do rei português. Mesmo assim, o que se
entende por “Estado absolutista” nas monarquias europeias foi, no entanto, diferente em
Portugal. Seja como for, consideramos que, ao invés de utilizar “Estado absolutista
português” como paradigma político, optamos pelo conceito de “Antigo Regime
português”. Num clássico trabalho dedicado ao estudo do Antigo Regime, Tocqueville
(1997)116 lança as principais características desde momento histórico: refere-se- à uma
conjuntura que surgiu na França a partir de 1789 para designar, de maneira genérica, o
período que se estende dos séculos XVI às revoluções liberais. Nessa acepção do termo,
o Antigo Regime foi marcado, precipuamente, por uma sociedade estamental, união
entre política e religião e governo monárquico (ou pelo que alguns intitularam
historiograficamente de Estado absolutista).
Num plano mais genérico da historiografia da Época Moderna, segundo
Hespanha (2001)117, a partir de 1980 antigas categorias como “Estado”, “centralização”
e “absolutismo” receberam uma revisão – em alguns casos foram substituídos por
outros conceitos, como monarquia pluricontinental e compósita, governo sinodal,
autogoverno, etc – acerca da dinâmica das sociedades de Antigo Regime.
O exemplo desta renovação historiográfica atingiu diversos países. Conforme
mostra Hespanha (2001, p.165-166), na Itália apesar da historiografia se apoiar
excessivamente em duas correntes paradoxais – de um lado, a tradição marxista fundada
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por Antonio Gramsci e, por outro lado, de Otto Brunner – apontou a necessidade de
refutar os conceitos atuais da política usados sobremaneira para caracterizar a sociedade
de Antigo Regime – no fundo, um anacronismo presente na maioria dos estudos
preocupados em analisar a sociedade dos séculos XV e XVIII. Em contraposição a essa
tendência, a historiografia começou a buscar – sobretudo nos trabalhos pioneiros de
Angela de Benedictis e Lucca Mannori – as categorias próprias do Antigo Regime e sua
relevância para a compreensão dos processos históricos e políticos do mundo précapitalista. Semelhantemente na Espanha ocorreu, a partir dos trabalhos de Bartolomé
Claveo e Plano Fernández Albaladejo, uma inovação historiográfica. A espinha dorsal
destes trabalhos consistiu na crítica à centralização precoce da monarquia e,
especialmente, nas limitações que foram impostas, quer no âmago ideológico ou
institucional, ao poder régio. Os autores estavam convictos que esse enviesamento
conceitual menosprezou, durante muito tempo, certos aspectos das sociedades de Antigo
Regime.
Desse modo, em face da renovação metodológica e conceitual ocorrida nestes
países, em Portugal o estudo das práticas e valores de Antigo Regime ganhou fôlego
com a tese seminal do historiador António Manuel Hespanha, nomeadamente o livro Às
vésperas do Leviathan118. A investigação descortinou um cenário da sociedade
portuguesa marcada, em todas as esferas, por poderes que, em articulação com o centro
político, funcionavam como um corpo. Isto é, as instituições eclesiásticas, os poderes
senhoriais, câmaras, funcionários régios e, por fim, o rei desempenharam uma função
específica no corpo da sociedade. Resumidamente,
O que resultou foi um conceito novo da monarquia portuguesa
(pelo menos até meados do séc. XVIII), agora caracterizada
como uma monarquia corporativa, em que: o poder real
partilhava o espaço político com poderes de maior ou menor
hierarquia; o direito legislativo da Coroa era limitado e
enquadrado pela doutrina jurídica (ius commune) e pelos usos e
práticas jurídicos locais; o deveres políticos cediam perante os
deveres morais (graça, misericórdia, gratidão) ou afetivos,
decorrentes de laços de amizade, institucionalizados em rederes
de amigos e de clientes; os oficiais régios gozavam de uma
118
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proteção muito alargada dos seus direitos e atribuições, podendo
fazê-los valer mesmo em confronto com o rei e tendendo, por
isso, a minar e expropriar o poder real. (HESPANHA, 2001,
p.167).

Ademais, o Antigo Regime português – ou também na expressão de Fragoso
(2013) “Antigo Regime católico do Sul da Europa”119 – possuiu como marca
fundamental o paradigma político designado “corporativo”. A metáfora do corpo ilustra,
com maestria, a sociedade portuguesa daquela conjuntura: o rei atuava como cabeça do
corpo social (mas não se confundia com as demais partes), os outros órgãos, como a
família, a igreja, os funcionários régios, as comunidades integravam-no. Destaca-se,
então, que nesta visão corporativa cada membro do corpo social, seja o rei ou um
funcionário régio que vivia no interior da América portuguesa, atuavam com funções
diferentes.
Durante a Idade Média, o poder do rei estava limitado, socialmente, às
jurisdições de determinadas instâncias políticas. Ou seja, mesmo que lhe fosse
atribuídos poderes – como de punição – a monarquia detinha funções restritas.
Entretanto, na Época Moderna a área de atuação da coroa ampliou-se substancialmente,
ocorrendo, a partir de então, a aplicação de leis para toda a sociedade. Ao rei cabia, em
geral, o domínio sobre o Reino e as possessões do ultramar, além de ser responsável por
“(...) punir ou agraciar, garantir a paz interna, fazer a guerra externa, conferir brasões e
títulos, reforçando a sujeição dos vassalos segundo a lógica próprio a do Antigo
Regime. (MONTEIRO,2002, p.200)120.
Aliás, do que se disse anteriormente acerca do Estado absolutista, as mudanças
verificadas no período moderno – em especial na sociedade portuguesa quando, na
dinastia de Bragança, o rei se tornou a principal instância reguladora – não teriam
conferido características absolutistas? Quais os aspectos da sociedade portuguesa de
Antigo Regime não permite inferir que, na Época Moderna, o fenômeno do absolutismo
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também se reverberou naquela monarquia? Análise do historiador Pery Anderson é
válida para Portugal?
A extensão do poder régio indica que, à primeira vista, se tratava de uma
monarquia puramente absolutista. No entanto, o paradigma corporativista ao mesmo
tempo que consagrava o rei português como a cabeça do corpo social lhe impunha, por
outro lado, limitações. A nosso ver, a diferença fulcral que diferencia a concepção
coroporativista como marca indelével do Antigo Regime português e o Estado
absolutista reside, portanto, na função do poder. Ora, o rei detinha poderes maiores em
relação aos demais membros do corpo e, mesmo assim, não podia usurpá-los121. Em
outras palavras, a monarquia não era composta somente pelo rei, pois era necessário que
outros membros, como a família, a igreja e a burocracia atuassem na sociedade com
seus poderes. Desse modo, inspirada
(...) na experiência francesa dos seiscentos e setecentos, o
conceito de Antigo Regime passou a ser identificado, entre
outros traços, pela centralidade política nas mãos da Coroa e
por uma estrutura agrária dominada pela aristocracia e o
campesinato. Entretanto (...) esta argumentação teórica
começou a ter fissuras com a difusão do conceito de monarquia
polissinodal e de monarquia compósita. Portanto, não há por
que repetir a argumentação já apresentada, mas tão somente
lembrar que o conceito de Antigo Regime católico traduz-se na
ideia de uma sociedade de estados e não de indivíduos. Assim, a
família alargada ou oikonomia adquire papel fundamental na
organização social (...) ao contrário do que existe hoje nas
sociedades complexas reguladas pelo mercado e o Estado, as
relações de parentesco e de clientela (patrão-cliente) não
surgiam como estruturas informais e paralelas às instituições
(...). Algo bem diferente ocorria nos séculos XVI e XVII,
quando o funcionamento básico da sociedade não era garantido
pelas relações formais e impessoais (...) mas principalmente
pela famílias e relações de patronagem (...). (FRAGOSO;
GUEDES, KRAUSE, 2013 p.46-47).

Assim, estamos de frente com um paradigma político que concebia o poder de
forma distribuída. Evidentemente que se reconhecia o papel do rei como cabeça
república, porém, seu espaço de atuação – desde a concessão de títulos ao fato de punir
os súditos – estava delimitado, antes de qualquer coisa, pelo direito (natural e/ou
positivo). Fundamentalmente, os agentes de poderes locais (nos espaços ultramarinos ou
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mesmo no Reino) se revestem de centralidade quando se observa, em escala micro, a
monarquia portuguesa. Aos poucos a concepção absolutista cede espaço para uma
compreensão alargada do poder, na qual o rei e demais membros do corpo são,
simultaneamente, peças importantes na sociedade. Consequentemente, mais do que
valorizar a atuação do rei e as autoridades superiores como síntese do poder, busca-se,
acima de tudo, apreender as interferências dos agentes nas relações entre o centro e a
periferia.
(...) a ideia de indispensabilidade de todos os órgãos da
sociedade e, logo, da impossibilidade de um poder político
“simples”, “puro”, não partilhado. Tão monstruoso como um
corpo que se reduzisse à cabeça, seria uma sociedade, em que
todo o poder estivesse concentrado no soberano. O Poder era,
por natureza, repartido; e, numa sociedade bem governada, esta
partilha natural deveria traduzir-se na autonomia políticajurídica (iurisdictio) dos corpos sociais, embora esta autonomia
não devesse destruir a sua articulação natural (cohaerentia,
ordo, dispositivo naturae) – entre a cabeça e a mão deve existir
o ombro e o braço, entre o soberano e os oficiais executivos
devem existir instâncias intermédias. A função da cabeça
(caput) não é, pois, a de destruir a autonomia de cada corpo
social (partium corporis operatio própria), mas a de, por um
lado, representar externamente a unidade do corpo e, por outro,
manter a harmonia entre todos os seus membros, atribuindo a
cada um aquilo que lhe é próprio (ius suum cuique tribuendi),
garantindo a cada qual o seu estatuto (foro, direito, privilégio);
numa palavra, realizando a justiça. E assim é que a realização
da justiça (...) se acaba por confundir com a manutenção da
ordem social e política objectivamente estabelecida. Por outro
lado, faz parte deste património doutrinal a ideia (...) de que
cada corpo social, como cada órgão corporal, tem a sua própria
função (officium), de modo que a cada corpo deve ser conferida
a autonomia necessária para que a possa desempenhar (...)
(XAVIER & HESPANHA, 1998, p.123, grifo nosso).

Observamos no paradigma corporativa a relevância do conceito de justiça. Mais
do que isso, conforme Subtil (1998)122, a primeira atribuição de um monarca era a
justiça para que garantisse, durante seu governo, o equilíbrio da (e na) sociedade. Ora,
se existia muitos membros e a cabeça era responsável pela distribuição de privilégios e
também pela aplicação do castigo, compreendemos, por seu turno, que era necessário
“dar a cada um o que lhe é próprio”. Assim, essa ideia de justiça se consubstanciava
para garantir, simultaneamente, a ordem na sociedade. Não se tratava de um poder
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absoluto, mas, antes de qualquer coisa, compartilhado. Na sociedade de Antigo Regime
a classificação social era baseada na visão natural das coisas ou, dito de outra forma, na
ordem universal e metafísica. Antes mesmo de nascer, o Criador já tinha conhecimento
da função de cada um e cabia ao plebeu, ao nobre ou ao monarca seguir esse princípio
transcendental.
De fato, ao lado do paradigma corporativa surgiu outros modelos societários.
Mais do que a predominância de um modelo em detrimento ao outro, o que percebemos
no Antigo Regime português foi, sem dúvida, a coexistência ou o pluralismo político.
Segundo Xavier e Hespanha (1998), o modelo que esteve presente na sociedade
portuguesa desde o século XVII – mas somente se consagrou com o advento do
liberalismo no século XIX – foi, pois, o paradigma individualista. Em contraposição à
“lei natural” presente no modelo corporativista, o que importava neste outro modelo
eram “as vontades” do indivíduo. A transcendência, a ordem natural das coisas, o corpo
cedem lugar ao pensamento laico, individualista, abstrato e, por fim, à igualdade entre
cada um123.
Diante disso cabe perguntar: por que o modelo corporativista marcou o Antigo
Regime português? De início, não podemos compreender que o paradigma corporativa
foi, do começo ao fim, incólume frente à sociedade daquele período. Ao invés de um
processo estanque e linear, a substituição de um modelo pelo outro ocorreu, no entanto,
a partir da interação, contradições e, portanto, de sobreposições. A clássica divisão
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trinitária124 da sociedade (clero, nobreza e povo) acoplou-se, durante a Época Moderna,
ao modelo corporativista.
Mesmo assim, não podemos negligenciar que, dentro do mundo ordenado pelo
cosmo e por Deus, o surgimento de outros grupos – como, por exemplo, a chamada
“nobreza civil” que ocupava um posição intermediária entre a nobreza solar e os
plebeus – foi, pois, constante no Antigo Regime. Nesse sentido, a eficácia e
durabilidade do modelo corporativista na sociedade portuguesa de Antigo Regime pode
ser explicada, segundo Stumpf (2009, p.09)125, justamente pela “flexibilidade” que tal
concepção carregava ao se adequar às vicissitudes de cada período. Apesar deste
modelo societário não agrupar, em sua essência, as categorias sociais presentes em
Portugal, o aspecto casuístico permitiu, todavia, uma relativa abertura. Em face disso, a
representação corporativista marcou a sociedade portuguesa em razão do ajustamento
simbólico produzido no seio de categorias tradicionais, pois “(...) ainda que a sociedade
se relevasse mais complexa que a tradicional divisão em três ordens, tal representação,
em alguma medida, foi capaz de abraçar essa complexidade (...)”.
Ligada a essa concepção de sociedade corporativa surgem outras características.
Para tanto, podemos delinear dois conceitos que acompanharam, durante todo o Antigo
Regime português, o paradigma corporativista, a saber: governo polissinodal e
monarquia pluricontinental126. Como se disse anteriormente, a sociedade funcionava
como um corpo, na qual as partes desempenhavam suas respectivas funções. Nesse
sentido, a ideia de governo polissinodal ressaltava justamente a participação de
determinados membros do corpo social: os conselhos, juntas e tribunais.
Observamos que, uma vez mais, estamos diante de um prática que destoava,
efetivamente, a ideia de monarquia absolutista. Como lembra Cardim (1998, p.22)127, a
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necessidade de conselhos no regime político da sociedade portuguesa foi, desde as
dinastias mais recônditas, um forte instrumento da monarquia no exercício do poder,
pois permitia ao rei “(...) suporte organizacional adequado à decisão judicial, garantindo
a expressão de todos os pontos de vistas e respeitando (...), a natura tópica e
argumentativa do processo jurídico de decisão”. (HESPANHA, 1994, p.287). Em outras
palavras, os diversos conselhos auxiliam aos reis portugueses na tomada de decisão,
quer seja nas questões do reino ou das possessões ultramarinas.
Assim, existia conselhos por áreas territoriais (Conselhos de Castela ou o
Conselho Ultramarino em Portugal) ou temáticos (como o caso do Conselho de Guerra,
Desembargo do Paço, Mesa da Consciência e Ordens, etc). Entre os órgãos que foram
criados com a função conselhista, podemos citar, à título de exemplo, o Conselho de
Estado. De acordo com Cosentino (2011, p.77)128, esse conselho foi criado durante a
regência de D. Henrique em 1562. Em resumo, o respectivo conselho tinha funções de
cunho consultivas e decisórias referente a determinados assuntos (como negócios
diplomáticos, guerra, indicação para o provimento de postos militares, entre outros).
Geralmente, as reuniões do conselho eram realizadas, no mínimo, durante dois dias da
semana e com duração média de duas horas cada um. Com um número limitado de
membros empregavam, na hora de decidir sobre algum assunto, o sistema de votação.
Com base no que foi apresentado consideramos, portanto, que a monarquia
portuguesa não poderia ser considerada, no plano político, como Estado absolutista. Ao
contrário, a sociedade portuguesa se caracterizou, fundamentalmente, por práticas e
valores de Antigo Regime. No bojo dos paradigmas e modelos representativos desta
sociedade destacamos três aspectos: modelo corporativista, monarquia pluricontinental
e governo polissinodal – também podemos acrescentar o conceito jurisdicionalista ou,
em outras palavras, a centralidade do direito (seja de ordem natural ou positiva) em
Portugal.
O mais importante nestas características do Antigo Regime português foi, a
nosso ver, a concepção de poder que preconizava, acima de tudo, o compartilhamento
das decisões (sobretudo o caso dos conselhos) ou a distribuição de tarefas (funcionários
régios) entre os diversos agentes que integravam a sociedade. Consequentemente, o
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conceito de justiça assumia tarefa primordial, uma vez que, a cabeça do corpo social (o
rei), ficava responsável por conceder “a cada um o que é seu”. Ao equacionar esta
perspectiva na compreensão da sociedade portuguesa da Época Moderna observamos,
de outro lado, que novos horizontes se abriram para o estudo dos domínios
ultramarinos. Se a percepção acerca dos regimes políticos de Antigo Regime ganhou, no
debate historiográfico das últimas décadas, uma renovação de conceitos não podemos
esquecer, portanto, que tal revisionismo trouxe, em seguida, implicações para o estudo
das sociedades estabelecidas em outras paragens, como a América portuguesa, o Estado
da Índia ou a África. De tal maneira que, a partir de então, o Império português passou
a ser compreendido não como um polo que, durante séculos, centralizou duas decisões e
sozinho conseguiu, por sua vez, gerir imensos territórios longínquos do reino. Portanto,
nos domínios ultramarinos a Igreja, câmaras municipais, governadores e vice-reis
desempenharam, à luz do paradigma corporativista e polissinodal, poderes
complementares e, também, concorrentes ao monarca.
2.2. Carreiras nobilitantes e o serviço ao ElRey
O serviço ao monarca podia perpassar, sem embargo, uma variedade de ofícios.
Analisando a trajetória de alguns indivíduos em Portugal, verificamos, a partir de uma
pequena sondagem, que se lançavam na carreira diplomática, na magistratura, no
comércio de grosso trato ou no serviço militar (nomeadamente no reino ou no ultramar),
dentre outros. Independentemente do ofício ao qual serviam, destaca-se, por
conseguinte, a cultura de remuneração de serviços presente no Antigo Regime, pois
além de constituir fruto da liberalidade régia, a troca de serviços por mercês foi,
precisamente, em Portugal “(...) componente central da política adotada pela monarquia
portuguesa, que lhe permitiu não só a constituição do Reino independente na península,
mas também a montagem de um vasto Império. (RICUPERO, 2009, p.53)129.
Na magistratura, por exemplo, observamos, pelo menos em Portugal, uma
parcela significativa de indivíduos. Formados na Universidade de Coimbra, a maioria se
habilitava e atuava, posteriormente, como desembargadores nos tribunais espalhados no
reino ou no ultramar – mais exatamente, os tribunais do Porto, Goa, Baía, Rio de
Janeiro, Desembargo do Paço, Casa da Suplicação, etc. Assim, os chamados “lugares de
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letras” designavam, genericamente, o grau acadêmico na Universidade de Lisboa e a
carreira na magistratura. Tratando-se do principal tribunal, o Desembargo do Paço,
segundo os dados amealhados na investigação do de José Subtil130, de 63
desembargadores cerca de 6 foram nomeados para servir nas colônias e 5 no reino.
O mais impressionante, entretanto, se refere a condição social dos magistrados: a
ínfima presença de fidalgos e a primeira nobreza. Dos desembargadores que serviam
nos tribunais, ainda segundo Subtil (1996), de 1640 e 1826, os indivíduos de primeira
nobreza somaram-se 1%. Consequentemente, a carreira da magistratura agregava,
genericamente, a chamada “nobreza simples” ou, em outras palavras, aqueles que,
embora fossem licenciados, bacharéis, juízes, vereados – entre outros – não ostentavam,
na prática, de grande prestígio social. Desse modo, podemos dizer que, tratando da
carreira na magistratura, era marcada por uma elite essencialmente burocrática.
Por outro lado, se para ingressar na carreira da magistratura era necessário, em
geral, ser bacharel e formado pela Universidade de Coimbra, ou na Faculdade de Leis
ou de Cânones, além da prática jurídica – especialmente com o decreto de 19 de junho
de 1649 após a Restauração no governo de Dom João IV – o mesmo não foi observado,
por seu turno, na carreira diplomática. Enquanto numa carreira desenhava-se, por assim
dizer, certa homogeneidade na constituição – formados pela Universidade e indivíduos
oriundos, quase sempre, de uma pequena nobreza – na diplomacia, por seu turno, a
característica fundamental era, em resumo, a diversidade.
Conforme foi observado no trabalho de D. Caetano de Sousa, ao descrever sobre
a criação “ das Secretários de Estado” para dividir os negócios em Portugal, o
genealogista citava, pormenorizadamente, o nome de cada secretário e a repartição –
por exemplo, como Secretário do Estado e do Reino, Pedro da Mota e Silva; Secretário
do Estado da Marinha e Conquistas, Antonio Guedes Pereira e, posteriormente
substituído por Diogo de Mendonla; por fim, como Secretário do Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra, Marco Antonio de Azevedo Coutinho e, mais adiante,
Sebastião José de Carvalho e Mello. Ao mesmo tempo, o genealogista não esquece de
acrescentar os serviços prestados por estes secretários ao rei: todos tinham, em algum
momento, atuado na diplomacia, ora em Madrid, ora em Roma, ora na Inglaterra e
França. Portanto, a partir disso podemos perceber que a diplomacia foi, ao menos no
século XVIII, o principal campo de recrutamento dos secretários. De acordo com
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Cardim (2000)131, entre 1736 e 1807, cerca de 20 secretários 14 atuaram, em dado
momento e lugar, como diplomatas.
Assim, o recrutamento para a diplomacia pautava-se na diversidade e adquiria,
em razão disso, uma imprecisão na classificação social. Isso ganha centralidade ao
constatar, de maneira geral, que poucos primogênitos ou secundogênitos ingressavam na
carreira de diplomata. Portanto, um número ínfimo da “primeira nobreza” compunha, ao
final e ao cabo, a origem social dos diplomatas. Isto é, a carreira diplomática não se
confundia com a aristocracia. Além de boa parte dos diplomatas portugueses não
pertencerem à primeira nobreza notamos, por outro lado, que não tinham ligação com
outros corpos institucionais, como o exército, a Igreja ou mesmo a magistratura. Aliás, o
próprio Sebastião José de Carvalho e Mello não era, na época que foi escolhido como
secretário, pertencente a uma casa titulada. Entretanto, como alertou Monteiro (2012,
p.128)132, embora os diplomatas não se configuravam, pelo menos incialmente, como
parte integrante dos titulares, ao se tornarem secretários de Estado poderiam – como foi
o caso do próprio Pombal que, em 6 de junho de 1759, recebeu o título de conde de
Oeiras e, posteriormente, em 6 de junho de 1759 o título de marquês – legar a titulação
aos seus sucessores. Com isso, após o período pombalino, é comum verificar que a
maioria dos ministros ostentassem titulação ou grandeza.
Nesse sentido, a carreira eclesiástica, especialmente quando se tratava do
nascimento dos bispos e arcebispos, apresentou, por conseguinte, sucessivas mudanças.
De fato, a composição dos eclesiásticos era, em Portugal, de membros oriundos, quase
sempre, da primeira nobreza. Para tanto, em dioceses principais os bispos eram
escolhidos diretamente no seio da primeira nobreza em Portugal e tal aspecto foi
acentuando drasticamente. Todavia, a partir de 1761 até 1820, segundo os dados de
Monteiro (2012)133, destaca-se uma tendência inversa, pois os bispos não pertenciam
mais, na sua esmagadora maioria, à primeira nobreza.
Desse modo, em diferentes dioceses, como de Coimbra, Évora, Portugal, Lisboa,
vislumbrava-se, em discrepância com períodos anteriores, o nascimento inferior dos
bispos. Em outras palavras, se a carreira eclesiástica foi, desde o século XVI, o lugar de
bispos de nascimento ilustre, a partir da segunda metade do século XVIII registra-se, no
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entanto, uma inflexão sem precedentes. Portanto, a carreira eclesiástica absolvia quase
um terço dos filhos dos Grandes e, no final do Antigo Regime, sofreu uma
desqualificação vertiginosa – e não necessariamente uma crise. Mesmo que o
pombalismo tenha intensificado tal processo, a carreira eclesiástica, quer para o homens
ou mulheres, continuava, pois, fazendo parte da disciplina da casa aristocrática e, em
certa medida, como via de ascensão134.
De resto, do que foi dito acima importa sublinhar, ao lado de outros aspectos, a
carreira militar. Com efeito, o processo de composição de casas tituladas sob a dinastia
de Bragança tendeu, em maior ou menor grau, a cristalizar como nunca antes os
Grandes no topo da pirâmide social. Os cargos de maior prestígio – nomeadamente os
títulos de vice-rei, governo colonial, bispados, presidência nos tribunais, entre outros –
foram, por sua vez, monopolizados. Para tanto, este pequeno grupo tratava de apropriar,
ao escolher os mais destacados ofícios, os mais avultados rendimentos da coroa. O caso
da carreira militar foi, sem sombra de dúvida, um exemplo concreto. O processo
desencadeado pela dinastia de Bragança – isto é, a crescente polarização no seio da
nobreza – incidiu, diretamente, na composição social dos militares.
Antes de tudo, devemos enfatizar que o aspecto militar ganhou centralidade na
dinastia de Bragança135. Tal questão está relacionada com a guerra de Restauração
134
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plebeus, nomeadamente os letrados. E mesmo a riqueza – originariamente era fundamentalmente
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(1640-1668) que, ao seu final, consagrou a casa de Bragança. A chamada “guerra viva”
atuou na constituição da primeira nobreza neste período, pois ao mesmo tempo que
muitas casas conseguiram, ao lutarem em favor da dinastia de Bragança, remuneração
dos serviços prestados também continuaram, após a guerra, a firmar o pacto político
com a nova monarquia entronizada. Portanto, além de participarem ativamente no
momento mais fundamental para a consagração da nova dinastia desempenharam,
posteriormente, funções importantes – especialmente nas conquistas como governadores
ou vice-reis. Embora a grande maioria dos portugueses que participaram em 1706 na
guerra da sucessão de Espanha tivessem nascido, majoritariamente, no âmago da
“primeira nobreza da corte”136, após o conflito bélico aumentaram, de maneira
considerável, seu patrimônio.
Com o reinado de D. José e as reformas pombalinas, a composição da primeira
nobreza nos quadros do exército alterou-se minimamente. Mais exatamente, verificamos
o aumento da fidalguia de províncias e outras estratos da nobreza no ingresso de alguns
cargos no exércitos, além da entrada de oficiais estrangeiros que acompanharam a vinda
de Lippe para Portugal137. Assim, apesar do panorama não modificar abruptamente,
observamos, em certa medida, o peso da primeira nobreza no cargo de tenente-geral e,
em alguns casos, como marechal-de-campo. Portanto, segundo Monteiro (2012, p.120)
“(...) o topo da hierarquia militar mantém um cunho fortemente aristocrático, atenuado
sobretudo pela presença de estrangeiros (...)".
Por conseguinte, em Portugal a hierarquia militar coincidia, paralelamente, com
a hierarquia nobiliárquica. Quer dizer, nos quadros do exército, a primeira nobreza e
aqueles que detinham títulos participavam, ativamente, na carreira militar – seja como
tenentes-generais, marechais-de-campo, sargentos-mores, brigadeiros, entre outros.
Nesse contexto, longe de constituir uma tendência genérica da sociedade de Antigo
indiferente do ponto de vista da nobreza –já é considerada nobilitante a partir do século XVI; mas, em
Portugal, sobretudo após a legislação pombalina que promovia a nobilitação dos comerciantes e
industriais. Ou seja, a progressiva diferenciação social obriga a um redesenho das taxinomias sociais,
embora se conserve fundamentalmente, como matriz geral de classificação, o antigo esquema trinitário, a
que, de resto, correspondia a representação do reino nas cortes”
136
Resumidamente, durante a guerra a maioria dos cargos no exército era desempenhado por nobres.
Conforme Monteiro (2012, p.117), os cargos de marechal-de-campo e sargentos-mores eram ocupados
por titulares. Assim, cerca de 10 titulares, 10 filhos segundos de titulares e 4 membros de primeira
nobreza.
137
Observa-se que em 1777 existia, segundos os dados de Monteiro (2012), 12 tenentes-generais de
titulares, 2 tenentes-generais estrangeiros; marechais-de-campo 4 titulados, 4 de primogénitos de primeira
nobreza de corte sem título e 3 estrangeiros; tratando-se do cargo de brigadeiro temos 1 titular, 1 filho
secundogênitos, 3 primogénitos de primeira nobreza de corte, 10 estrangeiros. Ver: MONTEIRO, Nuno
Gonçalo. Poder e circulação das elites em Portugal: 1640-1820. In:_____ Elites e Poder: entre o Antigo
Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012, p.121.
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Regime, o vínculo entre nobreza e a carreira militar demonstrava, por outro lado,
conjunturas específicas na história portuguesa, especialmente para o processo
desencadeado pela dinastia de Bragança. Notamos que, apesar da nobreza se destacar no
serviço militar, isso não pressupõe, necessariamente, que ser nobre era, tão somente, ser
militar. Se a primeira nobreza tendeu, pelo menos em Portugal no decorrer do século
XVI e XVIII a monopolizar, globalmente, os principais cargos no exército (e outras
funções), a base da pirâmide enobreceu, por sua vez, a partir de outros serviços.
Com efeito, é indelével o papel dos feitos militares nos relatores de serviços dos
nobres. A explicação para isso – mesmo que de maneira parcial – pode ser encontrada
ao observar, de perto, o “ethos” nobiliárquico e o serviço prestado no exército.
Resumidamente, a nobreza se constitui como elite militar, pois o exército confere, desde
períodos recônditos, prestígio social. Dito de outra forma, a autoridade encabeçada por
um nobre no exército lhe confere –– sobretudo no caso de vitória em batalhas –
distinção. A narrativa dos feitos militares – cujo relato se imiscuía, quase sempre, pelos
sofrimentos e as vitórias conseguidas no campo de batalha – a função heroica de
combater os inimigos – no caso da Reconquista da Península Ibérica contra os “infiéis”
– e proteger todos os outros e, sobretudo, a oportunidade de servir ao rei em situação
belicosas compunha, de uma forma ou de outra, parte integrante nas principais casas.
Portanto, a carreira militar era, precisamente, uma fonte de prestígio social.
Embora a autoridade exercida por um nobre no exército não fosse, rigorosamente,
especializada ligava-se, ademais, com “O princípio do reconhecimento na/da
superioridade social era o que levava a considerar imperativa a presença dos nobres à
frente dos exércitos (...). (COSTA, 2005, p.176)138. Conforme assinalou Costa (2005) a
partir de um caso específico na história portuguesa – o exemplo do conde de
Cantanhede e 1º Marquês de Marialva na Guerra da Restauração – a nobreza não era
sinônimo de elite militar. Na verdade, segundo o respectivo autor, a ligação entre
nobreza e ofício militar estava relacionada a outro fato: a “natureza diversa” da nobreza
em contraposição ao demais grupos.
Para tanto, o paradigma da “naturalidade” ou “hierarquias naturais”
consubstanciava a diferenciação de um grupo em relação a outro. Não se tratava, afinal,
de uma realidade homogênea – ou uma única “naturalidade”, mas, antes, de uma
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COSTA, A nobreza é uma elite militar? O caso Cantanhede-Marialva em 1658-1665. In: MONTEIRO,
Nuno Gonçalo. CARDIM, Pedro. CUNHA, Mafalda Soares da (orgs).Optima Pars: elites iberoamericanas do Antigo Regime. Lisboa: ICS, 2005.
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variedade de naturezas que justificavam, axiomaticamente, a posição do indivíduo do
topo da pirâmide social ou na base. Num momento de guerra, tanto nobre como plebeu
poderiam lutar e guerrear a favor de seu rei, mas, em última instância, era preferível
escolher o indivíduo de estirpe nobre, pois além dos antepassados terem lutado e
conquistados vitórias, o sangue que corria nas veias funcionava como uma aura que,
definitivamente, o distinguia dos demais. Assim, a classificação social predominante no
Antigo Regime português continuava
(...) a ser entendida como decorrente da natureza das coisas –da
transmissão familiar, de uma constituição que se plasma na
tradição. E como, embora o direito feudal medieval incluísse
nos direitos do rei (regalia) o poder de conceder armas e
brasões (para além dos senhorios das terras e dos títulos
correspondentes), a nobreza é entendida como uma virtude
essencialmente natural, quer essa natureza seja uma disposição
familiar, transmissível pelo sangue, para servir nobremente,
quer seja a reputação ou fama que objectivamente decorre do
exercício de certas funções sociais. (XAVIER & HESPANHA,
1998, p. 132).

Em síntese, “a naturalidade” era fundamental, pois reconhece-se que as
qualidades eram inatas – nessa perspectiva, não se enobrecia, mas nascia-se nobreza ou,
em outras palavras, a nobreza não se formava, pois já se era nobre desde o nascimento –
e, ao entrar em contato com o desempenho de algum serviço, como atuação no exército,
evidenciava, de maneira nítida, tais atribuídos. Assim, “Dada essa sua naturalidade, a
autoridade da nobreza não se especializava e o exército era apenas um dos vários
campos em que se exercia”. (COSTA, 2005, p.176).
Em relação ao contexto português, a conjuntura que apontou, cada vez mais, a
relação entre a nobreza e exército foi, de fato, reflexo da guerra da Restauração que,
além de contar com a participação da primeira nobreza na entronização da dinastia de
Bragança amealhou, posteriormente, mercês régias no serviços ao monarca. Não
somente isso, após o período da monarquia dual o serviço no ultramar foi, como nunca
antes, elementar na constituição do “ethos” nobiliárquico. Ora, destaca-se que parte
integrante da carreira militar foi, em Portugal, a atuação como governador ou vice-rei
nas “conquistas”. Os indivíduos que serviram ao rei português no ultramar, quer seja no
África, Índia ou no Brasil foram, em algum momento, militares. Em certo sentido, se a
origem dos secretários de Estado ligava-se – não de maneira absoluta, por sinal – com a
experiência no campo diplomático, ao se tratar dos governadores coloniais, de igual
forma, os indivíduos escolhidos tinham passado, mesmo que brevemente, pelos quadros
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do exército. Resta, portanto, identificar o papel desempenhado pela Expansão
Ultramarina na constituição da nobreza na Época Moderna em Portugal e, sobretudo, o
caso da América portuguesa.
2.3. O “governo das conquistas”: a Expansão Ultramarina e a nobreza portuguesa
Em geral, analisando a evolução na hierarquia nobiliárquica sob a dinastia de
Bragança (1640-1832) constatamos, em certa medida, um duplo processo caracterizado,
essencialmente, pela cristalização do topo da pirâmide – e, consequentemente, do
fechamento desde grupo ao ocupar, cada vez mais, os principais cargos e monopolizálos –, em contraposição, na base registrou, como nunca antes, uma abertura gradativa
durante o período brigantino139 que gerou, por si só, uma miríade de classificações e
ramificações no âmago da nobreza. Tal processo se mostra, ao lado de outros aspectos,
central para entender, no final do Antigo Regime em Portugal, os critérios de
recrutamento dos oficias na carreira militar e, igualmente, no ultramar. Tratando-se do
“governo das conquistas” e o processo encabeçado pela dinastia de Bragança é, sem
dúvida, esclarecedor para compreender a evolução da nobiliarquia portuguesa.
A expansão ultramarina além de fortalecer globalmente a corte portuguesa com
as riquezas descobertas nas novas regiões provocou, por sua vez, a participação de uma
variedade de casas nos serviços do ultramar. Em termos gerais, uma das características
da administração portuguesa da Época Moderna foi, basicamente, a divisão em várias
instâncias – por sinal, longe de ser, como nos dias contemporâneos, uma administração
com distinções claras de tarefas e funções foi, no Antigo Regime português, marcada, ao
mesmo tempo, por indistinções e conflitos entre si.
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Ademais, tais ideias estão, massivamente, ancoradas nos estudos do historiador português, Nuno
Gonçalo Monteiro, especialmente sua tese de doutorado (Crepúsculo dos Grandes..), sobre a aristocracia
em Portugal. Ver: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O Crepúsculo dos Grandes. A Casa e o Património da
Aristocracia em Portugal (1750-1832). Lisboa: Imprensa Nacional –Casa da Moeda, 1998. _____. Elites
locais e mobilidade social em Portugal nos finais do Antigo Regime. In:_____. Elites e Poder. Entre o
Antigo Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012, p.37-80. ____. Trajetórias sociais e governo das
conquistas: notas preliminares sobre os vice-reis e governadores-gerais do Brasil e da Índia nos séculos
XVII e XVIII. FRAGOSO, João Luís Ribeiro. BICALHO, Maria Fernanda Baptista. GOUVÊA, Maria de
Fátima Silva (orgs). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII).
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p.249-283. ____. e Mafalda Soares da Cunha. Governadores
e capitães-mores do império atlântico português nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO, Nuno
Gonçalo. CARDIM, Pedro. CUNHA, Mafalda Soares da (orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do
Antigo Regime. Lisboa: ICS, 2005, p.191-252.____. Noblesse et aristocratie au Portugal sous l’Ancien
Régime (XVII -debut du XIX siècle). Revue d’historie moderne et contemporaine, nº 46-1, 1999,
pp.185-210.
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Assim, existia a administração militar, fiscal, eclesiástica judicial e,
eventualmente, a administração local (como é o caso do municipalismo ou as câmaras
ultramarinas). Mais do que reforçar a confusão entre essas instâncias, o que
observamos, em Portugal, foi tendencialmente a diferenciação entre tais esferas. Por
outro lado, se compreendemos que, nessa divisão estava imbricado, a trajetória de
indivíduos que se enobreciam prestando serviços ao monarca, deparamo-nos, desse
modo, com a constituição de uma variedade de nobres que, longe de serem um grupo
homogêneo, se beneficiavam da remuneração dos ofícios da coroa. Assim, em Portugal
pode-se decompor o termo elite “(...) ao tratarmos das elites mercantis, ou das elites
administrativas, constituída por nobres, por eclesiástica e por letrados. Pode-se, ainda,
pensar em uma elite camarária, concelhia (...)”. (BICALHO, 2005, p.73-74)140.
A administração militar ganhou destaque na época da Expansão Ultramarina. De
fato, foi a partir desde grupo que foram escolhidos, na esmagadora maioria dos casos, os
governadores para atuarem nas conquistas. Ora, se a monopolização dos principais
cargos foi, como se disse anteriormente, feita pelos Grandes em Portugal – e a
hierarquia na carreira militar coincidiu, pois, com a hierarquia da nobiliárquica – o
mesmo processo foi verificado no recrutamento os governadores coloniais. Os
indivíduos que ocuparam o cargo de vice-rei na Índia ou no Brasil, além de terem
experiência na carreira militar pertenciam aos Grandes de Portugal. No entanto, por
outro lado, para capitanias com pouco prestígio o recrutamento era, frequentemente,
menos seleto e, portanto, aberto aqueles indivíduos que não tinham grandeza ou mesmo
fidalguia. Com efeito, mesmo que o recrutamento dos governos do império no Atlântico
fosse caudatário da monopolização dos cargos pela primeira nobreza da corte, podia-se
observar, em alguns acasos, – dependendo da capitania e, por vezes, da experiência
militar de outrora do indivíduo – a abertura para demais grupos da nobreza.
Nesse contexto, ao mesmo tempo que a ideia de serviço ao rei era parte
constitutiva do “ethos” nobiliárquico, a concepção de “casa” também despenhava, em
Portugal, centralidade. A primeira nobreza da corte enveredou-se no serviço ao rei
português em paragens longínquas, como a América portuguesa ou na Índia, mas não se
tratava de uma escolha fortuita. Antes de qualquer coisa, era seguido pelo código de
conduta da casa. Segundo Monteiro (2012, p.89), a sociedade aristocrática portuguesa
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BICALHO, Maria Fernanda Baptista. Elites coloniais: a nobreza da terra e o governo das conquistas.
História e historiografia. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CARDIM, Pedro. CUNHA, Mafalda Soares da
(orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime. Lisboa: ICS, 2005, pp.73-98.
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baseava-se no chamado direito vincular, cuja raízes remontavam a influência espanhola,
e tratava de abarcar, a um só tempo, atitudes e valores. Sem dúvida, uma das principais
atitudes impostas, desde o nascimento, aos Grandes era o “(...) conjunto de deveres que
se estendiam a todos quantos nela tinham nascido”. (MONTEIRO, 2012, p.90). Tratavase, em certo sentido, da imposição de obrigações.
Ademais, o fato inconteste disto era, pois, a obrigação de perpetuar a casa.
Assim, eram ensinados a procurar, na constelação de redes clientelares, indivíduos que
pudessem permitir, a partir de seu cabedal e a proeminência da casa, a sucessão.
Buscavam evitar os riscos de anexar a casa a outra inferior e, no caso de não acharem,
ocorria o casamento entre pessoas da mesma família. Desse modo, o casamento com
filhas de Grandes era buscado, de igual forma, pelas principais casas aristocráticas.
Além disso, poderia ocorrer, no caso dos filhos secundogênitos e filhas que não
encontravam uma relação matrimonial favorável, o encaminhamento para o clero. Em
relação aos padrões educacionais sublinhava-se que, apesar de ter sido criado somente
em 1759 do Colégio dos Nobres por Pombal, a educação era, resumidamente,
doméstica. Diferente de outras monarquias europeias que os nobres, na esmagadora
maioria, frequentavam colégios, escolas militares e academias, no caso Português o que
prevaleceu foi, por assim dizer, a educação doméstica141. A família Cunha Meneses, por
exempla, destacou-se amplamente pela erudição e o papel desempenhado nas academias
de ciência.
A adoção do “modelo de reprodução vincular”142 foi presente, sobretudo, na
primeira nobreza da corte que, uma vez buscando a sucessão da casa e o
enriquecimento, utilizava estratégias que dignificassem, de imediato ou no porvir, sua
descendência. Assim, a riqueza conseguida com aliançar matrimoniais, o comércio de
grosso trato, o ingresso na carreira diplomática, militar, judicial podiam, naquela altura,
constituir como vai de ascensão e, também, ampliação do cabedal da primeira nobreza.
No entanto, em Portugal – especialmente com a dinastia de Bragança – o centro
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Nesse sentido, para uma discussão o modo de conduta da aristocracia portuguesa ver: MONTEIRO,
Nuno Gonçalo. Casa e linhagem: o vocabulário aristocrático em Portugal nos séculos XVII e XVII.
Revista Penépole. Fazer e Desfazer História, nº 12, 1993. ___. Casamento, celibato e reprodução social: a
aristocracia portuguesa nos séculos XVII e XVIII. Revista Análise Social, nº 123-124. _____. O
crepúsculo dos grandes. A Casa e o patrimônio da aristocracia em Portugal (1750-1832). Lisboa:
Imprensa Nacional, 2003
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MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Trajectórias sociais e formas familiares: o modelo de sucessão vincular.
In: JIMÉNEZ, Francisco Chácon. FRANCO, Juan Hernandez (orgs). Familia, poderosos y oligarquias.
Múrcia: Universidade de Múrcia, 2001, pp.17-37.
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fundamental para o enobrecimento das casas foi, sem sombra de dúvida, o serviço ao
ElRey.
Portanto, as doações régias distribuídas aos vassalos que tinham prestado, em
algum momento, serviços ao monarca constituía, ao lado de outros aspectos (como o
casamento e compra de bens), um dos fatores estruturantes da nobreza. Sendo assim, na
relação entre serviço ao rei e a nobreza encontramos, de fato, uma chave central para
compreender, no Antigo Regime português, a dinâmica instaurada com a dinastia de
Bragança. Sublinhamos, pois, que “A teoria dos serviços representava o núcleo
fundamental da ideologia nobiliárquica e aristocrática em Portugal (...)”. (MONTEIRO,
2012, p.93)143.
Servir ao rei foi, de fato, uma das necessidades impostas pelo código de conduta
do nobres em Portugal – principalmente da primeira nobreza da corte e os Grandes –.
Não por acaso que, entre 1600 até 1830, constatamos, segundo Monteiro (2012), que
aproximadamente 90% prestarem serviço à monarquia, seja no exército, nos tribunais,
na diplomacia ou no “governo das conquistas”. Em relação ao serviço no ultramar há de
pontuar que era reputado, afinal, como um pesado sacrífico, quer seja no Norte da
África, na Índia ou na América portuguesa. No entanto, em algum momento, grande
parte das casas aristocráticas em Portugal mandaram membros de sua casa para
servirem ao rei no ultramar144.
Mais especificamente, no início da Expansão Ultramarina em Portugal, isto é,
início do século XVI, os cargos como governo ultramarino – ou até mesmo a atuação
como desembargador, juiz, camarista, entre outros – não atraia, de forma absoluta, a
maioria dos indivíduos da primeira nobreza da corte. Na verdade, a tendência de servir à
coroa portuguesa circunscrevia, até o início do século XVI, aos cargos localizados no
centro, ou seja, em Portugal (respectivamente na corte e/ou na administração). Assim,
observamos a prevalência dos ofícios em Portugal em detrimento do serviço no
ultramar.
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A exceção, no entanto, estava salvaguardada pelas praças norte-africanas ou os
arquipélagos da Madeira ou dos Açores que, em maior ou menor grau, receberam
indivíduos de casas tituladas para servirem ao rei português como governador. Portanto,
a obrigação de servir ao monarca português nos domínios ultramarinos não
correspondia, ao menos até o século XVI, o desiderato das principais casas nobres em
Portugal. Ao contrário, o Reino e, minimamente, as praças no Norte da África
constituíam, naquela altura, os polos atrativos da nobreza. Consequentemente, os
espaços do Atlântico Sul e, sobretudo, o serviço no Oriente tinham, neste período,
pouco interesse no seio da nobreza. Em certa medida, a razão para isso foi, entre outros
aspectos,
(...) o impacto das dificuldades militares e económicas do
império ultramarino a partir do terceiro quartel do século XVI
que impôs à monarquia a criação de um sistema remuneratório
que incluía todo o grupo nobiliárquico, sem excepções de
qualidade de nascimento. Este sistema dignificava e honrava
claramente os serviços prestados nos territórios ultramarinos (e
já não apenas no Norte da África), fazendo então parte desse
processo as remunerações para os mais relevantes serviços
ultramarinos. Este foi, pois, o início de um processo do qual se
vislumbram já sinais no último reinado da Monarquia Dual e
que acabou por ter a sua cristalização aristocrática no século
XVIII (...). (MONTEIRO & CUNHA, 2005, p.235, grifo
nosso)145.

Nas possessões ultramarinas o modelo adotado pela coroa portuguesa para
administrá-la foi, de fato, diverso. Isso significar que, em relação a administração dos
territórios ultramarinos, não existiu, durante a ocupação de uma região, um modelo
único. Ao contrário, uma das características fundamentais da expansão realizada por
Portugal foi, resumidamente, de estabelecer, quer seja na América portuguesa ou no
Estado da Índia, modelos próprios de administração que se adaptasse, por sua vez, a
realidade de cada lugar. Assim, nos termos de Ricupero (2009, p.103), podemos levar
em consideração dois aspectos da administração portuguesa “(...) por um lado, a
realidade local das diversas áreas, e, por outro lado, a distância em relação à Metrópole
e as dificuldades de comunicação, como se percebe pela comparação entre as várias
partes do Império”.146
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CUNHA, Mafalda Soares da (orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime. Lisboa:
ICS, 2005, pp.191-243.
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Ainda segundo o autor “(...) podemos pensar a administração colonial, ou seja, a estrutura burocrática
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Com efeito, no arquipélago de Cabo Verde, Marrocos, Reino da Angola ou em
outras regiões do norte da África, eram criadas praças governadas de forma autônoma,
isto é, sem um governador-geral. Entretanto, o mesmo não se observou na
administração do Estado da Índia e demais regiões do Oriente – designadamente as
possessões desde o Cabo da Boa Esperança até o extremo da Índia –, pois foi instalado,
desde a sua conquista, um governo único para todas as outras regiões circunscritas a
este domínio147.
No mesmo sentido, é mister considerar, entre outros aspectos, o caráter plural e
diversificado da administração portuguesa nos domínios ultramarinos. Em outras
palavras, o mesmo modelo instalado no Marrocos ou no Estado da Índia não servia, por
outro lado, para a realidade encontrada na América portuguesa. As vicissitudes eram
constantes no ambiente ultramarino, pois ao se deparar, num lado do atlântico ou em
outra parte, com povos diferentes e culturas diametricamente opostas entre si, as
realidades – e, especialmente, as dificuldades encontradas – de cada região colocavam,
frequentemente, por terra modelos prévios e fórmulas administrativas. Era preciso,
afinal, procurar soluções administrativas que se adequasse a cada território conquistado.
Em face destes aspectos, o Império português não constituía, em comparação
com outras monarquias europeias, uma “monarquia compósita”. Isto é, não chegou a
aglutinar, harmonicamente, instituições político-administrativas pré-existentes das
comunidades conquistadas. Elaborado inicialmente para o caso espanhol, a noção de
monarquia compósita ganhou, de fato, expressividade na historiografia com o trabalho
seminal de J.H. Eliliott148. Tal conceito pressupõe, especialmente para o caso espanhol
dos séculos XVII e XVIII, que a monarquia, apesar de ser constituída por vários reinos
– ou “conquistas” –, preservou, como elemento constitutivo da expansão ultramarina, as
características locais e institucionais dos territórios conquistados. Tratava-se, a partir do
respectivo conceito, de enfatizar a continuidade das “formações originais”, isto é, as
leis, costumes locais, instituições, entre outros. Resumidamente, podemos dizer,

que ia dos governadores-gerais aos funcionários subalternos da justiça e da fazenda espalhados pelas
diversas capitanias, como o núcleo forma do governo da conquista. Este, por sua vez, abrangeria também
outras esferas formais, por exemplo, os membros das câmaras municipais, ou informais, os responsáveis
pelas tarefas bélicas surgiam a todo momento, feitas, porém, sob o controle e com mandato da própria
administração colonial”. (RICUPERO, 2009, p.136). Ver: RICUPERO, Rodrigo. A formação da elite
colonial. São Paulo: Alameda, 2009
147
O estudo de Catarine Madeira Santos é um exemplo de como a administração no Oriente distanciouse, estruturalmente, de outras paragens do ultramar. Ver: SANTOS, Catarina Madeira. Goa é a chave de
toda a Índia –perfil político da capital do Estado da Índia (1505-1570). Lisboa: CNCDP, 1999.
148
ELLIOTT, John H. A Europe of composite monarchies. Past & Presente, n° 137, p.48-71, 1992.
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portanto, que a monarquia compósita refletia a imagem de um rei que operava como
cabeça do corpo social “(...) constituído pelos vários reinos, que eram regidos por suas
regras, coadunadas com as leis maiores editadas pela Coroa (...)”. (FRAGOSO;
GUEDES; KRAUSE, 2013, p.27)149.
Na época da Expansão Ultramarina Portugal não era, todavia, uma monarquia
compósita150. Em termos gerais, não existiam direitos e instituições regionais que
tivessem preservado, rigorosamente, suas características primárias. Tal aspecto longe de
ser uma realidade específica nos domínios ultramarinos, é certo também que não existia,
por outro lado, no Reino português. Em outras palavras, é quase nula a existência de
corpos intermediários e instituições autárquicas em Portugal que pudesse, a sua
maneira, ter autonomia frente à corte. De tal maneira que, após a Restauração, a
monarquia portuguesa não precisou, em contraposição com outras monarquias, que
coadunar, através de um articulado pacto político com os agentes locais, suas diretrizes
e leis. Sem dúvida, esse aspecto tornou-se singular na história da expansão portuguesa,
pois os corpos institucionais mais importantes “(...) localizavam em Lisboa e eram
abrangidos pelas malhas da sociedade de corte. Os contrapontos do centro situavam-se
numa escala restrita, eram os poderes locais e sobretudo municipais”. (MONTEIRO,
2012, p.114)151.
149 FRAGOSO, João. GUEDES, Roberto. KRAUSE, Thiago (orgs). A América portuguesa e os sistemas
atlânticos na Época Moderna. Monarquia pluricontinental e Antigo Regime. Rio de Janeiro: FGV, 2013.
150
Especificamente, sublinha-se que “No século XVIII, todas as principais monarquias europeias era,
portanto, “monarquias compósitas”. Neste terreno, Portugal constituía, sem dúvida, um caso singular.
Era um reino, construído através da (Re) conquista e, como tal, dotado de uma invulgar homogeneidade
institucional, porque nunca coagido a respeitar a identidade de corpos políticos preexistentes e ainda por
outras circunstancias (...). Um dos legados dessas origens e dessa história era, precisamente, a
inexistência tendencial de “corpos políticos intermédios” entre o centro e a esfera local. Além disso,
apenas durante o período da união dinástica com Castela (1580-1640) se integrou numa “monarquia
compósita” que até tarde respeitou as suas instituições próprias, e da qual se conseguiu subtrair êxito.
Terá representado, de resto, o último caso de secessão bem sucedido na Europa moderna. Finalmente, era
a cabeça de um desproporcionado império colonial, que fornecia à coroa portuguesa recursos financeiros
largamente independentes da pressão tributária sobre o interior do território (...). Portugal não constituía,
assim, uma “monarquia compósita”. Tirando o período filipino e os derradeiros anos que antecederam a
independência do Brasil, a monarquia coincidiu sempre com o reino, apoiada nos proventos das suas
“conquistas” (...). A monarquia portuguesa nunca teve, desta forma, de se defrontar com desafios que
foram muito comuns nas suas congéneres europeias”. (MONTEIRO, 2012, p.24-25, grifo nosso).
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Monarquia, poderes locais e corpos intermédios em Portugal moderno
(séculos XVII e XVIII). In:_____. Elites e poder: entre o Antigo Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS,
2012, pp.19-36.
151
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Poderes e circulação das elites em Portugal: 1640-1820. In: Elites e
poder: entre o Antigo Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012, pp. 105-137. Para uma discussão sobre
tal singularidade na expansão portuguesa ver outros trabalhos do autor e demais historiadores,
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Monarquia, poderes locais e corpos intermédios no Portugal moderno
(séculos XVII e XVIII). In:_____. Elites e poder: entre o Antigo Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS,
2012, pp.19-36. _____. Poder local e corpos intermédios: especificidades do Portugal moderno numa
perspectiva histórica comparada. In: SILVEIRA, Luís Espinha da (coord). Poder Central, Poder Regional,
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Diferente do conceito de “monarquia compósita”, o que podemos considerar
para o Império português é, portanto, a noção de “monarquia pluricontinental”. Apesar
da estreita similaridade com “monarquia compósita”, o que diferencia a aplicação do
conceito de “monarquia pluricontinental” foi, precisamente, o fato de Portugal ter-se
organizado somente em um reino, uma nobreza da corte e diversas conquistas que não
guardaram, no entanto, suas instituições locais, mas foram, antes de tudo, suplantadas
pela unidade política instalada, em maior ou menor grau, pela monarquia. Mais do que
isso, a monarquia portuguesa transferiu, com uma margem de modificações, o conjunto
institucional presente na corte – especialmente os corpos militares (como as ordenanças
e milícias), irmandades, câmaras municipais, entre outros aspectos – para os territórios
do ultramar.
Portanto, a ideia de monarquia pluricontinental carrega, apesar da aparente
unidade político-institucional, o espaço para construção de certos níveis de autonomia,
especialmente se consideramos, nos domínios ultramarinos, que o princípio de
autogoverno “(...) dos municípios entendidos como repúblicas – a possibilidade de
existirem práticas sociais costumeiras locais, como hierarquias sociais (...)”.
FRAGOSO; GUEDES; KRAUSE, 2013, p.171)152. Para tanto, ao analisamos a
administração no ultramar e, de outro lado, o governo colonial, é imprescindível
pontuar, ao final e ao cabo, a singularidade portuguesa frente as demais monarquias
europeias. Trata-se, mais exatamente, de colocar em evidência não só a especificidade
do modelo administrativo adotado para cada área no além-mar, mas, ao mesmo tempo,
perspectivar a realidade dentro de Portugal que o levou, ao conquistar diversas regiões
em paragens longínquas, a instalação de uma unidade político-administrativa – que
longe de obstruir, afinal, os mecanismo de dominação foi, como se pode observar pela
quantidade de áreas conquistadas, fulcrais na consolidação do Império português.
Ademais, se o modelo de administração nas possessões ultramarinas foi, como
se disse anteriormente, diverso e plural, a importância de cada área sofreu, no decorrer
dos anos e décadas, alterações. Por vezes, a expansão foi interrompida, em outras houve
Poder Local. Uma perspectiva história. Lisboa: 1997, pp.47-61.____.Os poderes locais no Antigo
Regime. In: OLVEIRA, César (coord). História dos Municípios e do Poder Local em Portugal (dos finais
da Idade Média à União Européia). Lisboa: 1996, pp.49-54._____. Cultural miths and Portuguese national
identity. In: PINTO, António C. (coord). Modern Portugal: Palo Alto,1997, p.206-217.MAGALHÃES,
Joaquim Romero. Reflexões sobre a estrutura municipal portuguesa e a sociedade colonial portuguesa. In:
Revista de História Económica e Social, nº 16, 1986.
152
FRAGOSO, João. GUEDES, Roberto. KRAUSE, Thiago (orgs). A América portuguesa e os sistemas
atlânticos na Época Moderna. Monarquia pluricontinental e Antigo Regime. Rio de Janeiro: FGV, 2013.
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um aumento considerável nos territórios conquistados e, igualmente, oscilações que
orbitavam, simultaneamente, por momentos de contração e consolidação das conquistas.
Não por acaso que essas alterações afetaram, por sua vez, a origem social dos
governadores em cada região.
Em outras palavras, podemos afirmar que, em face da dinâmica da Expansão
Ultramarina, determinados territórios no ultramar ganharam relevância – para a Coroa
portuguesa, seja pela efervescência de riquezas naturais, como o ouro, especiarias,
perigo iminente de guerra e a luta contra o “infiel” ou, simplesmente, o comércio em
praças estratégicas e, por outro lado, para os nobres que, no desejo ávido por aumentar o
patrimônio de sua casa, procuravam, portanto, remunerações com valor maior –
enquanto outras regiões assumiram destaque secundário.
Em geral, as possessões de além-mar do Império português de Seiscentos e
Setecentos encontravam-se, sem dúvida, em estágios diferentes entre si, especialmente
em relação ao desenvolvimento e ocupação. Ora, se o processo de expansão no Oriente
e no Norte da África ganhou efervescência no século XVI e início do XVII e, portanto,
tais regiões constituíam, naquela altura, de extrema importância para a Coroa
portuguesa e o principal lugar para os quais os nobres serviam à coroa no ultramar, a
partir do século XVIII verificamos, no entanto, o papel de destaque do Atlântico sul –
especialmente a América portuguesa – em razão das dinâmicas próprias de
desenvolvimento econômico. Consequentemente, há de considerar uma visível
hierarquização dos territórios conquistados e, semelhantemente, uma relação direta com
a origem social dos governadores enviados para as conquistas.
2.4. O serviço nos domínios ultramarinos: governadores e capitães-mores no
Império português
Em termos gerais, o banco de informações presente no trabalho pioneiro de
David Henig (1970)153 e, de maneira complementar e principalmente, do projeto Optima
Pars154 encabeçado por investigadores português possibilita, ao se tratar do governo no
153

HENIGE, David. Colonial Governors from the Fifteenth Century to the Present. A Comprehensive
List. Madison: University of Wisconsin Press, 1970.
154
O projeto de investigação Optima Pars buscou analisar, a partir de dados prosopográficos, os titulares
dos governo do Império português nas conquistas. Foi coordenado inicialmente por António Manuel
Hespanha com o título Optima Pars – As Elites na Sociedade Portuguesa do Antigo Regime e,
posteriormente, ficou a cargo de Nuno Gonçalo Monteiro do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, respectivamente, com a colaboração de Mafalda Soares da Cunha (CIDEHUSEU), Pedro Cardim (CHAM/FCSH-UNL) e Fernando Dores Costa (ISH/FCSH-UNL/. Trata-se, pois, de
uma amplo projeto pautado, sobretudo, no estudos das elites em Portugal e nos domínios ultramarinos. O
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ultramar, uma dimensão de quatro elementos fundamentais para se compreender a
Expansão Ultramarina em Portugal: primeiro, a titulação do governador e capitão-mor;
segundo, a remuneração do serviço prestado como governador ; terceiro, circulação de
indivíduos pelo império e mandatos repetidos e, por último, a origem social dos
governadores no Império português.
Como se discutiu anteriormente, o serviço ao monarquia constituiu –
especialmente sob a dinastia de Bragança – como uma dos principais meios de nobilitarse. Tratava-se, resumidamente, do serviço prestado ao rei que, em tronca, concedida,
através de liberalidade régia, mercês (que iam desde tenças, comenda dos hábito das
ordens militares, cargos honoríficos, brasão de armas, foro de fidalgo da casa real,
familiar do Santo Ofício, entre outros). No decorrer dos séculos XVII e XVIII, o serviço
mais procurado foi a atuação – seja como governador ou em outro cargo – no ultramar.
Com efeito, o reflexo disto foi, sem dúvida, a quantidade de indivíduos que
serviram como governador e capitães-mores no ultramar. Em termos gerais, segundo
Monteiro & Cunha (2005, p.199), no Atlântico sul – nomeadamente os governadores da
América portuguesa, das praças do Norte da África, isto é, Tânger, Mazagão e Ceuta, a
ilhas atlânticas da Madeira e Açores, além de Angola, Cabo Verde, São Tomé, São Jorge
da Mina e Cacheu/Guiné-Bissau – entre 1578 e até meados de 1808 podemos perceber,
na prática, o interesse da nobreza pelo serviço no além-mar. No primeiro momento, isto
é, de 1578 à 1700, para a América portuguesa tem-se, em primeiro plano, para os
governadores do Brasil (e Maranhão) cerca de 111 mandatos individuais e nas
capitanias subordinadas cerca de 275 capitães-mores. Por outro lado, no mesmo
período, as praças norte-africanas tem-se 83 mandados individuais, costa africana 165 e
as ilhas atlânticas 31 mandatos (excluindo, no século XVII, o arquipélago dos Açores
que ganhou governo-geral somente no século XVIII). Assim, a soma dos mandados
individuais neste interstício de tempo totaliza 665. No período subsequente, entre 1701

banco de dados do respectivo projeto alimentou-se, de início, das informações fornecidas pelo trabalho de
David Henige e após excessivas pesquisas, os participantes do projeto introduziram novos dados que, de
uma forma ou de outra, suplantaram lacunas estruturais, mas que, ao mesmo tempo, ampliou-se,
globalmente, o universo de análise. Assim, o projeto incidiu na identificação social dos governantes e,
paralelamente, as trajetórias administrativas daquelas que serviam ao rei português no ultramar.
Basicamente, as fontes do projeto foram documentos da Torre do Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino,
Chancelarias Régias, Habilitações das Ordens Militares, familiares do Santo Ofício, Decretos e
Decretamentos dos serviços no Ministério do Reino, Registro Geral das Mercês, Livros de Ofícios,
Conselho Ultramarino, entre outros. Ao lado da pesquisa documental, os pesquisadores ancoraram-se, por
sua vez, numa ampla bibliografia sobre a temática, como dissertações, monografias e teses e, também,
tratados e genealogias coevas. Os resultados do projeto foram divulgados, originalmente, no CD-Rom e
depois e coletânea de texto no livro Optima Pars – Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime.
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e 1808, os números descrevem relativamente totalizando, ao final, 490 mandatos
individuais em todo Atlântico (Norte da África, ilhas atlânticas e costa africana).
Nesse sentido, a explicação para a diminuição de mandados individuais para o
último período do Império português não implicou, à primeira vista, no desprestígio ou
a baixa remuneração no cargo de governador e capitão-morte no ultramar. Quer dizer,
com a redução dos mandados individuais não significou que, ao mesmo tempo, a região
perdeu importância no quadro do Império português e a origem social dos governadores
banalizou-se. Na verdade, se olharmos cada conjuntura do império e os processos de
expansão em determinadas regiões, vislumbramos, concretamente, oscilações na área
geográfica controlada pela Coroa. Em outras palavras, houve a perda de territórios –
destaca-se, aliás, o caso de Mazagão, Ceuta e Tânger que, entre 1578 e 1700, tinha 83
mandados individuais e, no período subsequente caiu, vertiginosamente, para 10
mandados invidiais – a pouca povoação em outros lugares, a distância entre o centro
político e o isolamento, entre outros aspectos.
Por outro lado, a diminuição ganha evidência, pois a partir de 1700 observamos,
para todo o Império português, o aumento da duração média de anos no governo e,
portanto, incide na circulação de indivíduos pelo ultramar. Ou seja, com o aumento dos
anos no governo diminui-se, consequentemente, a quantidade de mandatos individuais.
Em face disso, a diminuição dos mandatos individuais no quadro do Império português
precisa ser buscada, antes de qualquer coisa, na dinâmica política-administrativa de
cada região e, igualmente, nas diretrizes e atuação da Coroa portuguesa.
Ademais, se a Expansão Ultramarina trouxe o aparecimento de novas formas de
nobilitar, visto que se aumentaram, paralelamente, os títulos criados, por outro lado, em
razão da Coroa portuguesa atuar nesta altura como a principal instância reguladora da
mobilidade social – era, portanto, quem sancionava, simbólica e socialmente, a posição
do indivíduo na sociedade ao lado das “hierarquias naturais” – ocorria, para que atuação
fosse visível, a designação de cargos. De tal modo que a legislação (como alvarás, leis e
decretos) expressavam, juridicamente, a interferência da Coroa portuguesa na
regulamentação dos ofícios e, enquanto tal, colocava em ação os mecanismos régios no
corpo social.
Sem dúvida, esse primeiro aspecto – o ofício de governador no quadro do
Império português – é essencial para compreender, em seguida, a dinâmica instaurada
pela dinastia Bragança no contexto da Expansão Ultramarina. Dito de outra forma,
quando não só o serviço ao monarca se tornou-se a principal via de ascensão da nobreza
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e representou, por sua vez, a origem dos principais proventos dos nobres, mas, ao
mesmo tempo, o serviço militar no ultramar consagrou-se, definitivamente, como o
mais procurado por render uma miríades de benesses.
Com efeito, nos regimentos que eram passados aos governadores evidenciava,
entre outros aspectos, a titulação do respectivo cargo. Trata-se, por conseguinte, de uma
fonte de incomensurável valor por mostrar, textualmente, as classificações usadas pela
Coroa portuguesa. Inicialmente, foi adotado, de maneira genérica, o modelo de
capitania e introduzido o cargo de capitão-mor. Em alguns casos, sobretudo a partir do
século XVII, ocorre o adicionamento de governador. Desse modo, a designação capitãomor e o acréscimo de governador, embora trazia elementos da carreira militar,
representava, acima de tudo, as mudanças operadas durante o período filipino ao
indicar, portanto, a relevância do território para a Coroa portuguesa. Dito de outra
forma, o complemento governador era uma maneira de constatar a extensão física do
território e, não raro, o grau de organização administrativa.
Não obstante, determinados regimentos, como D. Manuel Pereira Forjaz no
reino de Angola155, ao designá-lo duplamente como “capitão-mor e governadores”,
esclarecia, textualmente, sua jurisdição: questões judiciais, religiosas, obras, assuntos da
Fazenda, entre outros. Notamos, de antemão, que se tratava de uma jurisdição ampla,
pois incluía, simultaneamente e numa linhagem mais atual, a jurisdição civil e criminal.
Não somente isso, o fato de sua atuação abranger, por si só, uma variedade de funções
(e não somente de fórum militar como poderia sugerir, afinal, o título de “capitão-mor”)
demonstrava, de maneira mais elementar, a complexidade que ganhava, cada vez mais,
o cargo de governador. Assim, reconhecendo a dimensão e as dificuldades na
administração dos espaços ultramarinos, o acréscimo de governador (ao lado de capitãomor) era, apesar de diversas restrições, a maneira da Coroa portuguesa – encarnada,
grosso modo, na figuração do governador – atuar diretamente nas conquistas.
Nesse mesmo sentido, ao deparar com outros regimentos, como de Martim
Afonso de Sousa na América portuguesa, é recorrente a duplicidade na designação, isto
é, ora chamado de “capitão-mor” ora de “governador”156. De fato, embora o regimento
155

Tal regimento é comentado e transcrito na íntegra na obra de António Brásio. Ver: BRÁSIO, António.
Monumenta Missionária Africana. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1955.
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Como demonstrou Rodrigo Ricupero em seu trabalho sobre a formação da elite colonial no Brasil, o
documento oficial do regimento de Martim Afonso de Sousa é intitulado, categoricamente, de capitãomor do Brasil. No entanto, no diário do irmão, por exemplo, é designado, respectivamente, de “capitão de
uma armada e governador da terra do Brasil”. Para o autor, portanto, “Capitão-mor e governador eram, na
verdade, as duas faces inseparáveis do governo, que, utilizando uma linhagem atual, poderíamos designar
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não estabelecesse, rigorosamente, a separação entre os dois termos pressupunha, mesmo
que implicitamente, uma divisão entre tarefas civis (isto é, o governo) e militares (no
caso de capitão). Coadunavam, pois, essas duas funções na práxis política
desempenhada, aqui ou ali, pelos indivíduos que serviam Vossa Majestade no ultramar.
Além disso, segundo Monteiro & Cunha (2005), é preciso atentar, ao lado de
outros aspectos, para as modificações introduzidas, sobretudo, pelas dinastias e as
conjunturas de cada época no Império português. Para tanto, durante a União Ibérica
destaca-se, como pano de fundo, a hierarquia política dos territórios na designação dos
governadores. Mais exatamente, a titulação de governador-geral do Brasil ou Vice-Rei
na Índia expressava, em certa medida, a hierarquia no mando nas conquistas. Por
exemplo, no caso da Índia que, por vezes, um vice-rei falecia e era substituído por
outro, o que ascendia recebia apenas o título de governador e não vice-rei. O mesmo
equivalia para os governadores interinos na América portuguesa que, apesar de
ocuparem, dentro da capitania, um cargo de destaque não implicava, necessariamente,
em dignidade. Frequentemente não ostentavam o designação de governador, mas apenas
de capitão.
Sob a dinastia de Bragança, entretanto, outra mudança incidiu na titulação
daqueles que atuavam como governadores. Sem dúvida, a clivagem fundamental deste
período foi, basicamente, a introdução do mérito na titulação. Por conseguinte, para
além do título de capitão-mor e governador, o que emergiu neste período foi, portanto, o
posto de governador e capitão-general (MONEIRO & CUNHA, 2005, p.204). O mérito
naquela altura correspondia o destaque em batalhas. Isso pressuponha, portanto, que o
indivíduo tivesse ocupado, em algum momento, o posto no exército. Como se vê, ao
lado do mérito, a experiência ulterior – sobretudo para o caso de mestre-de-campo que
era valorizado além de outros postos – atuava, pois, como critério balizador na
atribuição de governador e capitão-general.
Nesse contexto, também se observou a definição de normas gerais – e,
consequentemente, de uma maior integração entre os territórios do Império português –
suplantando, quando possível, decisões essencialmente casuísticas para aplicar, nas
diversas regiões do império, leis de caráter mais sistematizadas. O exemplo disto foi, de
de militar e civil. Ambas as atribuições eram essenciais e indissociáveis. O título de capitão-mor dava ao
representante do poder real o comando supremo das atividades militares de conquista e defesa do
território, frente às várias ameaças à soberania portuguesa. Já o posto de governador, conferia o exercício
das funções civis, ou em outras palavras, a administração num sentido formal, cujos aspectos centrais
nesse período eram o exercício da Justiça e o incentivo à produção e o controle das atividades
econômicas.”. (RICUPERO, 2009, p.135-136).
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fato, o alvará de 1601 que impunha, a partir deste período, a quantidade de três anos
para o exercício como governador na América portuguesa, vice-rei na Índia e demais
possessões ultramarinas. Do mesmo modo, em consonância com a necessidade de
integração políticas dos diversos territórios ultramarinos, em 1602, determinava
obrigatoriamente a instalação de devassas para todos aqueles – seja vice-rei ou
governadores e capitães-mores – que tinham passado pelo cargo.
Com efeito, o processo de recrutamento dos governadores passou, no decorrer
dos séculos, por mudanças e tornou-se, por isso, tal procedimento diversificado. Podiase, em dado momento, escolher um vice-rei na Índia ou no Brasil por intermédio, único
e exclusivamente, pela Coroa sem passar, porém, pelo Conselho Ultramarino; em outros
casos, como o governo de capitanias principais, era necessário a passagem pelo
Conselho Ultramarino; se um governador viesse a falecer, a escolha para substitui-lo era
feita recorrendo, frequentemente, os indivíduos da câmara local.
Ao lado destes aspectos, vale lembrar, no entanto, que a Coroa, principalmente
com a dinastia de Bragança, passou a intervir, gradativamente, nos processos de decisão
de recrutamento. A partir de 1643 a tendência – aliás, não muito generalizada – foi a
criação de uma espécie de “concurso” que antecedia a consulta do Conselho
Ultramarino. De acordo com as informações de Ross Litrle Bardwell (1974)157 e, de
outro lado, de Nuno & Cunha (2005), o concurso correspondia, pois, a um
procedimento que, antecipadamente, abria-se um prazo para candidatura e o Conselho
após elaborar uma consulta pormenorizada do indivíduos – como o serviço prestado
ulteriormente e as mercês recebidas pelo monarca – e realizar uma votação escolhia,
portanto, o governador.
Importa sublinhar que tal procedimento não se aplicava a todos os indivíduos.
Quer dizer, para capitanias de maior importância, após a votação, o processo era
enviado ao Conselho de Estado que poderia ratificar ou recusar a escolha. A exceção,
todavia, para este processo de escolha eram os indivíduos selecionados como vice-rei ou
governadores-gerais (respetivamente na América portuguesa e no Brasil) e, não
obstante, os governadores das ilhas atlânticas (Açores e Madeira) e praças marroquinas
que eram escolhidos pelo Conselho da Fazenda. Nesse mesmo sentido, não
participavam do concurso os vice-reis e governadores-gerais porque eram escolhidos
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BARDWELL, Ross Little. The governos of Portugal’s South Atlantic Empire in the seventeenth
century: social background, qualifications, selection and reward. Santa Barbara: University of California,
1974.
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diretamente pelo monarca e, por vezes, consultado pelo Conselho de Estado.
Observamos, em último análise, que o cargo de vice-rei e governador-geral carregava,
pois, uma distinção singular dentro dos serviços prestados no ultramar. Afinal, a origem
dos indivíduos que atuavam como vice-rei e governador-geral abarca, de maneira
restrita, somente a primeira nobreza do reino. Ou seja, por conferir, em dado momento,
maior remuneração e status social, a nobreza tratava, por sua vez, de monopolizar este
cargo.
Em termos gerais, a nomeação para governadores coloniais seguia, portanto, vias
diversificadas. Mas isso não impedia, por seu turno, o aparecimento de tendências.
Assim,
(...) a escolha dos vice-reis e governadores gerais da Índia e do
Brasil não era, senão em alguns casos, antecedida de consulta
ao Conselho Ultramarino. Matéria por excelência da “alta
política”, passava por demoradas conversações e diretamente
por consulta apresentada pelo secretário de Estado aos membros
do Conselho de Estado, nos períodos (até o primeiro quartel do
setecentos) em que este ainda se reunia. Diferente seria o
processo de nomeação dos governadores das capitanias, que
atravessava um complexo processo de consultas que
antecediam, quase sempre, o régio despacho final. Geralmente,
em períodos mais recuados, abria-se um prazo para
apresentação das candidaturas, findo o qual o Conselho
Ultramarino elaborava uma proposta de escalonando
hierarquicamente os candidatos a submeter à decisão régia. Na
segunda metade do século XVII, cerca de dois terços das
propostas assim apresentadas obtiveram provimento, mas a
verdade é que outros órgãos e personagens (incluindo o
Conselho de Estado e/ou seus membros) eram consultados antes
da deliberação final. De fato, eram diversos, no plano da
qualidade de nascimento e das qualificações e experiência
requeridas, os círculos onde se recrutavam os governadores
gerais e vice-reis, quase sempre militares com qualificada
nobreza e fidalguia (...) outros cargos, como as capitanias
atlânticas de menor importância, estavam ao alcance dos
“soldados de fortuna”, ou seja, dos militares experientes, mas
sem qualidade de nascimento. (MONTEIRO, 2001, p.257, grifo
nosso)158.

Não obstante, um dado parece destoar a prática do concurso: quando maior a
importância da capitania, cada vez mais, foi abandonando, por outro lado, o concurso.
Assim, nas décadas posteriores a Monarquia Dual, sobretudo no Setecentos, o que se
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MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Trajetórias sociais e governo das conquistas: notas preliminares sobre
vice-reis e governadores-gerais do Brasil e da Índia nos séculos XVII e XVIII. In: FRAGOSO, João Luís
Ribeiro. BICALHO, Maria Fernanda Baptista. GOUVÊA, Maria de Fátima Silva (orgs). O Antigo Regime
nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
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observou foi o aumento das “(...) nomeações de governadores não coincidentes com as
propostas do Conselho (...) ampliou-se o número de capitanias não sujeitas ao sistema
de concurso (...). (MONTEIRO & CUNHA, 2005, p.2012)159. Assim, o modelo de
escolha que passava, respectivamente, pelos conselhos e, no despacho final, pelo
Conselho de Estado foi, pouco a pouco, perdendo espaço. Na verdade, tal abandono foi,
sem dúvida, resultado das mudanças na administração central. O monarca recorria,
quando necessário, as juntas e, durante o período pombalino, é certo que os secretários
de Estado assumiram, por seu turno, peso nas decisões finais.
No bojo dos critérios usados para o recrutamento dos governadores, vice-reis,
capitão-geral ou mesmo capitão-mor encontramos um elemento central: as redes
clientelares ou simplesmente a negociação entre a Coroa portuguesa e os governadores.
Portanto, nas redes de sociabilidades tecidas no Império português, a negociação
assume, indubitavelmente, importância. Escolher um governador não era resultado, em
certa medida, do concurso ou somente da posição social do requerente. Como pano de
fundo, as relações clientelares agiam, direta e/ou indiretamente, na escolha dos
governadores. Inserido no Antigo Regime português, podemos dizer que as relações
sociais deste período “(...) obedeciam a uma lógica clientelar, como a obrigatoriedade
de conceder mercês aos “mais amigos”, eram situações sociais quotidianas e
corporizavam a natureza mesma das estruturas sociais (...)”. (HESPANHA & XAVIER,
1993, p.382)160.
Assim, a nomeação dos governadores era antecedida, de fato, pelas relações
clientelares que se desenvolviam no centro político do império. Mais do que isso, as
benesses que poderiam ser concedidas aos indivíduos que serviam ao rei português no
ultramar funcionavam, de igual forma, como polo atrativo desta função, mas, acima de
tudo, correspondiam a negociação entre Vossa Majestade e os governadores. De
qualquer forma, ao lado da titulação de governador e os critérios usados no
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Isso fica claro se observamos, de perto, os últimos concursos realizados nos domínios ultramarinos
“Em Minas o último foi em 1724; em São Paulo em 1730; no Rio de Janeiro em 1739 (mas o anterior fora
em 1731, e nenhum deste teve efectivo provimento); em Angola em 1743 (mas o anterior fora em 1724);
no Grão-Pará (capitão-mor) em 1745; no Maranhão (já reduzida a capitania-mor) em 1742; em
Pernambuco, por fim, o último concurso é de 1751, mas o anterior fora em 1731, ou seja, vinte anos
antes. Nos restantes governos de menor importância ou simples capitanias-mores, os últimos concursos
têm lugar já em pleno período pombalino, tendo-se mantido até então com relativa regularidade: Cabo
Verde em 1756; Sergipe Del Rei em 1757; Santa Catarina em 1758; Rio Grande do Norte em 1760; Ceará
e Paraíba em 1761; São Tomé e Príncipe em 1763; Espírito Santo em 1764; e Cacheu em 1766. Há, por
fim, uns poucos concursos isolados depois de 1778 e no início de Oitocentos”. (MONTEIRO & CUNHA,
2005, p.212-213).
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recrutamento incidiam, por sua vez, na remuneração. Este segundo aspecto é, ao lado de
outros, relevante.
A procura de cargos no ultramar, como de governador ou vice-rei, atraia as
principais casas aristocráticas em Portugal, pois, de modo geral, o sistema de
remuneração das mercês régias constituía, em síntese, elemento estruturante do
patrimônio de casas e indivíduos que procuravam, a sua maneira, enobrecer. Assim, a
partir do século XVII foi “(...) quase sempre por meio das doações régias que as grandes
casas aristocráticas acumularam novas

fontes de rendimento,

e só muito

secundariamente por via de casamentos ou da compra de bens”. (MONTEIRO, 2001,
p.256). Reconhecer tal dimensão assumida, aliás, sob a dinastia de Bragança no
contexto da Expansão Ultramarina, implica em vislumbrar, no reino ou nas possessões
de além-mar, trajetórias político-administrativas de nobres e fidalgos que buscavam,
além das mercês régias, experiências novas ao entrar em contato com culturas e valores
diferentes. Circular pelo império, especialmente para aqueles que se dedicavam ao
trabalho de catequização ou, por outro lado, recolhendo informações de plantas e
remédios medicinais – os “boticários” – era, pois, crucial para alargar o campo de
conhecimento.
A remuneração do serviço como governador traduzia, por outro lado, a
hierarquização dos territórios. Durante a existência do Império português registrou-se
claramente a oscilação de hierarquias, ora constituindo a Índia como principal ponto
atrativo, ora as praças do Norte da África, ora a América portuguesa. Desse modo,
dependendo da importância política e econômica de um território, houve,
consequentemente, maior incidência na remuneração.
A título de exemplo para esse tópico, os dados do projeto Optima Pars mostram,
apesar de faltarem informações pormenorizadas, a remuneração dos serviços prestados
no ultramar. De maneira geral, como deixa claro Monteiro & Cunha (2005, p.206-207),
o cargo de governador e capitão-general do Brasil recebia no século XVII cerca de
1200$000 réis de ordenado; em Pernambuco o governador recebia, aproximadamente,
400$000 réis e, na outra parte da América portuguesa, no Rio de Janeiro o governador
recebia o ordenado de 100$000 réis. Por outro lado, ainda no século XVII, o governador
na Angola recebia cerca de 800$00 réis anuais; em São Tomé os ordenados para
governador somavam-se 400$000 réis, no entanto, a partir de 1660 aumentou, pois, para
600$000 réis.
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No Estado Índia, entretanto, a remuneração, pelo menos no século XVII,
apresentava diferença em comparação com outras partes do Império português. Em
algumas fortalezas, como Diu, Malaca e Ceilão, o ordenado dos capitães-mores
poderiam chegar, por vezes, a 600$000 réis anualmente. Por outro lado, o vice-rei no
Estado Índia recebia cerca de 3 200$000 réis. Como se vê, a remuneração dos serviços
no Oriente eram, genericamente, maiores que outras partes do império revelando, em
certo sentido, a hierarquia do território para a Coroa portuguesa. Além disso, os
ordenados dos governadores eram acrescidos, frequentemente, com outros pagamentos
como, por exemplo, custo de embarcação, homens de guarda, compra de víveres, entre
outros.
Para o século XVIII verificamos, na maioria dos casos, uma relativa lacuna de
informações referente à remuneração dos governadores. Mesmo assim, aqui ou ali, têmse alguns exemplos do sistema de remuneração dos governadores. A tendência mais
flagrante, como do período antecedente, foi, precisamente, o contraste da remuneração
entre as principais capitanias e secundárias. Na capitania do Ceará, poderia auferir o
ordenado de 300$000 réis no início do século XVIII e, posteriormente, cerca de
500$000 réis. O mesmo valor se observa no Rio Grande do Norte, isto é, 500$000 réis;
no Espírito Santo subiu de 300$000 réis para 500$000 réis no final do século XVIII.
Em relação ao século XVIII e início do XIX constatamos, genericamente, uma
clara nitidez da hierarquia, pois no Brasil ganhava-se 8 000$000 réis, Goiás e Mato
Grosso 4 800$000 réis, Paraíba e Piauí cerca de 1600$000 réis, Angola e Grão-Pará 6
000$000 réis. De resto, o que se depreende da imensa maioria de dados sobre a
remuneração de serviço como governador foi, no entanto, a discrepância existente entre
o soldo pago no Reino para os militares e os governadores no ultramar. Dependendo da
região, o soldo como governador no ultramar poderia, sem embargo, ultrapassar a
remuneração no Reino.
Por outro lado, com a crescente cristalização do topo da pirâmide nobiliárquica,
os cargos no Reino tendiam a seres ocupados, em maior ou menor grau, pelos Grandes.
Em contraposição, podemos dizer que servir no ultramar ou conseguir o cargo de
governador era, em dados situações, mais fácil que conquistar um posto no Reino. A
condição fundamental era ser, no mínimo, fidalgo para alcançar o posto de governador
no ultramar. Como se sabe, mesmo que a primeira nobreza do reino tendia, ao longo do
final do Antigo Regime em Portugal, encerrar-se no topo, observou-se, por outro lado, a
abertura da base. Portanto, em face do aumento da “nobreza civil ou política” na base, é
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lícito inferir, por conseguinte, que muitos indivíduos deste grupo serviram ao monarca
no ultramar ocupando, assim, o cargo de governador e outros.
Em relação aos governadores no Império português, o terceiro aspecto versa, em
resumo, acerca da circulação de indivíduos pelo império e, de igual modo, os mandatos
repetidos. Trata-se, desse modo, de todos os governadores e capitães-mores que
circulavam no Império português de 1578 à 1826 e reincidiram, em algum momento,
em outros lugares do império. Tais dados incluem, de maneira genérica, os governos
desde o Estado da Índia (e territórios subjacentes) até a América portuguesa. Para tanto,
a partir do Quadro nº05 e o Quadro nº06 pode-se avançar, sem embargo, no
entendimento acerca da dinâmica político-administrativa no ultramar.
QUADRO nº05
Mandatos individuais repetidos no império

Mandatos
repetidos

XVII

Percentagem

XVIII

Percentagem

357

35,2

326

37,4

100,0

871

100,0

de 1014

Total
mandatos

Fonte: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CUNHA, Mafalda Soares da. Governadores e capitães-mores do
império atlântico português nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CARDIM,
Pedro. CUNHA, Mafalda Soares da (orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime.
Lisboa: ICS, 2005, p.227.

QUADRO nº06
Circulação de indivíduos no império, por classe de governo

Oriente
Trajetórias
ascensão
Capitanias
secundárias*

XVII

XVII

XVIII

XVIII

30

19%

44

30 %

de 23

15%

19

13 %

65

42 %

33

23 %
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Governos
principais**

38

24 %

52

36%

Total

156

100%

148

100%

*Por exclusão, consideram-se como secundárias toda as outras capitanias do Estado do Brasil e do
Maranhão e os restantes governos do Atlântico Sul que não estão descritos na nota seguinte. Convém,
todavia, esclarecer que esta tipologia foi criada a fim de permitir a comparação na longa duração e que ela
ofusca a importância que, na hierarquia das classificações do centro político, tinham, até meados do
século XVII, os governos-gerais de São Tomé e de Cabo Verde.
**Consideram-se governos principais os do Brasil relativos ao governo-geral do Brasil, do Maranhão e
das capitanias do Rio de Janeiro, Pernambuco e Nova Colónia do Sacramento, acrescidos no século XVIII
das de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, para além dos governos das praças marroquinas,
dos arquipélagos norte-atlânticos da Madeira e Açores e de Angola.
Fonte: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CUNHA, Mafalda Soares da. Governadores e capitães-mores do
império atlântico português nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CARDIM,
Pedro. CUNHA, Mafalda Soares da (orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime.
Lisboa: ICS, 2005, p.228.

Observando o Quadro nº 05 deparamos, de imediato, com a regularidade de
repetição de mandados para os dois séculos. Apesar de uma pequena baixa no século
XVIII, a regularidade é, no entanto, mantida. Curiosamente, o mais interessante que,
entre a esmagadora maioria de repetição de mandados, ocorreu, em geral, uma única
vez. Portanto, se entre 1578 e 1700 verificamos na América portuguesa, nas praças do
Norte da África, costa africana e ilhas atlânticas o total de 665 mandatos individuais e
entre 1701 e 1808 cerca de 490 mandatos, ao adicionar os dados do Quadro nº05
observamos, no entanto, que os indivíduos enviados repetiram o mandado uma vez.
O Quadro nº 06 avança um pouco mais e permite refletir, por sua vez, a
circulação dos indivíduos no império. Constitui informações referente à quatro grupos,
isto é, no Oriente, trajetórias de ascensão, capitanias secundárias e governos principais.
Em relação ao primeiro grupo, de acordo com Monteiro & Cunha (2005, p.228), tratase, geograficamente, do Oriente e sobretudo a Costa Oriental da África que, entretanto,
não ascenderam ao cargo de vice-rei ou governo-geral. Mais exatamente, esse grupo é
composto por veteranos com poucas perspectivas de ascendência, pois as praças desta
região foram, pouco a pouco, perdendo atração. Este grupo dedicava-se, quase sempre,
aos governos da região oriental do Império português. Socialmente eram constituídos
por fidalgos, geralmente oriundos de destacadas linguagens no Reino e, não raro, filhos
de Grandes.
O segundo grupo corresponde àqueles que, de uma forma ou de outra, passaram
de uma capitania secundária para uma principal. Sem dúvida, formam os casos mais
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notórios e de efetiva ascensão no Império português e ilustram, como nunca, os
benefícios de servir no ultramar. Neste grupo encontramos, afinal, trajetórias
ascendentes como de Filipe de Mascarenhas que, após o serviço em praças do Estado da
Índia, respectivamente Ceilão e Moçambique, tornou-se nomeado para o cargo de vicerei. Como Filipe de Mascarenhas muitos outros indivíduos deste grupo, na América
portuguesa ou Norte da África, circularam pelo Império português e, em dado momento,
conseguiram, após anos de serviços, ascender a um cargo de destaque. Assim, para o
Seiscentos e Setecentos – primeiro 15% e depois 13% – desenhou-se, por assim dizer,
as trajetórias de maior destaque e de enobrecimento.
O terceiro grupo refere-se, geograficamente, às capitanias secundárias do Brasil
e do Atlântico português. Como se depreende do quadro nº06, no século XVII registrou
o maior número de indivíduos – 65 e, portanto, 42% do total de governadores –, no
entanto, na centúria seguinte abaixou-se drasticamente. Destaca-se uma característica
básica deste grupo foi, em certa medida, o enraizamento local. Em outras palavras,
tratava-se, geralmente, de militares com longo serviço no Brasil – ou até nascido – e
recorriam, frequentemente, a capitanias de menor prestígio.
Por último, o quarto grupo ilustrado pelo Quadro nº06 era mais seleto e,
portanto, destinado para governadores de primeira nobreza. Na verdade, tal tendência
ocorreu no século XVIII, pois, neste período a composição social dos governadores era
oriunda, majoritariamente, da primeira nobreza da corte. Não somente isso, a maioria
destes indivíduos tinham desempenhado ulteriormente o cargo de governador-geral ou
vice na Índia e, portanto, pertencentes as principais casas aristocráticas em Portugal.
Entretanto, para o século XVII, a situação era diferente, uma vez que a maioria dos
governadores eram naturais do Brasil e também nobres de nascimento.
De resto, dos quatro grupos expressos no gráfico é importante sublinhar, em
linhas gerais, o segundo e o terceiro grupo. Sem embargo, são nestes dois grupos que
encontramos indivíduos que circulam por todo o império e apresentam, enquanto tal,
maior experiência no serviço ultramarino. Não apresentavam, como o terceiro grupo, o
forte enraizamento local, mas por onde andavam buscavam, quando possível,
recrudescer as relações clientelares. Para tanto, observando os quatro grupos e,
sobretudo, os dois períodos considerados, a diferença fundamental, de acordo com
Monteiro & Cunha (2005, p.230) foi, precisamente, o peso do nascimento no
recrutamento dos governadores. Desse modo, a Coroa portuguesa tratou de pautar seus
critérios, incialmente, sobre o nascimento do indivíduo – consequentemente, a partir
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deste época o recrutamento passou a restringir, por seu turno, às principais casas nobres
– e, de forma complementar (e não como critério fundamental), a experiência militar.
O quarto aspecto refere-se, por último, mas não menos importante, à origem
social dos governadores em todo o Império português. Desse modo, a partir dos dados
fornecidos, pode-se, em última análise, visualizar, ao mesmo tempo, como nobres –
especialmente a primeira nobreza da corte e casas titulares, além de fidalgos e, em
alguns casos, mecânicos e indivíduos enraizados (como na América portuguesa o caso
dos chamados “brasílicos”) – desempenharam, no dealbar do século XVI, XVII e
XVIII, serviços no ultramar como governadores.
De antemão, a leitura dos Quadros nº 07, 08 e 09 permitem a compreensão de
dois aspectos fulcrais: primeiramente, a origem social dos governadores reflete, ao final
e ao cabo, a hierarquia dos espaços ultramarinos. Em segundo, o recrutamento realizado
pela Coroa portuguesa foi sofrendo, no decorrer dos séculos, alterações e observamos,
em maior ou menor grau, a necessidade de uniformização dos procedimentos de
escolha. Tal aspecto é importante, pois mostra, de fato, a interferência da monarquia
portuguesa como instância reguladora do serviço no ultramar. Portanto, como se disse
anteriormente, após o entronização da dinastia de Bragança, o rei passou, a partir de
então, como o principal regular no Antigo Regime português da mobilidade social.
Embora o serviço no ultramar tenha ganhado relevância no Seiscentos e Setecentos, o
serviço nas instituições do reino, como a Igreja, Inquisição, Magistratura, Exército e
Universidade – além do hábitos das ordens militares e cartas de brasão de amar –, de
igual modo, nobilitavam.
No Quadro n° 07 encontramos a proveniência e ordem de nascimento dos vicereis da Índia no período entre 1630 e 1810. Sem dúvida, os dados do quadro
evidenciam, pois, a elitização do cargo. Não somente no Estado da Índia, mas,
paralelamente, na América portuguesa os vice-reis e governadores-gerais apresentavam
status de nobreza inequívoca. Assim, o recrutamento para esse cargo no Império
português corresponde, por sua vez, ao processo de monopolização da primeira nobreza
do reino que, até o final do Antigo Regime em Portugal, permaneceu encerrado.
No Estado da Índia é certo que, à exceção de três ou mais indivíduos, a maioria
dos vice-reis tinham nascido em Portugal. Na verdade, os vice-reis do Estado da Índia
eram primogênitos e detentores de grandeza desde o nascimento. Se observamos o
Quadro nº07 deparamos que, entre 1630 e 1810, foram nomeados para essa região do
Império português 25 vice-reis, 4 sucessor de Grande, 12 sucessores de primeira
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nobreza, 3 secundogênito da primeira nobreza e, igualmente, 3 secundogênito de
Grande. Importante observar que os Grandes no período em apreço tinham totalizado 19
indivíduos. Quer dizer, entre 1630 e 1810, 19 indivíduos morreram no seio dos Grandes,
no entanto, puderam legar a grandeza para seus sucessores. O período de maior
elitização do cargo foi, no entanto, entre 1701 e 1750, quando se registra 3 sucessores
de Grande e, respectivamente, 4 sucessores de primeira nobreza.

QUADRO nº07
Proveniência e ordem de nascimento dos vice-reis da Índia (nomeações 1630-1810)
Estatuto

Índia

Nobiliárquico

1630-1700

1701-1750

1750-1810

Total

de

1

3

Sucessor de 1º

6

4

2

12

1

1

1

3

Sucessor

4

Grande
nobreza*
Secundogênito
de Grande
Secundogênito
de

2

3

1º

nobreza*
Outros

2

1

4

3

Total

12

9

4

25

Grandes**

9

6

4

19

*Nascido numa casa não titular da “primeira nobreza da corte”.
**Falecidos Grandes ou cujos sucessores receberam a grandeza pelos seus serviços.
Fonte: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Trajetórias sociais e governo nas conquistas. Notas preliminares
sobre os vice-reis e governadores-gerais do Brasil e da Índia nos século XVII e XVIII. In: FRAGOSO,
João Luís Ribeiro. BICALHO, Maria Fernanda Baptista. GOUVÊA, Maria de Fátima Silva (orgs). O
Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2001, p.260.
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Diferente do Quadro 07, os próximos (quadros 08 e 09) permitem ter uma visão
panorâmica da proveniência dos governadores no outro lado do Império português, a
saber, a América portuguesa – e, em especial, a capitania de Goiás. Sem dúvida, após o
século XVII, a América portuguesa foi ganhando, cada vez mais, importância na
política de hierarquia dos territórios no além-mar. Não por acaso que, conforme
registrou em seu estudo, Olival (2001, p.458-459)161, a relevância da América
portuguesa não se mostrou simplesmente na origem social dos governadores, mas, de
igual modo, na quantidade de hábitos e comendas das ordens militares concedidas aos
vassalos da América portuguesa. Assim, segundo a autora, entre 1641 e 1699, na
América portuguesa foram lançados cerca de 4,6 % dos hábitos da Ordem de Cristo e,
do outro lado do império, no Estado Índia 8,9% e na praça do Norte da África, em
Mazagão, 5,5%.
Ademais, esses dados alteraram-se vertiginosamente quando observado o século
XVIII: no Estado da Índia foram concedidas cerca de 5,4 % das comendas da Ordem de
Cristo e em Mazagão 2,7 %. Neste mesmo período – especialmente para o período entre
1720 e 1729 –, na América portuguesa, registrou-se a concessão de 8,8% das comendas.
Sem embargo, esse crescimento abrupto corresponde, genericamente, ao emaranhado de
razões que vai desde o descobrimento do ouro ao comércio de escravos. Sobressai, no
entanto, a importância da América portuguesa para o império lusitano.
Por outro lado, também representa, em menor escalar e até o século XVI, a
importância de territórios marcados, primeiramente, pela sua antiguidade – no caso, o
Estado da Índia, ilhas atlânticas e as praças marroquinas – e, em segundo, pelo
imaginário social da nobreza. O segundo aspecto refere-se, em geral, aos territórios que,
desde o começo, utilizaram, em maior ou menor grau, da guerra. Tratava-se da guerra
contra infiel e, frequentemente, contra as nações europeias (como franceses, ingleses,
holandeses, entre outros). Desse modo, nestes territórios a primeira nobreza do reino e
fidalgos inequívocos buscaram, quando possível, servir ao monarca português. Em
contraposição, a partir do século XVII, a América portuguesa passou a receber os
principais nobres de Portugal – por exemplo, o cargo de governador-geral do Brasil – e
demais indivíduos da nobreza.
Assim, o que desenhou na América portuguesa foi, com efeito, um processo de
nobilitação que atingiu os “Grandes de Portugal”. Mais do isso, a nobilitação oriunda,
161

OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado Moderno, Honra, mercê e venalidade em
Portugal (1641-1789). Lisboa, Estar, 2001, pp.458-459.
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em grande parte, dos serviços prestados à coroa portuguesa reverberou-se, por
conseguinte, na pequena nobreza ou a “nobreza civil ou política”, isto é, aqueles
indivíduos que, apesar de não terem nascimento ilustre, amealharam com o serviço ao
monarca, mercês e títulos. Representava, antes, do duplo processo observado sob a
dinastia de Bragança que encerrou o topo da pirâmide nobiliárquica, mas que,
simultaneamente, abriu a base da pirâmide social.
O Quadro nº 08 mostra as origens sociais dos governadores da América
portuguesa entre os 1578 à 1702. Há que acrescentar a divisão entre governador-geral,
governos principais e capitanias subalternas. Assim, é fato inconteste que os
governadores-gerais, em contraposição ao governador de uma capitania, foram
escolhidos entre nobres inequívocos. Em outras palavras, os governadores de capitanias
menores correspondiam, frequentemente, a fidalgos e indivíduos da pequena nobreza e,
enquanto das principais capitanias e governadores-gerais, eram, naquela altura,
pertencentes aos Grandes de Portugal e de nobreza titulada. Portanto, essa divisão
refletia, na prática, a hierarquia que existia dentro dos territórios da América portuguesa.
Em resumo, no total de governadores da 1 ° nobreza verifica-se 38 indivíduos, 38
fidalgos,74 nobres, 13 mecânicos, 83 brasílicos (ou locais) e 8 estrangeiros. Portanto,
adicionado todas as demais categóricas (como eclesiásticos, ignorados, nobre sem
identificação, etc) resulta em 386 governadores na América portuguesa no período em
apreço.
Nesse sentido, é importante observar, dentro destes números, quantidade de
governadores locais (os “brasílicos”) no início da América portuguesa. Ao total somam
22% dos governadores e, ao que tudo indica, conseguiam, de uma forma ou de outra,
ascender aos principais cargos da monarquia neste início. Em parte, como no Estado da
Índia e demais localidades do Atlântico Sul, a elevada mortalidade dos governadores
oriundos de Portugal levaram, aqui ou ali, o recrutamento de membros locais para
suprimir, por um breve espaço de tempo, os governadores – tratava-se, por outro lado, o
caso de indivíduos que pleitearam cargos em razão das redes clientelares e fortes
alianças na corte. Eram os chamados governadores interinos.
Além disso, este grupo também era constituído, acima de tudo, por indivíduos
que vieram de Portugal e, por alguma razão, decidiram, em algo momento, enraizar na
América portuguesa. O exemplo, afinal, dos Correira de Sá no Rio de Janeiro162 e, não
162 Para um estudo dos Correira de Sá no Brasil ver: NORTON, Luís. A Dinastia dos Sás no Brasil. A
Fundação do Rio de Janeiro e a Restauração de Angola. Lisboa: Agência-geral do Ultramar, 1965.
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obstante, dos Albuquerque nos nordestes mostram, sem dúvida, o enraizamento de
governadores na América portuguesa. Construíram redes clientelares e aumentaram seu
patrimônio com relações comerciais. Mesmo assim, não perderam a sua ligação com o
centro político da coroa – isto é, Portugal – e, em razão disso, conseguiram, pois,
ascender ao cargo de governador.
Conforme mostra Monteiro & Cunha (2005, p.225), o enraizamento denunciava,
em certa medida, indivíduos que não desejavam retornar à Portugal, pois ao estabelecer
no território colonial tinham enriquecidos e possuíam padrões de comportamento que os
distinguia das elites do Reino. Notamos, neste contexto, que a maioria destes
governadores tinham ido para a América portuguesa com idade precoce e, após vintes
ou trinta anos, casaram com mulheres naturais. No mesmo sentido, em caso de morte
durante o governo, era possível ver, anos e décadas depois, o estabelecimento da
descendência na mesma região com o objetivo de recolher o patrimônio ou, talvez,
solicitar mercês ao rei português. Portanto, baseando nas informações do Quadro nº 08,
não se pode esquecer a importância desempenhada pelos indivíduos locais na
governação ao longo do século XVII.

BOXER, Charles R. Salvador de Sá e a Luta pelo Brasil e Angola (1602-1686). Rio de Janeiro: Editora
Nacional/Editora da Universidade de São Paulo, 1973.
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QUADRO nº08
Origens sociais dos governantes da América portuguesa (1578-1702)
Governos

Datas
Início
/Fim

1º
Nobr
eza

Fidal
gos

Nobr
es

Nobre
s?

Mecâni
cos

Locais/Brasíl Ilhé
icos
us

Estrangei
ros

Ignora Tota Govs.
dos
l
Colectivos/
Domínio
Holandês

15911702
15981702

21

3

7

9

3

10

1

3

33

1598-

8

7

1

7

1

1

25

1

26

2

5

3

2

24

1

25

Total

Governadores
Baía
Rio de Janeiro
Pernambuco

2

26

2

28
33

1703
Maranhão

1616-

1

10

1

1

1

1701
Sacramento

1683-

1

3

3

1705
Total de governadores

38

25

7

1

0

30

2

2

6

111

%

34%

23%

6%

1%

0%

27%

2%

2%

5%

100%

4

115

57%
Capitães-

129

mores
São Vicente

1598-

1

17

26

6

8

8

5

9

5

2

16

1

1

11

75

75

6

4

24

24

2

1

16

32

3

35

2

4

4

26

1

27

3

9

1

20

1

21

3

29

1702
Itanhaém

16241701

Sergipe

d’El 1595-

Rei

1704

Rio Grande do 1599Norte

1695

Paraíba

1600-

2

5

2

1700
Ceará

1612-

5

4

2

8

1

5

26

6

4

11

2

2

3

4

32

4

13

12

3

40

1

41

13

67

71

48

275

9

284

1703
Espírito Santo

1593-

32

1700
Grão-Pará

1615-

7

1

53

4

1707
Total

de

0

13

6

capitãesmores

130

%

0%

5%

24%

26%

5%

19%

1%

2%

17%

100%

5%
Total XVII

38

38

74

72

13

83

6

8

54

386

%

10

10

19

19

3

22

2

2

14

100

13

399

Fonte: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CUNHA Mafalda Soares da . Governadores e capitães-mores do império atlântico português nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO,
Nuno Gonçalo. CARDIM, Pedro. CUNHA, Mafalda Soares da (orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime. Lisboa: ICS, 2005, pp.248-249.
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A partir do Quadro nº 09 observamos um elemento-comum: a elevação da
origem social dos governadores ou, dito de outra forma, a aristocratização dos
indivíduos nos governos da América portuguesa para o período entre 1702 à 1808,
especialmente nas principais capitanias. Comparando o Quadro n° 9 com o anterior,
percebe-se, notoriamente, a elevação social dos governadores. Em termos gerais, se no
primeiro quadro a primeira nobreza totalizava 38 indivíduos, no Setecentos, entretanto,
este número subiu para 74 indivíduos – na totalidade distribuídos, em Pernambuco,
Minas Gerais, Goiás, Brasil, Baía, São Paulo, entre outras capitanias. Paralelamente, a
quantidade de fidalgos inequívocos na América portuguesa transformou-se rapidamente
para o século XVIII: entre 1578 à 1702 registra 38 indivíduos e, na centúria seguinte, a
quantidade de indivíduos aumenta para 81 governadores.
Portanto, circunscrevendo a análise nestas duas categorias – isto é, a primeira
nobreza da corte e fidalgos inequívocos que, ao final e ao cabo, eram em Portugal, os
grupos de maior envergadura e ostentavam, verdadeiramente, o status de nobre –
verificamos a subida de 20 % no século XVII para 45% no século XVIII. Tal aumento
torna-se, segundo apontou Monteiro & Cunha (2005, p.240-241), mais visível ao
debruçar nas capitanias não dependentes. Por exemplo, a quantidade de governadores
fidalgos no Maranhão sobe de 30 para 65%, Grão-Pará de 7% para 63%, Rio de
Janeiro de 50% para 83 %. Além disso, o mais curioso são as novas capitanias, como
Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás que, definitivamente, subiram mais de 80% de
governadores. A capitania de Goiás, inclusive, governada por 8 indivíduos de primeira
nobreza e um fidalgo, ou seja, um território essencialmente aristocráticos para os
vassalos que serviam ao rei português no ultramar.
Como pano de fundo, a elevação social dos governadores de uma centúria para
outra mostra, indubitavelmente, a hierarquia dos territórios – como fica visível na
dicotomia de capitania principais e secundárias – mostrando, assim, como a origem do
social dos governadores coincidia, por sua vez, com a hierarquia dos territórios
engendrado pela política da Coroa portuguesa. Grosso modo, quando maior a
importância de uma determinado território era, de igual modo, a elevação das
qualidades sociais dos governadores. Para as capitanias fundadas no final do século
XVII e durante o século XVIII, como Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, ao tonaramse centrais para a Coroa portuguesa, especialmente em razão da descoberta de ouro e
diamantes, presenciaram, por outro lado, a governação de indivíduos provenientes da
mais alta nobreza em Portugal.
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Por último, mas menos importante, o Quadro nº 09 mostra a diminuição
vertiginosa dos governadores locais ou “brasílicos” no governo da América portuguesa.
Como se verificou no Quadro nº08, no decorrer de todo o século XVII, a presença de
governadores locais foi largamente constante na América portuguesa. Mais exatamente,
no século XVII compunham o total de governadores locais na América portuguesa cerca
de 83 indivíduo perfazendo, assim, 22 % dos governadores. As capitanias do Rio de
Janeiro, por exemplo, tivera 10 indivíduos locais e, de igual modo, a capitania do
Maranhão; em São Vicente o número total de governadores locais atingiu a quantidade
de 16 indivíduos: Paraíba, 9 governadores, Ceará, 8,, e Grão-Pará 7. Entretanto, a partir
do século XVIII, esse número decresceu, genericamente, para apenas 35 governadores
locais. A capitania que teve maior números de governadores locais neste período foi
Espírito Santo, com 5 indivíduos, seguida de Sergipe d’El Rei, com 5, São Vicente com
4, Rio Grande do Norte, com 4 e a demais capitanias igual ou abaixo de 2 governadores
locais.
Assim, se antes a percentagem de naturais chegava à 27%, a partir do século
XVIII este quantidade caiu drasticamente para 3 % nas capitanias principais. O exemplo
disso foi, precisamente, a Baía e o Rio que não surge nenhum natural na governança e,
de outro lado, as novas capitanias criadas, como Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás
não registraram, durante sua existência, nenhum governador local. Antes de tudo,
governadores oriundos exclusivamente de Portugal e pertencentes, portanto, a primeira
nobreza da corte e fidalgos inequívocos. Com efeito, tal mudança observada de um
século para outro na América portuguesa mostra, concretamente, o processo
desencadeado após a Monarquia Dual em que, cada vez mais, os Grandes e a nobreza
titulada tendia, seja na América portuguesa ou no outro lado do Império, como no
Estado da Índia, a monopolizar os principais cargos da monarquia. Isto se refletiu, por
conseguinte, nos postos de maior envergadura do Império português, como os governos
das principais capitanias da América portuguesa.
Assim, no século final do século XVII e ao longo do XVIII, o governo das
capitanias tendeu, de fato, a ser ocupado por indivíduos nascido em Portugal e
escasseando, cada vez mais, a elevação de naturais ao cargo de governador. Sem dúvida,
tal elemento evidenciava, ao final e ao cabo, a natureza do Império português após a
entronização da dinastia de Bragança, isto é, o representantes do rei português no
ultramar eram, pois, uma elite imperial. Em outras palavras, analisando o Império
português em sua totalidade observa-se que “(...) No equilíbrio local e regional de
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poderes que se estabelecia nos territórios atlânticos da Coroa portuguesa, os
governadores representavam a parcela mais “imperial” dos protagonistas. (MONTEIRO
& CUNHA, 2005, p.242).
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QUADRO nº09
Origens sociais dos governantes da América portuguesa (1702-1808)
Governos

Datas
Início
/Fim

1º
Fidal
Nobre gos
za

Nobres

Nobres
?

Mecânic
os

Locais/Brasí
licos

Eclesiást
icos

Ignorad
os

Total

Govs.
Colectiv
os

Total

1

10

Governad
ores
do
Brasil
Baía
17661809
Brasil
17021808

9

9

18

18

18

Grão-

1707-

2

10

2

3

1

1

19

19

Pará/Mara

1810

4

11

3

3

1

1

23

23

9

7

1

2

18

nhão/Rio
Negro
Maranhão/ 1701Grão-

1809

Pará/Rio
Negro/Pia
uí
Pernambu

1703-

co

1817

1

19

135

Rio de

1702-

Janeiro

1763

São Paulo

1721-

4

6

2

6

5

1

1

1

12

12

14

14

3

3

1748
17631811
São

1710-

Paulo/Min

1721

3

as
Mato

1751-

Grosso/Cu

1817

2

5

1

9

6

1

9

1

10

iabá
Minas

1721-

Gerais

1810

Goiás

1749-

8

1

1

1

18

18

9

9

1809
74

TOTAL
Governos

Datas
Início
/Fim

51

1º
Fidal
Nobre gos
za

10

7

0

4

1

5

152

3

155

Nobres

Nobres
?

Mecânic
os

Locais/Brasí
licos

Eclesiást
icos

Ignorad
os

Total

Govs.
Colectiv
os

Total

136

Capitãesmores
Rio

1701-

3

5

6

2

5

2

3

3

1

3

6

4

18

2

20

Grande do 1811
Norte
Rio

1737-

1

1

2

13

13

7

7

1

13

13

10

16

17

13

67

Grande do 1809
Sul
Sacrament
o

1715-

(Novo 1777

Colónia)
Santa

1739-

Catarina

1817

São

José 1758-

do

Rio 1818

1

2

3

1

21

12

3

2

Negro
TOTAL

0

11

7

0

2

69

137

Capitania
s
subordina
das
Ceará

17031812

Espírito

1700-

Santo

1811

Itanhaém

1701-

1

8

8

2

5

1

5

4

27

27

2

1

10

10

1

1

18

18

1

1

14

21

1

4

1727
Paraíba

1700-

10

6

3

2

1809
Piauí

1759-

1

22

1810
São

1702-

Vicente

1710

Sergipe

1704-

d’El Rei

1800

12

1

5

5

5

4

22

22

TOTAL

0

19

24

33

3

24

0

24

127

1

128

Total cm e

0

30

45

45

6

31

0

37

194

3

197

138

cs
Total

74

81

55

52

6

35

1

42

346

6

352

Brasil

Fonte: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CUNHA Mafalda Soares da . Governadores e capitães-mores do império atlântico português nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO,
Nuno Gonçalo. CARDIM, Pedro. CUNHA, Mafalda Soares da (orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime. Lisboa: ICS, 2005, pp.250-251.
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2.5. A nobreza nos domínios ultramarinos: o caso da “nobreza da terra” na
América portuguesa
Como se mostrou ao longo deste capítulo, há que sublinhar o papel
desempenhado pela Expansão Ultramarina na constituição da nobreza na Época
Moderna em Portugal. Dentro dessa perspectiva importa, por sua vez, analisar os nobres
na América portuguesa: o caso paradigmático da “nobreza da terra”. Em primeiro lugar,
consideramos que esse tópico – a nobreza nos domínios ultramarinos – é central para se
compreender a dinâmica do Império Portugal. No projeto Optima Pars os autores –
sobretudo Monteiro (2005) e Cunha (2006) – reconhecem a interferência de agentes
locais, como os chamados “brasílicos”, as câmaras municipais ou até mesmo a Igreja, na
governança. No entanto, realizam uma valorização da alta nobreza (os governadores e
vice-reis) e esquecem de introduzir, mesmo que rapidamente, o processo que envolveu
constituição de uma nobreza local. Sem dúvida, tal escolha tem implicações no estudo
do Império português, pois desta perspectiva os sujeitos que atuaram no “espaço
colonial”163 foram, do começo ao fim, provenientes única e exclusivamente do Reino
português. Em outras palavras, ao passo que a nobreza reinol assume lugar central na
perspectiva dos autores, os demais grupos sociais não recebem o devido tratamento.
Mais exatamente, Cunha e Monteiro (2005, p.231) afirmam que a elite mais
recorrente dos governadores no Império português foi, pois, uma “elite imperial”. De
fato, não se pode esquecer que os cargos ocupados nos postos ultramarinos foram,
essencialmente, selecionados entre a nobreza solar. No entanto, tal constatação não
justifica ao ponto de negligenciar, no plano teórico e investigativo, a participação de
outros grupos – como os agentes das câmaras, senhores de engenhos e donos de
escravos, a Igreja, entre outros – no exercício do poder nos espaços coloniais. Podemos
admitir que, a despeito da participação dos governadores e vice-reis nas decisões
políticas dos territórios conquistados, foram através desses “agentes subalternos”164 que
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Aqui, não utilizamos o termo “colônia” como sinônimo de uma região ocupada pela Coroa portuguesa
e tampouco como um polo antagônico em relação ao reino (ou como aparece em algumas obras, o termo
metrópole versus colônia). Consideramos que o termo “colônia” não expressa, na realidade, a
complexidade e dinâmicas dos processos de além-mar. Ao invés disso preferimos utilizar indistintamente,
na maioria dos casos, “espaços coloniais”, “domínios ultramarinos” ou “possessões de além-mar”
justamente por apresentar uma área que estava se definindo (e não um bloco fechado).
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“Agentes subalternos” ou “classes subalternas” empregado em consonância com o sentido estabelecido
por Ginzburg (2006) em detrimento de “classes inferiores” ou “agentes inferiores”. Ver: GINZBURG,
Carlos. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São
Paulo: Companhia das Letras, 2006.
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a conquista portuguesa se efetivou. A concessão de cargos aos habitantes dos espaços
coloniais, como nas diversas capitanias da América portuguesa, resultou no processo de
nobilitação constante. Em resumo, “(...) tais pactos entre as elites locais das conquistas e
a Coroa talvez possam ser vistos como um dos alicerces da monarquia pluricontinental
brigantina”. (FRAGOSO; GUEDES; KRAUSE, 2013, p.35).
Com efeito, o Império português foi constituído, em primeiro lugar, pelo serviço
das principais casas aristocráticas – que atuaram, frequentemente, no serviço militar
como como governador de uma capitania ou, no caso do Estado da Índia, como vice-rei
– e, portanto, tratava-se de indivíduos oriundos de Portugal que serviam no ultramar.
Entretanto, esse grupo não foi, durante a existência do Império português, único.
Haviam indivíduos que nasciam na América portuguesa e procuravam, através de uma
miríade de estratégias disponíveis, nobilitar-se e alcançar, por sua vez, os principais
vetores de estratificação social. A chamada nobreza da terra é, pois, parte integrante de
outra face do vassalos que serviam, nos longínquos territórios, ao rei português.
A primeira vista, o termo nobreza da terra pode causar certo estranhamento.
Afinal, que notícias se tem da existência de uma nobreza titulada nos domínios
ultramarinos, para além dos governantes que vinham diretamente do reino português?
Na verdade, para compreender a nobreza na América portuguesa – e demais regiões do
Império português – realiza-se um movimento inverso: desloca-se, pois, o eixo de
análise da nobreza conhecida tradicionalmente e oriunda de Portugal para se debruçar,
por sua vez, nos nobres da América portuguesa. Os dois grupos – a nobreza reinol e a
nobreza da terra – foram, a um só tempo, partes diametricamente opostas dos sujeitos
que integravam, aqui ou ali, o Império português. Mas que utilizaram, para se constituir
como grupo ilustre dentro das classificações sociais do Antigo Regime português, de
uma estratégia comum: servir ao rei no ultramar.
Na América portuguesa e, respectivamente, nas demais regiões do Império
português, a circunstância de nascer no ultramar comportava, de início, uma conotação
negativa dessas pessoas por não estarem imbuídas do mesmo vigor físico e da fibra
moral dos que tinham nascido em Portugal. Portanto, a redefinição do estatuto da
nobreza portuguesa e seus reflexos nas áreas de mineração rompeu, sobretudo a partir
do século XVIII, com o estigma de nascidos fora do Reino.
Assim, o estudo da nobreza concentra-se, ademais, na redefinição do próprio
conceito na América portuguesa seguido de um atrativo de ascensão social. Mais
especificamente, a nobilitação pelos serviços prestados como elemento agregador da
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sociedade. Por conseguinte, o que foi definido por Caio Padro Júnior (2006) como
sentido da colonização no livro Formação do Brasil Contemporâneo165 implica dizer
que – mas numa lógica diferenciada que preconiza, não somente o caráter meramente
econômico/comercial e escravista – o projeto de colonização da América Portuguesa
abriu, então, um campo incomensurável de prestações de serviços que, ao serem
executados, permitiu o estabelecimento de nobres – acompanhando, por sua vez, de
privilégios nobilitantes.
A historiografia brasileira – e, igualmente, portuguesa – nos últimos anos voltada
para o estudo da América portuguesa esquivou-se, substancialmente, de uma visão
simplista de sociedade fundamentada no comércio e escravismo. Grosso modo,
acrescentou que no Brasil estabeleceram-se, naquela época, práticas administrativas e
sociais além do previsto pela Coroa portuguesa. Ademais, no debate historiográfico da
América portuguesa – ou “Brasil Colonial” – surgiram obras que, de certa forma,
elaboraram uma dicotomização entre a relação Brasil e Portugal – com frequência,
Portugal era tido como a metrópole desenvolvida em discrepância do Brasil Colônia
dependente em todos os sentidos166. Por outro lado, e mais atualmente, os historiados que
estudam com afinco e profundidade o período colonial, demonstraram que nos domínios
ultramarinos desenvolveram, por sua vez, práticas administrativas complexas – e nem
sempre a estrutura social aqui implantada seguiu, de maneira rigorosa, a tradição
portuguesa, pois
(...) iam-se assim consagrando um padrão societário específico
[na América portuguesa]. A sociedade continuava estratificada
segundo preceitos estamentais, mas comportava grau
considerável de flexibilidade e mobilidade: os mulatos
herdavam, os bastardos eram reconhecidos. Entretanto,
persistiam os estranhamentos dos nobres administradores
portugueses ante um mundo improvisado, que desprezava
tradições consagradas e reinventava procedimentos. (SOUZA,
2006, p.168)167.

O que se entende por nobreza da terra na América portuguesa? O termo
respectivo termo é seguido, evidentemente, de variações semânticas e, portanto, de
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PADRO, Caio Júnior. Formação do Brasil Contemporâneo.São Paulo: Editora Brasiliense, 1977.
Na historiografia brasileira destacam-se, de fato, duas obras fundamentais que influenciaram e, ao
mesmo tempo serviram como base explicativa para o Brasil Colonial: PADRO (2006), em Formação do
Brasil Contemporâneo e, do mesmo modo, a obra de Novais (1979) em Portugal e Brasil na crise do
antigo sistema colonial (1777-1808).
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SOUZA, Laura de Mello e. O sol e a sombra: política e administração na América Portuguesa do
século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
166
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caráter polissêmico168. Para ter uma ideia concreta do conceito, seguem-se, em geral e
atualmente, três perspectivas de interpretação nomeadamente no período colonial. No
nordeste, e, principalmente, a região do Pernambuco, o historiador Evaldo Cabral Mello
(1997, 1995 e 2009), caracteriza a nobreza da terra a partir de três aspectos: uso
orgânico da palavra, discurso genealógico e, por último, um imaginário nativista. Ao
utilizar o termo nobreza da terra pretende-se, segundo Mello (1997 e 2009), alagar tal
conceito para outras camadas da sociedade – além dos indivíduos do Reino – mas,
acima de tudo, os descendentes (filhos e netos) que participaram da luta contra os
holandeses.
Em contraposição ao Pernambuco, nos últimos anos e em decorrência dos
estudos para a região do Rio de Janeiro, o historiador João Fragoso (1988, 2000 a,
2000b, 2007) concebe a nobreza da terra, dentre outras coisas, a partir da noção de elites
locais, poder municipal, origem de um oficial ou régio, concessão de mercês, cargos
administrativos, etc. No entanto, o ponto de fundador – historicamente e socialmente –
é, para Fragoso (1988), o ideário da conquista resultado, afinal, da luta contra os
franceses e tamoios entre 1566 e 1620
Na ampla produção historiográfica sobre a nobreza da terra, a região do
Nordeste e o Rio de Janeiro são, até o presente momento, o epicentro e o ponto
privilegiado e configurador das análises. No entanto, nos últimos anos, os trabalhos de
historiadores para a região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás ganham,
paulatinamente, uma contribuição significativa. Para Minas Gerais, a tese de
doutoramento na Universidade de Brasília da Roberta Stumpf (2009) é, em linhas
gerais, a tentativa de entender a nobreza na sociedade mineira a partir da solicitação de
mercês régias e hábito das ordens militares.
Por seu turno, referente à região de Goiás os trabalhos da historiadora Cristina
de Cássia Pereira Morais (2011 e 2012), especialmente, sua tese de doutorado contribui
para o estudo da nobreza. Para Morais (2011), o descobrimento das minas foi
responsável, de fato, pela migração de indivíduos de todo o Brasil que, embora
168

No estudo sobre as elites coloniais e a nobreza da terra, a historiadora Bicalho (2005b, p.24) salienta
que “Há historiadores que afirma que a designação nobreza da terra só pode ser usada aos nos referirmos
à açucarocracia pernambucana. Alguns argumentam que, de toda a América portuguesa, só tem
Pernambuco colonial o termo nobreza da terra aparece na documentação. Daí ser legítima a utilização do
termo no que concerne às demais capitanias da América portuguesa. Só a título de exemplo, na carta 5º
das Cartas Chilenas, de autoria de Thomas Antônio Gonzaga, lemos entre os versos 201 e 205 “Acaba-se
a função e o nosso chefe/à casa, com bispo recolhe/ A nobreza da terra os acompanha/Até que montam a
dourada sege”. No entanto, o que se pretende aqui não é discutir se o termo encontra-se ou não
documentação e, sim a construção a partir de certos atributos das elites coloniais de diferentes capitanias”.
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estivessem imbuídos do desejo ávido de riquezas e ascensão social, por outro lado, o
enraizamento de tais indivíduos deram-se, em primeiro lugar, pela aspecto religioso e,
sobretudo, a concessão do status de nobre utilizado, por sua vez, pela Coroa portuguesa
para incentivar a extração de ouro, aumentar as transações comerciais e a proteção da
Capitania contra os ataques indígenas.
Como se vê, a renovação historiográfica referente a América portuguesa trouxe
(...) novas perspectivas analíticas acerca das elites coloniais, em
particular no que se refere às suas esferas de atuação e às estratégias
percorridas para a consolidação do seu prestígio local. O pressuposto
de que as relações entre o centro político e os domínios ultramarinos
pautaram-se também pela negociação tem contribuído para que
alternativas de engrandecimento social específicas do contexto
americano passassem a dividir a atenção dos historiadores com
aquelas que percorriam as vias oficiais. Não surpreende, portanto, a
ênfase dada ao impacto gerado pelo sistema de doação de mercês
régias na consolidação das hierarquias sociais na América e sua
importância na formação de uma nobreza reconhecida jurídica e
oficialmente (...). Não se trata de analisar esta conquista como um
imenso Portugal, mas de considerar que seus habitantes também
acolheram os critérios hierárquicos trazidos pelos colonizadores (...).
A recente historiografia brasileira tem atentado para isso e, não
obstante as pesquisas versem sobre territórios específicos que
compunham a América, elas permitem concluir que em todos os
cantos desta conquista estratégias de afirmação social se repetiam,
embora ganhassem relevâncias distintas a depender das realidade
locais. (STUMPF, 2009, p.119-121).

Nesse quadro historiográfico, é necessário pontuar que a nobreza da terra foi
caracterizada, quase sempre, como os senhores de engenho e dono de escravos
(especialmente na região de Pernambuco), o que, por sua vez, remete a associação da
nobreza da terra com o poder e riqueza. Segundo Silva (2005) a riqueza, para muitos
historiadores constitui um dos aspectos latentes da nobreza. Porém, a nobreza no
período moderno – e de igual modo, mas num contexto histórico diferente, nos
domínios ultramarinos no Brasil – foi-se abrindo paulatinamente. Por consequência,
admite-se que nem sempre riqueza e nobreza estavam relacionadas, uma vez que o
fundamental, no período moderno e nos domínios ultramarinos, eram as ações dos
indivíduos e não seu poder material. Observamos que o fato de relacionar nobreza da
terra com poder e riqueza levou, segundo a respectiva autora, a identificar a nobreza da
terra com senhores de engenhos, dono de escravos e terras. Entretanto, a nobreza da
terra nos domínios ultramarinos certas características exteriores (como o próprio poder e
dinheiro), mas, a um só momento, possuiu outras evidências profícuas. Portanto, o fato
de ter privilégios, honras, liberdades, isenções, franquezas, entre outros aspectos eram,
em síntese, símbolos elementares desta nobreza que, mesmo estado incipiente, ia-se
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formando no Brasil do século XVIII.
Nesse sentido, para se tornar nobre os principais vetores de estratificação eram,
em síntese, a concessão do foro de fidalgo da Casa Real, comenda das três ordens
militares (Cristo, Santiago e Avis), inserção no grupo dos familiares do Santo Oficio,
cargos na Câmara e a inserção na tropa paga (incluindo, ao mesmo tempo, ordenanças e
milícias).
Ainda no século XVII, aqueles que lutaram nas guerras em Pernambuco, Bahia e
de outras localidades da faixa atlântica na América portuguesa contra os estrangeiros
(holandeses, franceses e ingleses) receberam, posteriormente, em razão dos serviços
prestados a Coroa portuguesa, mercês e hábitos das ordens militares. Assim, num
primeiro momento, na América portuguesa as ordens militares eram alcançadas,
sobretudo, pelo serviço militar. Os méritos e serviços militares tiveram peso no
agraciamento dos indivíduos. Entretanto, durante o período pombalino (1750-1777)
ocorreu uma mudanças substantiva: militares, comerciantes e mineiros puderam,
naquela altura, angariar mercês mediante os serviços militares e o perdão régio.
Notamos, nesse sentido, que o perdão régio estendia-se, com efeito, para o defeito
mecânico.
Desse modo, o reflexo desta mudança no seio das ordens militares processou-se
a partir do momento que, em diversas capitanias da América portuguesa, os habitantes
conseguiam adquirir comenda das ordens militares se entregassem, anualmente, oito
arrobas de ouro (ou mais) nas Casas de Fundição. Além dos feitos militares, a entrega
anual de arrobas e os serviços ao monarca português, somavam-se, ao final e ao cabo,
nos vetores de distinção social.
Diante do que foi apresentado sobre a nobreza da terra na América portuguesa,
somos impelidos a considerar, portanto, que se tratava de um grupo distinto daquele de
Portugal – a nobreza reinol. Ao mesmo tempo que se diferenciava seguiu, para angariar
mercês e títulos, os rituais e práticas da sociedade europeia. A constituição de uma
nobreza e um governo monárquico foi, sem dúvida, marca indelével de uma sociedade
de Antigo Regime. Mesmo assim, deve-se acrescentar, a partir do que foi observado na
América e demais regiões do Império português, que as instituições da nobreza
variaram, sumariamente, de acordo com os costumes, tradições, culturas, leis, entre
outros aspectos. Assim, o estabelecimento da nobreza (reinol ou a nobreza da terra)
dependeu, em grande parte, de cada região e período.
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TERCEIRO CAPÍTULO
O NOME E O SANGUE: A FAMÍLIA CUNHA MENESES NO ANTIGO REGIME
PORTUGUÊS
3.1. Reprodução social e alianças matrimoniais: a família Cunha e Meneses em
Portugal
Em 16 de dezembro de 1788, o cônsul da Rússia enviou ao Conde Osterman a
informação que, a bordo do navio de guerra chamado Belém responsável por
transportar, naquela período, os quintos do ouro do Brasil, chegava à cidade de Lisboa,
exatamente no dia 14 do respectivo mês, Luís da Cunha Meneses169. Segundo o cônsul,
Luís da Cunha Meneses retornou à Portugal depois de governar, durante cinco anos,
uma região rica do Brasil “(...) que leva o nome de Minas Gerais”. Não obstante, o
cônsul tratou de referir-se à Luís da Cunha Meneses como irmão do 3º Conde de
Lumiares e seu outro irmão que, naquela altura, era vice-rei no Estado da Índia – mais
exatamente, o cônsul se referia à Francisco da Cunha Meneses que foi enviado, em
1786, para Goa como vice-rei e permaneceu até 1794. Igualmente, comentava que os
irmãos de Luís da Cunha Meneses eram “espirituosos”. Também acrescentava, por
último e em tom de apreciação, que se tratava de uma das famílias mais ilustres de
Portugal, os Meneses.
Partindo do relato do cônsul da Rússia, podemos observar, em linhas gerais, dois
aspectos importantes: primeiro, ao descrever a chegada de Luís da Cunha Meneses em
Portugal, não esqueceu de referir-se a ele como governador. Em segundo, para
caracterizar a figura de Luís da Cunha Meneses recorreu-se, por sua vez, aos irmãos
dele – eram “espirituosos” – e, especialmente, o fato de pertencerem à antiga estirpe dos
Meneses, uma das mais ilustres famílias de Portugal.
Por se tratar do cargo de cônsul que, a todo momento, presenciava a
movimentação intensa de pessoas e por estar, afinal, no centro político do Império
português – isto é, Lisboa –, colocou em evidência, com estrema clareza, dois elementos
que, no final do século XVIII, tornaram-se parte integrante da sociedade de Antigo
Regime em Portugal: o serviço ao monarca (identificado Luís da Cunha Meneses como
ex-governador de uma das capitanias mais ricas do Brasil) e, de outro lado, o sangue e o
nome (irmão do Conde de Lumiares e, de outro lado, irmão do vice-rei na Índia e
169

Biblioteca da Ajuda, cd. 51-XV-11 fl.541-543. Carta do cônsul da Rússia para conde de Osterman.
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pertencente a uma família ilustre). Assim, estes dois aspectos consubstanciavam
tendências mais gerais do grupo nobiliárquico no Império português na sua última fase,
ou seja, o século XVIII e início do XIX.
Não somente isso, tais características – servir ao rei e usufruindo, portanto, de
mercês régias, além da relevância do nascimento e a descendência como marca
indelével da nobreza reforçada, em grande parte, pela dicotomia criada após a dinastia
de Bragança entre o topo da pirâmide nobiliárquica e a intensa ramificação da base –
tiveram, sem dúvida, ecos na família Cunha Meneses. Desse modo, identificar, entre
outros aspectos, a descendência desta família, os processos de estratificação e
reprodução dentro do grupo, a mercês régias que foram agraciados, além dos títulos
nobiliárquicos é, certamente, fundamental para compreender a razão pela qual o cônsul
da Rússia identificou-a como “uma das mais ilustres de Portugal”.
Em geral, os dados que retratam a descendência da família Cunha e Meneses
estão disponíveis, de maneira esparsa e com muitas lacunas, em alguns tratados
genealógicos170, inventários171, comendas as ordens militares172 além de uma
bibliografia especializada sobre o tema173. Não se trata de escrutinar, excessivamente, a
origem desta família em períodos longínquos, mas, antes, de enfatizar os indivíduos
desta família no século XVII e, sobretudo, no auspício do século XVIII.
Em primeiro lugar, há que sublinhar que se trata de linhagens diferentes, isto é,
de um lado a família Cunha e de outra os Meneses. Entretanto, como poderemos
observar, tais famílias tinham, ao mesmo tempo, características comuns e outros
aspectos que diferenciavam substancialmente entre si concernente aos vectores de
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Nesse ínterim, destacam-se três obras genealógicas: de D. Caetano de Sousa História genealógica da
Casa Real Portuguesa, de José Barbosa Canais Costados das famílias Illustres de Portugal, Algarves,
Ilhas, Índia e Afonso Henrique Martins Nobreza de Portugal e do Brasil.
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O inventário dos bens de José Felix da Cunha e Meneses é rico em informações da família Cunha
Meneses
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Especialmente a habilitação de Luís da Cunha Meneses a qual informa, pormenorizadamente, sua
descendência para provar seu sangue nobre.
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Por exemplo, a coletânea organizada por João Paulo de Oliveira e Costa A Nobreza e a Expansão.
Estudos biográficos, a ampla produção de Nuno Gonçalo Monteiro sobre a nobreza na período moderno,
designadamente Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime, O crepúsculo dos grandes. A
Casa e o patrimônio da aristocracia em Portugal (1750-1832), Elites e Poder: entre o Antigo Regime e o
Liberalismo e, especialmente, os trabalhos de Mafalda Soares da Cunha como A Casa de Bragança
(1560-1640): práticas senhoriais e redes clientelares, Linhagem, Parentesco e Poder. A Casa de
Bragança (1384-1483), o esclarecedor artigo sobre os Cunha e Meneses Nobreza, alianças matrimoniais
e reprodução social. Análise comparada dos grupos familiares dos Meneses e Cunha (séc. XV0 1640).
Além desses trabalhos, do autor português, João Paulo da Silva Aparício com a seminal dissertação de
mestrado concernente a administração de Luís da Cunha Meneses Governar no Brasil Colonial: a
administração de Luís da Cunha Meneses nas capitanias de Goiás (1778-1783) e de Minas Gerais (17831788).
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estratificação, organização familiar, relações clientelares e matrimoniais, serviços
prestados a monarquia, entre outros aspectos. Neste sentido, rastrear, mesmo que de
maneira parcelar e sumariamente, a linhagem dos Cunha e Meneses é, em resumo, uma
forma de estudar o grupo nobiliárquico. Como alertou Cunha (2009, p.03)174, estudar
um grupo familiar a partir da linhagem é, tão somente, um enfoque privilegiado, pois
com esse procedimento é possível, a um só tempo, desenvolver uma análise
significativa na história social da nobreza, uma vez que “(...) existem elementos de
identificação comum, partilha de objectivos e níveis importantes de interacção entre os
diferentes membros do grupo familiar”.
Para desenvolver o estudo da família Cunha e Meneses utilizar-se-á, num
primeiro momento, os dados fornecido pelo trabalho de Mafalda Soares da Cunha175
referente ao século XV até o final do século XVI e, em segundo, as informações
provenientes dos tratados genealógicos, comendas, inventários e bibliografia
especializada que fornecem, apesar de algumas limitações, a trajetória deste grupo no
século XVII e XVIII. Assim, a conjugação das informações de períodos distintos da
família Cunha e Meneses e de fontes diversificadas poderá, em embargo, fornecer um
quadro-geral destes dois grupos familiares no Antigo Regime português.
Em seu sucinto trabalho, a historiadora portuguesa, Mafalda Soares da Cunha
deteve-se no estudo da família Cunha e Meneses entre o século XV até o final do século
XVI. Em linhas gerais, sua investigação buscou identificar a descendência destes dois
grupos até a oitava geração recorrendo, por sua vez, aos varões legítimos e, não raro,
alguns bastardos. Para tanto, ao optar pela separação entre filhos legítimos e ilegítimos e
escolher, porém, somente o primeiro grupo para desenvolver sua análise, a respectiva
autora pretendeu, acima de tudo, analisar como se deu a reprodução biológica por via
varonil. Trata-se, pois, de uma escolha que, de um lado, limita o campo de análise, mas,
por outro lado, se centra nos principais indivíduos de cada grupo e, consequentemente,
remete àqueles que obtiveram, de uma forma ou de outra, posições cimeiras.
Conforme foi apresentado no trabalho de Campos (2002)176 sobre D. Pedro de
Meneses, o 1º Conde de Vila Real, e D. Martinho de Meneses conseguiram, a partir do
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CUNHA, Mafalda Soares da. Nobreza, Alianças matrimoniais e reprodução social. Análise comparada
dos grupos familiares dos Meneses e Cunhas (séc. XV-1640). In: BARATA, Maria do Rosário Themudo.
KRUS, Luís (org). Olhares sobre a história: estudos oferecidos a Iria Gonçalves. Casal de Cambra:
Caleidoscópio, 2009, p.1-30.
175
Idem, Ibidem.
176
CAMPOS, Nuno Miguel Silva. Redes sociais: D. Pedro de Meneses e a construção da Casa de Vila
Real (1415-1437). Universidade de Évora. Dissertação de mestrado, 2002.
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século XIV e XV, prolongar, em discrepância com outras indivíduos da linhagem, a
descendência por longo séculos. Respectivamente, tratando dos Meneses no século XV,
D. Martinho de Meneses e D. Pedro de Meneses – que provinham de dois primos, D.
Gonçalo Telo e D. João Afonso Telo – foram, portanto, os iniciadores de dois grupos da
família Meneses que lograram, além de títulos e posições cimeiras, uma relativa
autonomia. Não por acaso que, segundo assinala Cunha (2009, p.08), os Meneses se
tornaram, desde o limiar da modernidade, uma das linhagens mais procuradas por
outros grupos a fim de aumentar, certamente, o patrimônio e a posição dentro da
aristocracia portuguesa. Com efeito, o capital simbólico desta família explica-se, sem
dúvida, pela elevada taxa de matrimônio masculino e feminino, além dos títulos
ostentados por este grupo, como por exemplo terras de jurisdição, cargos palatinos,
mercês régias, entre outros.
No estudo de Cunha (2009), a autora divide em dois grupos: o Meneses I
(referente à D. Martinho de Meneses) e os Meneses II (e por outro lado, D. Pedro de
Meneses). Em termos gerais, o grupo Meneses I ajudou ao rei português na tomada de
Ceuta e, posteriormente, foram agraciados com o título de conde de Vila Real. De
antemão, podemos notar que este grupo destacou-se com os serviços militares no Norte
da África, chegando, por vezes, a se fixar nas praças marroquinas através de casamentos
locais. Em contraposição, os Meneses II desempenharam, na esmagadora maioria dos
casos, funções e cargos palatinos. Se os Meneses I obtiveram clara distinção social com
o título de conde de Vila Real, os Meneses II, de outro lado, angariaram o senhorio de
Cantanhede.
Em relação aos Meneses I observamos, em certa medida, instabilidade nas linhas
primogênitas de sucessão. Tal fato explica-se, visto que a maioria dos indivíduos
desempenharam, em algum momento, funções militares no Norte África, ocorreu, por
conseguinte, o afastamento – ainda que rapidamente – do centro político e, sobretudo, a
morte de filhos primogênitos que, desde cedo, se lançavam no serviço no ultramar.
Entretanto, o serviço nas praças marroquinas renderam, de fato, mercês régias que
atuaram, afinal, na elevação do patrimônio. Mesmo assim, em razão da instabilidade na
sucessão, o que se viu, especialmente no século XVI, foi a transferência de bens para
outras casas. Segundo Cunha (2009), o caso emblemático disto, em meados do século
XV, o casamento da filha do 1º conde de Loulé com o 4º conde de Marialva. O resultado
foi, por sua vez, a representação familiar dos Meneses num ramo secundogênito através
de D. Duarte de Meneses, conde de Viana, que foi governador em Tânger.
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Os Meneses II – especialmente originados do tronco dos Meneses de
Cantanhede – conseguiram, entretanto, manter ao longo de oito gerações a sucessão
varonil. Como foi tido anteriormente, os Meneses II buscaram, quase sempre, os cargos
palatinos, mas, dentro de ramos secundogênitos deste grupo, observou, aqui ou ali, a
presença de indivíduos no serviço no ultramar. Portanto, de um lado, uma grande
minoria dedicou-se, ao menos no século XV e XVI, em cargos ultramarinos, no entanto,
a maioria dos indivíduos deste grupo buscaram, genericamente, servir ao rei português
em cargos no Reino. Consequentemente, partido disso, segundo Cunha (2009), os
Meneses II tiveram estabilidade na sucessão por dois motivos: primeiro, o elevado
número de filhos legítimos (excluindo, porém, somente primeira e a oitava geração que
registrou filhos ilegítimos) e, por outro lado, por não ocuparem postos militares no
ultramar.
Por sinal, foi partir deste ramo (Meneses-Cantanhede) que, séculos depois,
surgiram os condes de Ericeira e marqueses de Louriçal – citam-se, por exemplo, a
culminância nos netos dos 5º Conde de Ericeira e1º Marquês de Louriçal, isto é, os
indivíduos como Luís da Cunha Meneses, Tristão da Cunha Meneses, Manuel Inácio da
Cunha e Meneses, Francisco da Cunha e Meneses, entre outros. Além disso, é na sexta
geração com D. Diogo de Meneses que se obteve o título de 1° conde de Ericeira em
razão dos serviços prestados em Madrid junto à Filipe III. Portanto, a linhagem fundada,
originalmente, por D. Pedro de Meneses, ao se dedicar aos cargos palatinos ou políticos
no Reino, além de possuírem uma influente rede clientelar, obteve, de fato, estabilidade
na sucessão varonil ao longo de oito gerações. No entanto, na linhagem de D. Martinho
de Meneses observamos o contrário177, pois embora se destacassem no serviço no
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Concernente a sucessão dos Meneses I e II pode-se ver, através da descrição de Cunha (2009, p.09),
que “(...) No que se refere ao primeiro caso veja-se que entre os Meneses I o sucessor de D. Duarte de
Meneses casou com uma das filhas do 2.º duque de Bragança e uniu uma das suas filhas com o 2.º conde
de Monsanto; na geração seguinte a sucessora consorciou-se com o 4.º conde de Marialva. Um filho e
uma filha do 1.º conde de Tarouca casaram na casa da Feira, e outra com o 3.º conde de Abrantes; na
geração seguinte o herdeiro casou com uma filha do 3.º conde de Monsanto e nas duas seguintes foi a vez
de uma filha casar respectivamente com o 4.º conde da Vidigueira e com o 7.º marquês de Vila Real.
Embora menos selectos, no que respeita os Meneses II sabe-se que o sucessor do 4.º senhor de
Cantanhede casou com uma filha do 1.º conde de Monsanto e que uma sua filha se uniu ao 1.º conde de
Borba; o herdeiro do 6.º senhor de Cantanhede casou com uma descendente do 1.º conde de Linhares; o
2.º casamento do 8.º senhor desta casa foi realizado com uma filha do 1.º marquês de Mirabel (Castela) e
o seu filho mais velho com a do 1.º conde de Santa Cruz. Depois de implantada a casa de Louriçal, o filho
mais velho do seu 2.º senhor casou com uma filha do conde de Redondo e o do 5.º com a filha do 4.º
conde de Atouguia”.
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ultramar e com cargos honoríficos, não lograram, ao final, instabilidade. Em razão
disso, teve pouca descendência e o aumento de filhos ilegítimos178.
Nesse contexto, a família Cunha apresentou, ao se comparar com os Meneses,
uma trajetória substancialmente diferente. Em primeiro lugar, após a crise dinástica no
século XIV, a grande maioria dos indivíduos da família Cunha migrou para terras
castelhanas. Em contraposição, o mesmo não se observou no grupo dos Meneses, pois,
ao invés de migrarem para outro lugar, voltaram, em grande número, para o Reino. A
partir de então, buscaram, diuturnamente, a elevação social da estirpe –
especificamente, o que catapultou os Meneses I foi, inicialmente, os serviços à
monarquia nas praças marroquinas, de outro lado, os Meneses II trataram de servir ao
monarca em cargos na corte portuguesa.
Com base nos dados da historiadora Mafalda Soares da Cunha (2009),
considerou-se, para fins de estudo das estratégias de reprodução (biológica e social),
Vasco Martins da Cunha como o fundador desta linhagem. Ao mesmo tempo, dos oitos
filhos de Vasco Martins da Cunha seis matrimoniaram e o estudo centrou-se,
fundamentalmente, em quatro casos particulares. Ademais, a escolha destas quatro
linhas de descendentes varões decorreu, em geral, pelo fato de se manterem, ao longo
dos séculos, certa estabilidade e por permanecerem em Portugal. Para tanto, com base
neste universo de análise, dos dados apresentados por Cunha (2009, p.28), a família
Cunha se desdobrou em 114 varões legítimos, 82 fêmeas, 20 ilegítimos. Além disso, o
estado dos filhos legítimos (e filhas) registrou, ao todo, 52 varões solteiros, 62 varões
casados, 37 fêmeas solteiras e 45 casadas.
No primeiro caso dos descendentes varões de Vasco Martins da Cunha, mostrouse o mais complicado. Segundo Cunha (2009, p.13), foi espoliado do morgado de Tábua
e, somente duas gerações depois, conseguiu-se, portanto, reaver o morgado. Em relação
as alianças matrimoniais, o estado foi decadente: marcado por inúmeros acasos
biológicos, os varões, quase sempre, uniram-se com filhas de homens letrados e
“homens honrados”. Por outro lado, a união das filhas mostrou-se, porém, com maior
sucesso ao se casarem com alcaides-mores e, por vezes, com senhores de morgados. O
segundo caso se refere-se, pois, a uma trajetória efêmera. O ponto alto do descendente
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Nesse contexto, há que destacar, segundo Cunha (2009) os casos de endogamia dentro dos Meneses I e
II. Citam-se, por exemplo, o matrimônio da filha do 1° conde de Cantanhede com o 3° filho do 1º
marquês de Vila Real, 8º Cantanhede com uma prima, filha de D. Aleixo de Meneses, entre outros. Sem
dúvida, a endogamia reforçava a concentração patrimonial e evitava, em certo casos, o estrangulamento
dos bens na sucessão ou dispersão por outros casas de menor qualidade.
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de Vasco Martins da Cunha foi, precisamente, as mercês régias que se beneficiou, como
o senhorio de Lanhoso e a administração do morgado. No entanto, ao se perder o
morgado, ocorreu, por conseguinte, a extinção biológica desta descendência.
Para Cunha (2009, p.14) o terceiro caso foi, em resumo, o mais bem sucedido
das linhas de sucessão. Tratava-se de Gil Vaz da Cunha que detinha senhorios no Entre
Douro e Minho. O primogênito recebeu, no início, os senhorios do pai, entretanto, por
ter somente uma única herdeira, os bens foram repassados, posteriormente, ao segundo
filho. Além disso, por determinação régia recebeu os senhorios de Gestaço e Panóis.
Destaca-se que, nesse contexto, alguns indivíduos deste ramo lançaram-se no
serviço no ultramar. Trata-se, respectivamente, de Nuno da Cunha e Tristão da Cunha
que foram governadores na Índia. O primeiro indivíduo obteve êxito, pois além de
pertencer à uma casa titulada, centrou-se, de maneira intensiva, nas uniões matrimoniais
diminuindo, desse modo, a mortalidade de filhos primogênitos. Em contraposição, o
segundo indivíduo investiu nas atividades mercantis e, em razão dos lucros, pode,
futuramente, engrossar o patrimônio da casa e prolongar, de fato, os laços matrimoniais
com outras casas titulados. Por fim, o quarto caso das linhas de sucessão se trata de
Pedro Vaz da Cunha. Mesmo se constituindo como segundo filho, recebeu o senhorio de
Angeja e Pinheiro, além de outras áreas. O fato que agravou a decadência desta linha
foi, sem dúvida, conforme observou Cunha (2009, p. 16), a participação de dois netos
na conspiração contra D. João II. O mais novo dos netos tinha recebido o título de
conde de Penamacor e, igualmente, desempenhado o cargo de regedor. Em decorrência
a conspiração, o filho mais novo herdou os bens da casa, mas não teve descendência.
Com efeito, do que foi exposto acima, inferimos, em linhas gerais, que entre os
Cunha e Meneses desenharam-se poucas diferenças em relação as estratégias de
reprodução. Em certa medida, os Cunha tendiam a ter um maior número de filhos, mas
tentaram, quando possível, restringir a união matrimonial dos filhos. Na verdade,
segundo Cunha (2009, p.22), os Meneses I e II, ao estabilizarem precocemente,
buscaram a sucessão para um único filho varão e restringiram, por outro lado, a
ocupação dos filhos (especialmente os primogênitos) nos postos militares no ultramar.
Entretanto, para o lado das filhas, a diversificação de alianças foi constante. Diferente
disso foram os Cunha que, desde muito cedo, buscaram a diversificação de alianças e
não pouparam de servir no ultramar. Assim, com as mercês régias e a remuneração
conseguida no serviço ultramarino puderam, com efeito, circunscreve os bens dentro do
grupo coibindo, portanto, sua dispersão. Resumidamente, pode-se dizer que
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(...) os Meneses I e II tiveram em média menor número de
filhos e casaram menos descendentes masculinos que os Cunha;
em contrapartida estes últimos produziram menor percentagem
de descendência ilegítima. O resultado combinado destas
variáveis revelou uma tendência para o estrangulamento do
potencial reprodutor masculino entre os Meneses, a partir da 5.ª
geração, tendência que se revelou ainda de forma mais evidente
nos Meneses I. Os Cunha, porque mantiveram uma política de
casamentos mais numerosos para os varões, mantiveram-se
bastante estáveis ao longo do período considerado. (CUNHA,
2009, p.24)

Portanto, comparando os duas linhagens ao longo do século XVI e XVII,
observamos, dois aspectos. Primeiramente, como se disse anteriormente, a maioria das
casas aristocráticas em Portugal buscaram, naquela altura, os funções no Reino e suas
rendas provinham, majoritariamente, de morgados, senhorios e cargos palatinos. Em
razão disso, a trajetória de reprodução deste grupo baseou-se, especialmente para a
casas que obtiveram êxito, na intensa reprodução biológica do grupo e o casamento de
um ou dois varões. Isso significa que, entre os séculos XVI e XVIII, os grupos que
conseguiram resultados positivos e, logo, estenderam a descendência para a centúria
seguinte, foram aqueles que apostaram, simultaneamente, na restrição dos filhos
primogênitos nos serviços no ultramar e alcançaram, em dado momento, destaque na
hierarquia nobiliárquica. Foi, portanto, o caso dos Meneses II.
Em segundo lugar, no final do século XVI verificamos que, ao lado do
crescimento do grupo nobiliárquico, aumentou-se, de maneira substantiva, o recursos
disponíveis para engrossar, cada vez mais, os bens e patrimônio das casas. Tais recursos
ligavam-se, resumidamente, com os serviços prestados à monarquia que iam desde
cargos no ultramar, na guerra, na carreira diplomática, cargos eclesiásticos, na
magistratura, na administração central, entre outros. Não somente isso, o aumento dos
recursos provocou, por sua vez, a intensa busca pelas principais casas aristocráticas de
cargos de maior destaque – como, por exemplo, o cargo de vice-rei na Índia ou
governador-geral no Brasil.
Por conseguinte, o exemplo de indivíduos e casas aristocráticas que tornaram o
serviço à monarquia como principal vector de distinção social foi, a partir da segunda
metade do século XVII e, efetivamente, após a dinastia de Bragança, constante. Assim,
diferente da centúria anterior, as estratégias de reprodução social e simbólica dos grupos
ao longo do século XVII e XVIII se pautaram, a partir de então, na pluralidade de
serviços e estratégias. Os Meneses e os Cunha do século XVIII, especialmente aqueles
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provenientes da linhagem dos Meneses II179 que desembocaram, no século XVIII, nos
conde de Ericeira e depois marqueses de Louriçal tiveram, para se destacar no reino das
classificações socais, diversificar suas estratégias de reprodução e serviço.
Assim, para compreender os Meneses e Cunha do século XVIII é necessário
voltar, num primeiro momento, nosso olhar para os Meneses-Cantanhede, pois,
conforme os documentos coevos – sobretudo as genealogias de José Barbosa Canais e
D. Caetano de Sousa – é a partir deste grupo que originou-se, posteriormente, os dois
governadores da capitania de Goiás, Luís da Cunha Meneses e Tristão da Cunha
Meneses, e demais indivíduos. Portanto, após o mapeamento dos Meneses-Cantanhede
e as ramificações provenientes deste grupo incidimos, num segundo momento e
especificamente, nos Cunha e Meneses dos séculos XVII e XVIII. Além disso, para
entender o grupo nobiliárquico optamos, por sua vez, por analisar dois aspectos
elementares: os títulos e o serviço à monarquia.
Dentre muitos fatores e condicionantes, é certo que os Meneses – tanto I como o
grupo II – lograram êxito dentro do grupo nobiliárquico, principalmente no século XV,
pela quantidade de casas tituladas (nomeadamente, Viana/Loulé em 1460, Cantanhede
em 1476 e Torouca em 1499) além de cargos no Reino (e os Meneses I com serviços no
ultramar) e senhorios jurisdicionais. Isso permitiu, ao lado das estratégias de reprodução
familiar, que capitalizassem para os filhos primogênitos e secundogênitos os principais
cargos cimeiros e fossem, consequentemente, uma das casas mais procuradas para se
ligar via matrimônio.
3.2. Os Cunha Meneses do século XVII e XVIII: Condes de Ericeira e Marqueses
de Louriçal
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A historiadora portuguesa, Cunha (2009, p.10) não deixa de notar que, ao final do século XVII, vai se
esboçando, em algumas linhagens dos Meneses, a procura por serviços no ultramar “A estrutura
linhagística e a de articulação entre as diversas linhas de Meneses, deu-lhes capacidade para ajudar a
estruturar muito favoravelmente alguns ramos segundos, pelo menos até meados do século XVI –
comendadores de Castelo Branco ou a casa dos alferes-mores, os Meneses I; senhores de Ponte da Barca,
de Louriçal, de Fermoselhe, de Alconchel ou os comendadores de Grândola, os Meneses II. Alguns
primogénitos destes ramos secundários participaram na administração ultramarina, em particular na Índia,
onde também colocaram os seus filhos segundos, para além de gerarem alguma acumulação de bens e
obterem mercês por serviços próprios. As próprias alianças matrimoniais de alguns deles reflectiam esta
participação nas questões do Império, ocasionando casamentos, aparentemente bem conseguidos, com
gente com percursos ultramarinos. É o caso da linha de D. Manuel de Meneses, filho segundo da casa de
Cantanhede. Casado com a sucessora de um Melo da Silva, capitão de Ceilão, uniu uma das filhas com
um capitão de Chaul e o sucessor com a filha de um capitão de Tânger; o neto herdeiro da casa paterna
também teve carreira militar nos mares da Índia e participou na tomada da Baía aos holandeses,
consorciando-se com uma Moura”.
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Nesse contexto, os Meneses-Cantanhede do final do século XVII e durante o
século XVIII apresentaram dois títulos de envergadura: primeiro, Conde de Ericeira e,
em segundo, Marquês de Louriçal. Mais exatamente, segundo Sousa (1755, p.369-370),
o título nobiliárquico de Conde de Ericeira foi criado por Filipe III por carta passada em
1 de março 1622. O agraciado deste título foi Conde de D. Diogo de Meneses que se
“(…) distinguio na guerra, e fez na paz, foy Mordomo, e Gentil Homem da boca delRey
Filippe IX, o qual tendo-se servido delle em vários negócios, o creou Conde, e foy
Comemendador da Cafevel (?) na Ordem de Cristo (...)” e faleceu, e 1635, em Madrid.
Como se vê, o estreito contato com o centro político do Reino e os serviços prestados à
monarquia conferiram, em retribuição, o título de Conde de Ericeira.
Por outro lado, durante o reinado de D. João V, o 5º Conde de Ericeira,
nomeadamente D. Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses, foi agraciado em 1740 com o
título de Marquês de Louriçal. Vale sublinhar que, a partir de então, o título de Ericeira
não foi suplantando, mas reservado, exclusivamente, aos descendentes os marqueses de
Louriçal. Segundo Sousa (1755, p.140), D. Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses,
então 1° Conde de Louriçal, recebeu outras mercês régias, como, por exemplo, a
sucessão pela segunda vez como vice-rei no Estado da Índia em 1740. Destacou-se
como vice-rei justamente por restaurar a Província de Bardés, a Ilha de Goa e demais
ilhas subjacentes ao Estado da Índia180. Tantos os marqueses de Louriçal como os
condes de Ericeira foram chamados, genericamente, de Meneses181 por serem
proveniente do ramo de Cantanhede que, em dado momento, se separou em D.
Fernando de Meneses, o Roxo. O brasão de armas dos Meneses, respectivamente
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O genealogista declara que “(...) saindo do Porto de Lisboa a 7 de Mayo do referido anno, depois de
huma dilatada, e trabalhosa viagem, desembarcou em Goa a 13 de Mayo do anno de 1741, e em pouco
tempo começou aquelle Estado a respirar dos grandes trabalhos, em que se via, porque restaurando a
Província de Bardés, desassombrou a Ilha de Goa, e as suas adjacentes do terror dos inimigos, que os
reduzio a estado de lhe pedir a paz o Bonzulo, conhecido pelo nome do Queima Santos, e lhe veyo a
conceder por hum tratado mui vantajoso ao Estado, e com grande gloria sua, assignado em Goa a 11 de
Outubro de 1741. No anno seguinte entrou o Maratá na Provincia de Salfete, e se fez Senhor de algumas
Fortalezas pouco desensaveis, a que o Marquez Vice-Rey mandou logo o General Manoel Soares Velho,
cujo valor, e experiências Militares tinhão conseguido reputação ao Estado, o qual com a gente, que
levou, venceo, e destruio os inimigos na Campanha, de que forão premio as fortalezas de Sandím, e
Pondá, sendo o executor das suas ordens D. Adriano Gavila, Tenente Coronel nobre Valenciano, que na
guerra da Asia conseguio pelo seu valor merecida reputação. Porém como as queixas, que o Marquez
Vice-Rey padecia, lhe apressarão a morte, digno por certo de mais larga vida, se suspenderão então os
progressos das nossas Armas, com geral sentimento do Estado da Índia, que esperava no acerto das suas
experiências, e das suas resoluçoens resarcir as perdas, que havia padecido;faleceo a 13 de Junho de 1742
com geral sentimento daquelle Estado, onde o seu nome conservará sempre gloriosa memoria”. (SOUSA,
1755, p.140).
181
“Esta Casa tem o appellido, e Varonia de Menezes, por ser ramo da de Cantanhede, que se separou em
D. Fernando de Menezes, a que chamarão o Roxo (...)”. (SOUSA, 1755, p.370).
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daqueles que ostentavam o título de Louriçal e Ericeira, era composta por um escudo de
armas de Portugal, flores de lis de ouro, escudo dos Meneses e timbre de ouro. Na
Figura nº01 está representado, em detalhes, o símbolo desta casa.

FIGURA Nº1 Brasão de Armas dos Meneses

Flor de
Lis de
ouro em
campo
azul

Escudo
dos
Meneses
Timbre de
donzela vestido
de ouro com
escudo nas
mãos
Fonte: SOUSA, António Caetano. Memorias históricas e genealógicas dos grandes de Portugal. Lisboa:
Academia Real, 1755, p.369.

Nesse contexto, os Meneses-Cantanhede receberam o título de Ericeira em 1622
e de Louriçal em 1740. Sem dúvida, tais títulos distinguiram esta casa das demais em
Portugal. Isso se torna visível ao observar não somente os títulos que auferiram, mas
especialmente os postos que ocuparam, durante o século XVI e XVIII, no Império
português. Muitos serviram ao rei português como vice-rei na Índia ou como
governador nas praças marroquinas, na administração central, receberam comendas das
ordens militares e, não raro, destacaram pela erudição (por exemplo, o caso de D.
Francisco Xavier de Meneses que praticamente introduziu, em Portugal, o pensamento
francês iluminista).
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Para tanto, de 1622 até 1740 identificamos, ao menos nesse ramo linhagístico
dos Meneses-Cantanhede, cinco indivíduos com o título de Conde de Ericeira e, a partir
desse período, aparece outro título: Marquês de Louriçal. Entretanto, devemos lembrar
que, antes mesmo de receber o título nobiliárquico de Ericeira e Louriçal, já eram,
afinal, senhores (senhorio jurisdicional) de Ericeira e do condado de Louriçal. Assim,
após 1740 o título de Ericeira se estende até D. Luís Eusébio Maria de Meneses
Silveira, então 8º Conde de Ericeira, que faleceu em 1844 encerrando tal título, visto
que não deixou descendência. De igual forma, com a criação do título de Louriçal em
1740, foram identificados quatro indivíduos contemplados, ao mesmo tempo, com o
título de Ericeira e Louriçal. Entretanto, em 1844 finaliza os dois títulos, pois além de
ter o título de Ericeira, Luís Eusébio Maria de Meneses Silveira, era também o 4º
Marquês de Louriçal. Resumidamente, soma-se o total de oito Contes de Ericeira e, de
outro lado, quatro Marqueses de Louriçal. Conforme podemos verificar no Quadro nº 10
e, respectivamente, no Quadro nº11, os indivíduos que ostentaram tais títulos eram,
exclusivamente, varões – que se destacaram, sobretudo, nos principais postos limitares e
políticos em Portugal.
QUADRO N° 10
Condes de Ericeira (1622-1844)
Nome

Nascimento/Falecimento Título

D. Diogo de Meneses

1622-1625

1° Conde de Ericeira

de 1614-1699

2° Conde de Ericeira

1632-1690

3° Conde de Ericeira

D. Francisco Xavier de 1673-1743
Meneses

4° Conde de Ericeira

D.

Fernando

Meneses
D. Luís de Meneses
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D. Luis Carlos Inácio 1689-1742
Xavier de Meneses

5° Conde de Ericeira e
(1° Marquês de Louriçal

Fonte: CASTELO BRANCO, José Barbosa Canais de Figueiredo. Costados das famílias Illustres de
Portugal, Algarves, Ilhas, Índia. Lisboa: Impressão Régia, 1829, p.44. SOUSA, António Caetano de.
História genealógica da Casa Real Portuguesa. Lisboa: Academia Real, 1755, p.369-377. FREIRE,
Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra. Lisboa Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973,
p.104-138.

QUADRO N° 11
Marqueses de Louriçal (1740-1844)
Nome

Nascimento/Falecimento

D. Luís Carlos Inácio 1689-1742
Xavier de Meneses

D. Francisco Xavier 1711-?
Rafael de Meneses

D. Henrique de Meneses

1727-1787

Título

1° Marquês de Louriçal
(5° Conde de Ericeira)

2º Marquês de Louriçal
(6° Conde de Ericeira)

3° Marquês de Louriçal
(7° Conde de Ericeira)

D. Luís Eusébio Maria 1780-1844
de Meneses Silveira

4º Marquês de Louriçal
(8° Conde de Ericeira)

Fonte: CASTELO BRANCO, José Barbosa Canais de Figueiredo. Costados das famílias Illustres de
Portugal, Algarves, Ilhas, Índia. Lisboa: Impressão Régia, 1829, p.44. SOUSA, António Caetano de.
História genealógica da Casa Real Portuguesa. Lisboa: Academia Real, 1755, p.369-377. FREIRE,
Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra. Lisboa Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973,
p.104-138.

Além disso, se os títulos distinguiram essa casa das demais, os serviços
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prestados à monarquia consubstanciaram, por conseguinte, as posições de destaque
dentro do grupo nobiliárquico em Portugal. Desse modo, é com base nos serviços que
encontramos, de fato, as estratégias de nobilitação da família Meneses no século XVII e,
principalmente, no século XVIII. Em contraposição aos vetores de estratificação
identificados em períodos anteriores, designadamente nos séculos XV e XVI,
percebemos que, pouco a pouco, o grupo linhagístico não se pautava, de maneira
exclusiva, com os cargos e ofícios palatinos, isto é, localizados no Reino. Ao contrário,
identificamos uma abertura para cargos fora do Reino, mas, acima de tudo, a tendência
foi, a partir do século XVII, a pluralidade de vetores de estratificação. Como se disse
anteriormente, tal diversificação está ancorada, em primeiro lugar, no aumento dos
recursos da monarquia pluricontinental – ligado, sem dúvida, ao contexto da Expansão
Ultramarina – e, em segundo, pelo processo desencadeado pela dinastia de Bragança
que se tornou, até o final do Antigo Regime em Portugal, a principal instância de
classificação social.
Nesse mesmo sentido, tais aspectos incidiram nos serviços prestados à
monarquia, uma vez que para se nobilitar podia-se, genericamente, servir nos cargos
palatinos ou no ultramar. Assim, desde cargos como governador no Brasil, no Norte da
África ou no Estado da Índia, nas campanhas de guerra (especialmente durante a Guerra
da Restauração), na carreira diplomática, cargos eclesiásticos, na magistratura, na
administração central (entre outros) foram usados, nos séculos XVII e XVIII, pelas
casas de primeira nobreza e aqueles que, por terem nascimento ilustre, buscaram, a
partir da abertura da base da pirâmide nobiliárquica, enobrecer servindo ao ElRey.
De maneira mais concreta, a partir dos Condes de Ericeira e Marqueses de
Louriçal detectamos certas caraterísticas que foram, porventura, sintomáticas em outras
casas de primeira nobreza. Tendo como base os indivíduos deste grupo nobiliárquico –
excluindo, portanto, os filhos ilegítimos e dando ênfase para a linhagem varonil –
percebemos que, durante os séculos XVII e XVIII, pautaram-se, em termos gerais, nos
cargos dentro do Reino e, não raro, no ultramar. Conforme o Gráfico nº 01, durante o
século XVII e início do XVIII, dentro do grupo nobiliárquico dos Condes de Ericeira, a
prevalência – mas não de maneira absoluta – é, precisamente, pelos serviços no Reino e,
de maneira esparsa, no ultramar.
Ademais, essa tendência modifica-se minimamente, ainda no século XVII,
com os Marqueses de Louriçal que, embora não optassem exclusivamente pelos

159

serviços dentro do Reino, se lançaram, em dado momento, em postos ultramarinos182.
No entanto, o momento de ruptura foi, sem dúvida, com a descendência da filha de Luís
Carlos Inácio Xavier de Meneses, isto é, D. Constância Xavier de Meneses que, ao casar
com o primo em 1740 – o então José Félix da Cunha Meneses – deu a luz quatro varões:
Manuel Inácio da Cunha e Meneses, Francisco da Cunha e Meneses, Tristão da Cunha
Meneses e Luís da Cunha Meneses. Tais indivíduos não somente se dedicaram a servir
ao rei português no Reino, mas se destacaram, sobretudo, nos cargos ultramarinos como
vice-rei do Estado da Índia e no Brasil (por exemplo, capitanias como São Paulo, Bahia,
Pernambuco, Goiás e Minas Gerais).
Com efeito, partindo dos serviços prestados e circunscrevendo, num primeiro
momento, a análise somente aos indivíduos titulados – isto é Condes de Ericeira e
Marqueses de Louriçal – no século XVI e início do XVIII, identificamos, de maneira
flagrante, a predominância dos serviços no Reino. Nomeadamente os serviços no Reino
são, em resumo, os cargos como Mordomo e Gentil-homem, Gentil-homem da Câmera,
Vedor da Fazenda, Deputado da Junta de Três Estados, Conselheiro de Estado, Regedor
de Justiças, Vereador do Senado, entre outros. Assim, os serviços no Reino constituíam,
naquela altura, o principal atrativo para essa linhagem. Não por acaso que, segundo o
Diagrama nº01, dos cincos indivíduos pertencentes aos Conde de Ericeira cerca de 91%
serviram no Reino e, de outro lado, apenas 8% no ultramar.
Para tanto, vale sublinhar que o serviço no Reino compreendida não somente
os cargos palatinos (ou cargos na Corte), mas incluía, por sua vez, as campanhas
militares. Destaca-se, pois, que todos os cinco Condes de Ericeira participaram
ativamente de campanhas militares fora do Reino. Durante as campanhas militares
ocupavam alguns postos, como, por exemplo, Conselheiro de Estado, Brigadeiro de
Regimento, Governador de Armas, Mestre de Campo, Sargento-mor de Batalha, entre
outros. Como se vê, os serviços no contexto das campanhas militares eram, portanto, de
cunho bélico. Mesmo servindo no campo de batalha não permaneciam por lá e, em
algum momento, voltavam para Portugal. Assim, as campanhas militares tinham um
caráter essencialmente efêmero podendo se constituir, em geral, um mês ou dois meses.
Além disso, as práticas letradas também foram adicionadas no quadro de serviços no
182

Embora não tenhamos detectado nas fontes genealógicos ou tratados coevos nenhuma referência à
Luís Eusébio Maria de Meneses Silveira, 4° Marquês de Louriçal e 8º Conde de Ericeira, a afirmação
que, a partir de 1740, os Meneses se dedicaram, em maior ou menor grau, nos cargos ultramarinos é,
todavia, uma visão parcelar. Desse modo, por falta dados – especialmente do 4° Marquês de Louriçal e 8º
Conde de Ericeira – considera-se, portanto, a pluralidade de serviços tanto no Reino como no ultramar.
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Reino. Geralmente se referia a composição de versos, escrita de livros, tradução,
biblioteca, participantes de Academias, entre outros (designadamente destaca-se o 3º,4°
e 5° Condes de Ericeira).
Por outro lado, diferente das campanhas militares eram, em Portugal, o serviço
como governador ou vice-rei no ultramar que se prolongava, na maioria dos casos, de
três à seis anos. Nesse mesmo sentido, incluímos como integrante dos serviços nos
Ultramar alguns cargos que foram identificados nos Conde de Ericeira. Resumem-se,
pois, aos cargos de governador e capitão-general e vice-rei no Estado da Índia.
Observando tais postos no ultramar foram, naquela altura, os mais procurados pela
nobreza portuguesa. De antemão, isso reflete, concretamente, que as alianças dos
Meneses no centro político do Império lhes conferiram, sem dúvida, postos de destaque.
Ao mesmo tempo, mostra o grau elevado de nobreza deste grupo em Portugal, pois
como se disse anteriormente, os vice-reinados na Índia e governo-gerais na África (ou
mesmo no Brasil) eram monopolizados, em grande medida, pela primeira nobreza do
reino. Em outras palavras, tratando destes postos no ultramar eram “(...) a principal ou
mais segura via de promoção, mas exclusivamente dentro da primeira nobreza, pois
estiveram, desde o primeiro terço de Seiscentos, virtualmente vedados a quem não
integrava o grupo”. (MONTEIRO, 2012 p.123)183.
Nesse contexto, podemos exemplificar alguns aspectos desta família. O 3º
Conde de Ericeira, D. Luís de Meneses (1632-1690) destacou-se, entre outros aspectos,
por ter participado de campanhas militares, ocupado o cargo de Conselheiro de Estado,
Vedor da Fazenda, Governador de Armas e, sobretudo, no campo do saber. Como se
depreende do Diagrama nº 01, os cargos ocupados por esse fidalgo eram
fundamentalmente militares, no entanto, o que lhe distingui-o foi, ao final e ao cabo, o
campo das letras. Conforme mostra o genealogista Sousa (1755, p.371-372) era
secundogênito e somente recebeu o título de Conde Louriçal por um fato específico: seu
irmão, o filho primogênito D. Fernando de Meneses e 2º Conde de Ericeira, casou-se
com D. Joana Josefa de Meneses e tiveram uma única filha. Com o risco iminente de
não deixar nenhum descendente para sustentar a casa, em 1666, D. Luís de Meneses
casou-se com a sobrinha D. Joana de Meneses, herdeira da Casa do Louriçal e do
Condado de Ericeira184. Desse modo, tiveram dois filhos e o primogênito, Francisco

183

MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Poderes e circulação das elites em Portugal: 1640-1820. In:_____. Elites
e Poder: entre o Antigo Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012.
184
O genealogista chega a descrever os “dotes” literários dela quando “Compoz com grande suavidade, e
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Xavier de Meneses – agraciado, posteriormente, com o título de 4° Conde da Ericeira –
estendeu a casa e o título nobiliárquico para a posteridade.
Os serviços prestados por D. Luís de Meneses se concentraram, inicialmente,
na área limitar. Vale lembrar que tais serviços ligavam-se, visceralmente, com a
conjuntura vivida naquele época em Portugal, isto é, a Guerra da Restauração que, em
1640, entronizou D. João V e iniciou, a partir de então, à dinastia de Bragança. Ao lado
dos acontecimentos que marcaram Portugal no século XVII, observamos, como pano de
fundo, que a nobreza foi, igualmente, afetada por este processo. Em outras palavras,
essa conjuntura específica trouxe à baila as casas que, durante a Restauração,
permaneceram fiéis aos Áustria e as demais que seguiram à de Bragança. Portanto, é de
considerar, segundo mostra Monteiro (2012, p.31) que, após a Restauração, muitas
casas nobiliárquicas desaparecem em Portugal. Ora, a estabilidade conseguida
(especificamente em 1688) pela dinastia de Bragança trouxe, igualmente, a
consolidação do grupo nobiliárquico. Por conseguinte, o rescaldo do período pósRestauração foi marcado, precisamente, pelo fato da Coroa portuguesa se tornar a
principal instância de regulação das classificações sociais (de outro lado, a ampliação
dos recursos para recompensar os vassalos que servissem à monarquia). Em decorrência
disso, o duplo processo no seio da nobreza, ou seja, o atrofiamento do topo da pirâmide
nobiliárquica que cristalizou, como nunca antes, os Grandes e as principais casas
aristocráticas e, em contraposição, na base da pirâmide uma abertura contínua para
outros estratos da nobreza185 .

elegância na Poesia, de que temos hum livro seu com o titulo Despertador del Alma al sueño de la vida
(...)”. (SOUSA, 1755, p.372).
185
De maneira mais específica pode-se dizer que “O número total de casas titulares atingido em 1640
manteve-se praticamente estável até a última década do século XVIII, embora tenha tido lugar uma
apreciável renovação entre 1640 e 1668, pois pouco menos de metade desapareceu depois da
Restauração, sendo substituída por outras. A notável estabilidade alcançada nos cerca de trinta anos
posteriores ao fim da guerra (1668) raras vezes terá sido igualada por outras aristocracias europeias.
Durante mais de um século criaram-se e extinguiram-se muito poucas casas. Acresce que o núcleo central
do grupo manteve-se extremamente estável. No ponto máximo da sua cristalização, em 1750 (ano da
morte de D. João V e da entrada de Pombal para o governo), das 50 casas titulares existentes em
Portugal, 34 tinham sido elevadas há mais de cem anos e, de entre estas, 7 vinham desde o século XV.
Nos primeiros anos da regência de D. Pedro delimitou-se a elite aristocrática do novo regime. As vias
para o acesso à Grandeza foram-se tornando cada vez mais estreitas. Nos cem anos subsequentes poucos
puderam entrar na categoria. Nesse longo período de encerramento, uma das raras vias de acesso à
Grandeza foram os vice-reinados na Índia ou no Brasil, pois na fase mais restritiva (1671-1760), cerca
de metade dos títulos foram criados em remuneração daqueles serviços. Simplesmente, como a totalidade
dos nomeados eram Grandes, filhos de Grandes ou nascidos na primeira nobreza, a abertura foi bem
limitada. Até 1790 houve dois únicos novos Grandes nascidos fora do referido grupo”. (MONTEIRO,
2012, p.87, grifo nosso)”. Ver: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O ethos da aristocracia portuguesa sob a
dinastia de Bragança. In:_____. Elites e Poder: entre o Antigo Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS,
2012, p. 83-103
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Os Meneses de Ericeira presenciaram, de perto, as implicações desencadeadas
com a Guerra da Restauração e a ascensão da dinastia de Bragança. Assim, não estranha
o fato que todos os Conde de Ericeiras participaram, em algum momento, nas
campanhas militares. Mais do que isso, ocuparam postos militares que, posteriormente,
lhe trouxeram mercês régias. Com efeito, segundo o genealogista Sousa (1755, p.371372), o então 3º Conde de Ericeira “(...) ocupou vários Postos, e o de General da
Artelharia, achou-se nas batalhas de S. Miguel, Elvas, Amexial, e Montes, e nas
Conquistas de Valença de Alcantara, e outras Praças, em que teve gloriosa parte (...)”.
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DIAGRAMA Nº01
Relação dos serviços
prestados
pelos
Condes de Ericeira
(1622-1742)

D. Diogo de
Meneses

D. Fernando de
Meneses

D. Luís de
Meneses

D. Francisco
Xavier de
Meneses

D. Luís Carlos
Inácio Xavier de
Meneses

Mordomo e
Gentilhomem

Gentilhomem da
Câmara

Campanhas
militares

Deputado da
junta dos
Três Estados

Vice-rei

Campanhas
militares

Campanhas
militares

Conselheiro
de Estado

Conselheiro
de guerra

Brigadeiro
do
Regimento

Governador
e capitãogeneral

Vedor da
Fazenda

Sargentomor de
batalha

Campanhas
militares

Conselheiro
de Estado e
guerra

Governador
de armas

Mestre de
campo

Letrado

Deputado da
junta dos
Três Estados

Letrado

Campanhas
militares

Brigadeiro
do
Regimento

Letrado

Regedor de
Justiças
Regedor da
Casa de
Suplicação
Vereador do
Senado de
Lisboa

Fonte: CASTELO BRANCO, José Barbosa Canais de Figueiredo.
Costados das famílias Illustres de Portugal, Algarves, Ilhas, Índia. Lisboa:
Impressão Régia, 1829, p.44. SOUSA, António Caetano de. História
genealógica da Casa Real Portuguesa. Lisboa: Academia Real, 1755,
p.369-377. FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra.
Lisboa Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973, p.104-138.

Letrado
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Assim, se D. Luís de Meneses serviu nas campanhas militares em favor da
dinastia de Bragança, a sua atuação no campo das letras foi, no entanto, diferente. O
exemplo mais notório disso foi, sem dúvida, a escrita de História de Portugal
Restaurado186. Composta por duas volumes, a História de Portugal Restaurado foi
resultado das pesquisas realizadas por D. Luís de Meneses. Para escrever baseou-se, em
geral, nos relatórios dos Embaixadores para compreender, mais concretamente, a
relações diplomáticas. Por outro lado, usou os documentos das secretarias de Estado e
Guerra com o objetivo de recompor, com base em informações confiáveis, as batalhas
no campo de guerra. Nesse sentido, as duas obras são uma defesa da legitimidade da
dinastia de Bragança. Além disso, é importante ressaltar que, em 1680, ocupando o
posto de Vedor da Fazenda buscou a criação de fábricas de panos. Com isso, foi
instalado fábricas de panos em diversas regiões de Portugal que, no prazo de dez anos,
trouxeram, em maior ou menor grau, resultados positivos para a balança comercial.
Nesse sentido, outro exemplo desde grupo foi Luís Carlos Inácio Xavier de
Meneses (também chamado de D. Luís de Meneses) que, além de ostentar o título de 5º
Conde de Ericeira, recebeu em 1740 o título de Marquês de Louriçal em razão dos
serviços prestados como governador no Estado da Índia. Respectivamente, Luís Carlos
Inácio Xavier de Meneses foi, de fato, o inaugurador de um segundo título na família
Meneses, o título condal de Marquês de Louriçal. De acordo com Sousa (1755, p.374),
nas campanhas militares contra Espanha ocupou o posto de Brigadeiro do Regimento de
Serpa socorrendo, em 1712, a praça de Campo Maior dos castelhanos Apesar de ser
considerado erudito como os demais membros desta família e ocupado postos nas
campanhas militares, destacou-se, porém, nos cargos do ultramar. Para tanto, ao 27 anos
de idade em 17 de Abril de 1717 foi nomeado como vice-rei do Estado da Índia.
Permaneceu na Índia até 1721 e, anos mais tarde, ao regressar à Portugal em 1740 foi
nomeado novamente para o Estado da Índia onde permaneceu até 1742. Entretanto,
antes de voltar para a Índia como vice-rei recebeu o título de Marquês de Louriçal.
Casou-se em 1709 com Dona Ana Xaiver de Rohan (filha de D. Joseph Rodrigo da
Camera, e de Dona Constança Emilia de Rohan, Condes da Ribeira Grande). Com
186Na verdade, a primeira parte da obra foi dividida em Tombo I e Tombo II, respectivamente, e a
segunda parte da obra em Lisboa dividida em III e IX partes. Ver: MENESES, Luís de. História de
Portugal Restaurado, Parte I, Lisboa, Na Offic. de João Galrão, 1679; Parte II, Lisboa, Na Offic. de
Miguel Deslandes, 1698.____. História de Portugal Restaurado, Parte I, Lisboa, Na Offic. de João
Galrão, 1679; Parte II, Lisboa, Na Offic. de Miguel Deslandes, 1698._____. História de Portugal
Restaurado, 4 vols, Lisboa, Na Offic. de Domingos Rodrigues, 1751-1759.____. História de Portugal
Restaurado, 4 vols, Porto, Livraria Civilização («Biblioteca Histórica - Série Régia»), 1945-1946;
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efeito, desta união resultou setes filhos: D. Francisco Xavier Rafael de Meneses (1711?) que foi o sucessor da casa como 6º Conde de Ericeira e 2º Marquês de Louriçal, José
Vicente de Meneses (1713-1723), Joana de Meneses (1715-1716), Margarida Xavier de
Meneses (1717-1727), Fernando de Meneses (1725-1740), Henrique de Meneses (17271787) que foi o 7º Conde da Ericeira e 3º Marquês de Louriçal e Constança Xavier de
Meneses (1712-?).
Com base no Gráfico nº01 observamos, de maneira panorâmica, que os Conde
de Ericeira procuraram, de fato, os cargos do Reino e detrimento de postos no ultramar.
Nesse sentido, resumidamente, pode-se dizer que “(...) a casa dos Ericeira continuou a
frequentar as altas esferas do poder ao longo da segunda metade do século XVII e início
do setecentos”. (PEREIRA, 2009, p.31)..
GRÁFICO Nº01
Serviços no Reino e no Ultramar dos Conde de Ericeira

8,33%

91,67%

Reino

Ultramar

166

Fonte: CASTELO BRANCO, José Barbosa Canais de Figueiredo. Costados das famílias Illustres de
Portugal, Algarves, Ilhas, Índia. Lisboa: Impressão Régia, 1829, p.44. SOUSA, António Caetano de.
História genealógica da Casa Real Portuguesa. Lisboa: Academia Real, 1755, p.369-377. FREIRE,
Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra. Lisboa Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973,
p.104-138.

Como se disse anteriormente, o então 5º Conde de Ericeira, Luís Carlos Inácio
Xavier de Meneses, ao prestar serviços no ultramar como vice-rei no Estado da Índia
por duas vez, conseguiu, em 1740, o título de Marquês de Louriçal. Desse modo, foi
inaugurado esse novo título na família Meneses. Ao total foram cinco indivíduos – se
incluirmos, ao mesmo tempo, Luís Carlos Inácio Xavier que foi 5º Conde de Ericeira e
1º Marquês de Louriçal – que, em discrepância com os Conde de Ericeira, não
ocuparam cargos de grande relevância. Na verdade, o que se verifica neste grupo
nobiliárquico é, por assim dizer, o declínio paulatino da casa até se desfazer por
completo em 1844 com D. Luís Eusébio Maria de Meneses Silveira que, no entanto, não
deixou descendência.
Assim, se levarmos em consideração o Gráfico n°02, a mudança dos Condes de
Ericeira para os Marqueses de Louriçal foi, em certa medida, substancial. Mesmo
reconhecendo que o gráfico reflexe, no fundo, uma visão parcelar em razão da ausência
de dados mais específicos, os indivíduos que se lançaram no Ultramar somaram-se
42 % e no Reino 57%. Mais concretamente, no Reino os cargos exercidos foram desde
Brigadeiro de Regimento, Campanhas Militares, Ajudantes de Armas até como letrado
em Portugal. Por seu turno, tratando dos cargos no Ultramar, além da função de vice-rei
no Estado da Índia, os Marqueses de Louriçal exerceram funções Embaixador e
Ministro Plenipotenciário. Por exemplo, D. Henrique de Meneses foi Ministro em Roma
e Turim e, em 1785, serviu ao rei português como Embaixador em Madrid. Notamos,
nesse contexto, que a carreira diplomática em Portugal registrou, na maioria dos casos,
uma diversificada composição social, isto é, os indivíduos que ocupavam este cargo
eram desde membros da primeira nobreza do reino como fidalgos de menor de destaque.
Afinal, é sabido que a grande maioria “(...) nem pertencia à primeira nobreza do reino,
nem aos principais corpos institucionais (Igreja, exército, magistratura/funcionalismo),
nem sequer tinha formação universitária (...)”. (MONTEIRO, 2012, p.127).
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DIAGRAMA Nº02
Relação dos serviços prestados pelos Marqueses de
Louriçal (1689-1844)

D. Luís Carlos
Inácio Xavier de
Meneses

D. Francisco
Xavier Rafael de
Meneses
Ajudante de
armas

Vice-rei

D. Henrique de
Meneses

D. Luís Eusébio
Maria de
Meneses Silveira

Ministro
plenipotenciário

?

Brigadeiro do
Regimento

Embaixador

Campanhas
militares

Letrado

Fonte: CASTELO BRANCO, José Barbosa Canais de Figueiredo.
Costados das famílias Illustres de Portugal, Algarves, Ilhas, Índia.
Lisboa: Impressão Régia, 1829, p.44. SOUSA, António Caetano de.
História genealógica da Casa Real Portuguesa. Lisboa: Academia
Real, 1755, p.369-377. FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da
Sala de Sintra. Lisboa Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973,
p.104-138.
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GRÁFICO Nº02
Serviços no Reino e no Ultramar dos Marqueses de Louriçal.

42,86%

57,14%

Reino

Ultramar

Fonte: CASTELO BRANCO, José Barbosa Canais de Figueiredo. Costados das famílias Illustres de
Portugal, Algarves, Ilhas, Índia. Lisboa: Impressão Régia, 1829, p.44. SOUSA, António Caetano de.
História genealógica da Casa Real Portuguesa. Lisboa: Academia Real, 1755, p.369-377. FREIRE,
Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra. Lisboa Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973,
p.104-138.

Nesse contexto, é importante nos deter, por último, mas não menos importante,
nos descendentes de D. Constança Xavier de Meneses, pois é a partir da união dela com
José Félix da Cunha Meneses que nasceram quatro filhos, isto é, Manuel Inácio da
Cunha e Meneses (também chamado de Manuel da Cunha e Meneses), Francisco da
Cunha e Meneses, Tristão da Cunha Meneses e Luís da Cunha Meneses. Os últimos
filhos atuaram, respectivamente, como governadores na capitania de Goiás. Mas não
somente isso, além de servirem ao rei português no Reino, pode-se dizer,
categoricamente, que todos os filhos desta união foram enviados, durante o século
XVIII, para os postos no ultramar. Do que foi exposto anteriormente acerca da família
Meneses, especificamente os Condes de Ericeira e Marqueses de Louriçal, deparamos
com uma casa essencialmente nobre – pertencentes, sem dúvida, aos Grande de
Portugal. Entretanto, verificamos uma inflexão processada, de fato, nos Marqueses de
Louriçal que passaram, cada vez mais, a ocupar uma posição periférica dentro do grupo
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nobiliárquico em Portugal.
O processo de estrangulamento, cujo desfecho registrou-se em 1844 com o
último Marquês de Louriçal – D.Luís Eusébio Maria de Meneses Silveira – estava
ligado, entre outros aspectos, com a sucessão da casa ou, dito de outra forma, a
reprodução biológica (e social). Evidentemente, há outros fatores somaram-se para a
posição periférica que os Marqueses de Louriçal assumiram durante a segunda metade
do século XVIII, como por exemplo a união com uma descendente dos Condes de
Ribeira Grande que, naquela altura, não usufruíam de grande prestígio com o rei
português D. João V. Neste sentido, vale lembrar que o 5º de Ericeira e 1º Marquês de
Louriçal, Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses casou-se D. Ana Xavier de Rohan
pertencente a uma das casas de maior destaque em Portugal e na França, isto é, os
Condes de Ribeira Grande.
Além disso, a crise no grupo nobiliárquico tornou-se mais visível, a nosso ver,
com a sucessão da casa na medida que, dentro dos Meneses neste período (mais ou
menos a partir de 1715), a taxa de mortalidade foi extremamente alta. Por outro lado, as
alianças matrimoniais (com exceção de Dona Constança) foram realizadas, entretanto,
com casas pouco abastardas187. A primeira vista, poderíamos apontar o serviço no
ultramar como uma possível explicação para o estrangulamento e, sobretudo, a crise de
sucessão registrada nesta linhagem dos Meneses. Afinal, como se pode observar no
exemplo dos Meneses I, a grande maioria dos indivíduos foram enviados, em diferentes
momentos, para o ultramar ocupando, aqui ou ali, postos no Norte da África e, não raro,
na Índia.
Por consequência, naquela altura a instabilidade na linha de sucessão foi
causada, em grande medida, pela morte de indivíduos no ultramar. Por outro lado,
quando isso não ocorreu, a alta taxa de natalidade dos indivíduos provocou, em maior
ou menor grau, a dispersão da casa por outros grupos periféricos. Entretanto, a par
destas explicações para a instabilidade sucessória no século XV e XVI, os Meneses do
final do século XVI e início do XVIII – designadamente os Condes de Ericeira e
Marqueses de Louriçal – presenciaram, no entanto, uma conjuntura diferente. Conforme
se viu no Gráfico n°01 e nº 02, houve a prevalência pelos serviços no Reino em
detrimento dos postos no ultramar. Portanto, a explicação para a crise sucessória precisa
ser analisada, a nosso ver, dentro do próprio grupo e, consequentemente, pelas alianças
187

Como por exemplo Francisco Xavier Rafael de Meneses que contraiu matrimônio com D. Maria
Josefa da Graça, filha única dos Marqueses de Cascais.
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políticos formadas no auspício do século XVIII.
Para tanto, a união do 5º de Ericeira e 1º Marquês de Louriçal com D. Ana
Xavier de Rohan culminou em sete filhos, dos quais somente dois sucederam a casa –
isto é, Francisco Xaiver Rafael de Meneses se tornou 6º de Ericeira e 2º Marquês de
Lourial e, em seguida, o irmão dele Henrique de Meneses como 7º Conde de Ericeira e
3º Marquês de Louriçal. Os demais, como José Vicente Xavier de Meneses, Joana de
Meneses, Dona Margarida Xavier de Meneses e Fernando de Meneses morreram
precocemente (a maioria com dez anos de idade). No mesmo sentido, referente aos
indivíduos que sucederam a casa, por exemplo, Francisco Xavier de Meneses casou com
D. Maria Josefa da Graça de Noronha sem, no entanto, gerar descendência. Em razão
disso, o títulos de Ericeira e Louriçal foram passados para o seu irmão, D. Henrique de
Meneses. De maneira flagrante, isso mostra que até dentro dos indivíduos titulados
observou-se, de perto, dificuldades na sucessão da casa.
Ademais, a exceção – além daqueles que sucederam a casa com os títulos – foi,
porém, Dona Constança Xavier que contraiu matrimônio. Desse modo, mesmo não
sucedendo a casa com títulos, a união com José Felix da Cunha Meneses salvou-a, por
sua vez, do processo estrangulamento observado em outros ramos da família Meneses.
Por conseguinte, de acordo com Furtado (1997, p.46), “(...) não deixam dúvidas quanto
ao acerto da união [de José Felix da Cunha Meneses com D. Constança, capaz de salvar
também os filhos de uma fidalguia algo periférica”188.
Para tanto, da crise verificada dentro da sucessão da casa dos Meneses, Dona
Constança Xavier pode, por outro lado, dar seguimento – embora não com o título de
Ericeira e Louriçal – ao sangue ilustre dos Meneses. Os seus quatros filhos
desempenharam função dentro do Reino, mas se destacaram, indubitavelmente, no
ultramar nos cargos de governador das principais capitanias (Goiás, Minas Gerais,
Bahia, São Paulo, Pernambuco) e como vice-rei no Estado da Índia. Desse modo, se até
o momento nosso estudo circunscreveu na análise dos Meneses sob o lastro dos Condes
de Ericeira e os Marqueses de Louriçal – grosso modo, o lado materno dos
governadores de Goiás, isto é, Luís da Cunha Meneses e Tristão da Cunha Meneses –,
importa escrutinar, por último, a família de José Felix da Cunha Meneses – e, portanto,
o lado paterno dos governadores da capitania de Goiás.

188

FURTADO, Joaci Pereira Furtado. Uma república de leitores. História e Memória na recepção das
Cartas Chilenas (1845-1989). São Paulo: Hucitec, 1997.
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Em primeiro lugar, conforme o estudo de Freire (1973)189, José Félix da Cunha
Meneses estava ligado com trajetória da linhagem dos Cunha em Portugal. Como se
demonstrou anteriormente, entre a família Meneses e os Cunha delinearam-se, no
decorrer dos séculos e gerações, diferenças mínimas entre si. Embora os modelos de
reprodução fossem, em larga medida, discrepantes, a duas linhagem mantiveram, por
sua vez, ligações próximas – isto é, tanto socialmente como e, principalmente, através
das alianças matrimoniais – que, em dados momentos, se confundiram entre si. Afinal,
não por acaso que, na esmagadora maioria dos indivíduos, aparece a junção de Cunha
Meneses. De maneira mais específica, no século XV e XVI, os Cunha registraram uma
quantidade significativa de filhos, mas buscaram, ao mesmo tempo e rigorosamente,
restringir as alianças matrimoniais com casas periféricas. Mesmo assim, a diversificação
de alianças neste grupo foi ampla. Por outro lado, essa mesma linhagem não poupou os
primogênitos de servirem no ultramar. De tal maneira que, naquele período, muitos se
lançaram nos serviços ultramarinos. Em contraposição, os Meneses I e II (que,
posteriormente, culminou nos Meneses de Ericeira e Louriçal) buscaram, por seu turno,
a sucessão da linhagem por um único filho e se pautaram, genericamente, nos serviços à
monarquia no Reino.
3.3. Os Cunha Meneses do século XVIII e XIX: os Condes de Lumiares
Os Cunha do século XVIII que nos interessa são, precisamente, aqueles que
deram origem aos Conde de Lumiares. Partindo desta linhagem específica, poder-se-á,
por último, traçar algumas tendências para este grupo no final do Antigo Regime
português. Além disso, para compreender tais tendências lançamos mãos de dois
aspectos fulcrais: o serviço ao rei e os títulos. Assim, com base nestes aspectos
poderemos verificar, de maneira mais concreta, as estratégias de reprodução e os
processos de nobilitação deste grupo em Portugal no contexto da Expansão Ultramarina.
Antes de analisarmos a trajetória dos Condes de Lumiares, torna-se esclarecedor,
num primeiro momento, debruçar-se na linhagem de José Félix da Cunha e Meneses e,
de outro lado e especialmente, nos eventos que levaram os filhos de Dona Constança
Xavier de Meneses – isto é, Manuel Inácio da Cunha e Meneses e Luís da Cunha

189 FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, 1973.
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Meneses – a ingressarem, em dado momento e através das alianças matrimonias190, a
casa titulada dos Condes de Lumiares.
Resumidamente, de acordo com Anselmo Bramcamp Freire (1973, p.178) no
século XVI registra-se que Pedro Vaz da Cunha casou-se com D. Beatriz da Silva. Dos
oitos filhos que tiveram apenas um sobreviveu191, chamado de Jerónimo da Cunha. Ao
que se percebe, a aliança matrimonial de Jerónimo da Cunha mostrou-se frutífera, pois
se casou com D. Maria da Silva que herdou, naquela altura, os títulos de seu pai, Jorge
Correia, o morgado de Paio Pires instituído por volta de 1479. O único filho desta
relação foi Luís da Cunha que, além de receber o morgado de Paio Pires, ao se enlaçar
com D. Joana de Meneses, herdeira dos morgados das Cachoeira, destacou-se, por sua
vez, com a vinculação dos bens destas casas. Posteriormente, o neto de Luís da Cunha,
chamado de Manuel da Cunha e Meneses adquiriu, respectivamente, os morgados de
Paio Pires, Cachoeiras e Barreiro e se tornou veador da casa da rainha D. Maria
Francisca Isabel de Saboia. Entretanto, morreu em 1693 e sua mulher, D. Francisca de
Albuquerque, expirou anos depois em 1710.
Nesse contexto, é importante sublinhar que, a partir de então, a sucessão da casa
e demais morgados foram repassados para o sobrinho-neto Manuel Inácio da Cunha e
Meneses. Ademais, tal fato explica-se, em geral, porque o filho primogênito de Manuel
190

Como poderá ser visto mais a frente, a integração dos Cunha e Meneses no grupo nobiliárquico Conde
de Lumiares deu-se, em primeiro lugar, pela união em 1788 entre Manuel Inácio da Cunha e Meneses e
D. Maria Resgate Portugal Carneiro de Sousa e Faro, terceira Condessa de Lumiares. Após a morte de
Manuel Inácio da Cunha Meneses, o seu irmão que tinha regressado à Portugal em 1788, o então exgovernador da capitania de Goiás e Minas Gerais, Luís da Cunha Meneses, casa-se com a viúva de seu
irmão. Em decorrência disso, se torna Conde de Lumiares. Portanto, os dois filhos de D. Constança
Xavier de Meneses e José Félix da Cunha e Meneses, além de ocuparem as principais capitanias da
América portuguesa –nomeadamente Pernambuco, Bahia, Goiás e Minas Gerais – engrossaram, por sua
vez, suas posições dentro da aristocracia portuguesa ao ostentarem o título de Lumiares. A propósito da
integração dos Cunha e Meneses na linhagem dos Condes de Lumiares, o genealogista Anselmo
Bramcamp Freire (1973, p.180) tratou de descrever da seguinte maneira “Efeituado o casamento de
Manuel da Cunha e Meneses fez-lhe D. Maria I mercê do título de conde de Lumiares por carta de 12 de
Janeiro de 1788, do próprio dia em que nasceu seu único filho. Morreu o Conde a 18 de Setembro de
1791 e sua viúva tornou a casar, a 9 de Dezembro de 1793, com seu cunhado Luís da Cunha Pacheco de
Meneses, veador da princesa vívula D. Maria Benedita, antigo governador e capitão general das
provincias de Goiazes, de 1778 a 1783, e de Minas Gerais, de 1786 a 1788. Foi o 5º Conde de Lumiares
por mercê concedida entre os anos de 1796 e 1799. Morreu a 30 de Setembro de 1819 e sua vívula em 26
de Março de 1823”. Ver: FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra. Lisboa Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, 1973, p.104-138.
191
Para tanto, se levarmos em consideração os fatos narrados pelo genealogista português, Freire (1973,
p.178), a razão pelo falecimento de quase todos os filhos de Pedro Vaz da Cunha situa-se, afinal, num fato
que, segundo o próprio genealogista, causava “calafrio e horror”. Com a morte de Pedro Vaz da Cunha na
campanha militar de Mombaça, sua mulher ficou viúva e decidiu se tornar freira. Entretanto, abandonou
todos os filhos e “(...) sentia, no côro onde permanecia orando, passar os enterros, “e como se o caso lhe
não pertencesse, persistia no seu socego”. E supõe o cronista [Jerónimo de Belém em Crônica Serafica]
que este desapego agradaria a Deus” Triste aberração” (FREIRE, p.178-179). O único filho que
sobreviveu, segundo Freire, foi Jerónimo da Cunha que matrimoniou-se com D. Maria da Silva.
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da Cunha e Meneses, chamado de Tristão António da Cunha e Meneses, que deveria ser,
ao menos em teoria, o sucessor oficial dos morgados desta família faleceu três dias
antes de seu pai (FREIRE, 1973, p.179). Fatalidade ou não, o fato é que os bens da
família foram repassados ao sobrinho Manuel Inácio da Cunha e Meneses. Por
conseguinte, a união de Manuel Inácio da Cunha e Meneses com Tereza Josefa de
Meneses192 gerou, em 1712, o primeiro e único filho do casal: José Félix da Cunha e
Meneses.
Com efeito, os cargos e títulos angariados por José Félix da Cunha e Meneses o
distinguiram dos demais. Recebeu o morgado de Paio Pires, foi o 8º alcaide-mor de
Tavira, veador da Rainha D. Maria Ana da Áustria em 1750, serviu ao exército com o
posto de marechal de campo e, além disso, em 1762 foi governador e capitão-general da
Província da Beira. Mais exatamente,
Desempenhou papel de destaque no exército português. Quando
era capitão da Infantaria do Regimento de Setúbal, em 1762
subiu ao posto de marechal de campo e foi nomeado governador
e capitão-general da província de Beira, tendo participado nas
campanhas daquele ano, aquando da denominada “Guerra
Fantástica”. A esse tempo, a resistência militar foi entregue ao
conde de Guilherme de Lippe, a D. João de Lencastre, a José
Félix da Cunha Meneses e ao conde de Unhão. Ao pai de Luís
da Cunha Meneses coube a defesa das províncias de Além-Tejo.
(APARÍCIO, 2015, p.86)193.

Por conseguinte, o que colocou José Félix da Cunha e Meneses em posição de
destaque foi, sem sombra de dúvida, a união com sua prima, a filha do 5º Conde de
Ericeira e 1º Marquês de Louriçal, D. Constança Xavier de Meneses. Para tanto, desta
união nasceram quatro filhos. Trata-se, pois, de Manuel Inácio da Cunha e Meneses
(1742-1791), Luís da Cunha Meneses (1742-1819), Francisco da Cunha e Meneses
(1747-1812) e Tristão da Cunha Meneses (?-?)194.
Assim, como o avô que atuou no vice-reinado no Estado da Índia por duas
192

No tratado genealógico de Anselmo Braamcamp não aparece, em nenhum momento, referência a
mulher de Manuel Inácio da Cunha e Meneses. Entretanto, na habilitação à Ordem de Cristo, Luís da
Cunha Meneses pormenoriza que era neto do lado paterno de Manuel Inácio da Cunha e Meneses, e de
seu mulher D. Thereza Josefá de Meneses e do lado materno de D. Luís de Meneses (também conhecido
como Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses, então 5º Conde de Ericeira e 1º Marquês de Louriçal). Ver:
Torre do Tombo. Habilitações da Ordem de Cristo, letra L, maço 10, doc.12.
193
APARÍCIO, João Paulo da Silva. Governar no Brasil Colonial: a administração de Luís da Cunha de
Meneses nas capitanias de Goiás (1778-1783) e de Minas Gerais (1783-1788). São Paulo: Hucitec, 2015.
194
Infelizmente não conseguimos identificar nas obras genealógicas e na bibliografia especializada, o
nascimento e a morte de Tristão da Cunha Meneses. Igualmente, também não foi possível averiguar, de
maneira pormenorizada, os laços matrimoniais e os serviços prestados no Reino (a não ser o cargo de
marechal de campo) antes de receber o governo da capitania de Goiás em 1783.
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vezes, além dos cargos desempenhados no Reino, todos os filhos de D. Constança
Xavier de Meneses foram para o ultramar. Mais do que isso, não bastasse as mercês e
privilégios concedidos em razão dos serviços prestados à monarquia no Império
português, dos quatros irmãos Cunha Meneses dois foram agraciados, através da relação
matrimonial, com o título de Conde de Lumiares. Desse modo, para finalizar o terceiro
capítulo deste estudo iremos nos deter, embora não de maneira excessiva, na análise
deste grupo nobiliárquico.
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GENEALOGIA Nº01
Genealogia da família Cunha Meneses
Manuel Inácio da
Cunha e Meneses

Tereza Josefá de
Meneses

Luís Carlos
Inácio Xavier de
Memeses

José Félix da
Cunha e Meneses

Manuel Inácio da
Cunha e Meneses

Francisco da
Cunha e Meneses

Ana Xavier de
Rohan

Constança Xavier
de Meneses

Luís da Cunha
Meneses

Tristão da Cunha
Meneses

Fonte:FREIRE, Anselmo Braamcamp. Brasões da Sala de Sintra. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973, p. p.104-138. Torre do Tombo. Habilitações da Ordem de Cristo, letra
L, maço 10, doc.12. FURTADO, Joaci Pereira Furtado. Uma república de leitores. História e Memória na recepção das Cartas Chilenas (1845-1989). São Paulo: Hucitec, 1997, p.45-46.
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APARÍCIO, João Paulo da Silva. Governar no Brasil Colonial: a administração de Luís da Cunha de Meneses nas capitanias de Goiás (1778-1783) e de Minas Gerais (1783-1788). São
Paulo: Hucitec, 2015, p.85-102. CASTELO BRANCO, José Barbosa Canais de Figueiredo. Costados das famílias Illustres de Portugal, Algarves, Ilhas, Índia. Lisboa: Impressão Régia,
1829, p.44. SOUSA, António Caetano de. Memorias históricas e genealógicas dos grandes de Portugal. Lisboa: Academia Real, 1755, p.369-377

Assim, o título de Conde de Lumiares foi criado em 1753 por D. José I para o
então 5º conde da Ilha de Príncipe, Carlos Carneiro de Sousa e Faro. Percebemos,
afinal, que antes de ser criado o título de Conde de Lumiares, os indivíduos deste grupo
pertenciam, genericamente, ao Condes da Ilha do Príncipe. Como descreveu Sousa
(1755, p.391), a Ilha do Príncipe estava a vinte léguas à nordeste da Ilha de S. Tome e o
título foi passado em 4 de fevereiro de 1640 a favor de Luís Carneiro de Sousa. Os
indivíduos desta casa tinham, em geral, o sobrenome de Carneiro em razão de serem
oriundos da descendência de Antônio Carneiro que serviu, de maneira exitosa, aos reis
D. João II, D. Manoel, D. João III, entre outros. Destaca-se, igualmente, que os Condes
da Ilha do Príncipe foram donatários da capitania de São Vicente por serem
descendentes de Martim Afonso de Sousa.
Para tanto, os serviços nesta casa estavam localizados, na maioria dos casos,
dentro do Reino de Portugal e tratava-se, especificamente, dos cargos ocupados na
durante o contexto beligerante da Guerra da Restauração. Desse modo, desde Mestre de
Campos, Conselheiro de Guerra, General de Artilharia, Brigadeiro de Regimento,
Governador de Armas, Sargento-mor de Batalha, entre outros. No entanto, ao lados dos
serviços prestados no Reino, observamos, de outro lado, um número considerável de
indivíduos que enveredaram na carreira eclesiástica se tornando, por vezes, tesoureiromor numa capela ou membro de uma ordem religiosa (como, por exemplo, Pedro de
Fato que foi religioso dos Eremitas de Santo Agostinho ou Diogo Carneiro de Sousa
religioso da Ordem de S. Jeronimo no Mosteiro de Belém). Além disso, alguns
indivíduos serviram à Coroa portuguesa no ultramar, como o caso de Caetano de Mello
e Castro que esteve, respectivamente, nas duas partes do Império português: foi
governador em Sena, Pernambuco e ocupou o cargo de vice-rei no Estado da Índia.
Segundo Sousa (1755, p.395), no Estado da Índia “(...) governou com prudência, e
reputação das Armas Portuguezas (...)”.
Por conseguinte, além das inúmeras comendas recebidas – especialmente da
Ordem de Cristo –, os Condes da Ilha de Príncipe se tornaram, a partir de 1753, em
Condes de Lumiares. Consequentemente, as mercês e jurisdições alargaram-se com o
título de Conde de Lumiares, pois
(...) mudando-lhe o título de Conde da Ilha do Principe, de que era
Donatario, dando-lhe em satisfação da dita Capitania, e das suas
regalias, e jurisdicçoens o Senhorio da Villa de Lumiares com a data de
todos os officios, que nella tinha, como dos Orfãos, e a regalia destes
officios se chamarem por elle, e servirem por suas cartas, e nomear
ouvidor na forma da Ley, e servirem por sua carta, e com outras
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prerrogativas, tudo de juro, e herdade, dispensada tres vezes da Ley
Mental, e por equivalente da utilidade, que tocava a Donatario, lhe fez
mercês de hum juro Real de Setecentos mil reis cada anno, pagos pelos
effeitos do Conselho Ultramarino, dando-lhe mais em satisfação de
alguma conveniência, que tinha na dita Ilha, certa quantia de dinheiro,
que recebeo ao lavrar da Escritura deste contrato. (SOUSA, 1755,
p.413-414).

De antemão, fica visível que a saga desse grupo nobiliárquico em Portugal foi
marcada, entre outros aspectos, pela aliança com casas extremamente aristocráticas –
como por exemplo, os Conde de Louriçal, e em algumas descendências com os Conde
de Barbacena, Marqueses de Valada, Condes de Farrobo, entre outros – e ostentaram,
por assim dizer, nomes de grosso calibre (Meneses, Faro, Carneiro e Cunha). Para
consubstanciar as posições honoríficas em Portugal, a grande maioria dos indivíduos da
linhagem dos Conde de Lumiares buscaram, constantemente, integrar ao centro político
da Coroa portuguesa e postos no ultramar auferindo, por sua vez, tenças e mercês
régias. De acordo com o Quadro nº 12, os Condes de Lumiares conseguiram estender a
casa por longos anos até chegar ao final do século XIX. Foram praticamente sete
gerações que atravessaram o século XVIII e entraram no século XIX com o título
criado, em 1753, por D. José I a favor de Carlos Carneiro de Sousa e Faro.
Desse modo, é interessante observar que, diferentemente dos Condes de Ericeira
e Marqueses de Louriçal, os Condes de Lumiares apresentaram, por seu turno –
especialmente na primeira geração, quarta e na sétima geração –, uma quantidade
substancial de filhos. Por exemplo, o 4º Conde de Lumiares casou-se em 1807 com D.
Luísa de Meneses, filha dos 1° Marqueses de Valada, e tiveram, ao total, seis filhos195.
Em certa medida, essa quantidade significativa de filhos reflete a aposta nas alianças
matrimoniais, cujo objetivo resumia-se, evidentemente, no aumento dos títulos dentro
do grupo. Por outro lado, se os enlaces matrimoniais pautaram-se, em última instância,
as estratégias de reprodução desta casa, é certo que a dispersão do grupo nobiliárquico
com ramos periféricos ou de pequena nobreza foi, por conseguinte, uma preocupação
central para os Condes de Lumiares.
Nesse mesmo sentido, a união da 3° Condessa de Lumiares, D. Maria do
195 Curiosamente, no estudo genealógico das casas portuguesas, Brasões da Sala de Sintra, o estudioso
Anselmo Braamcamp enlaçou-se, em 1869, com uma das netas de D. Luísa de Meneses. É o que
percebemos da seguinte passagem “A Manuel da Cunha [filho de D. Luísa de Meneses e José Manuel da
Cunha Faro Meneses Portugal da Gama Carneiro de Sousa] e D. Constança de Saldanha sobreviveu,
única filha, D. Maria Luísa da Cunha e Meneses, que nasceu em 7 de Abril de 1849, e casou em 6 de
fevereiro de 1869 com o autor destes estudos [Anselmo Braamcamp]”. (FREIRE, 1973, p.24-25).

178

Resgate Portugal Carneiro de Sousa e Faro, com os netos do 5º Conde de Ericeira e 1º
de Louriçal constituiu, naquela altura, um exemplo flagrante de como a união de uma
casa com outra de destaque (ou em ascensão) poderia aumentar, com efeito, a posição
nos ramos cimeiros da nobreza. Todavia, devemos lembrar que mesmo as relações
matrimoniais fossem, sem dúvida, um dos vectores de estratificação e pudessem salvar,
em determinados casos, indivíduos de uma baixa fidalguia reconhecemos que, dentro
das miríades de recursos disponíveis para se nobilitar, assumiam, por sua vez, uma
posição secundária. Na verdade, após a entronização da dinastia de Bragança em 1640,
o que se observou, ao contrário de períodos ulteriores, foi “(...) quase sempre através
das doações régias que as grandes casas aristocráticas acumularam novas fontes de
rendimento e só muito secundariamente por via de casamentos (...). MONTEIRO, 2012,
p.90)196.
QUADRO N°12
Conde de Lumiares (1753-1908)
Nome

Nascimento/Falecimento

Carlos Carneiro de Sousa e 1710-1775
Faro
José Francisco de Portugal

?-?

Título
1° Conde de Lumiares

2° Conde de Lumiares

Manuel Inácio da Cunha e 1742-1791
Meneses

3° Conde de Lumiares

José Manuel da Cunha
Faro Meneses Portugal da 1788-1849
Gama Carneiro de Sousa

4° Conde de Lumiares
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MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O ehtos da aristocracia portuguesa sob a dinastia de Bragança. In:_____.
Elites e Poder: entre o Antigo Regime e o Liberalismo. Lisboa: ICS, 2012, p.83-97.
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Luís da Cunha Meneses

1742-1819197

5° Conde de Lumiares

José Félix da Cunha e 1808-1843
Meneses

6° Conde de Lumiares

José Manuel da Cunha 1836-1908
Faro Meneses Portugal da
Gama Carneiro de Sousa
Silveira

7° Conde de Lumiares

Fonte: FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, 1973, p. p.104-138.

De resto, para compreender as estratégias de reprodução e nobilitação dos
Condes de Lumiares torna-se fulcral trazer à baila um aspecto: os serviços prestados à
monarquia. Como se disse em linhas anteriores, as doações régias foram, até o final do
Antigo Regime em Portugal, o principal meio de mobilidade. De fato, os serviços
prestados à monarquia renderam, de maneira global, mercês régias que, ao aumentarem
substancialmente o patrimônio e as rendas das casas nobiliárquicas, puderam-se, por
conseguinte, elevá-los as franjas da mais alta nobreza.
Analisando o Diagrama nº 02 e, de outro lado, o Gráfico n° 03 detectamos, em
termos gerais, que os serviços dentro do Reino foram, de fato, predominantes. Os cargos
ocupados no Reino eram em postos militares, tais como Capitão de Infantaria, Ministro
de Guerra, Oficial do Exército, mas também cargos eminentemente administrativos,
como Gentil-Homem da Câmara, Presidente do Conselho de Ministros, Deputado da
Junta dos Três Estados, entre outros. Nesse sentido, é certo que muitos cargos no
exército estiveram ligado, ainda neste período, às campanhas militares no Norte da
África, no Brasil (em grande parte pelas invasões das nações europeias, como os
holandeses e franceses) ou mesmo no Estado da Índia.
Ademais, é preciso sublinhar que, mesmo em contexto de conflitos nos domínios
197

Após a morte de seu irmão, o então 3º Conde de Lumiares Manuel Inácio da Cunha e Meneses, Luís da
Cunha Meneses contraiu matrimônio em 1796 com a viúva de seu irmão, D. Maria do Resgate de
Portugal Carneiro da Gama e Faro se tornou 5º Conde do Lumiares. Entretanto, segundo Freire (1973,
p.180), nos registro de mercês da Torre do Tombo não se encontra menção do respectivo título. Por outro
lado, no Almanaque de Lisboa de 1799 é mencionado o título de 5º Conde de Lumiares. A partir disso
compreendemos, ademais, que o título de Conde de Lumiares não foi adicionado logo após a união
matrimonial em 1796. Desse modo, entre 1796 e 1799 foi agraciado, portanto, como 5º Conde de
Lumiares. Além disso, seu irmão tinha deixado um único filho, o futuro 4º Conde de Ericeira José
Manuel da Cunha (1788-1849), em 1797 Luís da Cunha Meneses assumiu a tutoria do seu sobrinho.
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ultramarinos, os cargos administrativos – nomeadamente aqueles que se situavam-se na
Corte portuguesa – eram, de igual modo, procurados pelos Condes de Lumiares.
Portanto, mesmo dentro do Reino, os cargos ocupados pelos Condes de Lumiares – e,
certamente, por outros casas aristocráticas – tenderam, em maior ou menor, a se
diversificar. Além disso, não se poder escamotear que, na segunda metade do século
XVII até o final do Antigo Regime em Portugal, os Grandes monopolizaram, na maioria
dos casos, os principais cargos da monarquia. O fato mais notório disso foi, sem dúvida,
os postos de vice-rei na Índia no Brasil que, desde o início, foram relegados aos
Grandes e indivíduos da primeira nobreza no Reino.
Em relação aos cargos ultramarinos, os Condes de Lumiares se lançaram como
governadores na América portuguesa, nomeadamente Manuel Inácio da Cunha Meneses
e Luís da Cunha Meneses198. Como foi demonstrado no Diagrama nº01 dos Condes de
Ericeira e, de outro lado, no Diagrama nº 02 dos Marqueses de Louriçal, os indivíduos
destas casas buscaram, frequentemente, os cargos de vice-rei na Índia e, não raro, o
governo no Norte da África. Todavia, para os Condes de Ericeira e Marqueses de
Louriçal não se registrou, em nenhum momento, a procura de postos ultramarinos na
América.
A partir disto podemos inferir dois aspectos: primeiramente, refere-se a um
elemento do Império português, pois a procura por postos no Oriente e no Norte da
África no século XVI e início de XVII – dos quais indivíduos do grupo de Ericeira e
Louriçal ocuparam – constituía, naquele período, uma área estratégia para a Coroa
portuguesa. Ou seja, dentro da hierarquia dos territórios, África e Índia eram, de fato,
posições de destaque no Império português. Consequentemente, os governadores-gerais
e vice-reis enviados para estas regiões, além de ocuparam os principais postos
ultramarinos, usufruíam, em recompensa ao serviços prestados, das melhores mercês
régias com avultadas tenças (aproximadamente 3 200$000 réis de ordenados anuais).
No entanto, conforme apontou Monteiro & Cunha (2005, p.200)199 “(...) o dealbar do
século XVII marcou um inexorável movimento de contracção física no Oriente e no
Norte da África (...)”, e que, a partir da segunda metade do século XVII, o mesmo não
198

O outro irmão, Francisco da Cunha e Meneses foi governador na capitania de São Paulo entre 1782 e
1786, mas também ocupou, por volta de 1786 e 1794, o cargo de vice-rei no Estado da Índia. No mesmo
sentido, Tristão da Cunha Meneses recebeu o governo da capitania de Goiás.
199MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CUNHA, Mafalda Soares da. Governadores e capitães-mores do
império atlântico português nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo. CARDIM,
Pedro. CUNHA, Mafalda Soares da (orgs). Optima Pars: elites ibero-americanas do Antigo
Regime. Lisboa: ICS, 2005, p.191-252.
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verificou, por seu turno, na América portuguesa que, cada vez mais, se tornava a
principal região do Império português.
Em segundo lugar, os estágios bastantes diferenciados das regiões do Império
português incidiu, diretamente, nos postos ultramarinos. Não por acaso que, entre os
Condes de Lumiares, ocuparam o governo das principais regiões da América
portuguesa, como Minhas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco. Com efeito, os cargos no
ultramar procurados pelos Condes de Lumiares representaram, ao final e ao cabo, uma
das estratégias usadas, no decorrer do século XVIII, para aumentar as rendas do grupo
nobiliárquico e, com isso, consolidar as posições cimeiras. Assim, se os Conde de
Ericeira e Marqueses de Louriçal – igualmente, os Condes da Ilha de Príncipe –
circularam, exclusivamente, pelos governos do Norte da África e, sobretudo, no posto
de vice-rei no Estado da Índia, os Condes de Lumiares, em contraposição, se dedicaram
aos governos da América portuguesa nas capitanias principais.
Nesse contexto, os dois Condes de Lumiares que foram para a América
portuguesa – isto é, Luís da Cunha Meneses e Manuel Inácio da Cunha e Meneses – e
os demais filhos de D. Constança Xavier, como Tristão da Cunha Meneses e Francisco
da Cunha e Meneses serviram à Coroa portuguesa atuando, quase sempre, em paragens
longínquas. Dilatando fronteiras, conhecendo lugares e culturas diferentes, estes
governadores lidaram, diuturnamente, com a realidade de cada capitania que, muitas
vezes, apresentava um estado deficitário e não correspondia, em nenhum aspecto, com
as instruções que eram passadas pelo centro político do império. Assim, por onde
passaram tiveram, num pequeno espaço de tempo, propor soluções – às vezes tendo o
fracasso como único horizonte de perspectiva – para problemas colossais.
Governar também era, naquela altura, sentir medo. Como assinalou Souza (2011,
p.307)200, na hora de embarcar para Goa ou para a América portuguesa, os notícias do
mau clima, doenças, as nações silvestres que “infestavam” o território ecoavam, de um
forma ou de outra, no ânimo daquelas que lançaram nos cargos ultramarinos. Em
especial, a América portuguesa era constituía por vários mundos, pois numa ponta se
deparava com a Amazônia repleta de rios e um mundo selvagem e, de outro lado, no
centro da América portuguesa, nomeadamente com as capitanias de Goiás e Mato
Grosso, confrontava-se com aves e animais desconhecidos.

200

SOUZA, Laura de Mello e. A vida privada dos governadores na América portuguesa no século XVIII.
In: MATTOSO, José (dir.) & MONTEIRO, Nuno Gonçalo (coord.). História da vida privada em
Portugal: a Idade Moderna. Lisboa: Círculo do Livro, 2011, p. 300-332.
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Sem dúvida, governar não era uma tarefa fácil. Ao contrário, conforme deixou
registados nas inúmeras cartas, o Marquês de Lavradio chegou a dizer, em tom
peremptório, que o governar nas possessões ultramarinas era, ao final, inconciliável com
a saúde. Em outras palavras, governar também era, de acordo com ele, retardar a vida
que, por si só, já era breve. De igual maneira, foi o Conde de Assumar que, além de
odiar o clima de Minas Gerais, também repudiava, de todas as formas, o população
mestiça, grosseira e insubmissa daquela região. Para tanto, levando em considerações as
condições do cargo de governador, era certo que “O clima, viagens trabalhosas,
população tumultuada, altos contingentes escravos, tudo desembocava no medo da
morte. Muitos servidores reais terminaram os dias no mar ou no sertão (...). (SOUSA,
2011, p.311). No entanto, se muitos morreram no ultramar – ou aqueles que, ao se
envolverem em casos amorosos, decidiram, espontaneamente, ficar nas terras de alémmar – o mesmo não aconteceu com os filhos de D. Constança Xavier de Meneses e José
Félix da Cunha e Meneses. Todos os filhos foram enviados para o ultramar voltaram, ao
final vivos para Portugal. Afinal, em 14 de dezembro de 1778, especificamente a bordo
do navio de guerra Belém, chegava à Lisboa o ex-governador da capitania de Goiás e
Minas Gerais, Luís da Cunha Meneses. O cônsul da Rússia o reconheceu pela fama dos
demais irmãos que, igualmente, serviam ao rei português no ultramar (isto é o 3º Conde
de Lumiares e Francisco da Cunha Meneses que era, naquele momento, vice-rei no
Estado da Índia). Luís da Cunha Meneses voltou, após cincos longos anos como
governador na América portuguesa, para Portugal. Não somente ele, mas todos os
irmãos voltaram ao Reino e, a partir de então, trataram de aumentar os cabedais, seja
ingressando em cargos administrativos, laços matrimoniais ou reincidindo nos postos
ultramarinos. Assim, buscaram cumprir o código de conduta dos nobres mais comum
naquela altura: servir ao rei.
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DIAGRAMA Nº03
Relação dos serviços prestados pelos Condes de
Lumiares (1710-1908)

Carlos Carneiro
de Sousa e Faro

Capitão de
Infantaria

José Francisco de
Portugal

Manuel Inácio da
Cunha e
Meneses

José Manuel da
Cunha

Gentil-Homem
da Câmara

Tenente general

Gentil-Homem
na Câmara

Deputado da
Junta dos Três
Estados

Ministro de
Guerra

Coronel de
Infantaria

Governador de
Pernambuco

Presidente do
Conselho de
Ministro

?

Governador da
Bahia

Luís da Cunha
Meneses

Capitão de
Infantaria

Capitão de
Granadeiros

José Félix da
Cunha e
Meneses

José Manuel da
Cunha Faro
Meneses

Oficial do
exército

Couldel-mor

Ajudante de
ordens de
marechal de
campo

Governador de
Goiás

Governador de
Minas Gerais

Fonte:FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra.
Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973, p. p.104-138.

184

GRÁFICO Nº03
Serviços no Reino e no Ultramar dos Condes de Lumiares

23,53%

76,47%

Reino

Ultramar

Fonte:FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, 1973, p. p.104-138.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU RESPOSTAS PARCELARES PARA UM
PROBLEMA.....
“Lê, diverte-te e não queiras fazer juízos temerários sobre a pessoa de Fanfarrão.
Há muitos fanfarrões no mundo, e talvez que tu sejas também um deles (...)”, com tais
palavras o ouvidor de Vila Rica, Tomás Antônio Gonzaga (2006, p.26) dava início ao
prólogo de sua obra, As Cartas Chilenas. O ouvidor Gonzaga lançou, de maneira áspera
e contundente, o que poderíamos considerar, no plano administrativo e político, um
aviso aos governadores e ministros do Brasil. Toda sua obra é dedicada a satirizar as
“insolências” cometidas durante a administração do governador Luís da Cunha Meneses
na capitania de Minas Gerais (1783-1788). Vislumbramos, então, a função pedagógica
da obra, na qual reiterava, continuamente, que a exposição das loucuras do Fanfarrão
Minésio poderia levar, nas palavras de Gonzaga, a “(..) corrigir a desordem de um
Governador despótico”.
A figura do Fanfarrão entrelaçasse com os atos despóticos e arbitrários do
governador. Portanto, segundo a visão reverberada na narrativa gonzaguiana, ser
governador era, necessariamente, cometer insolências e praticar a tirania. Embora os
“muitos fanfarrões” estivessem espalhados por todo o Império português e outras
monarquias – como a inglesa e espanhola – o efeito das Cartas Chilenas na produção
historiográfica e literária circunscreveu aos fanfarrões à família Cunha Meneses.
Aqueles indivíduos da família Cunha Meneses que serviram no Estado da Índia, na
África, nas campanhas militares dentro do Reino e, sobretudo, na América portuguesa
foram, de uma forma ou de outra, colocados debaixo do manto das Cartas Chilenas.
Apesar de não constituir nosso objetivo o estudo pormenorizado do trajetória
administrativa de cada membro, não somos receptivos à ideia disseminada pela
historiografia que os Cunha Meneses foram, inevitavelmente, governadores despóticos.
Seja como for, as Cartas Chilenas promoveu, direta e/ou indiretamente, o
conhecimento desta família pela historiografia. Quer dizer, mesmo que os estudos não
aprofundassem a partir do levantamento de fontes e o cruzamento de informações,
expressavam, por sua vez, determinadas características da administração destes
indivíduos – geralmente a atuação despótica. Para tanto, movidos pelo estranhamento da
visão passada pelo ouvidor de Vila Rica e, de outro lado, pela produção historiográfica
decidimos, por fim, investigar a família Cunha Meneses no Antigo Regime português
entre os séculos XVII e XVIII. Preconizamos o estudo prosopográfico, no qual
forneceu, a partir de “questões uniformes” – como, por exemplo, nascimento, origem
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social, status, casamento, educação, cargos, religião, entre outros – um quadro-geral da
família Cunha Meneses.
Não obstante, o estudo da família Cunha Meneses permitiu uma série de
apontamentos sobre o Império português. Em primeiro lugar, há que destacar o conceito
de família gestado no bojo da Expansão Ultramarina. Em linhas gerais, podemos dizer
que ganha dois significados bastante particulares: primeiro, não se tratava da família
consagrada pela sociedade capitalista formada, unicamente, pelo pai, mãe e filhos. Ao
contrário, numa sociedade de Antigo Regime como de Portugal, o conceito de família
era amplo. Embora o pater ocupe o lugar central, a família é constituída por sobrinhos,
escravos, sobrinhos, tios avôs, afilhados, etc. Percebemos que as relações de parentesco
eram dotadas de elasticidade, pois, desde escravos ou afilhados, integravam a família no
Antigo Regime. Além disso, conforme esclareceu Fragoso, Guedes e Krause (2013,
p.39), o conceito de família pode ser compreendido a partir das relações pessoais entre o
rei e seus vassalos. Tal relação era caracterizada como familiar em razão da concessão
de mercês. Simbolicamente, o rei agia como o pai que, além de praticar a justiça,
recompensava seus filhos/vassalos com cargos, hábitos e títulos.
O segundo significado observado nos membros Cunha Meneses referente à
família situa-se, em resumo, nas relações políticas estabelecidas na sociedade
portuguesa de Antigo Regime. Fundamentalmente, as relações familiares não se
restringiam ao âmbito do parentesco, mas coexistiam – especialmente para os grupo
nobiliárquico – com os contatos políticos. Dito de outra forma, a posição social de
determinada família estava condicionada, quase sempre, pelas relações políticas
estabelecidas. A união de uma família aristocrática com outra de menor status
representava, naquela época, um saldo negativo. Era preciso, antes de qualquer coisa,
sustentar a união de casas aristocráticas com outras do mesmo patamar ou com
possibilidades de ascensão social.
Desse modo, podemos inferir que os membros Cunha Meneses representaram,
na prática, estas duas concepções sobre família. O núcleo central da dinâmica familiar
estava localizada, a nosso ver, num aspecto específico: a reprodução social e/ou
biológica. Consideramos, por sua vez, que a partir de tal característica as duas
concepções sobre família integravam, em uníssono, esse parâmetro. Concretamente, os
laços matrimoniais, os cargos ocupados no Reino e no Ultramar, os privilégios
concedidos pelo monarca, as concepções políticas e religiosas representavam, no fundo,
a tentativa da família Cunha Meneses de reproduzir, material e simbolicamente, suas
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relações no Antigo Regime português.
O estudo da família Cunha Meneses foi realizado recorrendo ao grupo
linhagístico dos séculos XVII e XVIII. Para uma dissertação de mestrado tal
delimitação temporal é simplesmente inexequível numa pesquisa. Entretanto, é preciso
acrescentar que, embora se trata de dois longos séculos, não enveredemos pelo estudo
de todos os indivíduos desta família e tampouco pelas conjunturas especificadas de cada
período. Lançando-se no encalço desta família optamos por escolher dois aspectos
balizadores: as linhas primogênitas de sucessão (essencialmente os filhos varões) e,
principalmente, a casas tituladas. Ambos elementos se interpenetram tendo em vista
que, no Antigo Regime português, o grupo nobiliárquico para se constituir socialmente
e amealhar mercês, recorria, frequentemente, a alianças matrimoniais de maior destaque
– sobretudo para os varões – e buscava servir ao rei português, quer seja no Reino em
cargos administrativos ou no ultramar.
Nessa perspectiva, constatamos que os Cunha Meneses foram, ao longo dos
séculos, famílias distintas. Cada grupo possuiu, a sua maneira, estratégias de
reprodução. Baseado no trabalho seminal da historiadora Mafalda da Cunha (2009, p.130), é possível identificar certas tendências. Em relação ao grupo dos Meneses foram
divididos em dois grupos intitulados Meneses I e Meneses II. O primeiro grupo
apresentou, em linhas gerais, instabilidades nas linhas primogênitas de sucessão. A
explicação para isso decorreu da quantidade significativa de varões que foram enviados
para o ultramar, pois a maioria faleceu durante a ocupação de cargo de governador. Por
outro lado, os Meneses II destacaram-se dentro do grupo nobiliárquico ao conseguirem
estabelecer, durante os séculos XV e XVI, estabilidade na linha de sucessão. Ocuparam
os principais cargos palatinos e esquivaram, quando possível, do serviço no ultramar.
Após seguir os passos trilhados por Cunha (2009) em relação aos Meneses do
século XVI avançamos um pouco além e identificamos, por sua vez, que na entrada do
século XVII e no decorrer do século XVIII, a linhagem dos Meneses II (encabeçada
originalmente pelo ramo Meneses-Cantanhede) sobreviveu e alcançou estabilidade.
Uma vez mais, a questão que nos guiou foi: qual o modelo reprodutivo adotado por esse
ramo dos Meneses? Em face disso, constamos que a passagem de um século para outro
– ou seja, século XVI para o século XVII – foi seguido de uma inflexão: a pluralidade
de serviços.
Quer dizer, durante a dinastia de Avis as casas aristocráticas – como os Meneses
– tendiam, em maior ou menor, a restringir seus serviços no Reino. Não há dúvidas que
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esse modelo de reprodução da casa predominou naquela altura e permitiu, ao final, a
eficácia das estratégias utilizadas. No entanto, a partir da dinastia de Bragança as casas
que obtiveram mais estabilidade foram aquelas, por sua vez, que buscaram diversificar
seus vectores de mobilidade. Portanto, o ponto nodal neste período recaiu, como nunca
antes, nos serviços prestados no ultramar. Apoiado no projeto Optima Pars observamos
que, de um século para o outro, as principais casas nobres se aventuraram em ocupar os
postos ultramarinos. Como elemento de distinção social, o cargo mais procurado pelas
famílias foi, naquela altura, de governador ou vice-rei. Como pano de fundo, o
impulsionamento das casas nobres para o serviço ultramarino decorreu, em geral, pela
própria centralidade que determinados territórios – como o Estado da Índia no século
XVII ou América portuguesa no século XVIII – adquiriu no conjunto do Império
português.
A remuneração nos cargos ultramarinos era, sem dúvida, um atrativo para as
principais casas nobres. Mesmo que os riscos fossem visíveis, pois governar era uma
tarefa difícil, não deixaram de aumentar o patrimônio da casa em Portugal. Desse modo,
percebemos que, a partir do século XVII, a reprodução social de um grupo precisava
pautar-se, em dado momento, pelo serviço em paragens longínquas. Ou seja, diferente
da estratégia usada no século XVI em restinguir os varões nos cargos palatinos, a nova
conjuntura do Império português sob a dinastia de Bragança impeliu, por seu turno, a
ocupação de postos fora do Reino.
Por outro lado, a diversificação dos serviços prestados materializou-se,
geralmente, na ocupação de cargos diplomáticos, eclesiásticos, na magistratura, na
administração central, entre outros. À luz dessas características verificamos que os
Cunha Meneses dos séculos XVII e XVIII – respectivamente os Condes de Ericeira,
Marqueses de Louriçal e, por fim, os Condes de Lumiares – passaram, em algum
momento, por esses cargos. Como mostramos no terceiro capítulo, sempre houve a
predominância de cargos no Reino em detrimento de postos no Ultramar. Entretanto,
esse aspecto não deixa de esconder a prática das casas aristocráticas em diversificarem
os serviços prestados. Assim, os membros da família Cunha Meneses oram ingressavam
na magistratura, nos cargos diplomáticos, na administração, etc. Em síntese, o sucesso
do modelo reprodutivo pode em explicado, a nosso ver, com base nessa prática que
permeou determinadas famílias nobres em Portugal.
Não obstante, diferente da trajetória dos Meneses no Antigo Regime português,
outro grupo nobiliárquico que se destacou, apesar de constituir uma casa periférica,
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foram os membros da família Cunha. O lugar secundário ocupado por esse grupo foi
ocasionado, entre outros aspectos, por “questões políticas”. Primeiramente, com a crise
dinástica do século XIV, a maioria os indivíduos desta família migraram para terras
castelhanas e, somente depois, voltaram para Portugal. Em segundo, o fato que agravou
a posição periférica foi a participação de dois netos de Pedro Vaz da Cunha membros
desta família conspiração contra D. João II. Mesmo assim, podemos sublinhar que os
Cunha se destacaram pela quantidade considerável de filhos varões e por apostarem na
diversificação matrimonial.
Em termos gerais, o estudo da nobreza na Época Moderna em Portugal pode ser
realizada de várias formas. Podemos partir dos estudos das câmaras municipais, cargos
ocupados, principais famílias ou estudo de casas. Seja qual for o caminho percorrido, é
necessário integrar duas instâncias: uma perspectiva que aborde, ao mesmo tempo, o
geral e o específico. Através do método prosopográfico consideramos que é possível
equacionar, no processo investigativo, esses dois campos.

Desse modo, no nosso

trabalho a conjuntura do Império português no decorrer dos séculos XVII e XVIII
recebeu tratamento especial. Identificar os paradigmas políticos vigente naquele
período, como o modelo corporativista, o governo polissinodal e o fato de Portugal se
constituir não um Estado absolutista, mas uma monarquia pluricontinental, são
exemplos importante que ajudam explicar a dinâmica da sociedade de Antigo Regime.
Além disso, ao lado das características gerais faz-se necessário debruçar
naqueles sujeitos que marcaram, de uma forma ou de outra, determinada sociedade.
Sem embargo, o estudo do grupo nobiliárquico é fundamental para a compreensão da
sociedade portuguesa da Época Moderna – especialmente porque, após a entronização
da dinastia de Bragança, a atuação das casas nobres no serviço régio foi determinante
para que o Império português se consolidasse. Mapear a trajetória de uma família, como
os Cunha Meneses, ao longo de dois séculos não só descortina novas facetas do Império
português como permite, simultaneamente, um entendimento meticuloso dos processos
de constituição de um grupo.
Em Portugal a nobreza não foi homogênea. Conforme foi mostrado nos dados do
projeto Optima Pars e, sobretudo, nos trabalhos do historiador português Nuno Gonçalo
e Mafalda Soares, a nobreza sob a dinastia de Bragança sofreu um duplo processo:
abertura na base da pirâmide e cristalização do topo. Em decorrência disso, podemos
perceber que outros grupos, como plebeus e comerciantes, conseguiram integrar
posições cimeiras na sociedade portuguesa. O caso mais emblemático deste processo
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foi, sem dúvida, a constituição da “nobreza da terra” na América portuguesa. Tratou-se,
essencialmente, daqueles indivíduos pertencentes à câmara, às milícias e ordenanças,
senhores de engenhos, mineradores, entre outros.
De resto, o presente trabalho procurou justamente apreender, a partir de um caso
particular (a família Cunha Meneses), como a nobreza se definiu na Época Moderna, se
constituiu como um grupo seleto – mas também heterogêneo – os mecanismos de
acesso aos cargos nobilitantes, vetores de estratificação e, especialmente, o
enquadramento do respectivo grupo no mundo das classificações sociais do Antigo
Regime português.
Evidentemente, que não foi possível desemaranhar toda a complexidade do
objeto que escolhemos – por sinal, a crista da onda foi movida por ventos díspares. De
outro lado, o exercício que realizamos ao longo deste estudo encontrou-se, por vezes,
limitado pelas fontes. Mesmo assim, identificamos que o saber genealógico – mas não
unicamente – constitui-se como um frutífero ponto de partida. Mais do que a mera
coleta de dados inumeráveis, o trabalho realizado pelos genealogistas mostrou, pois, um
profundo refinamento com os dados do passado. Do ponto de vista histórico, a
documentação consultada por estes indivíduos e utilizadas nas obras genealógicas
adquire relevância. Ou seja, na medida que tal documentação encontra-se em péssimo
estado ou desaparecida, através dos genealogistas é possível recuperá-la. De tal maneira
que, no presente estudo, não se propôs uma conclusão final. Ao contrário, assumimos
que as “possíveis repostas” elaboradas a partir da problemática escolhida foram
parcelares. No entanto, forneceram um sólido fundamento para a realização de um
balanço mais crítico e atualizado acerca do grupo nobiliárquico no Antigo Regime
português. Afinal, trata-se de um work in progress.
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ANEXO A – D. Fernando de Meneses, 2º Conde de Ericeira

Fonte:

Biblioteca

Nacional

de

Lisboa.

Disponível

em:

http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptionsummary&uri
=full=3100024~!601110~!2&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term
=lus%C3%83%C2%ADadas&index=.TW&uindex=&aspect=subtab13&menu=search&ri=1. Acesso em:
Acesso: 08/25/2015.
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ANEXO B – D. Henrique de Meneses, 7° Conde de Ericeira e 3º Marquês de Louriçal.

Fonte: Site Geneall. Disponível em: http://geneall.net/pt/nome/54236/d-henrique-de-menezes-e-toledo-3marques-de-lourical/. Acesso: 08/25/2015.
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ANEXO C – D. Luís de Meneses, 3 Conde de Ericeira

Fonte:
http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptionsummary&uri
=full=3100024~!601116~!2&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term
=lus%C3%83%C2%ADadas&index=.TW&uindex=&aspect=subtab13&menu=search&ri=1.

Acesso:

08/25/2015.
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ANEXO D – D. Henrique de Meneses, 3° Marquês de Louriçal.

Fonte:

Palácio

Nacional

de

Sintra.

http://www.pnqueluz.imc-ip.pt/pt-

PT/servicos/servicos_fotografia/PrintVersionContentDetail.aspx. Acesso: Acesso: 08/25/2015.
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ANEXO F - D. Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses, 5° Conde de Ericeira e 1º
Marquês de Louriçal.

Fonte: Museu Condes de Castro Guimarães.
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ANEXO G – D. Manuel Inácio da Cunha e Meneses, 3º Conde de Lumiares

Fonte: Manuel da Cunha e Meneses, Conde de Lumiares, governador das capitanias-gerais de
Pernambuco (1769-1774) e da Bahia (1774-1779). In: SOUZA, Laura de Mello e. A vida privada dos
governadores na América portuguesa no século XVIII. In: MATTOSO, José (dir.) & MONTEIRO, Nuno
Gonçalo (coord.). História da vida privada em Portugal: a Idade Moderna. Lisboa: Círculo do Livro,
2011, p318.
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ANEXO H – D. Luís Euséio Maria de Meneses Silveira, 4º Marquês de Louriçal.

Fonte: Site Geneall. Disponível em: http://geneall.net/pt/nome/49254/d-luis-eusebio-maria-demenezes-silveira-4-marques-de-lourical/. Acesso: 08/25/2015.
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ANEXO I - Brasão de Armas dos Condes da Ilha do Príncipe

Fonte: SOUSA, António Caetano de. Memorias históricas e genealógicas dos grandes de Portugal.
Lisboa: Academia Real, 1755, p.391.
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ANEXO J – Condes da Ilha do Príncipe
QUADRO N° 13
Condes da Ilha do Príncipe
Nome

Nascimento/Falecimento Título

de 1610-1679

1° Conde da Ilha do
Príncipe

Francisco Carneiro de 1640-1708
Sousa

2° Conde da Ilha do
Príncipe

António Carnheiro de 1680-1724
Sousa

3° Conde da Ilha do
Príncipe

Francisco Carneiro de 1709-1731
Sousa

4° Conde da Ilha do
Príncipe

Carlos Carneiro de 1710-1755
Sousa e Faro

5° Conde da Ilha do
Príncipe (1° Conde de
Lumiares)

Luís Carneiro
Sousa

Fonte: FREIRE, Anselmo Braamcamp, Brasões da Sala de Sintra. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, 1973.SOUSA, António Caetano de Memorias históricas e genealógicas dos grandes de Portugal.
Lisboa: Academia Real, 1755, p.391-400.
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ANEXO

- Monarcas de Portugal (1385-1826)

DINASTIA DE AVIS
Dom João I ( 6 de abril de 1385-14 de agosto de 1433)
Dom Duarte (1433 a 9 de setembro de 1438)
Dom Afonso V (1438 a 28 de agosto de 1481)
Dom João II (1481 a 25 de outubro de 1495)
Dom Manuel I (1495 a 13 de dezembro de 1521)
Dom João III (1521 a 11 de junho de 1557)
Dom Sebastião (1557 a 4 de agosto de 1578)
Dom Henrique (1578 a 31 de janeiro de 1580)
DINASTIA DOS HABSBURGOS ESPANHÓIS
Filipe II (I de Portugal, 1580 a 13 de setembro de 1598)
Filipe III (II de Portugal, 1598 a 31 de março de 1621)
Filipe IV (III de Portugal, 1621 a 1° de dezembro de 1640)
DINASTIA DE BRAGANÇA
Dom João IV (1640 a 6 de novembro de 1656)
Dom Afonso VI (1659; deposto em 22 de novembro 1667; falecido em 12 de setembro
de 1683)
Dom Pedro II (príncipe regente, novembro de 1667 a 1683; rei, 1683 a 9 de dezembro
de 1706)
Dom João V (1706 a 31 de julho de 1750)
Dom José (1750 a 24 de fevereiro de 1777)
Dona Maria I (1777; declarada louca em 1792; falecida em 20 de março de 1816)
Dom João Vi saiu do Brasil de volta a Portugal em 22 de abril de 1821, deixando seu
filho mais velho, dom Pedro, como regente. Este proclamou a independência do Brasil
em 7 de setembro de 1822, reconhecida por Portugal em 29 de outubro de 1825.
Fonte: BOXER, Charles. O império marítimo português (1415-1825). São Paulo:
Companhia das Letras, 2002, p.396.

215

