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Resumo/ Abstract: Entre a diversidade institucional presente na sociedade do Antigo 

Regime, as casas senhoriais assumiam vital importância para a manutenção de uma 

ordem social e política. É neste plano de diversidade de senhorios que se insere a nossa 

comunicação, mais propriamente na casa Marialva, uma das mais proeminentes do 

Portugal Moderno.  

Entendamos a Casa como um “… conjunto coerente de bens simbólicos e 

materiais a cuja reprodução alargada estavam obrigados todos os que nela nasciam ou 

dela dependiam.”1 e um “…systems of stablished and prevalent social rules that 

structure social interactions.”2  

A sua dimensão prevalecia sobretudo no centro e norte de Portugal onde detinha 

diversas jurisdições nas mais variadas terras. Destaque para Cantanhede, uma das 

principais vilas do domínio senhorial e sede de uma ouvidoria que funcionava em 

colaboração com a câmara municipal da localidade o que permitia ao donatário o pleno 

exercício dos seus direitos. Todavia, cabia aos rendeiros e agentes da casa mediar e 

conectar as diversas partes do que entendemos como estrutura da casa senhorial. Do 

centro, em Lisboa no seu paço e junto da corte real, a chancelaria senhorial emitia as 

suas diretrizes e orientava os seus agentes para a que a coordenação e o funcionamento 

das vias de poder fosse efetivo. Era nesta (des)contínua rede de informação, poder e 

bens simbólicos que a casa Marialva necessitava dos rendeiros para que o seu suporte 

financeiro sustentasse a sua proeminência.   

É nosso objetivo dar ainda a conhecer a casa Marialva como instituição de poder 

influente na coroa.  

 

 

                                                                 
1 MONTEIRO, Nuno Gonçalo F. – “O crepúsculo dos Grandes: A casa e o património da aristocracia 
em Portugal (1750-1832”). Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda 2003. ISBN 9722711431 – 
pág.95. 
2 HODGSON, Geoffrey M. "Institutions, Recessions and Recovery in the Transitional 
Economies." Journal of Economic Issues” 40, nr. 4 (2006): 875-94. http://www.jstor.org/stable/4228314., 
pág.2. 
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Paper  

A presente comunicação pretende caracterizar sucintamente o património, os direitos 

jurisdicionais e titulares da Casa de Cantanhede-Marialva no contexto das Casas 

aristocráticas portuguesas na Época Moderna. Longe de determos alguma conclusão, 

temos, no entanto, elementos que constituem o percurso investigativo da dissertação de 

mestrado e do início dos trabalhos da investigação de doutoramento. Isto permite-nos 

mostrar um esboço do que era a casa senhorial aqui referida e com isso, demonstrar 

hipóteses de trabalho e linhas investigativas.  

A casa de Cantanhede-Marialva é uma das maiores e proeminentes casas senhoriais da 

modernidade portuguesa. De acordo com António Hespanha, em 1640, a Casa dos 

Condes de Cantanhede contava-se entre as 13 mais poderosas do país. Senhoreava em 

11 terras que ocupavam uma área de 0,7 mil quilómetros onde viviam 10,3 mil 

habitantes.3  

No século XIV a vila de Cantanhede deteve ainda três senhores antes de chegar à 

família Meneses, mas, será o infante D.Afonso  a doar o reguengo, por carta de 27 de 

Janeiro de 1392, a D.Martinho de Meneses (1375-?) e sua mulher Teresa Vaz Coutinho 

“para todo o sempre e a todos seus filhos e netos e descendentes legítimos que deles 

legitimamente descenderem, “per juro e herdade” (…) e com todas as suas jurisdições 

cívil e criminal e mero e misto império salvo a correição e alçadas que para si 

reservaram”.4 Sucedeu-lhe D.Fernando de Meneses (1400-?), seu filho. O terceiro 

Senhor e primeiro Conde de Cantanhede, neto do primeiro senhor, D.Pedro de Meneses 

(1450-1518), foi confirmado em carta por D.Manuel I a 19 de Agosto de 1497. Mais de 

um século depois, o donatário de Cantanhede recebe o título de Conde.5  A D.Pedro de 

Meneses sucedeu seu filho, D.Jorge de Meneses (1490-?), quarto Senhor de 

Cantanhede. Por sua vez, sucedeu seu neto D.João de Meneses Souto Mayor (1510?), 

quinto Senhor de Cantanhede, ambos confirmados senhores de Cantanhede por D.João 

III.  Um ponto importante transparece no governo de D. João de Meneses Souto Mayor. 

                                                                 
3 HESPANHA, António Manuel – “História de Portugal Moderno político e institucional.” Lisboa: 
Universidade Aberta, 1995. ISBN 9726741319 – Pág.200. 
4 SILVA, Ana Elvira Rocha da – “O Concelho de Cantanhede: elementos para a sua história” [Texto 
Policopiado] Coimbra: [S.n.], 1963. Tese de licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas – Pág.38. 
5 MARQUES, Diogo Filipe Matias – “O domínio senhorial em Cantanhede nos finais do Antigo Regime” 
[Texto Policopiado] Coimbra: [S.n.], 2014. Dissertação de mestrado – Pág.33. 
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O monarca determina que aquando do casamento de D.João de Meneses com 

D.Constança de Noronha (dama da rainha) as doações de que até então tinha usufruído 

fossem passadas a seu filho e neto na forma da Lei Mental.6 Sucedeu D.Pedro de 

Meneses (1530-?), sexto Senhor de Cantanhede filho do anterior senhor. O seu filho, 

D.António de Meneses, faleceu na malograda Batalha de Alcácer Quibir, tendo deixado 

um filho, neto do sexto senhor de Cantanhede. Este virá a ser sétimo Senhor de 

Cantanhede e segundo Conde da vila, de nome, D.Pedro de Meneses (1580-1644). 

Desempenhou as funções de presidente do Senado da Câmara de Lisboa tendo entregue 

em gesto simbólico, as chaves da cidade a D.João IV.7 Era também senhor da Vila de 

Tancos, Atalaia, Asseiceira, Cantanhede e detinha direitos no Concelho de Cerva, Atei, 

Ermelo e Mondim de Basto. Ao todo 8 localidades/zonas que constituíam já um 

considerável património territorial.  No exercício da sua condição de donatário de 

Cantanhede obteve confirmação de D.Filipe I de Portugal de alguns privilégios e 

prerrogativas dados a seu pai. Segundo a mercê contida na doação de 1591, D.Pedro de 

Meneses podia nomear os ofícios e justiças em Cantanhede, bem como os cargos de 

distribuidor, inqueridor, dois tabeliães e contador. Usufruía, ainda, da prerrogativa de ter 

“conhecimento” das apelações e agravos tal como os seus ouvidores. Para além dos 

privilégios usufruídos em Cantanhede, exercia outros nos diversos lugares do senhorio: 

em Melres podia apresentar os ofícios de tabeliães e em Atei, Cerva, Mondim e Ermelo 

já podia nomear ofícios e justiças e conhecer as apelações agravos. Em todas as suas 

terras usufruía do privilégio máximo de isenção de correição. Trata-se de um conjunto 

grande de importantes privilégios que o documento nos informa virem já de D.João III. 

O filho de D.Pedro de Meneses, D.António Luis de Meneses (1603-1675), foi figura 

proeminente da Restauração e por isso demoremo-nos um pouco mais na análise do 

acrescentamento da Casa na vigência deste donatário.8 

Enquanto figura e titular da Casa Cantanhede-Marialva, D. António Luís de Meneses, 1º 

marquês de Marialva e 3º conde de Cantanhede foi recompensado pelo monarca D. João 

IV, por serviços prestados durante a guerra da Restauração.  Foi figura ativa no processo 

do golpe palaciano de 1640 juntamente com o seu irmão D. Rodrigo de Meneses, cuja 

ação seria desconhecida de seu pai, D. Pedro de Meneses. Foi um dos poucos nobres 

titulados e de linhagem antiga a apoiar a conjura, havendo além de si D.Jerónimo de 

                                                                 
6 Idem – Pág.34. 
7 Idem – Pág. 35. 
8 Idem  
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Ataíde, 6º Conde de Atouguia, e D.João Rodrigues de Sá e Meneses, herdeiro do 2º 

Conde de Penaguião, o que lhe permitiu que, em 1641, fosse nomeado Governador de 

Armas de Cascais. Incumbia-lhe a fortificação dos fortes marítimos de toda a zona até 

Peniche, o fornecimento de todas as torres e fortes e a fiscalização da fronteira do 

Alentejo, especialmente Elvas. Em 1644 é-lhe confirmado o título de Conde de 

Cantanhede e, no ano seguinte, é instituído Vedor da Fazenda, cargo confirmado em 

1652.9  

Em 1659 é chamado para chefiar o exército que vai em socorro de Elvas; todavia 

D.António Luis de Meneses estaria mais vocacionado para o desempenho de cargos 

políticos do que militares. Diz-nos Fernando Dores Costa: “Pela sua distância dos 

assuntos bélicos, a escolha do conde para encabeçar o exército causou estranheza na 

própria época.”10 Todavia, o objetivo era de conseguir reunir um exército. Aquilo que 

se procurava obter do conde eram os efeitos da sua capacidade política e não uma 

qualquer capacidade militar. O exército encabeçado pelo conde consegue a vitória na 

denominada batalha das Linhas de Elvas; contudo, apesar do mérito militar (chefe 

máximo nominal do exército e por tradição a ele cabia tal honra) é o seu mestre de 

campo general, André Albuquerque (acabou por falecer em batalha) que conduziu as 

forças em campo e permitiu o desfecho vitorioso.11 Anos mais tarde, em 1665, já como 

Marquês de Marialva e Capitão-General da Província do Alentejo (1663) é chamado 

novamente para socorrer nova praça, desta vez Vila Viçosa e com o mestre de campo 

general, o alemão Schonberg. Perante nova vitória, a situação torna-se semelhante à das 

Linhas de Elvas. Terá sido o seu mestre de campo general a conduzir as tropas e a 

permitir nova vitória do Marquês, que ocasionou uma mudança no palco militar o que 

permitiu o início das conversações de paz.12 Como recompensa, o Príncipe Regente D. 

Pedro concede-lhe em 1675 a prerrogativa, de juro e herdade fora da Lei Mental, do 

título de Marquês de Marialva. Se por um lado D. António Luís de Meneses 

evidenciava uma grande aptidão política e conhecimento nas movimentações dos 

meandros palacianos além de uma boa capacidade de logística e de recrutamento de 
                                                                 
9 MARQUES, Diogo Filipe Matias – “O domínio senhorial em Cantanhede nos finais do Antigo Regime” 
[Texto Policopiado] Coimbra: [S.n.], 2014. Dissertação de mestrado – Pág.38. 
10 COSTA, Fernando Dores – “Capítulo VII: A nobreza é uma elite militar? O caso Cantanhede-
Marialva em 1658-1665”. In org. Monteiro, Nuno Gonçalo F., Cardim, Pedro e Cunha, Mafalda Soares 
da – “Optimas Pars: Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime”. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 
2005. ISBN 9726711444 – Pág.181. 
11 COSTA, Fernando Dores – “A guerra da Restauração 1641-1668”. Lisboa: Livros Horizonte, 
cop.2004. ISBN 9722413112 – Pág.85. 
12 XAVIER, Ângela Barreto e CARDIM, PEDRO, “D.Afonso VI”, Lisboa: Círculo de Leitores, imp.2012. 
ISBN 9789727599691 - Págs.155-156. 
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efetivos para o exército, por outro lado, alguns autores evidenciam a sua inaptidão 

militar o que ocasionava pontuais divergências com os seus mestres de campo 

generais.13  

O seu filho D. Pedro António de Meneses (1658-1711)  foi quarto conde de Cantanhede 

e 2º. Marquês de Marialva tendo casado com D.Catarina Luisa Antónia Coutinho da 

qual teve apenas uma filha. Dona Joaquina Maria Madalena da Conceição e Meneses 

(1691-1740) torna-se assim 5ª. condessa de Cantanhede e 3ª. marquesa de Marialva 

casando em 1712 com D.Diogo de Noronha, filho dos marqueses de Angeja. O seu filho 

D.Pedro José António de Meneses (1713-1799) foi sexto Conde de Cantanhede e 4º. 

marquês de Marialva, sendo-lhe confirmado o título de Marquês a 4 de Setembro de 

1750. Em 9 de Abril de 1770 é nomeado estribeiro-mor e em 1789, com 76 anos, a 

Rainha D.Maria I concede-lhe o título de Conselheiro de Estado. Falece em 1799. 

D.Diogo de José Vito de Meneses Coutinho (1739-1803) sucede a seu pai sétimo conde 

de Cantanhede e 5º marquês de Marialva. Por carta de 24 de Dezembro de 1785 é 

confirmado no título de Marquês e é nomeado Estribeiro-mor, tal como seu pai, a 14 de 

Março de 1799, falecendo pouco depois em 1803. O último donatário que Cantanhede 

conheceu foi D.Pedro José Joaquim Vito de Meneses Coutinho (1775-1823), o oitavo 

conde de Cantanhede e sexto marquês de Marialva. Desempenhou o cargo de 

embaixador extraordinário em 1814 com a função de cumprimentar Luís XVIII e como 

embaixador em Viena de Áustria à data de 1816, com o intuito de negociar o casamento 

do Príncipe Real D.Pedro com a Arquiduquesa Leopoldina. Acabaria por falecer a 23 de 

Dezembro de 1823 em Paris, solteiro e sem filhos. Perante tal situação, todo o 

património dos antigos donatários de Cantanhede passou para a Casa de Lafões14, 

situação gerada pelo casamento da irmã do anterior donatário (D.Diogo de José Vito de 

Meneses Coutinho) com D.João Carlos de Bragança, 2º Duque de Lafões.  

 

 

                                                                 
13 Caso de Fernando Dores Costa e Gastão de Melo Matos (“Panfletos do Século XVII”, sep. de Anais da 
APH, vol.X, 1946) e André de Albuquerque Ribafria (“Anais da APH”, vol.XII, 1954). Exerceu os 
seguintes cargos em vida: Conselheiro de Estado e da Guerra, Vedor da Fazenda Real, Ministro do 
Despacho, Governador de Armas de Lisboa, Setúbal, Cascais e Estremadura, Capitão-General da 
Província do Alentejo e Procurador nas Cortes de Lisboa de 1668 (VARANDA, Lúcia de Melo, 
“D.António de Meneses, 1º Marquês de Marialva: o militar e o político” [Texto policopiado], Coimbra: 
[S.n.], 2013. Dissertação de mestrado. 
14  MARQUES, Diogo Filipe Matias – “O domínio senhorial em Cantanhede nos finais do Antigo 
Regime” [Texto Policopiado] Coimbra: [S.n.], 2014. Dissertação de mestrado – Págs.40-41. 
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Património e jurisdições 

Como decorre do atrás exposto a Casa de Cantanhede/Marialva consolidou e alargou os 

seus direitos jurisdicionais no tempo de D. António Luís de Meneses. A participação de 

D. Pedro de Meneses na Aclamação de D. João IV e o protagonismo do seu filho, tanto 

no movimento que levou D. João IV ao poder como na guerra da Restauração, tiveram 

como consequência um reforço dos poderes da Casa de Cantanhede. Embora 

conheçamos algumas informações decorrentes das memórias paroquiais e outros 

documentos sobre Marialva, não detemos todavia uma investigação consistente nem 

suficientemente capaz de prover uma informação coerente sobre o que foi a ouvidoria e 

concelho de Marialva. Temos, no entanto, os resultados e conclusões da investigação 

que tem vindo a ser realizada desde a dissertação de mestrado referente à ouvidoria e 

concelho de Cantanhede e é sobretudo sobre esta localidade que se centrará a análise do 

património e jurisdições do senhorio. Comecemos por referir a definição de casa 

senhorial, sendo a de Nuno Gonçalo Monteiro a mais consensual, entende-se a casa 

senhorial como “... um conjunto coerente de bens simbólicos e materiais a cuja 

reprodução alargada estavam obrigados todos os que nela nasciam ou dela dependiam 

...”.15  Com base nisso, num dos documentos analisados da chancelaria de D. Afonso 

VI, é-nos indicado que “Hey por bem de lhe fazer (…) Alvara de tudo fora da lei mental 

duas vezes como tem as mais coutos pertencentes a caza de Cantanhede.”.16  Estamos 

perante a doação de toda a jurisdição com mero e misto império que indicia a 

antiguidade da posse do donatário de tais direitos. Trata-se de um donatário que tem 

ouvidorias, com isenção de correição e respetivos ouvidores que podem devassar as 

justiças, nomear os tabeliães e contadores, nomear as justiças e ofícios camarários, o 

juiz de órfãos e conhecer apelações e agravos. Tudo isto é cedido por juro e herdade 

fora da lei mental, o que se traduzia na possibilidade de a sucessão não ser apenas pelo 

primogénito filho do titular, tios e netos passariam a ser considerados candidatos caso 

os filhos morressem. Por outro lado a transmissão do título não se efetuaria apenas por 

via masculina, em caso de a primogenitura ser feminina o título manter-se-ia na mesma 

família mas a varonia passar-se-ia para a família do marido da primogénita.  Deste 

                                                                 
15 MONTEIRO, Nuno Gonçalo F. – “O crepúsculo dos Grandes: A casa e o património da aristocracia 
em Portugal (1750-1832)”. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda 2003. ISBN 9722711431 – 
Pág.95. 
16 ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO – “Carta de Confirmação dos Privilégios do 
Conde de Cantanhede 1644-1645” in Chancelaria de D.Afonso VI Liv.38, fl.258v-259v. 
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modo o título garantia mais condições de sobrevivência e exemplo disso foi a sucessão 

no caso de D. Joaquina Maria Madalena da Conceição de Meneses. A terceira Marquesa 

de Marialva casou-se com D. Diogo de Noronha, filho segundo do 3.º Marquês de 

Angeja, sendo a varonia da Casa substituida pela dos Noronhas, mas o título sobreviveu 

e manteve-se até ao século XIX. Tratava-se da confirmação de uma generosa doação de 

direitos e jurisdições, o que conferia um grande poder à Casa de Cantanhede-Marialva 

que, em termos de consequências, sujeitava a população a um forte poder senhorial. No 

ano de 1666 foram novamente confirmados os privilégios do Marquês de Marialva. 

Nessa confirmação, é referida a permissão dada aos oficiais para assinar as cartas em 

nome do Marquês havendo na ouvidoria uma chancelaria similar à chancelaria da Casa 

de Bragança, mas claro, de menor dimensão. Os ouvidores da casa de Cantanhede veem 

reforçada a alçada de corregedor, por alvará de 1668, adquirindo a faculdade de passar 

carta de seguro em casos de morte e, em 1676, por carta de doação e mercê são 

reafirmados os privilégios nas localidades de Leomil, Penela, Cantanhede, Póvoa e 

Valongo. Como estas jurisdições, mercês e direitos foram aplicados por juro e herdade, 

fora da lei mental, a situação foi-se mantendo durante o reinado de D. João V e D. José 

I. Só durante o reinado de D. Maria I volta a haver registo de novas concessões da 

Coroa à casa Cantanhede-Marialva. Em vésperas da abolição das jurisdições senhoriais, 

ao Marquês de Marialva é concedido o tempo de mais um ano de manutenção das suas 

jurisdições, doações e mercês. Situação que se repete por petição do Marquês em 1790, 

1792 e 1796 de onde decorre que a legislação que aboliu as jurisdições senhoriais não 

terá afetado a Casa.17 Todos os decretos/alvarás têm a mesma natureza e objetivo de 

manter o património senhorial, e embora não tenhamos conseguido detetar mais 

decretos semelhantes aos apresentados, pela Carta e Petição de Cantanhede às Cortes 

Constituintes de 1821, conclui-se que até à Revolução Liberal o donatário exerceu os 

seus direitos. Como comprova a petição enviada às Cortes em que a vereação confirma 

o pagamento de todos os foros e rendas bem como de estarem sujeitos ao relego e 

alvidração, obrigações que não vinham no Foral Manuelino de 1514. De notar que a 

alvidração já aparece nas atas de vereação dos ínicios do século XVIII.  Os ventos eram 

desforáveis aos senhorios e suas prerrogativas, mas isso não impediu o Marquês de 

Marialva de ir obtendo autorizações régias que lhe permitiam o exercício dos seus 

direitos. Como se ainda vivesse nos tempos áureos das ouvidorias, o mais singular é a 

                                                                 
17 MARQUES, Diogo Filipe Matias – “O domínio senhorial em Cantanhede nos finais do Antigo 
Regime” [Texto Policopiado] Coimbra: [S.n.], 2014. Dissertação de mestrado – Págs.42-44 
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concessão por parte de D. Maria I do privilégio do meirinho da extinta ouvidoria de 

Cantanhede usufruir da alçada de juiz do cível e crime e juis dos direitos reais quando já 

havia na vila um Juiz de Fora.18 Conforme afirma Nuno Gonçalo “imediatamente depois 

da publicação das Leis de 1790 e 1792 a casa Marialva bater-se-á com insistência para 

pôr juízes de fora não apenas em Cantanhede (o que lhe será concedido), mas em 

outras vilas dos seus senhorios (o que será recusado, porque pressupunha a anexação 

de concelhos vizinhos renitentes).”19 D.Maria I autoriza por quatro vezes, e em anos 

diferentes, que o Marquês de Marialva detenha ainda em sua posse todos os bens e 

direitos que usufruira sempre enquanto senhorio, o que fará que em 1811 a casa 

Cantanhede-Marialva fosse ainda donatária jurisdicional de 11 munícipios,20 sendo só 

precedida pela casa de Cadaval (16).  

Apresentamos, em síntese, os direitos jurisdicionais da Casa de Cantanhede-Marialva 

em Cantanhede: 

 

 Isenção de correição e ouvidoria  

O privilégio de isenção de correição era excecional, sendo apenas usufruído 

pelas Casas Senhoriais dos Grandes. Consistia na isenção da entrada dos corregedores 

régios nas terras do donatário, com a consequente prerrogativa do direito de nomeação 

de um ouvidor que exercia as funções do corregedor, incluindo as referentes ao 

conhecimento de feitos por ação nova ou por via de agravo. A existência de uma 

chancelaria senhorial facilitava todo este processo de exercício de poder por parte do 

Ouvidor. Daí emanavam vários documentos que permitiam o conhecimento e controlo 

da ouvidoria de Cantanhede, cuja figura principal era o ouvidor assessorado pelo 

Escrivão da ouvidoria.  

A ouvidoria de Cantanhede (a outra ouvidoria localizava-se em Marialva) tinha sede, tal 

como o concelho, na vila de Cantanhede, situação que decorre da antiguidade do 

domínio do donatário sobre esta vila. O papel que a vila de Cantanhede desempenhou 

no contexto do senhorio dos marqueses de Marialva atesta-se pelo palácio que aí 

construíram. A casa de Cantanhede-Marialva possuía além de um ouvidor, um 

                                                                 
18 Idem. 
19 MONTEIRO, Nuno Gonçalo F. – “O crepúsculo dos Grandes: A casa e o património da aristocracia 
em Portugal (1750-1832)”. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda 2003. ISBN 9722711431 – 
Pág.481. 
20 Contudo, eram ao todo 15 localidades onde a casa detinha jurisdições. Cantanhede, Marialva, Melres, 
Mondim, Cerva, Ermelo, Avelãs de Caminha, Leomil, Penela (da Beira), Almada, Valongo do Azeite, 
Medelo, Bilhovas de Ferreiras, Serra de Além e S. Silvestre. 
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meirinho, um almoxarife e um escrivão da ouvidoria, incorporados na Casa e que 

obedeciam em última instância ao Marquês de Marialva.21 

 

 Exercício da jurisdição cível, crime e dos órfãos  

Enquanto à vila de Cantanhede não foi atribuído o juiz de fora o provimento dos juízes 

ordinários, em matéria crime e civil, competia ao Marquês de Marialva como se 

comprova nos registos exarados no tombo da casa datado de 1683.22 O controlo das 

justiças era um mecanismo importante, esta justiça de primeira instância estava 

totalmente controlada pelo senhor no sentido de que normalmente estes lugares cabiam 

a indivíduos afetos aos interesses senhoriais. Ao nomear os juízes ordinários e possuir 

meirinho e ouvidor, o senhor de Cantanhede podia dificultar, em última instância, o 

recurso ao tribunal da Corte. Muitos crimes podiam apenas ficar na alçada do ouvidor 

que podia ter conhecimento das apelações e agravos, (tal como o senhor) porque possuía 

alçada de corregedor. O que significava que, quem fosse incluído num processo judicial 

contra o senhor da terra (por infringir ou não pagar um direito real, por exemplo) perdia 

à partida a causa. 

 

 Provimento de cargos de escrivão e tabelião 

O Marquês de Marialva tinha o privilégio de nomear os seguintes escrivães: escrivão da 

câmara e almotaçaria, escrivão do público judicial e notas, escrivão dos órfãos, escrivão 

dos direitos reais e escrivão da ouvidoria.23 Cabia igualmente ao donatário o provimento 

do alcaide e os tabeliães (dois). O primeiro detinha funções judiciais e administrativas. 

Os tabeliães eram oficiais que elaboravam e conservavam as notas e traslados de 

escrituras e outros documentos para os quais eram solicitados. 24 

 

 Apuramento das eleições do corpo administrativo 

A dada, confirmação ou apresentação dos ofícios concelhios era uma prerrogativa que 

os senhores podiam deter ainda que mediante doação expressa do monarca.   

Em 1683, os vereadores, o procurador e os almotacés reconheceram o marquês de 

Marialva como donatário no termo de abertura do Tombo da casa. Esta excecional 

                                                                 
21 MARQUES, Diogo Filipe Matias – “O domínio senhorial em Cantanhede nos finais do Antigo 
Regime” [Texto Policopiado] Coimbra: [S.n.], 2014. Dissertação de mestrado – Págs.44. 
22 Idem – Pág.46. 
23 Idem. 
24 Idem – Pág.47 
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prerrogativa tinha implicações na forma como se desenrolava o processo eleitoral. Nas 

terras da Coroa o processo era acompanhado pelo corregedor ou pelo juiz de fora, nas 

terras senhoriais essa função era assumida pelo ouvidor. Por sua vez, enquanto nos 

municípios régios as listas resultantes do processo eleitoral eram enviadas para o 

Desembargo do Paço, tribunal onde eram escolhidas as justiças a quem competia 

exercer funções em cada um dos anos do triénio eleitoral, nos municípios senhoriais 

esse apuramento era feito na chancelaria do donatário de onde emanavam as listas com 

os nomes dos juízes, vereadores e procurador a quem competia exercer funções em cada 

um dos anos.25 

Por sua vez, o controlo da Vereação e das justiças do concelho de Cantanhede permitia 

ao Marquês de Marialva, a existência de uma rede clientelar local que satisfazia os seus 

interesses; o ouvidor cuidava de garantir a confiança nele depositada e o cumprimento 

dos direitos senhoriais. A malha de controlo jurisdicional completava-se com outras 

competências como isenção de correição o que lhe permitia liberdade de atuação em 

conjunto com uma boa organização sustentada por uma chancelaria que, provavelmente, 

funcionaria a partir do seu palácio em Lisboa. O recrutamento social da clientela foi 

sendo criado ao longo dos anos, permitindo assim, delinear personagens fiéis para 

integrar as vereações e o cargo de rendeiro. Note-se o caso de Dionizio Joze 

Montenegro que em finais do século XVIII é rendeiro sendo posteriormente candidato a 

vereador o que deixa antever a interpenetração de interesses. Essa rede clientelar 

detinha indivíduos cujos interesses eram convergentes com os do senhor, permitindo 

assim uma garantia de cumprimento dos direitos detidos no concelho. No caso da 

câmara podemos falar de dois níveis, o administrativo e o judicial. Afinal, controlar 

uma câmara significava controlar uma comunidade.26 

Os cargos militares também eram controlados pelo Marquês de Marialva, caso do cargo 

de alcaide e das Ordenanças. O Regimento de Ordenanças de 1570 determinava que 

“nas Cidades, Vilas e Concelhos onde forem presentes os Senhores dos mesmos                             

Lugares, ou Alcaides-Mores, eles por este Regimento, sem mais outra Provisão minha, 

servirão de Capitães-Mores da gente dos tais lugares, não provendo Eu outra pessoa 

que haja de servir os ditos cargos.” Perante a ausência de Cantanhede do donatário, as 

funções de Capitão-Mor foram exercidas, em acumulação, pelo alcaide. Foi o caso de 

Jorge de Oliveira que, em 1713, desempenhou essas funções.  Assim, o donatário 

                                                                 
25 Idem – Pág.49 
26 Idem – Págs. 49-50. 
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alargava a sua influência, através do provimento de um cargo militar que controlava à 

data três companhias de Ordenanças, em número de 250 homens cada, em Cantanhede 

segundo nos sugere Viriato Fragoso. O caso mais emblemático foi o do Capitão-Mor 

João Henriques de Castro, rendeiro que utilizou os instrumentos decorrentes da sua 

função para satisfazer interesses próprios demonstrando até excesso de zelo. As 

nomeações para o oficialato local recairiam sempre em indivíduos de confiança do 

senhor de Cantanhede permitindo um controlo apertado sob os mais diversos aspetos e 

domínios do concelho. Da perspetiva da “nobreza” local eram cargos apetecíveis. Além 

da nobilitação social inerente aos cargos, o fato de ingressarem na rede clientelar do 

senhor permitia colocar o seu nome e pessoa à disposição de outros futuros cargos e 

mercês. No fundo estamos perante a política de concessão e atribuição de mercês 

caraterística das sociedades de Antigo Regime, mas a uma escala local.27 

 

 Direitos de padroado 

Os direitos de padroado eram uma prerrogativa que assumia a forma de arrecadação de 

dízimos, apresentação de candidatos aos postos eclesiásticos, sustento da igreja, 

convento ou mosteiro e zelar pelas leis da igreja. Todavia, para a obtenção de direitos de 

padroado havia duas vias, ou esses direitos foram doados pela coroa portuguesa 

anexados a um título nobiliárquico ou em separado; ou algum titular fundou alguma 

capela, igreja, convento ou mosteiro que lhe permite automaticamente o direito desses 

direitos por ser o impulsionador e sutentáculo dessa unidade eclesiástica. No caso dos 

marqueses de Marialva, estes detinham direitos de padroado sobre o convento de Santo 

António ou de Nossa Senhora da Conceição de Cantanhede, sobre a ermida de S.João 

Baptista e possivelmente sobre a ermida ou capela de Cristo Crucificado (em litígio 

entre o donatário e o padroeiro eclesiástico) no concelho de Cantanhede. Em Nogueira 

de Cravos (S.Cristóvão) no atual concelho de Oliveira de Azeméis, detinham direito na 

igreja matriz e em Penude (S.Pedro) no atual concelho de Lamego detinham direito 

também na igreja matriz.28  

 

 

                                                                 
27 Idem – Pág.51. 
28 CAPELA, José Viriato e MATOS Henrique – “As freguesias dos distritos de Aveiro e Coimbra nas 
Memória Paroquiais de 1758”, Braga, 2011. ISBN 9789729866265; “As freguesias do distrito de Viseu 
nas Memórias Paroquiais de 1758”, Braga, 2010. ISBN 9789729866258; “As freguesias do distrito da 
Guarda nas Memórias Paroquiais de 1758”, Braga, 2013. ISBN 9789729866272. 
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Conclusão 

Em suma, a casa de Cantanhede-Marialva foi fortemente munida de mecanismos 

jurisdicionais decorrentes dos préstimos à Corte do seu primeiro marquês, contudo, os 

seus sucessores mantiveram essa estratégia para poderem manter senão aumentar o seu 

património no panorama nobiliárquico português, seria interessante situar a Casa de 

Cantanhede no âmbito dos direitos de outras Casas de Grandes. Com isto, a casa 

manteve-se sempre no topo da pirâmide nobiliárquica e reconhecida pelos reis de 

Portugal e casas senhoriais contemporâneas. Pesa no entanto, a extinção da casa em 

1823 sem descendência no que poderíamos dizer como sinal dos novos tempos e 

convulsões que posteriorermente o Liberalismo trará. Marca da extinção do Antigo 

regime. Apesar disso, a memória do senhorio permaneceu em alguns elementos ainda 

hoje visíveis numa incapacidade do tempo em apagar a totalidade dos vestígios e da 

memória do que foi então a casa de Cantanhede-Marialva. Exemplo disso é a atual 

Câmara Municipal de Cantanhede, antigo palácio do marquês, a atual casa da Cultura 

do concelho de Cantanhede, antigo solar do Capitão-mor João Henriques de Castro e a 

estátua equestre presente no centro de Cantanhede evocando D.António Luís de 

Meneses, o 1º Marquês de Marialva.  

A comunicação aqui apresentada teve como principal objetivo dar a conhecer a casa de 

Cantanhede-Marialva e a nossa investigação. Por isso, apenas pudemos aqui deixar 

alguns elementos já detetados e analisados mas que serão cruciais para complementar e 

nos guiar em novas informações que os documentos sempre nos trazem. Com uma parte 

do senhorio analisada (a Ouvidoria de Cantanhede) esperamos que seja não só o ponto 

de partida como o impulso necessário para o estudo do restante senhorio. Pretendemos 

futuramente reconstituir a estrutura administrativa e humana do senhorio, 

principalmente no que diz respeito à ouvidoria de Cantanhede e Marialva; apreender os 

principais contributos dos titulares à corte e como estes se comportaram na Corte régia 

e, como isso se traduziu para o seu senhorio; quem foram por outro lado, os 

protagonistas das redes clientelares e motores da rede administrativa nas duas 

ouvidorias. Tudo isto permitirá uma reconstituição do espaço senhorial e dos canais 

informantes de poder e assim apreender o percurso e importância da Casa de 

Cantanhede-Marialva na sociedade moderna portuguesa. 

 

 


