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Fundo: Francisco de Faria 
 

Nível de descrição: F 

Código de referência: PT/TT/FRFR 

Título: Francisco de Faria 

Datas de produção: 1598 / 1626 

Dimensão e suporte: 1 cód.; papel 

História administrativa, biográfica e familiar: Francisco de Faria (f. 1598-1623) foi alcaide-mor de 
Palmela. Filho de Sancho de Faria (também alcaide-mor de Palmela) e de Antónia de Faria, casado 
com D. Joana de Meneses e Vasconcelos. 
Teve vários filhos do seu casamento, Sancho de Faria, António de Vasconcelos (visitador-geral da 
Inquisição na Índia), João da Silva e Vasconcelos (cavaleiro de Malta), Antão de Faria, Maria de 
Menezes, Joana de Menezes, Leonor da Silva, Inácia de Menezes, Ana de Vasconcelos, Isabel de 
Vasconcelos, Úrsula de Vasconcelos. 

Fonte imediata de aquisição ou transferência: Em dezembro de 2014, este códice foi adquirido 
por compra a Pedro de Azevedo, Leilões de Livros e Manuscritos, lote n.º 200. 
Em 2015, foi identificado o documento e constituído o fundo. 

Âmbito e conteúdo: Fundo constituído por um códice factício que reúne documentos relativos ao 
testamento de D. Maria de Vilhena († 1562), fidalga abastada, que, por disposição testamentária, 
deixou os meios e instruções necessárias à fundação e edificação do convento do Carmo de Évora, 
e era tia pelo lado paterno de Francisco de Faria. 
Inclui muitos documentos sobre o pagamento e recibo de verbas de diversas pessoas pela criação 
dos filhos e outros serviços a Francisco de Faria e de pagamento de dívidas. 

Sistema de organização: Ordenação numérica específica para cada tipo de unidade. 

Instrumentos de descrição: ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO - [Base de dados de 
descrição arquivística]. [Em linha]. Lisboa: ANTT, 2000-  . Disponível no Sítio Web e na Sala de 
Referência da Torre do Tombo. Em actualização permanente. 
ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO - Francisco de Faria: catálogo. Lisboa: ANTT, 2015. 
Acessível na Torre do Tombo, Instrumentos de descrição, L 727. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada por Joana Braga (Torre do Tombo). 

Regras ou convenções: DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS - "Orientações para a descrição 
arquivística". 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007. 325 p. ISBN 978-972-8107-91-8. 

Data da descrição: 2015-01-16. 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/FRFR/L01 
Título: Documentos relativos à capela do Carmo de "Évora" e a assuntos particulares 
Datas de produção: 1568 / 1626 
Dimensão e suporte: 1 códice; papel 
Âmbito e conteúdo: Códice factício constituído por cerca de 50 documentos (alguns compostos), 
datados entre 1568 e 1623, encadernados em um volume, relativos às obras da capela (ou 
presbitério) do primitivo Convento do Carmo de Évora, à custa de D. Maria de Vilhena († 1562), 
fidalga abastada, que, por disposição testamentária, deixou os meios e instruções necessárias à sua 
fundação e edificação. Este primeiro convento viria a ser destruído na sequência da Guerra da 
Restauração, tendo o novo sido construído pelos frades Carmelitas Descalços já na segunda 
metade do século XVII e datando de 1670 o início da obra da nova Igreja do Carmo.  
Os documentos mais significativos referem-se às seguintes disposições, obras e benfeitorias: 
1 – Apontamentos de Francisco Faria sobre a S[enten]ça q[ue] se deu a favor dos padres do Carmo 
(f. [I]) 
2 – Treslado do testam[en]to da sr.ª D.ª M.ª de Vilhena minha tia - 1562-10-23 (f. 1 a 15) 
3 – Cedola e codicilo da letra da sr.ª D.ª M.ª de Vilhena minha tia (f. 16 e 17)  
4 – Aceitação do[s] padres do Carmo d’Evora das condições do testam[en]to (f. 18) 
5 – Verba do testam[en]to da minha tia dos 14.000 rs. De juro que deixou a sua ama Madalena 
Mendes - 1573-10-12 (f. 20)  
6 – Obrigações à Capella n[o]va do Carmo q[ue] Dona Maria de Vilhena q[ue] aja gloria em seu 
testam[en]to manda cumprir (f. 22 e 23) 
7 – Petição de Francisco Faria sobre as herdades [do Carmo] - 1598-01-12 - (f. 26 e 27) 
8 - Apontamentos do doutor Rui Pires da Veiga sobre largar as herdades do Carmo - 1598-01-23 (f. 
28 e 29) 
8 – Carta do padre Clemente, prior do Carmo a Francisco de Faria - 1610-04 (f. 30) 
9 – [Contrato e recibos] dos panos de ráz - 1610-1612 (f. 32 a 50) 
10 – Pintor Isbrant (ou Luis Brante) de Renoy do retábulo do Carmo - 1601-1602 (f. 51 a 56)  
11 – [Contratos e recibos] Para dourar o retábulo - 1605-01-30 - 1606-01-13 (f. 59 a 76) 
12 – Aprovação da obra do retábulo dourado - 1605-06-24 (f. 78) 
13 – Do prior do Carmo q[ue] o retábulo estava m[ui]to bem dourado - 1605-06-25 (f. 80) 
14 – Do dourador do sacrário diferente do retábulo - 1605-12-06 (f. 82) 
15 – Das cad[ei]ras do coro do Carmo de Évora - 1590-06-08; 1590-07-07 (f. 83 a 87) 
16 – De como receberam os padres uma alampada - 1598-01-25 (f. 88 a 89) 
17 – Do ornam[en]to p[ar]a o Carmo - 1598-02-13 (f. 90) 
18 – Das franjas, e cordões do ornam[en]to do Carmo -  (f. 92 a 94) 
19 – Obrigação de M[ano]el Filipe pedreiro de pedraria p[ar]a o Carmo - 1590-05-14 - 1590-07-04 
(f. 96 a 100) 
20 – Ferros p[ar]a as cortinas [e vidraças] do Carmo (f. 101 e 102) 
21 – Para se poderem vender as alcatifas q[ue] ficaram a Capella - 1570 - 1586-03-01 (f. 103 a 107) 
22 – Do turibulo e naveta p[ar]a a Capelle do Carmo - 1568-07-29 (f. 109) 
23 – A Caldeira pesa trese marcos e onsa e mea, ano de 1580 p[ar]a o Carmo - 1580-01-21 - 1580-
03-04 (f. 111 a 113) 
24 – Dos castiçais de 20 marcos q[ue] fiz antes de casar p[ar]a o Carmo (f. 114) 
25 – Acerca da tribuna do Carmo - 1571-05-02 (f. 115 a 117) 
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26 – Da Cruz p[ar]a a capella do Carmo. Anno de 1568 (f. 118 a 122) 
27 – Fabrica de 609 [e missas de 610]- 1609-1614 (f. 123 a 142) 
28 – 1 desenho à pena do tecto da Capela do Carmo (f. 143) 
29 – Arrazoado do Chantre de Évora (f. 144 a 147).  
Daqui até ao final, estão encadernados cerca de 130 documentos, na grande maioria recibos, que, 
no entanto, se referem a serviços de tutoria de menores (criação) por parte de diversos serviçais à 
família do alcaide-mor da vila de Palmela, Francisco de Faria, e aparentemente não apresentam 
qualquer relação directa com a Capela do Convento do Carmo.  
30 - Quitação de Jerónimo de Lemos sobre a criação da filha de Francisco de Faria, Maria - 1598-10-
05 (f. 167) 
31 - Quitação de Jerónimo de Lemos sobre a criação do filho de Francisco de Faria, Sancho - 1599-
07-25 (f. 169) 
32 - Quitação de Isabel Francisca, ama, sobre a criação do filho de Francisco de Faria, António- 
1600-07-29 (f. 171) 
33 - Quitação de Jorge Antunes sobre a criação da filha de Francisco de Faria, Leonor - (f. 173) 
34 - Quitação de Adão Vaz sobre a criação da filha de Francisco de Faria e de sua mulher D. Joana 
de Menezes, Inácia - 1606-01-05 (f. 174) 
35 - Quitação de Constatino de Abreu sobre a criação da filha de Francisco de Faria, Ana - 1611-02-
19 - (f. 176) 
36 - Quitação de Antónia Gonçalves sobre o serviço prestado - 1600-07-20 - (f. 178) 
37 - Quitação de André Gomes sobre a criação da filha de Francisco de Faria, Isabel - 1612-11-11 (f. 
180) 
38 - Quitação de António Gomes sobre a criação do filho de Francisco de Faria, Antão 'que está no 
céu'- 1606-05-15 (f. 182) 
39 - Quitação de António Gomes sobre a criação do filho de Francisco de Faria, Antão - 1610-04-14 
(f. 184) 
40 - Quitação de Maria Garcia sobre a criação do filho de Francisco de Faria, João - 1614-12-14 (f. 
186) 
41 - Quitação de Maria Garcia sobre o serviço prestado- 1614-07-23 (f. 188) 
42 - Quitação de Maria Garcia sobre o serviço prestado- 1614-04-14 (f. 189) 
43 - Quitação de João Simões, o moço, sobre a criação da filha de Francisco de Faria, Antónia 'que 
se criou em Santo António do Tojal'  - 1615-12-31 (f. 190) 
44 - Quitação de João Simões, o moço, sobre a criação da filha de Francisco de Faria, Antónia - 
1616-08-01 (f. 191) 
45 - Quitação de João Fernandes sobre o serviço prestado - 1601-01-01 (f. 194) 
46 - Quitação de Antónia da Silva sobre o serviço prestado - 1587-09-03 (f. 195) 
47 - Quitação de João Fernandes sobre o serviço prestado -1588-09-05 (f. 197) 
48 - Quitações de vários sobre serviços prestados a Francisco de Faria e documentos sobre 
propriedades e pagamento de dívidas.- 1590-1626 (f. 198 a 358) 
Volume revestido de encadernação inteira de pergaminho, da época. 
Cota actual: Francisco de Faria, liv. 1 
Idioma e escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos com acidez devido à tinta ferro-
gálica, outros com cortes de traça que não prejudicam a sua legibilidade.  
Encadernação quase solta e um pouco cansada, mas recuperável. 
Perda de suporte na margem inferior - f. 16, 17, 26; Rasgão - f. 28, 29, 128  


