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Enfoques:

1. A investigação em arquivos familiares - a importância da 
‘documentação familiar’ na compreensão da estrutura social na 
época moderna a nível local e a nível nacional;

2. A acessibilidade às fontes, a compreensão dos critérios de 
organização dos documentos privados e a tensão (por vezes 
existente) entre o arquivo e as necessidades de uma investigação 
científica;

3. Como novas ferramentas metodológicas podem rentabilizar e/ou 
desvendar novas interpretações e utilizações deste tipo de 
arquivos.



A importância dos Arquivos Familiares

• Na perceção da realidade e organização social ao nível local e regional – a 
importância de uma escala micro na análise social;

• Na caraterização/densificação dos atores históricos em contexto familiar 
e  da comunidade;

• Na compreensão das decisões desses atores e a suas implicações 
familiares e geracionais;

• Na perceção dos valores e prioridades da família e como estes se 
relacionam com os padrões nacionais;

• O arquivo como elemento ‘identitário’.



Exemplos na investigação realizada

• Nobrezas (fidalguia, letrados, elites camarárias, capitães de 
ordenança) da região de Coimbra;

• Identificação das principais famílias fidalgas e da ‘nobreza letrada’ 
da região de Coimbra, entre 1700-1820;

• Relação dessas famílias com os poderes locais, especialmente com a 
Câmara de Coimbra;



• Definição de uma amostra de famílias fidalgas com representação nos 
poderes locais de Coimbra em ação entre 1777-1820:

- Coutinhos Pereiras;

- Garridos;

- Zuzartes;

- Homens de Figueiredo/Osórios da Gama

- Britos Castros.

• Estudo das relações (parentesco de sangue, espiritual, clientelares, de 
solidariedade e competição com outras famílias e outros estratos da 
nobreza);

• Estudos dos seus patrimónios e a forma como a constituição e gestão 
dos mesmos evoluiu entre a segunda metade do séc. XVIII e o séc. XIX)



Amostra também definida pelas fontes disponíveis:

- Arquivos familiares (Quinta das Lágrimas e Morgadio dos 
Garridos)

- Inventários orfanológicos;
- Registos notariais;
- Registos Paroquiais;
- Habilitações (Santo Ofício, Ordem de Cristo, etc.)
- Nobiliários e genealogias.
- ...



Os arquivos familiares compulsados:

Arquivo da Quinta das Lágrimas:

- a importância da ‘lógica da arrumação’ – a organização por Casas;

- a correspondência entre os membros da família:

D. Maria do Patrocínio Osório Cabral Pereira Forjaz e Menezes (1825-1855) casou com o fidalgo
lisboeta, Estevão José Pereira Palha de Faria Lacerda, casamento, que segundo a documentação
da família, parece ter sido tratado, em Lisboa, por José Maria Osório, irmão de António Maria
Osório. Em correspondência para o irmão, José Maria Osório traça o seguinte retrato de Estevão
Palha:

“O Estevão não he bonito; mas as mulheres dizem que não há homens feios. Não tem vícios,
decerto tem, o que diria o Jerónimo, [irmão de António e José Maria Osório] a vida de ociosidade
de passeante de Lisboa... tem bom coração, amigo da família...” (JÚDICE, 2012)



- a correspondência entre os administradores e os seus feitores;

- processos de partilhas e inventários;

-

- genealogias;

- Genealogias

- Escrituras variadas (ex. escritura de dote, compras e vendas, etc.)

“Pellos contínuos embaraços dos tempo não foi possível conhecer bem a
natureza dos bens por cauza da desordem em que estava o Cartório da Caza e
ficou o cônjuge [Miguel Osório Cabral Borges da Gama e Castro] que sobreviveo
em sociedade de bens com os sete filhos athe aos fins do ano de 1817 que cazou
a primeira herdeira filha D. Joanna e pouco depôs Joze. . Separadas estas duas
sociedades começou a 2ª época por esta composta de Pai e dos outros sinco
filhos athe ao fim do ano de 1823 em que cazou o Cabeça de Cazal tomando
conta da admenistração de toda a Caza e durante a qual pagou aos quatro
irmãos que estavao em Caza huma prestação anual para seus Alfinetes”.

AQL, Inventário de D. Josefa Luísa Freire de Figueiredo Deusdará, 1855, cx. 22, nº 23, fl. 1



O Morgadio dos Garridos:

- A centralidade das habilitações e mercês régias;

Primeiras notícias da família remontam
ao início do século XVII, em Castelo de
Vide:

• Descritos como “Homens de
qualidade”;

• Gente da governança de Castelo de
Vide;

• Escolhem como parceiras 
matrimoniais senhoras oriundas de 

importantes famílias locais

Nos documentos familiares e nos 
genealogistas

• António Gonçalves Garrido (n. 1639), ferrador
de profissão, era filho e neto de almocreves.

• A sua mulher Isabel Freire de Andrade era filha
de um tendeiro e neta de um albardeiro e de
um ferrador.

• Como refere um testemunha tudo gente
“muito ordinária e infamada”

Nas inquirições de António Gonçalves Garrido para 
familiar do Santo Ofício



- O Livro Mestre da Casa dos Garridos – a voz de um administrador: as 
suas perceções sobre a família e as justificações sobre decisões de 
gestão de património e gestão familiar.

“Ana Rita, (..) muito espirituosa foy, muito amada de nosso pay, tendo porem hum genio muito
interrogante que sempre tem exercido (...) e quando casei esteve algum tempo na minha
companhia no Porto, e indo assentar na quinta da Bouça na companhia do irmão Lourenço Manuel
em tempo que era juiz de fora da vila de Penella Carlos Barba da villa da Batalha se namorarão e
vierão a casar não por nossa aprovação, suposto que era homem nobre e tinha boa casa, porem o
desgoverno de hum e outros reduziu ao estado de muito pobres...”.

AUC, Livro Mestre da Casa dos Garridos (178? -1822), fl. 16

“Pello que respeita a estabelecimento e acomodação destas duas minhas filhas (Maria Isabel e
Teresa Tomásia) não me propus a mete-las freiras, acomodação e estado que não julgo bem sem
ser por vocação ou livre vontade que de ordinário so teem as meninas que em tenra idade são
metidas nas clausuras e não derão de fazer avultada despeza com os dottes, entradas, enxuvais e
estabelecimento de tenças. Também não julgo fortuna nenhuma em casarem e, suposto que lho
não posso catholicamente impedir, estimarei que não o façam... “

AUC, Livro Mestre da Casa dos Garridos (178? -1822), fls. 27-28



“...Eu que me já acho velho quazi de 70 annos e de próximo me falta a
vista do olho direito e, temendo que de todo me falte, me quiz adiantar e
pella mesma clareza retro se pode formalizar outra declarando os sítios
das propriedades quais sejao os cazeiros e os títulos por que as
amanham e sem todas estas clarezas e sem se lhe fazer titulo he fácil e
provavelmente se desencaminhem por serem propriedades pequenas e
athe os mesmo prazos se devem vegiar servindo em rezão de que os
inphiteutas vão vendendo e repartindo as terras do mesmo prazo e com o
laço do tempo se reputão fazendas livres, sendo a milhor providencia o
judicial tombo e esta advertencia a faço em Junho de 1805”

AUC, Livro Mestre da Casa dos Garridos (178? -1822), fl. 315



E quando não existem arquivos familiares?
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Resultados











Criança 
apadrinhada

Data/local Batismo Padrinho Estatuto social Parentesco Madrinha Parentesco Observações

Ana Rita de
Quadros

25-1-1750,
Coimbra, igreja
de S. Cristóvão

António Xavier de
Peixoto Carvalho
Camões

Deão da Sé de Coimbra
Fidalgo da Casa Real

Primo da
batizada

Ana de Brito Barreto Prima da
batizada

Os padrinhos são irmãos,
filhos de Manuel de Brito
Barreto e Castro

Mariana 6-10-1751,
Coimbra, igreja
de S. Cristóvão

António de Leite de
Quadros

Primo da
batizada

Nossa Senhora da
Conceição

Álvaro 16-3-1753,
Coimbra, igreja
de S. Cristóvão

Álvaro Teles de
Meneses e Quadros

Fidalgo da Casa Real Tio materno
da batizada

Nossa Senhora da
Conceição

Joaquim 17-11-1754,
Coimbra, igreja
de S. Cristóvão

Francisco Xavier de
Brito Barreto e Castro

Fidalgo da Casa Real Primo da
batizada

Nossa Senhora

Isabel 5-4-1757,
Coimbra, igreja
de S. Cristóvão

D. José Forjaz Rainha Santa Isabel

Leonor 12-8-1759,
Coimbra,
oratório da casa
da rua das
Fangas

Tomé Joaquim Corte-
Real

Havia sido secretário de
Estado da Marinha e
Domínios Ultramarinos, em
1756

Leonor Tomásia de
Mendonça, religiosa
do Mosteiro do Lorvão

A madrinha era filha de
Bento Manuel de Moura e
Mendonça Barata, fidalgo da
Casa Real, Mestre de Campo
de Auxiliares da Comarca de
Abrantes e Cavaleiro da
Ordem de Cristo, capitão-
mor do Sardoal

Fernando 3-5-1761,
Coimbra, igreja
de S. Cristóvão

Francisco Xavier
Mendonça Furtado

Secretário de Estado da
Marinha e Domínios
Ultramarinos

Não existe referência
no assento à madrinha

O padrinho era irmão do
Marquês de Pombal

Constança 28-12-1768,
Coimbra, igreja
de S. Cristóvão

Sebastião de Sá e Melo Prelado da Patriarcal
Confessor do rei

D. Leonor Tomásia de
Mendonça, religiosa
do Lorvão

O padrinho era irmão de
Aires de Sá e Melo, adjunto
de Pombal e, mais tarde,
Secretário de Estado



Patrimónios: composição e forma de exploração(ex. casa dos Garridos)



Patrimónios:
Localização (ex. Osórios da Gama/Homem Freire de Figueiredo) 



Padrões comuns locais e nacionais

• Apesar das diferenças de origem, suportes económicos e 
demografia familiar, as Casas em análise partilham, pelos menos, 
em termos patrimoniais de algumas características e tendências;

• A vinculação de bens evitava a fragmentação dos patrimónios que, 
geração após geração, se vão consolidando através das escolhas 
matrimoniais e da “disciplina familiar” que ditava o destino dos 
segundogénitos obrigados ao engrandecimento da Casa, pela 
escolha de carreiras, pela imposição do celibato e desistência de 
direitos de herança em prol dos vínculos que sustentavam material 
e simbolicamente a Casa;



• As Casas não são imunes às conjunturas económicas e políticas, que 
a par com as caraterísticas de ineficácia de gestão de alguns 
administradores, as condenam a um progressivo endividamento que 
vai corroendo os alicerces económicos familiares e enfraquecendo a 
disciplina impostas aos seus membros.

• A extinção do morgadios em 1863 vai contribuir de forma decisiva 
(embora não imediata) para a desconstrução deste modelo 
reprodutivo vincular (MONTEIRO, 1998).



Obrigado!


