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Nota prévia
Saber quem foram os antepassados, conseguir conhecer um pouco da sua vida, espreitar os lugares
que pisaram e percorreram, avançar nessa aventura do desconhecido que é desbravar as raízes, é
cada vez mais um interesse, uma ocupação, um passatempo que se torna num bom vício, e que
convida muito público aos arquivos.
Com este catálogo pretende-se somente fornecer informação sobre os volumes que nesta data
compõem esta colecção, a qual cresceu em dimensão nos últimos anos, resultado de algumas
aquisições. Para um conhecimento mais completo das genealogias já elaboradas que a Torre do
Tombo possui em diversos fundos e colecções é ainda obrigatória a consulta da obra de FERREIRA,
Carlos Alberto - Índice abreviado das genealogias manuscritas do Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, datado de 1937 e acessível na Torre do Tombo, ID L 484.
Continua por esclarecer a origem da cota dos documentos que se apresenta num formato pouco
habitual na Torre do Tombo, de número-letra-número, apontando talvez para uma antiga cota
topográfica, entretanto já sem qualquer significado, como é frequente com esse tipo de cota. Ainda
assim, e porque são inúmeras as citações e referências já existentes, as cotas foram mantidas. Os
documentos entretanto adquiridos receberam um número sequencial, na continuidade do
cômputo dos volumes existentes.
Aos genealogistas, que todos os dias e incansavelmente investigam e inquirem os documentos da
Torre do Tombo, os maiores agradecimentos pelo imenso trabalho de estudo e divulgação que
promovem sobre os documentos do Arquivo Nacional.
Reconhecendo que poderá haver omissões ou lapsos, fica feito o apelo a que seja comunicada
qualquer lapso sempre que seja detectado. Só com o contributo dos utilizadores será possível
melhorar o serviço prestado, e qualquer partilha de informação com o Arquivo Nacional da Torre do
Tombo é um acto de cidadania activa cujos maiores beneficiários são os seus utilizadores.

Lisboa, Torre do Tombo, Dezembro 2016

Joana Braga
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Abreviaturas
As abreviaturas usadas são as seguintes:
CL – Colecção
UI – Unidade de instalação
DC – Documento composto
D – Documento simples
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Genealogias Manuscritas
Nível de descrição: Colecção
Código de referência: PT/TT/GMS

Título: Genealogias Manuscritas
Datas de produção: 1617/ 1818
Dimensão e suporte: 106 vol.; papel
História custodial e arquivística: Desconhece-se a data de constituição da colecção, mas foi formada
já neste arquivo, com documentação oriunda de diversos fundos, entre os quais a Casa da Coroa,
sendo nela integradas espécies documentais idênticas que têm entrado na Torre do Tombo. No
entanto há que referir que um conjunto significativo de volumes foram elaborados por Bernardo
Pimenta de Avelar Portocarreiro (1670-1742), fidalgo da Casa Real, moço do guarda-roupa de D. João
V e secretário dos filhamentos da Casa Real.
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Desconhece-se a forma de entrada da maior parte da
documentação. Os últimos volumes (94, 95 e 106) foram comprados em leilão entre 1979 e 1992.
Âmbito e conteúdo: Esta colecção é constituída por genealogias da família real e, em grande parte,
de famílias nobres portuguesas, por vezes compiladas por critérios geográficos ou locais, numa forma
de exposição narrativa quer de descendências como de ascendências, algumas árvores de costados,
incluindo também algumas descrições heráldicas das armas das famílias. São originais, cópias ou
traduções elaborados, entre outros, por Bernardo Pimenta Avelar Portocarreiro, D. Francisco de
Meneses, Damião de Góis, João Alvares Abade de Esmeriz, Padre Marcelino Pereira, António Manuel
Pereira Fajardo, o conde D. Pedro, D. António Caetano de Sousa, Padre Baltasar Teles, D. António de
Lima Pereira, Gaspar Francisco Magalhães Barreto, Francisco Coelho Mendes, D. Lourenço Huet de
Sotomaior e Pinto, António Correia da Silva, José Fortunato Barreto de Pina Botelho, Manuel de Faria
e Sousa, Jorge da Cunha e Sousa, Conde de Vila Nova, Nicolau de Brito Botelho, António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos, José Freire Monterroio Mascarenhas, Leonel de Abreu de Vasconcelos de
Sotomaior, e Manuel de Meireles e Sousa. Encontra-se ainda um livro da matrícula dos filhamentos
da Casa Real, provavelmente proveniente do Cartório da Mordomia-mor da Casa Real, e uma
compilação de correspondência de Manuel José Costa Felgueiras Gaio para João de Vasconcelos
Barreto Ferraz.
Sistema de organização: A cotação da documentação, que se apresenta com uma estrutura singular
21 D 29, 21 E a 21 F 46, não abrange a totalidade dos volumes (apenas 79), pelo que estes apresentam
também uma numeração de 1 a 95, e de 106 a 114. Este lapso na numeração deve-se ao facto de
terem sido indevidamente integradas nesta colecção as genealogias elaboradas por Silva Canedo, as
quais, recentemente, e respeitando o princípio da proveniência, foram reintegradas no arquivo
original.
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.
Guias e Roteiros:
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PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo. Direcção de Serviços de Arquivística
- "Genealogias Manuscritas". In Guia Geral dos Fundos da Torre do Tombo: Colecções, Arquivos de
Pessoas Singulares, de Famílias, de Empresas, de Associações, de Comissões e de Congressos. Coord.
Maria do Carmo Jasmins Dias Farinha [et al.]; elab. Joana Braga; fot. José António Silva. Lisboa:
IAN/TT, 2005. vol. VI. (Instrumentos de Descrição Documental). ISBN 972-8107-69-2. p. 15-17.
Acessível na Torre do Tombo, ID L602/6.
Catálogo:
ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO - Genealogias Manuscritas: catálogo. Lisboa: ANTT, 2016.
[Documento electrónico]. Acessível na Torre do Tombo, Instrumentos de descrição, L 733.
PORTUGAL, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - Genealogias. Acessível na Torre do
Tombo, ID C 264.
FERREIRA, Carlos Alberto - Índice abreviado das genealogias manuscritas do Arquivo Nacional da
Torre do Tombo. Lisboa: Imprensa Moderna, 1937. Acessível na Torre do Tombo, ID L 484. Índice com
os nomes das famílias. [Não abrange a totalidade dos volumes, mas abarca outros fundos e
colecções].
Unidades de descrição relacionadas:
Portugal, Torre do Tombo, Fernando de Castro e Silva Canedo
Portugal, Torre do Tombo, Casa Real
Portugal, Torre do Tombo, Livros de Linhagens
Portugal, Torre do Tombo, Manuscritos da Livraria
Portugal, Torre do Tombo, Real Mesa Censória, cx. 496 a 497
Portugal, Torre do Tombo, Cartas de Armas
Nota de publicação:
AMARAL, Augusto Ferreira do - Fontes da genealogia em Portugal. Raízes e memórias. Lisboa:
Associação Portuguesa de Genealogia. 9 (1993), p. 55-106
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo - Aquisições e restauros 1991-1992: guia da exposição. Lisboa:
AN/TT, 1992.
PORTUGAL. Arquivos Nacionais/Torre do Tombo - Genealogia e heráldica: fontes documentais da
Torre do Tombo: guia da exposição. Lisboa: AN/TT, 1996. ISBN 972-8107-26-9
SOUSA, António Caetano de - Memórias históricas e genealógicas dos grandes de Portugal. Lisboa:
Arquivo Histórico de Portugal, 1933. Exemplar existente na Torre do Tombo, Biblioteca CDU 929-52.
Temas de genealogia e de história da família. Coord. Gonçalo de Vasconcelos e Sousa. Porto:
Universidade Moderna. Centro de Estudos de Genealogia, Heráldica e História da Família. ISBN 97298018-0-0. Exemplar existente na Torre do Tombo, Biblioteca CDU 929-52.
Nota do arquivista: Descrição elaborada por Joana Braga em 2001; Revista por Ana Maria Lopes e
Clara Carvalho a partir dos instrumentos de descrição e documentos normativos referenciados em
Regras e Convenções.

____
11

TT- Genealogias Manuscritas: catálogo

_______________________________________________________________________________

Regras ou convenções: PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - Orientações
para a descrição arquivística. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 1ª
versão. Lisboa: IAN/TT, 2006. 124 p.. ISBN972-8107-88-9.
Data da descrição: Data da descrição: 2001, Janeiro. Data da revisão: 2006, Julho e Dezembro.
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Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
604

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/D29
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/D31
Título:

“Livro das gerações nobres deste reino de
Portugal juntas e trasladadas de diversos
autores e acrescentadas por documentos
fidedignos neste ano de 1719 por Bernardo
Pimenta Avelar Portocarrero, secretário dos
filhamentos, moço do Guarda Roupa do
senhor rei D. João V, capitão-mor de
Tomar”

Livro das famílias nobres deste reino de
Portugal dos apelidos que pertencem à
letra C
Datas de produção: 1719 / 0000
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Tem documentos soltos.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-D31
Cota original: Letra C
Cota antiga: Gen. 3
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
940

Datas de produção: 1719/ 1719
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Tomo 1º que contém
parte dos apelidos da letra A. Todos os títulos
que contem este e os mais volumes foram
extraídos dos livros que foram do Marquês de
Gouveia Velho, e dos de D. António Caetano
de Sousa, e de Fr. Gaspar Barreto, e de
Manuel de Carvalho de Ataíde, e de Belchior
de Andrade Leitão, e António de Couto
Castelo Branco.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-D29
Cota original: Letra A
Cota antiga: Gen. 1

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E01
Título:

Livro das famílias nobres deste reino de
Portugal dos apelidos que pertencem à
letra C
Datas de produção: 1719 / 0000
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E01
Cota original: Letra C
Cota antiga: Gen. 4 (43)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1172 e 1172 A

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/D30
Título:

"Livro das famílias nobres deste reino de
Portugal dos apelidos que pertencem à
letra C"
Datas de produção: 1719/ 1719
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
autores por Bernardo Pimenta de Avelar
Portocarrero, secretário dos filhamentos,
moço da guarda-roupa do senhor rei D. João
V, capitão-mor da vila de Tomar.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-D30
Cota original: Letra B
Cota antiga: Gen. 2

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E02
Título:

"Livro das famílias nobres deste reino de
Portugal dos apelidos que pertencem à
letra C"
Datas de produção: 1719/ 1719
Dimensão e suporte: 1 liv.
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Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
autores por Bernardo Pimenta de Avelar
Portocarrero, secretário dos filhamentos,
moço da guarda-roupa do senhor rei D. João
V, capitão-mor da vila de Tomar.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E02
Cota original: Letra C
Cota antiga: Gen. 5 (44)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
759

roupa do senhor rei D. João V, capitão-mor da
vila de Tomar. Tomo que contem todos os
apelidos que tem princípio pela letra G. Feita
e trasladada neste presente ano de 1720.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E04
Cota original: Letra G
Cota antiga: Gen. 7
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E05
Título:

“Livro das famílias nobres deste reino de
Portugal dos apelidos que pertencem à
letra L”

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E03
Título:

Datas de produção: 1720/ 1720
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
autores por Bernardo Pimenta de Avelar
Portocarrero, secretário dos filhamentos,
moço da guarda-roupa d’el Rei que Deus
guarde, capitão-mor da vila de Tomar. Ano de
1720.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E05
Cota original: Letra L
Cota antiga: Gen. 8 (47)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
618

“Livro das gerações nobres deste reino de
Portugal”
Datas de produção: 1721
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
livros genealógicos, com alguns títulos
acrescentados e outros novamente feitos por
Bernardo Pimenta do Avelar Portocarrero,
secretário dos filhamentos, moço da guardaroupa do senhor rei D. João V, capitão-mor da
vila de Tomar. Tomo que contem todos os
apelidos que tem princípio pela letra F. Feita e
trasladada neste presente ano de 1721.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E03
Cota original: Letra F
Cota antiga: Gen. 6

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E06
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E04
Título:

“Livro das genealogias nobres deste reino
de Portugal” dos apelidos que pertencem à
letra M

“Livro das gerações nobres deste reino de
Portugal”

Datas de produção: 1721/ 1721
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
autores por Bernardo Pimenta de Avelar
Portocarrero, secretário dos filhamentos,
moço da guarda-roupa d’el Rei que Deus
guarde, capitão-mor da vila de Tomar. Ano de
1721.

Datas de produção: 1720
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
livros genealógicos, com alguns títulos
acrescentados e outros novamente feitos por
Bernardo Pimenta do Avelar Portocarrero,
secretário dos filhamentos, moço da guarda-
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Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E06
Cota original: Letra M
Cota antiga: Gen. 9 (48)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
615

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E09
Título:

“Livro das genealogias nobres deste reino
de Portugal” dos apelidos que pertencem à
letra P
Datas de produção: 1719
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
autores por Bernardo Pimenta de Avelar
Portocarrero, secretário dos filhamentos,
moço da guarda-roupa d’el Rei que Deus
guarde, capitão-mor da vila de Tomar. Ano de
1719.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E09
Cota original: Letra P
Cota antiga: Gen. 12
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
2509

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E07
Título:

“Livro das genealogias nobres deste reino
de Portugal” dos apelidos que pertencem à
letra M
Datas de produção: 1721/ 1721
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
autores por Bernardo Pimenta de Avelar
Portocarrero, secretário dos filhamentos,
moço da guarda-roupa d’el Rei que Deus
guarde, capitão-mor da vila de Tomar. Ano de
1721.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E07
Cota original: Letra M
Cota antiga: Gen. 10 (49)

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E10
Título:

“Livro das gerações nobres deste reino de
Portugal” dos apelidos que pertencem à
letra S

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E08
Título:

Datas de produção: 1722/ 1722
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
autores por Bernardo Pimenta de Avelar
Portocarrero, secretário dos filhamentos,
moço da guarda-roupa d’el Rei que Deus
guarde, capitão-mor da vila de Tomar. Ano de
1722.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E10
Cota original: Letra S
Cota antiga: Gen. 13
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
616

“Livro das genealogias nobres deste reino
de Portugal” dos apelidos que pertencem à
letra P
Datas de produção: 1721/ 1721
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Trasladados de diversos
autores por Bernardo Pimenta de Avelar
Portocarrero, secretário dos filhamentos,
moço da guarda-roupa d’el Rei que Deus
guarde, capitão-mor da vila de Tomar. Ano de
1721.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E08
Cota original: Letra P
Cota antiga: Gen. 11 (50)

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E11
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Título:

Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Livro das linhagens de Portugal escrito
por Damião de Gois trasladado e ordenado
por Bernardo Pimenta do Avelar, capitão-mor
da vila de Tomar, moço do guarda-roupa d’el
rei D. João V, estribeiro e vedor dos senhores
D. Miguel e D. José, filhos naturais d’el rei D.
Pedro II, que Deus tem de gloriosa memória.
O qual traslado foi extraído foi extraído de
outro de António do Couto de Castelo Branco,
filho de Luís do Couto Félix, guarda-mor da
Torre do Tombo. Ano de 1713”.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E13
Cota antiga: Gen. 16; Ms. 998-999
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
4316

Títulos genealógicos, por D. Francisco de
Meneses
Datas de produção: 1718 / 0000
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Este livro compôs D. Francisco de
Menezes, lente da Universidade de Coimbra,
cónego doutoral em Évora, filho de D.
Fradique de Menezes.” No índice tem a nota:
“Estimo este livro muito por ser escrito pela
mão de meu primo o Inquisidor, Deão de
Leiria António Portocarrero, que morreu no
dia de Santa Catarina, 25 de Novembro de
1718, o qual trasladou dos livros de D.
Francisco de Meneses havia pouco mais de
ano que tinha ido para o Conselho Geral do
Santo Ofício quando morreu. Bernardo
Pimenta.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E11
Cota original: Letras várias
Cota antiga: Gen. 14

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E14
Título:

“Aparato genealógico universal ou colecção
de memórias para a genealogia geral das
famílias deste reino. T. 1”

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E12
Título:

Datas de produção: 1782
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Apresenta a seguinte
informação: “Contém o 1º tomo do Nobiliário
Português do Abade de Esmeriz, João Álvares
com muitas outras notícias que para distinção
se denotam comummente com uma aspinha
ou asterisco por este modo x - *. Nota. Aqui
só trasladei as genealogias que precisava para
a minha curiosidade. Neste tomo 1º se acham
várias genealogias acrescentadas pelo Pe.
Marcelino Pereira, propósito que foi dos
congregados da cidade de Braga a quem
pertencem este livros genealógicos, por ele o
que os escreveu, cotou e adicionou com
muitas clarezas e notícias que por largos anos
adquiriu na província do Minho, e de José
Freire Montarroyo seu amigo particular que
lhas aumentou com outras que fez, e extraiu
da Torre do Tombo para lhas mandar, as
quais eu vi lendo os mesmos livros quando
estive em Braga no ano de 1782.”

"Nobiliário de várias famílias"
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E12
Cota original: Letras várias
Cota antiga: Gen. 15
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
610
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E13
Título:

"Livro das linhagens de Portugal, por
Damião de Góis, copiado e ordenado em
1713 por Bernardo Pimenta Avelar"
Datas de produção: 1713/ 1713
Dimensão e suporte: 1 liv.
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Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E14
Cota antiga: Gen. 17

Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Apresenta a seguinte
informação: “Contem o 3º tomo do Nobiliário
Português do Abade de Esmeriz João Álvares
com muitas outras notícias, que para
distinção se denotam comummente com uma
aspinha, ou asterisco por este modo x. *.
Nota. Aqui só trasladei as genealogias que
precisava para a minha curiosidade. Neste
tomo 3º se acham várias genealogias
acrescentadas pelo Padre Marcelino Pereira,
propósito que foi dos congregados da cidade
de Braga, a quem pertencem estes livros
genealógicos, por ele o que os escreveu,
cotou e adicionou com muitas clarezas, e
notícias, que por largos anos adquiriu na
Província do Minho, e de José Freire
Monterroio, seu amigo particular, que lhas
aumentou com outras, que fez, e extraiu da
Torre do Tombo, para lhas mandar, as quais
eu vi, lendo os mesmos livros, quando estive
em Braga no ano de 1782.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E16

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E15
Título:

“Aparato genealógico universal ou colecção
de memórias para a genealogia geral das
famílias deste reino. T. 2”
Datas de produção: 1782
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Apresenta a seguinte
informação: “Contém o 1º tomo do Nobiliário
Português do Abade de Esmeriz, João Álvares
com muitas outras notícias que para distinção
se denotam comummente com uma aspinha
ou asterisco por este modo x - *. Nota. Aqui
só trasladei as genealogias que precisava para
a minha curiosidade. Neste tomo 1º se acham
várias genealogias acrescentadas pelo Pe.
Marcelino Pereira, propósito que foi dos
congregados da cidade de Braga a quem
pertencem este livros genealógicos, por ele o
que os escreveu, cotou e adicionou com
muitas clarezas e notícias que por largos anos
adquiriu na província do Minho, e de José
Freire Montarroyo seu amigo particular que
lhas aumentou com outras que fez, e extraiu
da Torre do Tombo para lhas mandar, as
quais eu vi lendo os mesmos livros quando
estive em Braga no ano de 1782.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E15
Cota antiga: Gen. 18
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
771

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E17
Título:

“Aparato genealógico universal ou colecção
de memórias para a genealogia geral das
famílias deste reino. T. 7”
Datas de produção: 1782
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: São descrições
heráldicas.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E17
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E18
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E16
Título:

“Aparato genealógico universal ou colecção
de memórias para a genealogia geral das
famílias deste reino. Tomo 8º”

“Aparato genealógico universal ou colecção
de memórias para a genealogia geral das
famílias deste reino. Tomo 3º”

Datas de produção: 1782
Dimensão e suporte: 1 liv.

Datas de produção: 1782
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Âmbito e conteúdo: Apresenta a seguinte
informação: “Contém as árvores de costado
de muitas pessoas, conforme as memórias de
muitos autores genealógicos. Nota: Aqui só
trasladei as árvores de costado que precisava
para a minha curiosidade. Neste tomo 8º se
acha a varonia dos Machados senhores da
Quinta da Câmara de Moura de que procede
o padre Marcelino Pereira, propósito que foi
dos […]”.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E18
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
761

Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E20
Cota antiga: Gen. 23
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E21
Título:

Famílias bracarenses ou memórias
genealógicas de algumas famílias do Minho
e Trás-os-Montes, tomo 2
Datas de produção: 1784
Dimensão e suporte: 1 liv. (840 p.); papel
Âmbito e conteúdo: Na folha de rosto, em
forma de título e que foi posteriormente
riscado a lápis: “Colecção de várias memórias,
de algumas famílias das províncias do Minho
e Trás-os-Montes, que são do ilustríssimo
senhor Joaquim de Queirós, senhor da casa e
morgado de Pinheiro, scilicet(?) dos
Queiroses e Vasconcelos da vila de Amarante
trasladadas por mim na cidade de Braga em o
ano de 1784 para minha curiosidade. B”.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E21
Cota antiga: Gen. 24

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E19
Título:

“Cópia do livro genealógico dos apelidos de
várias famílias que trasladei de outro, que
me emprestou Manuel António Pereira
Fajardo muito versado nas famílias desta
província do Minho”
Datas de produção: 1783
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Apresenta a seguinte
informação: “Títulos genealógicos de famílias
com quem aparentou a de Costas." Na capa:
Genealogias de Fajardo. Tem no início uma
carta escrita por Manuel António Pereira
Fajardo a seu primo Gonçalo Lourenço
Botelho de Castro a enviar-lhe o presente
livro.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E19
Cota antiga: Gen. 22 (88)
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E20
Título:

Famílias bracarenses ou memórias
genealógicas de algumas famílias do Minho
e Trás-os-Montes, tomo 1
Datas descritivas: [1784]
Dimensão e suporte: 1 liv. (610 p.); papel
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Código de referência: PT/TT/GMS/E24
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E22
Título:

“Livro velho das linhagens de Portugal
escrito no décimo terceiro século por autor
que se ignora e publicado por D. António
Caetano de Sousa, clérigo regular"

"Costados paternos e maternos, extractos
genealógicos das obras de alguns autores
portugueses"

Datas de produção: 1794
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Apresenta a seguinte
informação: “Copiado fielmente do que se
acha impresso a f. 141 do tomo 1º das provas
da História Genealógica da Casa Real
Portuguesa do mesmo D. António Caetano de
Sousa que a escreveu, e posto em melhor
ordem [...] para mais facilmente poder ler,
seguir e continuar as linhagens que contem o
nobiliário do Conde D. Pedro que se lhe segue
e as mais que escreveu Damião de Góis e D.
António de Lima. Lisboa ano de 1794”.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E24
Cota antiga: Gen. 27

Datas descritivas: [post. 1792]
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui: - F. 1: "Extracto do
tomo 8º da Monarquia Lusitana e da Crónica
de el Rey Dom João I por Fernão Lopes." - F.
14: "Extracto genealógico do Pe. Fr. Manuel
da Rocha do livro = Portugal renascido que se
acha na colecção da Academia Real." - F. 80:
"As memórias de Filipe de Comines, senhor
de Argentor foram traduzidas em espanhol no
ano de 1714 para Juan Vitrian Prior, ..." - F.
115: "Extracto das memórias del rey d. João I
por José Soares da Silva" - F. 140: "Extracto da
crónica do conde D. Pedro de Menezes,
Governador de Ceuta, tirado fielmente do
tomo 2º das obras inéditas, impressa no ano
de 1792" - F. 155: "Extracto do 1º tomo das
provas"
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E22
Cota antiga: Gen. 25

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E25
Título:

"Nobiliário e arbolário" de Peixoto
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E25
Cota antiga: Gen. 28
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
878

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E23
Título:

"Sequeira-Nobiliário"
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: No fim do livro existe
uma “Lista dos apelidos que vou copiando dos
livros de Afonso de Sequeira”. Poderá ser
uma cópia do Nobiliário de Afonso de
Sequeira.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E23
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
608

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E26
Título:

“Compêndio Genealógico e histórico de
várias famílias de Portugal”
Datas de produção: 1600 / 1633
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Apresenta a seguinte
informação: “Extracto do tomo I intitulado =
Nobreza de Portugal = que pertence a José da
Silva Machado, oficial do Erário que mo

Nível de descrição: UI

____
19

TT- Genealogias Manuscritas: catálogo

_______________________________________________________________________________

emprestou o qual diz ser o Nobiliário de
Damião de Góis acrescentado com memórias
genealógicas de D. António de Lima de Luna,
Afonso de Torres, D. Luis Lobo da Silveira,
Lousada e Pedrosa e copiado desde 1600 até
1633”.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E26
Cota antiga: Gen. 29

da Sinde na província do Minho, e da Casa de
Lobyos em Galiza, feita a dita cópia por mim,
por ocasião de me achar no corrente ano de
1783 na mesma cidade de Braga.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E28
Cota antiga: Gen. 31 (37)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
947

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E27
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E29
Título:

“Genealogias da Casa de Sinde V. 1
extraídas do nobiliário do Dr. João Alvares,
abade de Esmeriz”

"Nobiliário de Vasconcelos"
Datas de produção: 1783/ 1785
Dimensão e suporte: 1 liv. (9, 540 p.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha do
índice: “Este livro é de Duarte Mendes da
Costa Vasconcelos e Brito.” “Era 1783.
Colecção de varias cotas e memórias
particulares, que vou extraindo dos dois livros
de genealogias = in folio= que possui a casa
de Manuel da Costa de Vasconcelos, na
cidade de Braga, que para esse fim, me os
emprestou seu filho Duarte Mendes da Costa
e Vasconcelos de Brito, hoje senhor dela, por
me achar no ano acima dito, na mesma
cidade de Braga, donde os vou lendo e
trasladando para minha curiosidade”. Inclui: F. 249: 1785. Cópia de todas as genealogias,
que se acham manuscritas em um livro em
quarto de pergaminho, que é de meu sogro o
senhor Rodrigo António da Costa Pereira, o
qual existia na sua casa chamada do Terreiro
na vila dos Arcos, que para minha curiosidade
fiz trasladar. - F. 399: 1785. Traslado de um
caderno em quarto de várias genealogias
manuscritas, que é de meu sogro o senhor
Rodrigo António da Costa Pereira, o qual
existia na sua casa chamada do Terreiro na
vila dos Arcos, que fiz copiar para minha
curiosidade. Lombada: Nobiliário de
Vasconcelos.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E29
Cota antiga: Gen. 32 (12)

Datas de produção: 1783
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E27
Cota antiga: Gen. 30 (26)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1123
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E28
Título:

“Genealogias da Casa de Sinde V. 2
extraídas do nobiliário do Dr. João Alvares,
abade de Esmeriz”
Datas de produção: 1783
Dimensão e suporte: 1 liv. (3, 654 p., 2)
Âmbito e conteúdo: Apresenta a seguinte
informação na folha de rosto: “1783 Braga
Quaderno Particular. Do nobiliário da casa de
D. Isabel Rita, da cidade de Braga.” “Cópia de
vários apelidos extraída dos 6 livros antigos
manuscritos ou nobiliários de famílias de
Portugal e Castela escritos pelo Rd.º Dr. João
Alvares, abade de Esmeriz, que me
emprestou a exmª Sr.ª D. Isabel Rita
moradora na cidade de Braga, sobrinha do
Desembargador do Paço, José Ricalde Pereira
de Castro e viuva (com geração) de Manuel
José de Araújo e Vasconcelos, Senhor da Casa
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Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
617

Agosto 646 Manuel de Magalhães de
Meneses.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F01
Cota antiga: Gen. 34 (27)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
4320

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/E30
Título:

“Linhagens particulares”
Datas de produção: 1793
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto a informação: “Colecção de várias
genealogias históricas que fielmente copiei,
das que se descobriram no poder dos
herdeiros de Fernando de Antas na vila de
Alenquer, e que algumas são de José de Antas
sobrinho ou filho seu, o qual disse a quem lhe
pediu estas, que outras muitas mais
memórias, e árvores de geração as havia
levado de sua casa Rodrigo Joaquim Teles,
capitão de cavalos do regimento do Príncipe,
a quem se pediram pelo Dr. Monteiro, para
que as deixasse ver, porem respondeu que
não tinha nenhuma, e que quem as possuía
era o dito José das Antas. Faço aqui esta
lembrança para a todo o tempo constar. Hoje
1º de Junho de 1793.” Os f. não estão
numerados. Tem uma nota na contra capa
“Estas folhas últimas foram cortadas não se
sabe quando”.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-E30
Cota antiga: Gen. 33 (39)

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F02
Título:

“Genealogia dos reis de Portugal e
descendências dos Infantes e Infantas deste
reino. T 2”
Datas de produção: 1648 / 0000
Dimensão e suporte: 1 liv. ([4], 385 f.)
Âmbito e conteúdo: Contra capa: “Do bispo
Inquisidor Geral D. José Maria de Melo.”
Apresenta na folha de rosto: “Tombo terceiro
de linhagens destes reinos.” F. 1: “Pode-se
encadernar. Évora 14 de Janeiro de 1648.
Manuel de Magalhães de Meneses.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F02
Cota antiga: Gen. 35 (28)
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F03
Título:

Títulos genealógicos
Datas de produção: 1648 / 0000
Dimensão e suporte: 1 liv. ([4], 385 f.)
Âmbito e conteúdo: Inclui: - F.1 à f. 19: tem
registos de contas correntes datadas de 1707
a 1710 - F. 19: Nobiliário del Conde D. Pedro. F. 403: Los curiosos que quisieren tener
noticia de la continuación deste Nobiliário del
conde, hasta nuestros tiempos, hallaran la de
las familias de Castilla en los de Aponte, y
Alonso Lopez de Haro, u de las de Portugal en
Damian de Goes cronista mayor de aquel
reyno y D. Antonio de Lima senhor de Castro
Daire.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F03

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F01
Título:

“Genealogia dos reis de Portugal e
descendências dos Infantes e Infantas e
linhagens deste reino da livraria da Casa do
Espírito Santo de Lisboa. T 1”
Datas de produção: 1646 / 0000
Dimensão e suporte: 1 liv. ([38], 511 f.)
Âmbito e conteúdo: Nota em f. não
numerado: “Pode-se encadernar 27 de
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Cota antiga: Gen. 36
Idioma e escrita: Espanhol

Dimensão e suporte: 1 liv. (32 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Genealogia histórica sucinta,
abreviada da sereníssima Casa de Bragança,
em que se dá a notícia só dos príncipes que
foram sucedendo com sucessão na real casa e
dos enlaçados desposórios com que foram
sempre casando os infantes legítimos com as
filhas dos Duques e os Duques com as filhas
dos legítimos Infantes. Até que justamente
empunharam o ceptro, cingiram a coroa, que
o nosso deus conserve para sempre exaltada
no trono e depois desta vida tramitara, destes
governos reinantes da terra por toda a
eternidade na glória. Escrita no sítio de N. Sr.
S.ª da Ajuda. Ano 1782.” F. 32: foi copiado no
mesmo sítio pelo copista de música Joaquim
Manuel da Silva. Tendo coligido, deduzido e
composto pelo mais humilde criado, o
varredor do paço, José Marques.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F05
Cota antiga: Gen. 38

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F04
Título:

"Genealogia de Telles"
Datas de produção: 1791/ 1791
Dimensão e suporte: 1 liv. ([2], 340 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Ilustrações históricas da genealogia
das várias famílias de Portugal ou Extracto
dos 12 tomos in folio de genealogias que
foram de D. Ana Vitória de Melo, viúva de
Dinis José de Melo e Castro, de alcunha o
Cabrinha, e hoje são do Marquês de Castelo
Melhor que os comprou a dita viúva, copiei
para minha curiosidade os apelidos e árvores
de costado que aqui se acham, por
mostrarem os ditos tomos serem escritos até
ao ano de 1699 sem declaração do autor.
Lisboa ano de 1791.” Verso da folha de rosto:
"Declaração. Consta toda a obra genealógica
do dito Cabrinha, que se compõe de 12 tomos
in folio, 11 ditos encadernados em
pergaminho, e um em pasta dos seguinte
volumes: 1º, 2º, 3º, 4º 5º Tomos são escritos
pelo jesuíta Baltazar Teles.6º, 7º, 8º, 9º tomos
são de notas ou remissões dos 5 primeiros
tomo do dito Pe. Baltazar Teles, posto que de
outro caracter de letra muito mais antiga. Um
tomo baixinho que são notas às remissões
dos ditos 5 primeiros tomos do dito Pe. Teles.
Mais um tomo de árvores de costado...".
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F04
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
611

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F06
Título:

"Nobiliário. Letras várias. t. 1"
Dimensão e suporte: 1 liv. (676 p.)
Âmbito e conteúdo: Letras R e T
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F06
Cota antiga: Gen. 39 (62)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
689
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F07
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F05
Título:

"Nobiliário. Letras várias. t. 2"
Dimensão e suporte: 1 liv. (874 p.)
Âmbito e conteúdo: Letras V, U, Z.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F07
Cota antiga: Gen. 40 (63)

Genealogia histórica, antiga e moderna da
sereníssima e real Casa de Bragança
Datas de produção: 1782
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Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1174

Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F11
Cota original: Gen. 44
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1049 e 1049 A

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F08
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F12
Título:

Nobiliário de D. António de Lima
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F08
Cota antiga: Gen. 41

Árvores e títulos genealógicos. V. 3
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F12
Cota antiga: Gen. 45

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F09
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F13
Título:

“Colecção das árvores de costado das
famílias ilustres da província do Minho, por
Gaspar Francisco de Magalhães Barreto”

Árvores e títulos genealógicos. V. 4

Dimensão e suporte: 1 liv. (431, 8 p.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Colecção das árvores de costado das
famílias ilustres da província do Minho
composta por Gaspar Francisco de Magalhães
Barreto, natural da vila de Ponte de Lima.”
Tem índice solto.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F09
Cota antiga: Gen. 42

Dimensão e suporte: 1 liv. (372 f.)
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F13
Cota antiga: Gen. 46
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1772
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F14
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F10
Título:

Árvores e títulos genealógicos. V. 5
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F14
Cota antiga: Gen. 47

Árvores e títulos genealógicos. V. 1
Dimensão e suporte: 1 liv. (322 p.)
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F10
Cota antiga: Gen. 43

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F15
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F11
Título:

Famílias de Portugal e suas armas, por
Francisco Coelho Mendes
Datas de produção: 1758
Dimensão e suporte: 1 liv.

Árvores e títulos genealógicos. V. 2
Dimensão e suporte: 1 liv.
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Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Famílias de Portugal e as suas armas,
origem e descendência, e se mostra os
grandes serviços que fizeram a este reino, e
as grandes mercês com que foram
remunerados. Esta colecção fez Francisco
Coelho Mendes, rei de armas Índia, que foi
autor das Advertência sobre os descuidos que
o autor do livro intitulado Nobiliarquia
Portuguesa imprimiu em Lisboa. É de Pedro
de Sousa rei de armas Portugal, em 29 de
Setembro 1758.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F15
Cota antiga: Gen. 48
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
613

Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F18
Cota antiga: Gen. 51 (14)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
690
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F19
Título:

"Colecção genealógica. T.4"
Dimensão e suporte: 1 liv. (481 f.)
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F19
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
607
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F20
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F16
Título:

Títulos genealógicos

Livro de famílias

Dimensão e suporte: 1 liv.
História custodial e arquivística: Transferido
para a Biblioteca Nacional: Colecção
Pombalina, em virtude do ofício do
Bibliotecário mor do reino com data de 8 de
Novembro de 1906.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F20

Dimensão e suporte: 1 liv. (215 f.)
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F16
Cota antiga: Gen. 49
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F17
Título:

"Colecção genealógica. T.2"

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F21
Título:

Dimensão e suporte: 1 liv. (414 f.)
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F17
Cota antiga: Gen. 50
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
760 e 760 A

“Antiguidade e qualidade da família dos
Távoras, senhores da casa de Mogadouro,
hoje condes de São João consta das
crónicas e livros de linhagens deste reino”
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F21

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F18
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F22
Título:

"Colecção genealógica. T.3"
Dimensão e suporte: 1 liv. (423 f.)
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Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Instituição de morgado, feita em 7 de
Setembro de 1568 por Rui Carvalho em seu
filho primogénito Bernardo Carvalho,
obrigando a cada um dos sucessores deste
vínculo a usar do dito apelido de Carvalho
com preferência a outro qualquer apelido,
que antes tivessem; a unir a este morgado
duas partes da sua Terça de bens de raiz; a
mandar dizer uma missa quotidiana com
responso no fim em São Francisco desta
cidade de Lisboa pela sua alma, de sua mulher
e filhos; e com outras mais condições, de que
fala a mesma instituição; tudo sob pena de
perder o direito que tiver ao dito morgado; e
passar logo ao parente imediato; com
declaração porem que dentro do 4º grau será
sempre varão preferido à fêmea ainda que
esta esteja em grau mais próximo, o que não
terá lugar na filha do actual administrador. Ao
que ao fim se ajunta a árvore das diferentes
linhas da sucessão que desde o instituidor até
ao ano de 1818 tem decorrido, e de que ao
presente está de posse, formando a 5ª linha,
o 2º conde da Lousã; especificando-se mais os
9 ramos seguintes, em que por falta de
descendência, deve vir a recair a sucessão
deste morgado, segundo as mesmas cláusulas
nele expressadas.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F24
Cota antiga: Gen. 57

Títulos genealógicos "Tomo 1º R+T"
Dimensão e suporte: 1 liv. (336 p.)
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F22
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
691
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F23
Título:

“Títulos genealógicos” por D. Lourenço
Huet de Soto Maior e Pinto
Dimensão e suporte: 1 liv. (696 p.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Títulos genealógicos pertencentes aos
Huets da cidade de Porto, pelos casamentos
de D. Cláudio Huet, fidalgo lorenês, com D.
Constança Malheiro de Bacelar de Soto
Maior; de Lourenço Huet Bacelar de Soto
Maior com D. Vitória de Lacerda Cardoso
Botelho de Pinho Pereira e Vasconcelos; e de
Duarte Cláudio Huet de Bacelar Soto Maior
com D. Ana Joaquina Guedes de Carvalho e
Vasconcelos: os quais por estes casamentos
são senhores da casa e morgado do Paraíso,
da casa e morgado da vila da Feira, dos
morgados de Ovar, Vagos, e Monte das
Caldas de Canavezes; e senhores das quintas
de Vilar, Avintes, Fôfo e Ruival com a
propriedade e direitos da Barca do Tâmega.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F23
Cota antiga: Gen. 56
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
612

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F25
Título:

Genealogias; títulos em falta, por D.
Lourenço Huet de Soto Maior
Dimensão e suporte: 1 liv. ([6], 1134 p.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Títulos que faltam nos quatro tomos
de Dom Francisco Aranha. Por D. Lourenço
Huet. Tomo 1º deste suplemento.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F25
Cota antiga: Gen. 58 (92)

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F24
Título:

"Títulos genealógicos" por D. Lourenço
Huet de Soto Maior e Pinto
Dimensão e suporte: 1 liv. ([1], 10, [1], IV, 291
p.)
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Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1244 e 1244 A

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F29
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F26
Título:

Famílias, por António Correia da Silva, Letra
A–B
Dimensão e suporte: 1 liv. (128 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “utº. In hoc vanitas et cura superflua
est. Ecclesiast. Cap.4 n 4. Luis Correa. Estes
cadernos são sete que contem as letras do
ABC seguintes. A b primeiro caderno, o 2 C, o
3 D f g i, o 4 L m, o quinto N O P Q R, o 6 S, o 7
T V, casa real, tem estes 7 cadernos 163
gerações. António Correia da Silva. Os quais
cadernos e livros dei eu ao senhor António
Correa meu irmão e ele os acrescentou com
muita certeza como neles se vê mostrando
nisto a muita curiosidade que tinha nesta
matéria. Luis Correa. Estão mais adicionados
as margens e texto por pessoas mui vistas em
gerações e que tem nisto grandes papeis a
quem os comuniquei para os ilustrarem
sendo tirado o texto no fundamental dele do
livro de linhagens do conde D. Pedro e o mais
se lhe foi pondo nos tempos adiante. Luis
Correa.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F29
Cota antiga: Gen. 62

Genealogias: adições, por D. Lourenço Huet
de Soto Maior
Dimensão e suporte: 1 liv. (526 p.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Adições aos diferentes § dos diversos
títulos que se contem na obra de D. Francisco
Aranha: advertindo que nestas adições não
seguimos ordem alguma, mas à proporção
que nos chegam a notícias assim as vamos
lançando. Por D. Lourenço Huet. Tomo 2º
deste suplemento.” Tem um carimbo da
Biblioteca da Real casa de São Vicente.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F26
Cota antiga: Gen. 59
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
614
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F27
Título:

"Genealogias, Ilhas"
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F27
Cota antiga: Gen. 60 (30)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
683

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F30
Título:

Nobiliário de D. Pedro, conde de Barcelos
Datas de produção: 1622
Dimensão e suporte: 1 liv. (257 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
guarda: “He treslado autêntico e tem mais
hum caderno que hoje lhe falta como se vê na
última página.” Apresenta na folha de rosto:
“Nobiliário del Conde de Barcelos Don Pedro
Hijo del Rey Don Dionis de Portugal.” 2ª f.:
“Da linhagem dos homens com vêm de padre
a filho des o começo do mundo, e do que
quada hum viveo, e de que vida foi, e começa

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F28
Título:

Títulos vários
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F28
Cota antiga: Gen. 61
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em Adão o primeiro homem, que Deus fez
quando formou o ceo e a terra. Da livraria de
Nossa Senhora da Graça de Lisboa.” Copiado
do exemplar da Torre do Tombo em 1622,
antes do desaparecimento de um caderno
daquele exemplar. Tem a encadernação no
sentido contrário. Tem uma folha de rosto em
gravura.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F30
Cota antiga: Gen. 63

Cota antiga: Gen. 65 (84)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
3843
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F33
Título:

"Aparato genealógico, universal ou
colecção de memórias para a genealogia
geral das famílias deste reino. Tomo 6.º"
Datas de produção: 1782 / 1788
Dimensão e suporte: 1 liv. (155 p.); papel
Âmbito e conteúdo: Na página de rosto tem
ainda a seguinte informação: "Contém o 6º
tomo do Nobiliário Português do Abade de
Esmeriz João Álvares, com muitas outras
notícias, que para distinção se denotam
comummente com uma aspinha ou asterisco
por este modo X-*. Nota: Aqui só trasladei as
genealogias que precisava para a minha
curiosidade. Neste tomo 6º se acham várias
genealogias acrescentadas pelo padre
Marcelino Pereira, prepósito que foi dos
congregados da cidade de Braga, a quem
pertencem estes livros genealógicos por ele o
que os escreveu, cotou e adicionou com
muitas clarezas e notícias, que por largos anos
adquiriu na Província do Minho e de José
Freire Montarroio, seu amigo particular, que
lhas aumentou com outras, que fez, e extraiu
da Torre do Tombo, para lhas mandar, as
quais eu vi, lendo os mesmos livros, quando
estive em Braga no ano de 1782." No f. 155
apresenta a data: Lisboa 9 de Junho de 1788
Inclui as genealogias de: - Abreus - Abreus de
Grade - Abreus de Pombal - Queirozes de
Amarante - Ramalhos - Soares de Tangil
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F33
Cota antiga: Gen. 66

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F31
Título:

"Tesouro da nobreza de Portugal"
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: São descrições das armas
das famílias.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F31
Cota antiga: Gen. 64
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
448, 448A, 449, 1605 e 2182
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F32
Título:

"Botelhos de Torres Vedras", por José
Fortunato Barreto de Pina Botelho
Datas de produção: 1756
Dimensão e suporte: 1 liv. (190 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário genealógico tirado dos
livros dos melhores genealógicos que no
presente século tem havido, feito em este
presente ano de 1756 por José Fortunato
Barreto de Pina Botelho e oferecido ao Sr.
Pedro José da S. Botelho, fidalgo da casa de
Sua Majestade e seu porteiro da Câmara,
cavaleiro professo da ordem de Cristo,
Conselheiro do Ultramar, e familiar do Santo
Ofício.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F32

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F34
Título:
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Idioma e escrita: Espanhol

Títulos genealógicos "Tomo II, V., X, Z"
Dimensão e suporte: 1 liv. (367 p.)
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F34
Cota antiga: Gen. 67
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1176

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F36
Título:

“Borrador dos arbolários”
Dimensão e suporte: 1 liv. (237 f.)
Âmbito e conteúdo: Parece ser da autoria de
Bernardo Pimenta de Avelar Portocarrero
pois se refere o autor a um seu primo deão da
Sé de Leiria e Inquisidor António Portocarrero
a f. 6.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F36
Cota antiga: Gen. 69

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F35
Título:

Conde D. Pedro: Nobiliário traduzido em
espanhol por Manuel de Faria e Sousa
Datas de produção: 1646
Dimensão e suporte: 1 liv. ([6], 5, 402, [7], 57,
7 p.)
Âmbito e conteúdo: É o original que serviu
para a edição de Madrid de 1646 Tem no
início os diplomas em castelhano sobre a
permissão de impressão do nobiliário do
conde D. Pedro. - F. 1: “Nobiliário de D. Pedro
Conde de Barcelos, hijo del Rey D. Dionis de
Portugal, traduzido de lengua portuguesa
antigua em que su autor le escribio,
impurgado de muchas impertinensias que le
hasian confuso e ridiculo por Manuel Faria i
Sousa cavaleiro de la Orden de Christo, e de la
Casa Real.” - F. [7]: “Aviendo yo hecho la
traducion de este nobiliário, i escrito la de mi
mano por mi gusto, el Marques de Montebelo
de la suya la copió por tenerla tambien, por
quanto entonces no avia imaginacion de
imprimirse: pero resolviendose el despues en
imprimirla a su costa, mi original se quedó em
el oficio donde se despzchó la licencia i
privilégio para la impression; i yo me quedé
com la copia que hizo el Marques, i que es
essa antecedente, i que tambien al din de
cada hoja esta rubricada del secretario ante
quien se hizieron los despachos, que era
Pedro Fernandez Herran. Ellos originalmente
se vem al principio. Madrid 2 de Noviembre
de 1646. Manuel de Faria”.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F35
Cota antiga: Gen. 68

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F37
Título:

"Livro de Linhagens de Portugal"
Datas de produção: 1617-10-08
Dimensão e suporte: 1 liv. (279 f. ms., 4 f. em
branco); papel
Âmbito e conteúdo: Trata-se da genealogia
dos reis de Portugal. Contém índice
alfabético. Cópia feita em Lisboa 8 de
Outubro de 1617 por Jorge da Cunha e Sousa.
Folha de rosto: Livro de linhagens de Portugal
F. 274v.: "Este livro tem duzentas e setenta e
quatro folhas com esta, escrito e concertado
por mim e numerado em Lisboa a oito de
Outubro de 1617. Jorge da Cunha de Sousa".
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F37
Cota antiga: Gen. 70
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F38
Título:

"Matrícula dos filhamentos"
Datas de produção: 1741
Dimensão e suporte: 1 liv. (212 f.)
Âmbito e conteúdo: Não são genealogias, mas
sim matrículas dos filhamentos. Apresenta no
f. 40: “Catálogo alfabetado de todos os
fidalgos da Casa de Sua Majestade que se
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filharam desde o ano de 1641 até o ano de
1724 inclusive.”, e no f. 212. “Desde este ano
de 724 que se ausentou para Castela o
Marquês mordomo-mor D. João
Mascarenhas; até o de 734 que entrou a
servir o dito ofício seu irmão D. José
Mascarenhas, conde de Santa Cruz, não se
filhou fidalgo algum.” No f. 1: “Dia de Santa
Bárbara 4 de Dezembro do ano de 739 houve
no Tejo uma cheia (na 6ª feira) nunca vista
até ali, porque excedeu as maiores que se
tinham visto, e havia notícia no discurso de
150 anos, seis palmos em alto; só a uma que
ouve pelos anos de 1590 excedeu 4 palmos;
as mais que foram quase iguais os ditos seis
pouco menos; as quais foram a do São
Martinho no ano de 1665, a do Santo Amaro
no de 699 e, 3 que ouve no de 708, chamado
ano das cheias, por haver 22. Outra houve
chamada a cheia do entrudo que foi menos
que a de Santo Amaro 3 palmos, outra em
dias de Maio quase como esta. Na minha
cozinha da Quinta de Rio Torto está a marca
desta grande cheia nas traves da caza de
cima, que o Tejo chegou a lavar a face de
baixo. Dia de ano bom de 741 veio uma cheia
do Tejo que durou até 5ª feira.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F38
Cota antiga: Gen. 71 (9)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1169

árvores dos titulares que havia em Portugal
antes da Restauração.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F39
Cota antiga: Gen. 72
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1774
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F40
Título:

Notícias de Évora
Datas de produção: 1735
Dimensão e suporte: 1 liv. (272 f.)
Âmbito e conteúdo: Na folha de índice: "A
letra deste livro é de Nicolau de Brito Botelho,
cidadão de Évora." F. 1: “Memória
particulares tiradas do cartório que tem hoje
em 1735 o notário apostólico o Rvdº António
Joseph da Silva beneficiado curador de São
Mamede de Évora que muitas foram do
notário apostólico Marçal Pereira Galvão
morador em Évora.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F40
Cota antiga: Gen. 73
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F41
Título:

"Miscelânea genealógica" - tomo primeiro
Datas de produção: 1786-05-02 / 1786-05-02
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F41

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F39
Título:

"Táboas genealógicas dos grandes de
Portugal, chamadas do Conde de Vila Nova
pertencentes à Biblioteca do Real Convento
de São Francisco da cidade de Lisboa"

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F42
Título:

"Miscelânea genealógica"

Datas de produção: 1586/ 1635
Dimensão e suporte: 1 liv. (51 f.)
Âmbito e conteúdo: Cópia manuscrita do
impresso do século XVII que contém as

Dimensão e suporte: 1 liv. (558 f.)
História custodial e arquivística: Folha de
guarda tem a nota: Vol. adquirido juntamente
com o volume serviços da Casa de Real. Veio
de Pombal. Março de 1917. António Baião.
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Faltam-lhe muitas folhas, vão enumeradas no
papel junto. (1-6, 19, 21, 22, 36-37, 40 a 44,
48 a 50, 66, 77, 80, 85, 89, 97, 106, 113, 115,
116, 118, 119, 127 a 131, 145 a 151, 153 a
155, 192 a 203, 206 a 208, 210, 212 a 219,
223, 224, 229 a 233, 237 a 240, 242, 249 a
252, 265 a 268, 277, 281 a 288, 292, 293 (de
294 passa para 285), 287, 293, 298, 299, 304,
305, 314, 315, 317 a 319, 322, 323, 329, 341,
347 a 355, 407, 409, 412, 413, 420, 421, 447,
466, 467, 476, 477, 484, 485, 499, 516, 519,
521, 527, 530, 532 a 535, 537, 538, 539, 540,
541, 545 a 555.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F42
Cota antiga: Gen. 75
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
315 e 315 A

"Miscelânea genealógica" - tomo segundo
Datas de produção: 1790-08-15 / 1790-08-15
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Códice factício.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F44
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
7431, Item 1
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F45
Título:

"Miscelânea genealógica"
Dimensão e suporte: 1 liv. (524 f.)
Âmbito e conteúdo: Códice factício
constituído por cadernos escritos por diversas
mãos sem identificação: são rascunhos,
apontamentos, árvores de costados, listas de
terras, respectivos senhores, morgados e
apelidos.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F45
Cota antiga: Gen. 78

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F43
Título:

Famílias
Dimensão e suporte: 1 liv. (413 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta no f. 1:
"Contem este manuscrito alguns
apontamentos para as linhagens = dos
Silveiras, dos Alvarengas Soares, dos Castelo
Brancos: notícias mais particulares da casa e
família de D. Gastão Coutinho; como também
da do morgado da Oliveira. Contem = algumas
doações feitas por el-rei D. João I a D. João
bispo do Porto sobre a igreja do Salvador de
Lisboa. Trata da família, vida e acções de D.
Duarte de Meneses, capitão de Tânger. Trata
também e largamente da família dos
Mirandas Charnecas."
Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F43
Cota antiga: Gen. 76

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F46
Título:

"Miscelânea genealógica"
Dimensão e suporte: 1 liv.
História custodial e arquivística: Apresenta a
seguinte nota: “Na folha de guarda deste
volume estava aposta uma nota referente à
sua proveniência, assinada pelo Dr. António
Baião, como está ainda nos volumes das
genealogias manuscritas 21 F 41, 21 F 42 e 21
F 44, a qual se perdeu quando a
encadernação deste volume foi restaurada.
Dizia o seguinte: Volume adquirido
juntamente com o volume serviços da Casa
de Real. Veio de Pombal. Março de 1917. Ass.
António Baião.”
Âmbito e conteúdo: Códice factício
constituído por cadernos escritos por diversas
mãos.

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/F44
Título:
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Cota actual: Genealogias Manuscritas, 21-F46
Cota antiga: Gen. 79 (35)
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
682 e 682 A

Cota original: Nobiliário de Queirós 14
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/082
Título:

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/080
Título:

Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (246 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Tomo 3º da letra M
que contém o título de Menezes f. 5, título de
Melos f. 93, título de Marinhos f. 217. Ano de
1775.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 82
Cota original: Nobiliário de Queirós 15

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”
Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (243 f.)
História custodial e arquivística: Tem na folha
de guarda, colado, uma marca de posse “Ex
biblioteca doctor Antonii Henriques da
Silveira” e outra “Ex biblioteca congregationis
Oratorii apud regiam domum B. M. virginis de
Necessitatibus.”
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Tomo 4º da letra C
que contém o título de Castros f. 5, título de
Coutinhos f. 149, título de Carneiros f. 192,
título de Cirnes f. 235. Ano de 1775”.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 80
Cota original: Nobiliário de Queirós 4

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/083
Título:

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”
Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (268 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Título da família de
Nóbregas f. 3, Título da família de Noronhas f.
34, Título da família de Nápoles f. 107, Título
da família de Navarros f. 198, Título da família
de Netos f. 211, Título da família de Novais f.
269.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 83
Cota original: Nobiliário de Queirós 18

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/081
Título:

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”
Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (229 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Tomo 2º da letra M
que contém o título dos Machados f. 5, título
de Mascarenhas f. 183. Ano de 1775”.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 81

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/084
Título:
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“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”

Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (260 f.)
História custodial e arquivística: Tem na folha
de guarda, colado, uma marca de posse “Ex
biblioteca doctor Antonii Henriques da
Silveira”.
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Tomo 1º da letra P
que contém o título dos Pereiras, título de
Pachecos, título de Pimenteis, título de
Prados. Ano de 1775.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 84
Cota original: Nobiliário de Queirós 19

Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (331 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Tomo 2º da letra P
que contém o título de Peixotos, Padilhas,
Palhas, Pavias, Pantojas, Poos, Pains,
Perestrelos, Pegas, Paes de Barcelos,
Pedrosas, Pernegões, Paivas, Pretos,
Portocarreiros, Pazes, Paredes, Pimentas de
Braga, Pamplonas, Pessanhas, Pinas."
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 86
Cota original: Nobiliário de Queirós 21
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
877

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/085
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/087
Título:

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”

Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (264 f.)
História custodial e arquivística: Tem na folha
de guarda, colado, uma marca de posse “Ex
biblioteca doctor Antonii Henriques da
Silveira”.
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Tomo 2º da letra P
que contém o título de Pintos, título de
Pinheiros, título de Pessoas do Porto. Ano de
1775.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 85
Cota original: Nobiliário de Queirós 20

Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (188 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Títulos de Queirós,
Quintais, Quadros, Queimados, Quaresmas.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 87
Cota original: Nobiliário de Queirós 22
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/088
Título:

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/086
Título:

Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (230 f.)
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Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Letra R tomo 1.
Rebelos, Ribeiros, Regos, Refoios, Rangeis,
Raposos, Ruas, Rezendes, Regadas.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 88
Cota original: Nobiliário de Queirós 23
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
728

Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 90
Cota original: Nobiliário de Queirós 26
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/091
Título:

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”
Datas de produção: 1776
Dimensão e suporte: 1 liv. (380 p.)
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 91
Cota original: Nobiliário de Queirós 28
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
686

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/089
Título:

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/092
Título:

Datas de produção: 1775 / 0000
Dimensão e suporte: 1 liv. (266 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Tomo 1º da letra S.
que contém os títulos dos Silvas, Sás,
Saldanhas, Silveiras, Salemas, Sanches,
Serrões, Sandes.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 89
Cota original: Nobiliário de Queirós 24
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
606

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”
Datas de produção: 1776
Dimensão e suporte: 1 liv. (150 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário de árvores de costado
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos. Tomo 2º em 1776.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 91
Cota original: Nobiliário de Queirós 29
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/093
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/090
Título:

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”

“Nobiliário das famílias ilustres de Portugal
ordenado por António Peixoto de Queirós e
Vasconcelos”

Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (280 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Árvores de costado das famílias
ilustres de Portugal ordenado por António
Peixoto de Queirós e Vasconcelos. Tomo 2º
Ano de 1775.”

Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. (298 f.)
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Nobiliário das famílias ilustres de
Portugal ordenado por António Peixoto de
Queirós e Vasconcelos. Tomo 1º.
Vasconcelos, Vilasboas, Vargas.”
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Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 93
Cota original: Nobiliário de Queirós 30
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
455

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/106
Título:

Genealogia de D. Manuel Pereira, 3.º conde
da Feira

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/094
Título:

Livro de famílias ilustres de Portugal
Datas de produção: 1750
Dimensão e suporte: 1 liv. (428 f.)
História custodial e arquivística: Apresenta
um ex-libris de Augusto Vieira da Silva. Em
1992, em maio, este documento foi adquirido
por compra no Leilão do Palácio do Correio
Velho, nº 854 do catálogo.
Âmbito e conteúdo: Genealogia de algumas
famílias e casas nobres portuguesas, incluindo
a Casa de Bragança. O manuscrito contém,
entre outros, o registo dos estatutos da Sé do
Porto, com o regimento do Cabido e Coro da
referida Sé, bem como uma lista das pessoas
nobres que serviram na vereação da Câmara
do Porto, de 1457 a 1750. Junto: fotografia de
António Eduardo Simões Baião.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 94
Datas de produção: 1534/ 1534
Dimensão e suporte: 1 liv. (2, 4, 2 f.; 430 x 325
mm); perg.
História custodial e arquivística: O percurso
do documento é conhecido desde que ficou
em poder de Diogo Teixeira de Sampaio,
morador na Flandres, provável testamenteiro
de D. Manuel Pimentel, mestre de campo
general da Flandres e castelão de Antuérpia,
marido de D. Joana Forjaz Pereira, 6.ª
condessa da Feira. Posteriormente, Vítor
Teixeira de Matos, holandês descendente do
citado testamenteiro, ao passar por Lisboa,
deu a conhecer a Afonso d' Ornelas
fotografias do original da Genealogia do III
Conde da Feira, o qual pertencia a Abraam
Henriques de Castro, também ele holandês de
origem portuguesa.
Fonte imediata de aquisição ou transferência:
Adquirida em Novembro de 1992, em

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/095
Título:

Livro de famílias ilustres de Portugal, 2.º v.
Datas de produção: 1750
Dimensão e suporte: 1 liv. (398 f.); papel
História custodial e arquivística: Apresenta
um ex-libris de Augusto Vieira da Silva. Em
1992, em maio, este documento foi adquirido
por compra no Leilão do Palácio do Correio
Velho, nº 854 do catálogo.
Âmbito e conteúdo: Manuscrito genealógico
das famílias Abreu, Almeida, Amorim, Castro,
Cirne, Costa, Cunha, Falcão, Manuel, Pereira
de Bertiandos, Pereira do Lago, Sarmento,
Tenreiro, Vasconcelos, Tovar, Valadares, e
Casa de Vila Verde.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 95
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Londres, por intermédio do Senhor Ernesto
Martins, Biblarte, Lda.
Âmbito e conteúdo: Nome do autor: Holanda,
António de. 1480?-1556. Iluminador e oficial
d' armas (passavante): Menelau, João. Árvore
genealógica feita pelos citados oficiais d'
armas a partir de pesquisa efectuada nas
crónicas antigas de Portugal e Castela, a
requerimento de D. Manuel Pereira, filho do
conde D. Diogo Pereira e da condessa D.
Beatriz de Meneses, aprovada e assinada pelo
Portugal rei d'Armas Principal de D. João III,
bacharel António Rodrigues, em Évora, a 22
de Fevereiro. Genealogia mandada fazer para
evidenciar as relações de parentesco do 3.º
conde da Feira, cujos ascendentes foram
representados a par dos de D. João III, de
Carlos V e de D. Nuno Álvares Pereira. A
primeira página começa pelas armas da
família Pereira. A segunda página contém
árvores que devem ser lidas de baixo para
cima, e inclui figuras repetidas, embora os
retratos apresentem posição diversa. Contém
imprecisões na composição das armas de D.
Brites, condessa de Barcelos, e nas de D.
Fernando de Noronha, arcebispo de Lisboa.
Documento iluminado. Os retratos terão sido
realizados por António de Holanda, sendo 11
representados de frente, 18 representados a
três quartos, dos quais 11 estão inclinados
para a direita, e 9 de perfil, em cuja execução
foi usada a técnica do "puntilhismo". Os
brasões, os troncos e os restantes elementos
decorativos, dispostos simetricamente, terão
sido feitos por João Menelau. Primeiro fólio
com as armas da família Pereira, de vermelho
com cruz de prata florenciada e vazia, com
escudo e coroa condal de um só aro. No
último fólio escrito assinou Portugal rei
d'armas principal.
Condições de acesso: Documento sujeito a
autorização para consulta e a horário restrito.
Cota actual: Genealogias Manuscritas n.º 106
Cota antiga: CF 202
Existência e localização de cópias: Existe
reprodução fotográfica do documento.

Unidades de descrição relacionadas: Sobre os
Condes da Feira veja Genealogias Manuscritas
21.F.15 f. 207 v.º , F.27 f. 145, F. 39 f. 30.
Sobre a Casa da Feira veja 21.E.9, p. 141.
Sobre as armas do conde da Feira e dos
Pereiras veja Tesouro da Nobreza por
Francisco Coelho, rei d'armas Índia, Cartório
da Nobreza, liv. 21, f. 25 e 27. Tombos da
Casa da Feira. Portugal, Torre do Tombo,
Cónegos Seculares de São João Evangelista,
Convento do Espírito Santo da Feira, código
de referência: PT-TT-CESF
Nota de publicação: "Genealogia do III Conde
da Feira". Estudos de Vasco Graça Moura;
Maria José Mexia Bigotte Chorão. Lisboa :
Edições Inapa, 1998. Ed. Fac-similada. O
estudo de Vasco Graça Moura intitulado
"Conjecturas para uma genealogia" analisa o
documento quanto à sua produção artística,
comparando-o com a "Genealogia do infante
D. Fernando de Portugal", e com as
genealogias de Carlos V e do imperador
Maximiliano. O estudo de Maria José Mexia
Bigotte Chorão intitulado "Comentários
Genealogia do III Conde da Feira" publica,
entre outros assuntos, documentos relativos
às doações feitas por D. João I e por D. João II,
respectivamente, a Álvaro Pereira e a D.
Diogo Pereira, pai de D. Manuel, bem como a
ascendência do III Conde da Feira do "Livro de
linhagens de Portugal" de Damião de Góis, e
as descendências de D. Manuel III conde da
Feira, e de D. João III, rei de Portugal. Inclui a
reprodução em fac-simile de "Árvores
genealógicas do III Conde da Feira e dos seus
principais parentes: preciosa iluminura de
António de Holanda" / Afonso d' Ornelas, in
Elucidário Nobiliárquico. V. 1. 1928. P. 53-68.
Constitui um guia de leitura da Genealogia do
III conde da Feira, contém notas biográficas
das pessoas representadas, informações
sobre a história da Casa da Feira, cujos bens
vieram a ser herdados pela Casa do Infantado
(1700) tal como os bens da Casa dos Silvas de
Portalegre, entre outros assuntos. Exemplar
(n.º 162) existente na Torre do Tombo,
Biblioteca.
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Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Genealogia de José da Cunha Guedes
Pinto de Camões e Sousa. Fidalgo cavaleiro da
Casa Real, condecorado com a medalha do
Real Efígie, vereador em Braga, 5º morgado
da Herdade de São Simão em Estuvãos de
Monte Longo, legítimo sucessor de seus
antepassados na casa dos Cunhas Sousa da
mesma cidade. Ano de 1833.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º
107A

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/106A
Título:

Nobiliário
Datas descritivas: [16--]
Dimensão e suporte: 1 liv. (326 f.); papel
História custodial e arquivística: Em 1979, em
janeiro, este documento foi adquirido por
compra a Sr.ª D. Maria de Lourdes de Almeida
Mareta da Cunha. A numeração original dos f.
começa no 23, faltando a iniciais.
Âmbito e conteúdo: São árvores de costados
de diversas famílias.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º
106A

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/108
Título:

Genealogia dos Araújos de Braga, por José
Freire Monterroio Mascarenhas
Datas de produção: 1731-02-21
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel
História custodial e arquivística: Em 1980, a
22 de janeiro, este documento foi adquirido
por compra no leilão Soares e Mendonça,
Ld.ª.
Âmbito e conteúdo: Apresenta na f. 2 v:
"Assim o certifico e juro nos Santos
Evangelhos. Lisboa 21 de Fevereiro de 1731.
José Freire Monterroio Mascarenhas."
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 108

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/107
Título:

“Cunhas e Sousas: Senhores da Casa das
Travessas, na rua de D. Gualdim, em Braga”
Dimensão e suporte: 1 liv. (96 p.); papel
História custodial e arquivística: Em 1980, a
22 de janeiro, este documento foi adquirido
por compra no Leilão Soares e Mendonça,
Ld.ª.
Âmbito e conteúdo: Tem uma folha
desdobrável com uma árvore genealógica de
José da Cunha Guedes Pinto de Camões e
Sousa. Na portada um brasão policromado,
partido de Cunhas e Sousas (de Arronches)
simplificado.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 107

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/109
Título:

Genealogia dos Siqueiros Abreus,
Benevides, Sotomaior, Silvas, por Leonel de
Abreu de Vasconcelos Sotomaior
Dimensão e suporte: 1 liv. (11 f.); papel
História custodial e arquivística: Em 1980, a
22 de janeiro, este documento foi adquirido
por compra no leilão Soares e Mendonça,
Ld.ª.
Âmbito e conteúdo: Apresenta na f. 1: "Dos
Siqueiros Abreus, Benevides, Sotomaior,
Silvas que me tocam. Varonia de Leonel de
Abreu de Vasconcelos de Sottomayor da Casa
de Grade."
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 109

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/107A
Título:

Genealogias de José da Cunha Guedes Pinto
de Camões e Sousa
Datas de produção: 1833
Dimensão e suporte: 1 liv. (23 p.); papel
História custodial e arquivística: Em 1984, em
agosto, este documento foi adquirido por
compra à Livraria Histórica Ultramarina.
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Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 112
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/110
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/113
Título:

Título de Abreu

Árvore genealógica dos Abreus, Castelos
Brancos, Condes de Fornos de Algodres

Datas de produção: 1651 / 1654
Dimensão e suporte: 1 liv. (48 f.); papel
História custodial e arquivística: Em 1980, a
22 de janeiro, este documento foi adquirido
por compra no leilão Soares e Mendonça,
Ld.ª.
Âmbito e conteúdo: Apresenta na contracapa: "Este manuscrito foi escrito em 16511654, sendo 3º Conde de Regalados Francisco
Gomes de Abreu".
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 110

Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. impresso; papel
História custodial e arquivística: Em 1981, a
15 de janeiro, este documento foi adquirido
por compra à Biblarte, Ld.ª.
Âmbito e conteúdo: “Copiada de uma árvore
antiga feita em 1775, e acrescentada com as
últimas gerações. Lisboa: typ. Lallemant
Fréres.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 113

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/111
Título:

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/114
Título:

“Correspondência entre João de
Vasconcelos Barreto Ferraz e Manuel José
Costa Felgueiras Gaio, sobre assuntos
genealógicos”

"Tratado genealógico das famílias ilustres
do Reino de Portugal. Tomo VI, por Manuel
de Meireles e Sousa"

Datas de produção: 1814-02-25 / 1815-05-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (94 p.); papel
História custodial e arquivística: Em 1980, a
22 de janeiro, este documento foi adquirido
por compra no leilão Soares e Mendonça,
Ld.ª.
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 111

Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel
História custodial e arquivística: Em 1979, a
11 de outubro, este documento foi adquirido
por compra no leilão Soares de Mendonça.
Âmbito e conteúdo: Apresenta na folha de
rosto: “Tratado genealógico das famílias
ilustres do reino de Portugal. Tomo sexto. De
Manuel Meireles de Sousa.”
Cota actual: Genealogias Manuscritas, n.º 114

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/GMS/112
Título:

Árvore genealógica dos Abreus, Castelos
Brancos, Condes de Fornos de Algodres
Datas de produção: 1775
Dimensão e suporte: 1 liv. impresso; papel
História custodial e arquivística: Em 1981, a
15 de janeiro, este documento foi adquirido
por compra à Biblarte, Ld.ª.
Âmbito e conteúdo: “Copiada de uma árvore
antiga feita em 1775, e acrescentada com as
últimas gerações. Lisboa: typ. Lallemant
Fréres.”
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