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 Apresentação

• Arquivo de família adquirido em leilão pela Torre do 

Tombo em 1995

• Dimensão e suporte: 26 unidades de instalação (cerca de 

2426 documentos em papel e pergaminho)

• Datas: 1384 a 1908
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Estrutura/tratamento documental

• Quando a documentação foi adquirida, apresentava-se sem qualquer 

organização 

• Para a sua classificação seguiu-se o critério da natureza dos 

documentos 

• Foram agrupados em duas secções:

 1- Actividade Privada, que inclui as subsecções   Administração 

Patrimonial e Documentos Judiciais 

 2- Actividade Pública que inclui a subsecção Documentos Judiciais
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Estrutura/tratamento documental/sistema de 

organização

• A documentação de carácter privado e público fornece dados 

relativos aos membros da família que mais se destacaram pelos 

títulos, pelas suas actividades e funções públicas desempenhadas

• A maioria dos documentos refere-se à administração de bens

• Documentação não incluída neste âmbito foi agrupada em 

Documentos Pontifícios e Documentos Diversos (colecções ao nível 

da série)
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 Famílias, títulos e cargos

• Inclui os títulos condes de Sabugal, de Palma, de 

Óbidos, de Alva e marqueses de Santa Iria

• Reúne as casas com os mesmos nomes
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Atribuição e cruzamento de títulos
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1.º Conde do Sabugal:
 1582

1.º Conde de Palma:
 1624

1.º Conde de Óbidos: 
1636

1.º Conde de Alva: 
1729

1.º Marquês de Santa Iria 
(3.º conde de Alva): 

1833

2.º Marquês de Santa Iria: 1922 
José Luís de Vasconcelos e Sousa 

Representa e acumula todos os títulos 

1.º

2.º: 
1669

3.º 1783



    

 Famílias, títulos e cargos

• Exemplos de cargos ou funções:

• 1.º Conde do Sabugal 

D. D. Duarte de Castelo Branco: meirinho-mor do Reino, vedor 

da Fazenda e comendador da Ordem de Cristo

• 5.º Conde de Palma, Sabugal e Óbidos 

D. António Mascarenhas da Costa: alcaide-mor de Trancoso e 

de Castelo de Vide, e comendador da Ordem de Cristo
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 Famílias, títulos e cargos

• Exemplos de cargos ou funções:

• 1.º Conde de Óbidos 

D. Vasco de Mascarenhas: alcaide-mor de Óbidos e vice-rei da 

Índia

• 5.º Conde de Palma, Sabugal e Óbidos 

D. Manuel de Assis Mascarenhas Castelo Branco      da Costa 

Lancastre: meirinho-mor do reino
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Propriedades e localização geográfica 

Administração de bens: localização

• propriedades distribuídas por Portugal Continental, 

incidindo nas zonas centro-sul, sobretudo nos 

concelhos de Alcácer do Sal, Castelo de Vide, Évora, 

Lisboa,  Loulé, Montemor-o-Novo, Sabugal e 

Santarém, e na Região Autónoma dos Açores (ilha de 

S. Miguel)
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Propriedades e localização geográfica

 Administração de bens: tipo de propriedades

• Comendas, herdades, coutadas, quintas, casas, 

terrenos, vinhas, olivais, hortas, terras de semeadura 
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Tipologia documental

• Predominam os documentos relacionados com o 

comprovativo da posse e gerência dos bens

Exemplos: aforamentos, arrendamentos, vendas, 

doações, escambos, hipotecas,  receita e despesa, e 

sentenças
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Tipologia documental

• Documentos resultantes da actividade da família na 

sociedade portuguesa

Exemplos: cartas, ordens e instruções régias, mercês, 

nomeações, provisões, e correspondência recebida e 

expedida
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Tipologia documental

• Relação com o pontificado: 

Colecção de documentos eclesiásticos, incluindo bulas e 

breves (comprovando o prestígio da família perante o 

pontificado)
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Existe também uma cópia integral em formato digital do livro original do 

cartório deste arquivo, emprestado em Setembro de 2010 ao Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo pelo proprietário.

Intitula-se "Sumário alfabético dos documentos existentes no Cartório 

da Illm.ª e Exm.ª Casa dos senhores condes de Palma, Óbidos e 

Sabugal“

Foi elaborado em 1836 e mandado fazer por D. Manuel de Assis 

Mascarenhas (1778-1839), 5.º conde de Sabugal, 5.º conde de Palma e 5.º 

conde de Óbidos
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 Condições de acesso

Idiomas:

Latim, francês, espanhol e italiano

Características físicas:

Parte da documentação encontra-se em mau estado
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 Condições de acesso 

Cota actual

Procedimento: Nas requisições incluir o nome do fundo documental, o 

número da caixa, o número do maço e o número do documento

Exemplo: 

Casa de Santa Iria, cx. 1, mç. 1, doc. 1

Nota: No instrumento de descrição L 681 a cota actual encontra-se em 

Notas ao campo código de referência
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 Condições de acesso 

Instrumentos de descrição

• Inventário Casa de Santa Iria, (ID L 681), concluído em Abril de 2004 

(descrição até ao nível da subsérie)

• Guia Geral dos Fundos da Torre do Tombo, vol. 6,

 (ID L 602-6), publicado em 2005 (descrição ao nível do fundo)
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Inventário Casa de Santa Iria

Cota actual: 

Instrumentos de descrição, Casa de 

Santa Iria, L 681
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Anexo do inventário com títulos, 

cargos e postos militares de 

membros da Casa de Santa Iria.

Cota actual: 

Instrumentos de descrição, Casa de 

Santa Iria, L 681, f. 57
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Índice geral do Inventário, 

apresentando a estrutura do 

fundo até ao nível da subsérie

Cota actual: 

Instrumentos de descrição, Casa de 

Santa Iria, L 681, f. 74



    

Conclusão

Arquivo de família abrangendo um longo período, mais de 

cinco séculos, onde houve o cruzamento de cinco ramos de 

famílias com importantes  e diversos títulos e cargos. Vários 

membros tiveram papéis relevantes na sociedade portuguesa 

e foram reconhecidos perante o pontificado.
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Conclusão

Possuíam vários tipos de propriedades numa vasta área geográfica 

de Portugal Continental e arquipélago dos Açores.
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Muito obrigada

Teresa Tremoceiro
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